
         P R O T O K Ó Ł  Nr IX / 2015

       Sesji Rady Gminy Jaktorów

z dnia 7 lipca 2015r.

Ad. 1  Otwarcie IX Sesji Rady Gminy.

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1700 otworzył IX
Sesję  VII  kadencji  Rady  Gminy  Jaktorów.  Po  serdecznym  powitaniu
wszystkich zgromadzonych i zapoznaniu się z listą  obecności stwierdził, iż
w posiedzeniu uczestniczy  15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do
podejmowania prawomocnych decyzji.  
Ponadto w obradach udział wzięli:
- Wice-Wójt Gminy Jaktorów pan Zbigniew Guzewski,
- Skarbnik Urzędu Gminy pani Jadwiga Florczak,
- Główny Specjalista Urzędu Gminy w Jaktorowie pan Andrzej Muszyński,
- Mieszkańcy.

Ad. 2  Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący  poinformował,  że w dniu  2  lipca  2015 roku  wpłynął  do
Biura Rady wniosek Pana Wójta w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej w
związku  z  koniecznością  bezzwłocznego  podjęcia  czterech  projektów
uchwał.
Przewodniczący  stwierdził,  iż  wszyscy  radni  otrzymali  porządek  obrad
dzisiejszej sesji i zapytał czy ktoś z radnych chciałby wprowadzić zmiany
do porządku obrad dzisiejszej  sesji.  Wobec braku uwag Przewodniczący
odczytał proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Jaktorów.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na rok 2015,
b) wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania  i wypłacania  

stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów,
c) powołania zespołu, który przedstawi Radzie Gminy opinię o zgłoszonych

kandydatach na ławników,
d) zmiany uchwały Rady Gminy w Jaktorowie w sprawie powołania 

doraźnej komisji.
4. Zakończenie obrad.

Proponowany porządek obrad został przyjęty ,,jednogłośnie’’.
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Ad.3a  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmieniająca  Uchwałę
Budżetową gminy Jaktorów na rok 2015.
Przewodniczący  poinformował,  że  ten  projekt  uchwały  był  szczegółowo
omawiany na posiedzeniu połączonych komisji.
Pani Skarbnik Jadwiga Florczak omówiła szczegółowo w/w projekt uchwały.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
15,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr IX/67/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3b Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad 
przyznawania  i wypłacania  stypendiów edukacyjnych Gminy Jaktorów.
Przewodniczący poinformował, że ten projekt uchwały był szczegółowo omawiany
na posiedzeniu połączonych komisji.
Radna Idrian przewodnicząca komisji oświaty poinformowała, że  wpłynęło pismo 
od Rady Rodziców do komisji oświaty z prośbą  zmniejszenie średniej ocen do 5 . 
Następnie szczegółowo omówiła w/w projekt uchwały.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
15,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr IX/68/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3c Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu, który przedstawi 
Radzie Gminy opinię o zgłoszonych kandydatach na ławników.
Przewodniczący poinformował, że co 4 lata wybieramy ławników, którzy będą 
reprezentowali naszą gminę w Sądzie Rejonowym i w Sądzie Okręgowym, w 
związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Płocku zwrócił się z Prośbą do Rady 
Gminy o dokonanie wyboru ławników na kadencję lat 2016-2019. Dlatego też w/w
projekt dotyczy powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Radny Jarosz zwrócił się z zapytaniem czy nie właściwiej byłoby w tytule projektu 
uchwały zamienić wyraz ,, zespół” na komisję doraźna. Przewodniczący 
odpowiedział, że ten projekt został napisany przez panią prawnik. 
Radna Idrian poinformowała, że treść projektów uchwały radnych różni się od 
treści odczytywanego projektu uchwały Przewodniczącego . Przewodniczący 
wyjaśnił, że jest to projekt najnowszy zmodyfikowany przez pana mecenas i 
zmiana dotyczy tylko jednego zdania.
 Po dyskusjach zostały zgłoszone kandydatury:
Radnego Jarosza, który otrzymał głosów 14,,za”, 0 ,,przeciw”, 1 ,, wstrzymujący 
się’’ i wyraził wolę pracy w zespole.
Radnej Regulska, która otrzymała głosów14 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 1,, wstrzymujący 
się” i wyraziła chęć pracy w zespole.
Radnego Klimiuka, który otrzymał głosów 15,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, 
wstrzymujących się i wyraził chęć uczestnictwa  w zespole.
Radnej Kapuścińskiej, która otrzymała głosów15 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0,, 
wstrzymujący się” i wyraziła chęć pracy w zespole.
Z pośród zgłoszonych kandydatów przewodniczącym zespołu została radna 
Regulska , natomiast zastępcą przewodniczącego radny Klimiuk.
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Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
14,,za”, 0,, przeciw”, 1 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr IX/69/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3d  Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w 
Jaktorowie w sprawie powołania doraźnej komisji.
Przewodniczący poinformował, że ten projekt uchwały był szczegółowo omawiany
na posiedzeniu połączonych komisji.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
15,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr IX/70/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4 Zakończenie obrad.

  Przewodniczący zamknął obrady sesji i podziękował wszystkim obecnym
na sali obrad za przybycie, życząc jednocześnie miłego wieczoru.

      
     Protokółowała:                                                                Przewodniczący
Rady Gminy
  
    Wójcik Monika                                                                       MIROSŁAW
BYCZAK 
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