Jadów dnia 22.09.2021r.
OSR.0052 – XXXI/21

Mieszkańcy Gminy
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r. poz. 1372) zwołuję XXXI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Jadów, która odbędzie się
w dniu 29 września 2021r. (środa) o godz. 15:00-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 rozpatrzenia skargi na działanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
b) w sprawie rozpatrzenia petycji „Przygotujmy lepszy świat” ;
c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2021-2024;
d) w sprawie zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2021.
e) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania
koncepcji projektowej oraz dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.”Rozbudowy drogi
wojewódzkiej nr 636 na odcinku od km 26+370 do km 27+806 oraz od km ok. 28+200 do km 29+192 w m.
Jadów i Zawiszyn, na terenie gminy Jadów, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej.”;
f) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego w postaci przekazania
koncepcji projektowej oraz dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.”Rozbudowy drogi
wojewódzkiej nr 636 na odcinku od km 19+100 (w m. Nowinki) do km 26+370 (w m. Jadów), na terenie
gminy Jadów, w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej.”
7. Przyjęcie protokołu z obrad XXX-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.
Przewodnicząca Rady Gminy Jadów
/-/ Regina Maria Sadlik

