
Jaktorów, dnia 3.03.2016r.

                                    

                     

Przewodniczący Rady Gminy Jaktorów zaprasza na Sesję Rady Gminy, która
odbędzie  się  dnia  14  marca   2016  roku  o  godz.  17.00 w  Zespole  Szkół
Publicznych w Jaktorowie, przy ulicy Chełmońskiego 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie ustanowienia pomników przyrody ożywionej.

a) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Aleja lipowo – jesionowa Kazimierza)
b) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Aleja Lipowa Armii Krajowej),
c) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Aleja świerkowa Kazimierza)
d) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Aleja świerkowo –lipowa Kazimierza)
e) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Dąb Karola),
f) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Dąb Marii),
g) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Dąb Ryszarda),
h) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Dąb Teodora),
i) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Dąb Żołnierzy Grupy Kampinos),
j) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Grupa dębów Barbary),
k) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Grupa drzew Jakuba hr. Potockiego),
l) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Grupa drzew na wyspie),
m) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej (Szpaler wiedeński pierwszy),
n) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Szpaler wiedeński drugi),
o) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Szpaler wiedeński trzeci),

4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jaktorów na lata 2016-

2019,
b) ustalenia na rok 2016 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 
ustalenia specjalności i form kształcenia , na które dofinansowanie to będzie 
przyznawane oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jaktorów,

c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Jaktorów,

d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( Bieganów)
e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Kolonia Jaktorów)
f) nadania nazwy drodze (Królewska),
g) nadania nazwy drodze ( Strumykowa),
h) nadania nazwy drodze (Ku Słońcu), 
i) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jaktorów
j) zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na rok 2016, 
k) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2016- 2031,
l) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,



m) funduszu sołeckiego 

5. Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych uchwał od 
ostatniej Sesji.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Byczak


