
Dnia 24 listopada 2015r. odbyła się XIII Zwyczajna Sesja Rady Gminy Jadów,  

na której podjęto kilka istotnych dla Gminy Jadów uchwał. Dotyczą one: 

 

 

1) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Jadów na 

lata 2016-2020 -  program określa kierunki działań, wskazuje zadania 

pomocowe kierowane do poszczególnych członków rodzin, w których przemoc 

występuje oraz proponuje działania zwiększające kompetencje  

i  profesjonalizm osób udzielających pomocy. Program uwzględnia problemy 

różnych grup społecznych doznających przemocy w rodzinie oraz odpowiada 

na istniejące potrzeby wskazywane przez społeczność lokalną, a także 

wyznacza zadania, które należy bezwzględnie podjąć, dotyczące ochrony praw 

osób najsłabszych, szczególności dzieci. 

 

2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie 

Jadów na lata 2016 – 2018 - celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny 

jest wprowadzenie rozbudowanego systemu profilaktyki  oraz zwiększenie 

działań na rzecz rodziny wychowującej małoletnie dzieci, przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Podstawowe 

kierunki działań określone w programie odpowiadają zadaniom nałożonym na 

gminy przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. 

 

3) 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 2016 - 

program współpracy Gminy Jadów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje cele i zasady 

współpracy z organizacjami, podmioty Programu współpracy oraz zakres 

przedmiotowy współpracy, określa formy współpracy, priorytetowe zadania 

publiczne, wysokość środków przeznaczonych na jego realizację, sposób oceny 

realizacji Programu, informację o sposobie tworzenia Programu oraz  

o przebiegu konsultacji społecznych, sposób realizacji Programu, a także 

informację o trybie powoływania i zasadach działania komisji konkursowych. 

 

4) w sprawie zasad i trybu nadania oraz pozbawienia tytułów: „Honorowy 

Obywatel Gminy Jadów” lub „Zasłużony dla Gminy Jadów” – mając na 

uwadze uhonorowanie Obywateli za zasługi dla Gminy Jadów, Rada 

ustanowiła tytuły: „Honorowy Obywatel Gminy Jadów” oraz „Zasłużony dla 

Gminy Jadów”. Dla uhonorowania tychże osób konieczne jest określenie zasad 

nadawania w/w tytułów. Proponowane rozwiązania mają na celu 

usystematyzowanie w sposób odrębny zasad nadawania tytułów "Honorowy 

Obywatel Gminy Jadów" i „Zasłużony dla Gminy Jadów”. 

 

5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - 

określono roczne stawki podatku od jednego środka transportowego 

obowiązujące na terenie Gminy Jadów. 

 

 



6) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę  

do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jadów w 2016r. - obniżono 

średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego z dnia 19 października 2015r. (M.P. z 2015r., poz. 1025)  

z 53,75 zł za 1 dt (q) do kwoty 50,00 zł za 1 dt (q) – przyjmowaną jako 

podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jadów w 2016 r. 

 

7) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 

wprowadzenia zwolnień przedmiotowych - określono roczne stawki podatku 

od nieruchomości. 

 

8) w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 
– określono wzory deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego  

i leśnego, na podatek od nieruchomości, na podatek rolny oraz na podatek 

leśny. 

 

9) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty 

targowej na terenie gminy Jadów, wyznaczenia terminu płatności, 

wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty 

targowej w drodze inkasa, określenie inkasenta oraz ustalenia wysokości 

wynagrodzenia za inkaso - wprowadzono opłatę targową od osób fizycznych, 

osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej, dokonujących sprzedaży na targowisku „Mój Rynek” oraz na terenie 

Gminy Jadów. 

 

10) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jadów na lata 

2015-2026 oraz w sprawie zmian w budżecie Gminy Jadów na rok 2015 - 

Zmiany dokonane niniejszymi uchwałami polegają na dostosowaniu wielkości 

planowanych dochodów i wydatków oraz dotacji celowych na 2015 rok, 

zgodnie ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Jadów z dnia  

24 listopada 2015 r. i zarządzenia Wójta Gminy Jadów Nr 80/2015 z dnia  

4 listopada 2015r. 

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 19 670,00 zł., a zmniejszono o kwotę  

37 527,00 zł., z tego: plan dochodów zwiększono o kwotę 12 341,00 zł.  

z tytułu otrzymania zwrotów z Urzędu Pracy z tytułu prac interwencyjnych. 

Otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  

w wysokości 7 329,00 zł.  na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz na 

utrzymanie i prowadzenie USC i ewidencji ludności. 

Dokonano zmniejszenia planu dochodów w kwocie 37 527,00 zł.: zmniejszono 

plan wpływów z usług (dotyczy wpłat za wyżywienie) oraz zwrócono dotację 

w wysokości 527,00 zł. Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi  

25 322 638,00 zł. Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 90 189,00 złotych. 

Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w działach. 

Zwiększono plan wydatków w rozdziałach: 

Drogi publiczne gminne – 10 000,00 zł. na realizację zadania w poz.  

Przebudowa dróg gminnych w Jadowie oraz drogi gminnej Jadów- Nowy 

Jadów, Ochotnicze straże pożarne- 2 000,00 zł. na opłaty i składki, 

Urzędy gmin - 32 841 zł. na zakup energii  oraz realizację zadania dotyczącego 

wykonania sieci komputerowej i telefonicznej w Urzędzie, dokonano 

przeniesienia planu wydatków w dziale Kultura fizyczna w kwocie  



1 000,00 zł. Dokonano korekty planu wydatków w dziale oświata oraz  

w opiece społecznej, dokonując przesunięć między paragrafami. 

Plan wydatków w oświacie został zmniejszony o kwotę 37000,00 zł.  

z tytułu zmniejszonych wydatków na zakup żywności. 

Plan wydatków został zmniejszony o kwotę 114 848,00 zł. z tego: rozdział 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 40 000,00 zł. dot. 

wodociągu w Sulejowie, rozdział Przedszkola o kwotę 37 000,00 zł.  

z tytułu zmniejszonych wydatków na zakup żywności. 

Plan wydatków po zmianach wynosi 24 269 095,00 zł. 

 
 


