
OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.  
nr 142 poz. 1591 z późn. zm/, zawiadamiam o zwołaniu Sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dn. 21 
czerwca 2010r. o godz. 1500 w Zespole Szkół Publicznych w Jaktorowie przy ul. Chełmońskiego 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie  XLVII Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych uchwał od ostatniej 

sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) uchylenia  uchwały  Nr XXIV/164/2008 Rady Gminy Jaktorów z dnia  17 listopada 2008 
roku  dotyczącej  upoważnienia  kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w 
Jaktorowie – Małgorzaty Młynarczyk do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej,

b) nadania nazwy drodze,
c) nadania nazwy drogom,
d) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Gminy ,
e) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Gminy,
f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ,
g) regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jaktorów,
h) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę,
i) zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaktorowie, 
j) ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o 

kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej  oraz  informacji  o  przebiegu 
wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze. 

k) zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2010. 

5. Sprawy organizacyjne.
6. Zapytania i interpelacje.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
8. Wolne wnioski.
9. Uroczyste podsumowanie 20 lat działalności samorządu terytorialnego w Gminie Jaktorów z 

udziałem radnych pięciu kadencji:
a) wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy, 
b) prezentacja multimedialna przygotowana przez Młodzieżową Radę Gminy,
c) ogłoszenie  wyników i  wręczenie  nagród laureatom gminnego konkursu pt.  „To warto 

zobaczyć, tu warto żyć”,
d) wręczenie  okolicznościowych  pamiątek  radnym,  wójtom  i  długoletnim  pracownikom 

samorządowym.
10. Zakończenie  obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

              Krzysztof Lonca


