
                                                                                                      Jadów dnia  18.05.2022r. 

OSR.0052 – XL/22                                                     
                                        

Mieszkańcy Gminy  
 

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

(Dz. U. z 2022r. poz. 559 i 583) zwołuję XL Zwyczajną Sesję Rady Gminy Jadów, która odbędzie się   

w dniu 24 maja 2022r. (wtorek) o godz. 13:00 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.  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie za rok 2021. 

7. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Jadów za rok 2021. 

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jadowie za rok 2021. 

9. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

 

a) w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Jadów; 

b) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jadów  Nr XXXVII/301/22  z dnia 23 marca 2022 r.  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   

i  Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 ; 

c) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jadów; 

d) w sprawie rozpatrzenia petycji  Osoby Prawnej Szulc – Efekt Sp. z o.o. w sprawie optymalizacji 

wydatków związanych z kosztami zakupu energii elektrycznej oraz ewentualnej sanacji stanu 

faktycznego i długofalowego planowania związanego z zagadnieniami poruszanymi przez 

wnioskodawcę w treści petycji; 

e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntów oraz odstąpienie od trybu 

przetargowego; 

f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej; 

g) w sprawie przyjęcia przez Gminę Jadów do realizacji w 2022 roku zadania z zakresu administracji 

rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Jadów; 

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

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

 

 

 

 



10. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX-ej Sesji Rady Gminy Jadów.  

11. Zapytania i wolne wnioski radnych oraz udzielenie odpowiedzi.  

12. Zapytania, wolne wnioski sołtysów oraz pozostałych uczestników Sesji, udzielenie odpowiedzi.  

13. Sprawy różne.  

14. Zamknięcie obrad.  
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