OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym
/Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./, zawiadamia o zwołaniu LVI Sesję Rady Gminy,
która odbędzie w dn. 17 marca 2014r o godz. 1700 w Zespole Szkół Publicznych w Jaktorowie,
przy ul. Chełmońskiego 4.
Porządek obrad:
1. Otwarcie LVI Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie stanu bezpieczeństwa na terenie gminy.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchylenia uchwały Nr XXVIII/187/2004 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 września
2004r,
b) nadania nazwy drodze,
c) nadania nazwy drodze,
d) nadania nazwy drodze,
e) nadania nazwy drodze,
f) nadania nazwy drodze,
g) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2014 rok,
h) zmiany Uchwały Nr LII/267/2013 z dnia 25 listopada 2013r w sprawie okre ślenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowi ązuj ących
na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku,
i) funduszu sołeckiego,
j) ustalenia na rok 2014 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kszta łcenie
nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to b ędzie
przyznawane oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jaktorów,
k) zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/194/2012 z dnia 17 grudnia 2012r w sprawie
podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu,
l) zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/195/2012 z dnia 17 grudnia 2012r w sprawie
podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
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) zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014.
5. Sprawy organizacyjne.
6. Zapytania i interpelacje.
7. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
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