
Jasienica Rosielna 14 luty 2014r. 
       

                                          
         

 
 

 
Na podstawie  art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8  marca  1990r.  o samorządzie gminnym  

(Dz. U.  z  2013 r.  poz.594 z późn. zm.) zwołuję XXXVIII  sesję  Rady Gminy  na dzień 
21 luty 2014r. o godz. 14.00   w  Urzędzie  Gminy w Jasienicy Rosielnej. 

 
Porządek obrad sesji:  
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad . 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu  XXXVII  sesji Rady Gminy. 
4. Informacja z realizacji  uchwał i wniosków  z XXXVII sesji Rady Gminy. 
5. Informacja o pracy Wójta  Gminy  oraz  o działaniach inwestycyjnych gminy od XXXVII sesji 

. 
6. Podjęcie uchwał i wysłuchanie opinii Komisji  w sprawie:   

 
1) zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej prowadzonych przez 

Gminę Jasienica Rosielna szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli , 
2) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy i 

psychologa oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone 
dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ,   

3) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz 
wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso , 

4) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r. , 
5) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasienica Rosielna , 
6) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki na 2015 rok , 
7) udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Jasienicy Rosielnej do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania 
zryczałtowanego dodatku energetycznego, 

8) udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Jasienicy Rosielnej do prowadzenia postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych 
, 

9) nieodpłatnego przejęcia działek w Bliznem , 
10) wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jasienica Rosielna na rok 2014 . 
  

7. Sprawozdanie z osiągniętych w 2013 r. średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jasienica Rosielna . 

8. Informacja o pracy komisji w sprawach nie dotyczących uchwał . 
9. Zapytania i interpelacje radnych. 
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 
11. Wolne wnioski i informacje. 
12. Zakończenie sesji.  

 


