
                                                                                                      Jadów, dnia  21.12.2022r. 

OSR.0052 – XLVIII/22                                                     
                                     

 

Mieszkańcy Gminy 

  
 

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

(Dz. U. z 2022r. poz. 559, z późn. zm.) zwołuję XLVIII Sesję Rady Gminy Jadów, która 

odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022r. (środa) o godz. 14:00-tej w lokalu Gminnego 

Ośrodka Kultury w Jadowie, ul. Jana Pawła II 17. 

Porządek obrad : 

1. Otwarcie obrad.  

2. Przyjęcie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie jego ewentualnych zmian.  

3. Informacja z pracy Wójta Gminy:  

3a. wydane zarządzenia; 

3b. ważne spotkania i podjęte decyzje; 

3c. rozstrzygnięte przetargi. 

4. Informacja z pracy stałych Komisji Rady Gminy w okresie między Sesjami  

i Przewodniczącego Rady Gminy.  

5. Informacja z pracy Rady Powiatu. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

a ) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2022-2025; 

b) w sprawie zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2022. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Jadów na lata 2022-2025:  

7a. odczytanie opinii RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym w formie dokumentu 

elektronicznego przez Wójta Gminy Jadów projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2023-2026; 

7b. przedstawienie poprawek do projektu uchwały; 

7c. dyskusja nad projektem uchwały; 

7d. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Jadów na lata 2023-2026. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jadów na rok 2023:  

8a. odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Jadów projekcie uchwały 

budżetowej na rok 2023 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na 2023 rok. 

8b. przedstawienie poprawek do projektu budżetu; 

8c. dyskusja nad projektem budżetu; 

8d. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2023. 



9. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII-ej Sesji Rady Gminy Jadów.  

10. Zapytania i wolne wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi.  

11. Zapytania, wolne wnioski sołtysów oraz pozostałych uczestników Sesji, udzielenie 

odpowiedzi.  

12. Sprawy różne.  

13. Zamknięcie obrad.  
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