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         P R O T O K Ó Ł  Nr LIV / 2014 
 

       Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Jaktorów 
 

 z dnia  13 stycznia  2014r. 
 

 
Ad. 1. Otwarcie LIV Sesji Rady Gminy. 
 

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1700 otworzył LIV Sesję VI 
kadencji Rady Gminy Jaktorów. Po serdecznym powitaniu wszystkich 
zgromadzonych i zapoznaniu się z listą  obecności stwierdził, iż w posiedzeniu 
uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania 
prawomocnych decyzji. Radni  Elżbieta Idrian i Kurek Robert byli  nieobecni. 
Ponadto w obradach udział wzięli: 
 
- Zastępca Wójta Gminy Jaktorów pan Zbigniew Guzewski, 

- Pracownicy Urzędu Gminy, 

- Mieszkańcy Gminy. 

 

 Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 
    Przewodniczący poinformował, że w dniu  8. 01. 2014  roku wpłynął do Biura 

Rady wniosek Pana Wójta w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej w związku z 

koniecznością bezzwłocznego podjęcia dwóch projektów uchwał, oraz 

zaproponował wprowadzenie następujących zmian: w punkcie  3c) wprowadzić  

projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 

2020, oraz punkcie 4) Sprawy organizacyjne.   

   Przewodniczący przedstawił to jako wniosek formalny i poddał go pod 
głosowanie.  Rada w głosowaniu 13 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,, wstrzymujących” przyjęła 
wniosek.  
 Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący przedstawił proponowany  
porządek obrad i poddał go pod głosowanie. 
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1. Otwarcie LIV Sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wdrożenia Gminnego programu dożywiania na lata 2014-2020, 

b) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnej pomocy świadczonej w ramach Gminnego programu 

dożywiania na lata 2014-2020. 

c) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014 – 2020. 

4.  Sprawy organizacyjne. 

5.  Zakończenie obrad. 

 
Po odczytaniu proponowanego porządku obrad przystąpiono do głosowania. 
Przedstawiony porządek obrad Rada przyjęła ,, jednogłośnie”. 

 

Przewodniczący poinformował, że przybyli R. Elżbieta Idrian i  R. Robert Kurek. 

Stan rady zmienił się do 15 radnych. 

Ad. 3a. Podjęcie uchwały w sprawie wdrożenia Gminnego programu dożywiania 
na lata 2014 – 2020.  

 
Przewodniczący poprosił P. Agnieszkę Tuzińską pracownika socjalnego GOPS o 

zreferowanie projektu uchwały. 

P. Tuzińska  poinformowała, że gminny program dożywiania na lata 2014-2020, 

obejmuje  dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej i uczniów do czasu 

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz innych osób innych osób zagrożonych 

brakiem posiłku lub żywności. Celem strategicznym Programu jest ograniczenie 

zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub 

znajdujących się w trudnej sytuacji. Wykonanie Programu odbywać się będzie we 

współpracy ze szkołami i przedszkolami działającymi na terenie gminy Jaktorów 

oraz innymi podmiotami realizującymi Program. Koordynatorem Programu w 

gminie Jaktorów jest Wójt Gminy. Wójt gminy realizuje program przy pomocy 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jaktorowie.  
R. Aliszewski  zauważył, że liczba dzieci i uczniów którym udzielono pomocy nie 

może przekroczyć 20%. 

Wobec innych chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i 

ogłosił głosowanie. Rada Gminy wynikiem głosowania 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 – 
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„wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIV/277/2013, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. 

 

Ad. 3b.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy świadczonej w 
ramach Gminnego programu dożywiania na lata 2014-2020. 

 
Przewodniczący poprosił P. Agnieszkę Tuzińską o zreferowanie projektu uchwały. 

P. Tuzińska poinformowała, że podwyższa się do 150% kryterium dochodowe dla 

celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 

lub żywności dla osób i rodzin.  

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i 

ogłosił głosowanie. Rada Gminy wynikiem głosowania 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 – 

„wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIV/278/2013, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. 

 

Ad. 3c. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. 

 
Przewodniczący poprosił P. Agnieszkę Tuzińską pracownika socjalnego GOPS o 

zreferowanie projektu uchwały. 

P. Tuzińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w 

postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014 – 2020. 

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i 

ogłosił głosowanie. Rada Gminy wynikiem głosowania 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 – 

„wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIV/279/2013, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. 

 

Ad. 4. Sprawy organizacyjne. 

Przewodniczący poinformował, że przystępujemy przyjęcia protokołu z poprzedniej 

sesji Rady Gminy.  Zapytał czy Radni mają uwagi bądź wnioski do protokołu z 

poprzedniej sesji Rady Gminy.  
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Wobec braku zgłoszeń przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z 

ostatniej sesji. Protokół z Sesji  Nr LII został przyjęty w głosowaniu 13 ,,za”, 2,, 

wstrzymujących”, 0 ,, przeciw”. 

 
Przewodniczący poinformował, że do biura rady wpłynęło kilka pism i skarg, 

których to rozpatrzenie jest obowiązkiem Rady. W związku z tym, że na sesji nie ma 

Wójta Gminy zaproponował by ich nie odczytywać, a jedynie przedstawić informację 

czego one dotyczą, skierować je drogą mailową dla wszystkich radnych celem 

zapoznania się z ich treścią i do Wójta celem uzyskania merytorycznej informacji 

dotyczącej ich treści. Rada w głosowaniu 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 

zaakceptowała propozycję Przewodniczącego.  

Przewodniczący poinformował że:  

1. w dniu 18. 12. 2013r wpłynęło pismo mieszkańców Henryszewa dot. 

wybudowania chodnika, oraz trasy rowerowej przy ul. Topolowej w 

Henryszewie 

2. w dniu 30. 12. 2013r wpłynęło pismo mieszkańców Sade Budy ul. Leśna i 

Wrzosowa, oraz Starych Bud jest to protest przeciwko budowie „Tawerny” na 

działce w 1/7 w Sade Budy 

3. w dniu 30. 12. 2013r wpłynęły dwa pisma Karoliny Nędzarek, dotyczą one 

uchwały Nr XLV/240/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy Grzybek 

4. w dniu 30. 12. 2013r wpłynęły dwa pisma pani Grażyny Rozińskiej dotyczące 

również uchwały Nr XLV/240/2013  

5. w dniu 3. 01. 2014r wpłynęło pismo P. Waldemara Ślusarskiego dotyczące 

określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  

 
 
 
Ad. 5. Zakończenie obrad.  
 

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

 

 

 

 
Protokółowała:                                                                     Przewodniczący Rady Gminy 

 
Bogusława Gołębiowska                                                                   MIROSŁAW BYCZAK 


