OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z
2013 r. poz.594 z późn. zm./, zawiadamia o zwołaniu LIX Sesję Rady Gminy, która odbędzie w dn.
9 czerwca 2014r o godz. 1700 w Zespole Szkół Publicznych w Jaktorowie, przy ul. Chełmońskiego
4.
Porządek obrad:
1. Otwarcie LIX Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2013 roku.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie
za rok 2013.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów w roku 2013 Gminy Jaktorów.
6. Przyjęcie sprawozdania z zadań realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w
roku 2013.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia, gmina Jaktorów,
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów,
c) nadania nazwy drodze,
d) nadania nazwy drodze,
e) nadania nazwy drodze,
f) nadania nazwy drodze,
g) nadania nazwy drodze,
h) wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Jaktorów do współpracy w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i
zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Jaktorów a pozostałymi gminami
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego,
i) zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
j) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty
oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Jaktorów, jak również jednostkom podległym,
k) emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
l) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2014- 2026,
m) zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z
wykonania Budżetu gminy za rok 2013.
a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych
przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania budżetu za rok 2013,
b) zapoznanie Rady Gminy z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy,
c) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jaktorów wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013,
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2013 rok.
9. Sprawy organizacyjne.
10. Zapytania i interpelacje.

11. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy
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