Jedlina – Zdrój, 20.08.2019 r.
RM.0002.10.2019
Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r., poz.506) zwołuję X Sesję Rady Miasta Jedlina – Zdrój VIII kadencji w dniu:

29 sierpnia 2019 r. o godz. 15,00
w Urzędzie Miasta w Jedlinie – Zdroju
w Sali Orła Białego
Proponowany dzienny porządek obrad:
1.Otwarcie sesji, ustalenie quorum.
2.Przyjęcie dziennego porządku obrad.
3.Przyjęcie treści protokołu z poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności pomiędzy sesjami Rady Miasta.
5.Podjęcie Uchwały Nr X/…/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2019 r.
6.Podjęcie Uchwały Nr X/.../19 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Jedlina – Zdrój.
7.Podjęcie Uchwały Nr X/.../19 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy JedlinaZdrój do spółki pod nazwą MDR Jedlina-Zdrój Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie.
8.Podjęcie Uchwały Nr X/.../19 w sprawie zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych
w art. 42. ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina
Jedlina -Zdrój.
9.Podjęcie Uchwały Nr X/.../19 zmieniającej uchwałę Nr XXV/143/09 Rady Miasta JedlinaZdrój z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość
stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój.
10.Podjęcie Uchwały Nr X/.../19 w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych,
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia w postaci tymczasowego
schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i schroniskach dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi
11.Podjęcie Uchwały Nr X/.../19 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i
ustalenia ich przebiegu.
12.Podjęcie Uchwały Nr X/.../19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Miasta Jedlina – Zdrój.
13.Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
14.Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna zwolnienia: na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Radnemu przysługuje zwolnienie od pracy zawodowej w celu
umożliwienia wzięcia udziału w pracach organów gminy.
Sporządziła: K. Szemiel

