
Jaktorów, dnia 8.06.2015 r.

                                      

                     

Przewodniczący Rady Gminy Jaktorów zaprasza na Sesję Rady Gminy, która 
odbędzie się dnia 22 czerwca  2015 roku o godz. 17.00 w Zespole Szkół 
Publicznych w Jaktorowie, przy ulicy Chełmońskiego 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie 

za rok 2014.
4. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej w roku 2014. 
5. Sprawozdanie z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych , 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy o 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów w roku 2014 Gminy 
Jaktorów.

6. Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wdrożenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015- 
2017,

b) zmiany uchwały Rady Gminy w Jaktorowie w sprawie zasad 
wypłacania oraz wysokości diet radnych,

c)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( 374/1),
d)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( 347/6),
e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. 99/3)
f) nadania nazwy drodze ( Generała Dreszera),
g) nadania nazwy drodze ( Jagodowa),
h) ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Jaktorów,
i) przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 

pomnika przyrody,
j) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
k) zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na rok 2015.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
Wójta Gminy z wykonania Budżetu gminy za rok 2014.



a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z 
wykonania budżetu za rok 2014,

b) zapoznanie Rady Gminy z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w 
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

c) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
o przedłożonych przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jaktorów 
wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za rok 2104,

e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

9. Sprawy organizacyjne.
10. Przyjęcie protokołów z poprzednich  Sesji Rady Gminy.
11. Zapytania i interpelacje.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           Mirosław Byczak


