
Jaktorów, dnia 16 sierpnia 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy Jaktorów zaprasza na Sesję Rady Gminy Jaktorów, która 
odbędzie się dnia 27 sierpnia 2018 roku o godz. 17.00 w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w 
Jaktorowie (Gimnazjum), przy ulicy Chełmońskiego 4. 

1. Otwarcie LVII Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na rok 2018,

b) emisji obligacji, zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

c) zmieniająca uchwałę Nr XLV/245/2018 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie 
podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin 
wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów,

d) zmiany uchwały Nr XXV/190/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 października 
2016 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania
stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów,

e) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach 
ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy Jaktorów,

f)  zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Jaktorów na okręgi wyborcze 
oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu, celem wyborów do Rady Gminy Jaktorów,

g) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Jaktorów na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych,

h) regulaminu parkingów działającego w systemie Parkuj i Jedź przy stacji kolejowej 
PKP w Jaktorowie na terenie gminy Jaktorów,

i) nadania nazwy drodze ( Agawy),

j) nadania nazwy drodze ( Himalajska),

k) nadania nazwy drodze ( Akwarelowa) ,

l) nadania nazwy drodze ( Rozkoszna) ,

m) nadania nazwy drodze ( Migdałowa ),



n) nadania nazwy rondu ( Rondo prof. Józefa Kosackiego ),

4. Zapoznanie Rady Gminy Jaktorów z projektem graficznym herbu, flagi i pieczęci 
wraz ekspertyzą historyczno – heraldyczną celem uzyskania opinii Rady Gminy przed 
skierowaniem wniosku do Komisji Heraldycznej.

5. Podjęcie stanowiska w sprawie opinii do projektu Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego . 

6. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Gminy.

7. Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych uchwał od 
ostatniej Sesji.

8. Zapytania i interpelacje.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Jaktorów

                                                                                       Mirosław Byczak


