
Jaktorów, dnia 7.10.2016r.

Przewodniczący Rady Gminy Jaktorów zaprasza na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się 
dnia 17 października 2016 roku o godz. 17.00 w Zespole Szkół Publicznych w Jaktorowie, 
przy ulicy Chełmońskiego 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania stypendiów 
edukacyjnych Gminy Jaktorów,

b. uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika 
przyrody, 

c. uchwalenia ,, Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2016 –
2019 z uwzględnieniem lat 2020 -2023’’ wraz z jego prognozą oddziaływania na 
środowisko,

d. nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Jaktorów,

e. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz. 172/11, 173/9, 174/8),

f. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz. 372/1, 371/4),

g. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz. 459/21),

h. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz. 524),

i. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz.  514),

j. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz.  521),

k. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz. 510),

l. uchylenia Uchwały nr XVII/146/2016  Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 
2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

m. uchylenia Uchwały nr XIX/161/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 czerwca 
2016r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

n. emisji obligacji Gminy Jaktorów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

o. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2016- 2031,

p. zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na rok 2016,



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 2016 roku. 

5. Sprawy organizacyjne.

6. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Gminy. 

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

8. Zapytania i interpelacje.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           Mirosław Byczak


