
                                                                                                      Jadów dnia  16.03.2022r. 

OSR.0052 – XXXVII/22                                                     

                                       Mieszkańcy Gminy  
 

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

(Dz. U. z 2022r. poz. 559) zwołuję XXXVII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Jadów, która odbędzie się  

w dniu 23 marca 2022r. (środa) o godz. 15:30 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 wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników na terenie Gminy Jadów;  
 

b) w sprawie  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  

na terenie Gminy Jadów na 2022r; 
 

c) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży 

Pożarnej z terenu Gminy Jadów biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub 

ćwiczeniu; 
 

d) w sprawie przyjęcia  do realizacji Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2022 r.; 
 

e) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

i  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022;  
 

f) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
 

g) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych; 

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

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

7. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI-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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