
Jaktorów, dnia 14 marca 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy Jaktorów zaprasza na Sesję Rady Gminy, która odbędzie 
się dnia 27 marca 2017 roku o godz. 17.00 w Zespole Szkół Publicznych w Jaktorowie, 
przy ulicy Chełmońskiego 4.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie,

b. nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaktorowie,

c. zmian w Uchwale Nr XXX/241/2017 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 lutego 
2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Jaktorów,

d. zmieniająca uchwałę Budżetowa na rok 2017,

e. określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Jaktorów, przyznawania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów,

f. określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla 
których Gmina Jaktorów jest organem prowadzącym dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia tych kryteriów,

g. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego, 

h. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Budy Zosine, gmina Jaktorów,

i. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Stare Budy, gmina Jaktorów,

j. aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
gminy Jaktorów,



k. uchylenia uchwały nr XXVIII/220/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 
grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy Grzybek, gmina 
Jaktorów,

l. nadania nazwy drodze ( Irysowa),

m. nadania nazwy drodze ( Królowej Marysieńki),

n. nadania nazw drogom ( Batalionu Zośka, Truskawkowa, Strzelecka)

o. zmiany składu osobowego komisji Rewizyjnej Rady Gminy,

p. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów w 2017 roku.

q. funduszu sołeckiego,

4. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy.

5. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rady Gminy.

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

7. Sprawy organizacyjne.

8. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Gminy. 

9. Zapytania i interpelacje.

10. Wolne wnioski

11. Zakończenie obrad.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 Mirosław Byczak        


