
O G  O S Z E N I EŁ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz dzie gminnymą
/Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z pó n. zm.ź /, zawiadamia o zwo aniu  ł LVI  Sesję Rady Gminy,
która odb dzie w dn. ę 17 marca 2014r o godz. 1700 w Zespole Szkó  Publicznych w Jaktorowie,ł
przy ul. Che mo skiego 4. ł ń

Porz  ą  dek obrad:

1. Otwarcie LVI Sesji Rady Gminy. 
2. Przyj cie porz dku obrad. ę ą
3. Przedstawienie stanu bezpiecze stwa na terenie gminy.ń
4. Podj cie uchwa  w sprawie: ę ł

a) uchylenia  uchwa y Nr XXVIII/187/2004 Rady Gminy Jaktorów z  dnia 27 wrze niał ś
2004r,

b)  nadania nazwy drodze,
c)  nadania nazwy drodze,
d)  nadania nazwy drodze,
e)  nadania nazwy drodze,
f)  nadania nazwy drodze,
g) przyj cia  Programu  opieki  nad  zwierz tami  bezdomnymi  oraz  zapobieganiaę ę

bezdomno ci zwierz t na terenie Gminy Jaktorów na 2014 rok, ś ą
h) zmiany Uchwa y Nr LII/267/2013 z dnia 25 listopada 2013r w sprawie okre leniał ś

wysoko ci stawek podatku od rodków transportowych na rok 2014 obowi zuj cychś ś ą ą
na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnie  w tym podatku, ń

i) funduszu so eckiego, ł
j) ustalenia  na  rok  2014  maksymalnej  kwoty  dofinansowania  op at  za  kszta cenieł ł

nauczycieli,  pobieranych  przez  szko y  wy sze  i  zak ady  kszta cenia  nauczycieli,ł ż ł ł
ustalenia  specjalno ci  i  form  kszta cenia,  na  które  dofinansowanie  to  b dzieś ł ę
przyznawane oraz przyj cia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowegoę
nauczycieli zatrudnionych w szko ach prowadzonych przez Gmin  Jaktorów,ł ę

k) zmieniaj ca  uchwa  Nr  XXXVII/194/2012  z  dnia  17  grudnia  2012r  w  sprawieą łę
podzia u gminy na sta e okrł ł ęgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu,

l) zmieniaj ca  uchwa  Nr  XXXVII/195/2012  z  dnia  17  grudnia  2012r  w  sprawieą łę
podzia u gminy na sta e obwody g osowania,  ustalenia ich numerów, granic orazł ł ł
siedzib obwodowych komisji wyborczych,  

m) udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji celowej Powiatowi Grodziskiemu na
wykonanie zadania pn.: ”Przebudowa ulicy Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów”, 

n) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2014 - 2026, 
o) zmieniaj ca Uchwa  Bud etow  Gminy Jaktorów na rok 2014. ą łę ż ą

5. Sprawy organizacyjne. 
6. Zapytania i interpelacje. 
7. Przyj cie protoko ów z poprzednich sesji Rady Gminy. ę ł
8. Wolne wnioski. 
9. Zako czenie obrad.ń

Przewodnicz cy Rady Gminyą

                                                                                                 MIROS AW BYCZAKŁ


