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

       Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Jaktorów

z dnia 30 września 2015r.

Ad. 1  Otwarcie XII Sesji Rady Gminy.

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1700 otworzył XII
Nadzwyczajną  Sesję  VII  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.  Nieobecni byli radni:
Ireneusz Orliński, Rafał Szwed.
Ponadto w obradach udział wzięli:
- Sekretarz Urzędu Gminy pani Wanda Brzywczy,
- Wicewójt pan Zbigniew Guzewski,
- Skarbnik Urzędu Gminy pani Jadwiga Florczak
- Mieszkańcy.

Ad. 2  Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący  poinformował,  że  w  dniu  28  października  2015  roku
wpłynął  do  Biura  Rady  wniosek  Pana  Wójta  w  sprawie  zwołania  sesji
nadzwyczajnej w związku z koniecznością bezzwłocznego podjęcia jednego
projektu  uchwały  oraz  przyjęcia  sprawozdania  z  zasobów  pomocy
społecznej.
Przewodniczący  stwierdził,  iż  wszyscy  radni  otrzymali  porządek  obrad
dzisiejszej sesji i zapytał czy ktoś z radnych chciałby wprowadzić zmiany
do  porządku  obrad  dzisiejszej  sesji.  Radny  Jarosz  zadał  pytanie  czy
dzisiejsza  Sesja  została  zwołana  w  sposób  prawidłowy.  Przewodniczący
odczytał Statut Gminy Jaktorów dotyczący przygotowania i zwołania Sesji
Nadzwyczajnej.  Radny Jarosz poinformował także że zgodnie z par. 22 ust.
2  Statutu   w  Sesjach  Rady  uczestniczą  z  głosem  doradczym  –Wójt,
Sekretarz, Skarbnik oraz radca prawny Urzędu. Niestety pani radczyni jest
nieobecna. Przewodniczący wyjaśnił, że jest to Sesja Nadzwyczajna i nie
ma  tu  konieczności  obecności  radcy  prawnego.  Radny  Jarosz  jednak
poprosił aby w każdej Sesji uczestniczyli  osoby wymienione w Statucie.
Złożył także zastrzeżenie do porządku obrad, zaproponował rozszerzenie
porządku obrad o zapytania i interpelacje Radnych. Przewodniczący poddał
pod głosowanie wniosek radnego Jarosza. Radni w głosowaniu 2 ,,za”, 1
,,wstrzymujący się ‘’, 9 ,, przeciw” nie przyjęli wniosku radnego Jarosza.
Wobec  braku  innych  uwag  i  wniosków  Przewodniczący  odczytał
proponowany porządek obrad.
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1. Otwarcie XII Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na rok 2015. 
5. Zakończenie obrad.

W tym momencie na Sesję przybyła radna Iwona Barańska i liczba radnych 

zwiększyła się  do 13.
Proponowany porządek obrad został przyjęty w głosowaniu 11 ,za”, 
2,,wstrzymujących się’’, 0 ,,przeciw”.

Ad. 3 Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej.
Przewodniczący poinformował, że w/w sprawozdanie Radni otrzymali już 
dużo wcześniej i na pewno Radni zapoznali się szczegółowo z tym 
sprawozdaniem. Dodatkowo  sprawozdanie to  omówiła pani Urszula 
Pilaszek z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Radny Jarosz potwierdził, że to sprawozdanie radni otrzymali już kilka 
miesięcy temu z GOPS-u oraz, że jest ono bardzo szczegółowo i dobrze 
opracowane i nie zgłasza on żadnych uwag ani pytań do niego. Radny 
powiedział, że dobrze by było aby inne Wydziały Urzędu Gminy brały 
przykład z Gops-u jeśli chodzi o dokładność i terminowość dostarczania 
materiałów radnym na sesję.
Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej Radni przyjęli 
jednogłośnie.

Ad.4a) Podjęcie uchwały w sprawie  zmieniająca Uchwałę 
Budżetową gminy Jaktorów na rok 2015.
Projekt tej uchwały szczegółowo omówiła pani Skarbnik Jadwiga Florczak.
Radny Jarosz zapytał co to znaczy ,że w związku z korzystnym wykonaniem
dochodów z tyt. podatku od środków transportowych i od osób prawnych 
zwiększa się plan dochodów.’’ Czy zwiększone dochody są związane z tym,
że w gminie pojawiły się nowi podatnicy czy wynika to z niedoszacowania 
tej pozycji w projekcie budżetu. Zapytał także o kwotę 150.000 zł na 
dofinansowanie bieżących remontów dróg gminnych, czy to dotyczy 
jakiegoś nowego przetargu czy starego?
Radny Jarosz zapytał czy gmina Jaktorów wystawia faktury za korzystanie z
mienia gminy przez komitety wyborcze w tym za umieszczanie w budynku 
Urzędu Gminy ulotek wyborczych 2 kandydatów do Parlamentu?
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
12,,za”, 0,, przeciw”, 1 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XII/73/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad. 5 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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