
O G Ł O S Z E N I E
       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 póź. zm/, zawiadamiam o zwołaniu Sesji Rady Gminy, 
która odbędzie w dn. 3 października 2011r o godz. 16  00 w Zespole Szkół Publicznych w 
Jaktorowie, przy ul. Chełmońskiego 4. 
Porządek obrad:

1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) powołania Skarbnika Gminy,
b)  szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
c) Gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem, na lata 2010 -2015,
d)  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Budy Grzybek, Gmina Jaktorów,
e) nadania nazwy drodze,
f) nadania nazwy drodze,
g) nadania nazwy drodze,
h) zatwierdzenia stypendiów edukacyjnych dla uczniów,
i) zmiany Uchwały Nr IX/54/2011 Rady Gminy Jaktorów z dnia 16 maja 

2011 roku w sprawie opłat  za świadczenia udzielane przez przedszkola 
publiczne prowadzone przez Gminę Jaktorów,

j) określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dla 
nauczycieli  realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki  określone 
dla stanowisk  o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,

k) wprowadzenia  szczegółowych  zasad  przyznawania  i  wypłacania 
stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów,

l) zmiany Uchwały Budżetowej  Gminy Jaktorów na rok 2011.
4. Przyjęcie  informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów, informacji o 

kształtowaniu  się  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  oraz  planu  finansowego 
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011,

5. Wybory ławników do Sądu.

a) zapoznanie Rady z informacjami dotyczącymi kandydatów na ławników i 
opinią Zespołu o kandydatach na ławników,

b) wybór komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów,

c) wybory ławników w głosowaniu tajnym,

d) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.

6.  Sprawy organizacyjne.
7.  Zapytania i interpelacje.
8.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
9.  Wolne wnioski.
10.  Zakończenie obrad.
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