
                                                                                                      Jadów, dnia  01.02.2023r. 

OSR.0052 – L/23                                                     
                                     

 

Mieszkańcy Gminy 

  
 

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

(Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuję L Sesję Rady Gminy Jadów, która odbędzie się  

w dniu 8 lutego 2023r. (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 oraz roczne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ze swojej 

działalności w roku 2022.  

5. Informacja z pracy Rady Powiatu. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

 

a) w sprawie zatwierdzenia planu pracy  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jadów  

na rok 2023; 

b) w sprawie przystąpienia Gminy Jadów do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa" – 

edycja 2023; 

c) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jadów  Nr IV/28/2018Rady Gminy Jadów  

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium oraz określenia zasad 

zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób i rodzin objętych wieloletnim 

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole  

i w domu” na lata 2019-2023; 

d) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jadów  Nr XLVII/369/22 z dnia 14 grudnia      

2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025 ;  

e)  w sprawie przyjęcia  do realizacji Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023; 



f) w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

maksymalnej kwoty dofinansowania w 2023 roku opłat za kształcenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Jadów oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie 

jest przyznawane; 

g) w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w  Gminie Jadów; 

h) w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowinkach; 

i) w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/357/22 Rady Gminy Jadów z dnia 22 listopada 

2022r. w sprawie uchwalenia  programu współpracy  Gminy  Jadów  z organizacjami 

pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023; 

j) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu  na realizację 

zadania publicznego; 

k)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2023-2026; 

l)  w sprawie zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2023; 

 

7. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII-ej i XLIX –ej  Sesji Rady Gminy Jadów.  

8. Zapytania i wolne wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi.  

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

odpowiedzi.  

10. Sprawy różne.  

11. Zamknięcie obrad.  
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