PORZĄDEK

OBRAD

XXXIII Sesja Rady Gminy Jadów

Data: 2021-11-24, godzina 15:00
Miejsce obrad: Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie ul. Jana Pawła II 17

Porządek

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie jego ewentualnych zmian.
3. Informacja z pracy Wójta Gminy:
a. wydane zarządzenia;
b. ważne spotkania i podjęte decyzje;
c. 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 uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jadów na lata
2022 - 2024;
b. w sprawie zmiany uchwały NR XXVl/194/2017 Rady Gminy Jadów z dnia 31 stycznia
2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania;
c. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jadów Nr XXV/189/20 z dnia 29 grudnia 2020r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021;
d. 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 2022;
e. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w
miejscowości Urle oraz odstąpienie od trybu przetargowego;
f. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Jadów;
g. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jadów;
h. w sprawie ustalenia wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
i. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
j. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów
własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
k. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia
zwolnień przedmiotowych;
1. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia

7.
8.
9.
10.
11.

podatku rolnego na obszarze Gminy Jadów na rok podatkowy 2022;
m. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 2021-2024;
n. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2021.
Przyjęcie protokołu z obrad XXXII-ej Sesji Rady Gminy Jadów.
Zapytania i wolne wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
Zapytania, wolne wnioski sołtysów oraz pozostałych uczestników Sesji, udzielenie odpowiedzi.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA

Raf\4miny .ladó/

ReJ~~~~~

