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

       Sesji Rady Gminy Jaktorów

z dnia 19 sierpnia 2015r.

Ad. 1  Otwarcie XI Sesji Rady Gminy.

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1730 otworzył XI
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:
Grzegorz  Aliszewski, Rafał Szwed.
Ponadto w obradach udział wzięli:
- Sekretarz Urzędu Gminy pani Wanda Brzywczy
- Mieszkańcy.

Ad. 2  Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący poinformował, że w dniu 17 sierpnia 2015 roku wpłynął do
Biura Rady wniosek Pana Wójta w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej w
związku  z  koniecznością  bezzwłocznego  podjęcia  jednego  projektu
uchwały.
Przewodniczący  stwierdził,  iż  wszyscy  radni  otrzymali  porządek  obrad
dzisiejszej sesji i zapytał czy ktoś z radnych chciałby wprowadzić zmiany
do  tego  porządku.  Wobec  braku  uwag  Przewodniczący  odczytał
proponowany porządek obrad.

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

a) Zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na rok 2015.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy.
5. Sprawy organizacyjne.
6. Zakończenie obrad.

Proponowany porządek obrad został przyjęty ,,jednogłośnie’’.
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Ad.3a Podjęcie uchwał w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową
gminy Jaktorów na rok 2015.
Przewodniczący poinformował , że w projekcie uchwały w planie wydatków 
budżetowych wprowadza się następujące zmiany . Zwiększa się plan wydatków o 
kwotę 330.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: 
Przebudowa dróg gminnych na terenie wsi: Bieganów, Budy Grzybek, Budy 
Michałowskie, Budy Zosine, Chylice, Chylice –Kolonia, Henryszew, Jaktorów, 
Jaktorów- Kolonia, Mariampol, Międzyborów, Sade Budy , Stare Budy polegająca 
na ułożeniu nakładek asfaltowych. Poczym zapytał czy ktoś z Radnych ma 
pytania dot. projektu uchwały. Radny Jarosz zapytał czy są to dodatkowe ulice w 
ramach poprzedniego przetargu czy też nowy przetarg wyszedł drożej ?. Pani 
Sekretarz wyjaśniła, że jest to nowy przetarg ogłoszony 31lipca 2015 roku na 
zakres ulic znajdujących się w miejscowościach ujętych w projekcie uchwały. W 
budżecie gminy to zadanie była przeznaczona kwota milion osiemset złotych. 
Natomiast po otworzeniu kopert przetargowych okazało się, że najtańsza oferta 
jest za dwa miliony dziewięćdziesiąt złotych. Żeby można było rozstrzygnąć  
przetarg trzeba  mieć zabezpieczone  środki o których mówi projekt uchwały.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
13,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XI/72/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji Rady Gminy.
Protokoły  Nr  VII,  VIII,  IX,  X  zostały  przyjęte  w  głosowaniu  11,,za”,  0,,
przeciw”,
 2 ,,wstrzymujących się”

Ad 5. Sprawy organizacyjne.
W punkcie tym Przewodniczący poinformował  o nierozstrzygniętej skardze
państwa Makles Jakubiak. Powiedział, że w tej sprawie przyszło pismo od
Wojewody  oraz  dwukrotnie  z  Prokuratury  z  prośbą  o  rozstrzygniecie  i
wyjaśnienie tej sprawy.
 Przewodniczący  poinformował  Radnych  o  nowych  okolicznościach
mogących  przyczynić  się  do  rozwiązania  problemu   zawartego  w/w
skardze, zarówno od strony merytorycznej jak i formalnej. Powiedział, że
odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy z mieszkańcami ulicy Witkiewicza,
na  którym to  mieszkańcy  wyrazili  to  swoje  stanowisko  w teju  sprawie.
Odbyła się wizja lokalna w terenie na ulicy Witkiewicza, gdzie wspólnie z jej
mieszkańcami  zastanawiano się nad rozwiązaniem tej  sprawy. Sprawą tą
zajmowała się również komisja Budownictwa, Planowania Przestrzennego i
Ekologii,  która  widzi  możliwość  polepszenia  funkcjonowania  tej  ulicy  i
podjęła  w  tym  kierunku  określone  działania.  Wpłynęło  pismo  od
mieszkańców  ulicy  Witkiewicza  Państwa  Słomczyńskich  dot.  zamiany
gruntów z Gminą w celu wykonania na tej ulicy zatoczki do zawracania.
Wpłynęło pismo od Radnej Idrian dot. przeprowadzenia ponownej analizy
podjętych wcześniej przez Radę uchwał  dot. tej sprawy.
Radni po dyskusji podjęli jednogłośnie wniosek formalny zgłoszony przez
Przewodniczącego  następującej  treści:  ,,  W  związku  z  nowymi
okolicznościami  w sprawie  Państwa Makles  –  Jakubiak   dotyczącej  ulicy
Witkiewicza w Sadych Budach mogącymi przyczynić się do pozytywnego
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rozwiązania problemu w/w skargi zarówno od strony merytorycznej jak i
formalnej  czyli  poprawy  funkcjonowania  ulicy  Witkiewicza  proponuję
skierować  wszystkie  w/w  materiały  do  analizy  przez  Wójta  Gminy  i  do
Komisji Budownictwa Rady Gminy, w celu wypracowania stanowiska w tej
sprawie. Pismo od Wojewody proponuję przekazać do Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący także poinformował o wpłynięciu trzech  pism od różnych
Stowarzyszeń  Lokalnych,   dotyczących  zwołania  nadzwyczajnego
posiedzenia Rady Gminy w celu uzyskania bieżącej informacji  na temat
problematycznej linii 400 kv.
Przewodniczący  poinformował  Radnych  ,  że   wszystkie  informacje
dotyczące  linii  400kv  są  ogólno  dostępne  dla   Mieszkańców  Gminy  w
zakładce linia 400 kv w bip-ie Urzędu Gminy. Powołana została doraźna
komisja  Rady  do  spraw  linii  400  kv,  w  której  posiedzeniach  mogą
uczestniczyć wszyscy Mieszkańcy naszej  Gminy.   Omawiane na nich są
problemy  dot.  tematu  linii  400  kv,  zgłaszane  wnioski,  wypracowywane
wspólne  stanowiska  w  tej  sprawie.  Komisja  informuje  w  bip-ie  Urzędu
Gminy, że organizujemy wspólnie z Mieszkańcami wyjazdy wszędzie tam
gdzie możemy wspólnie zaprotestować przeciwko budowie tej linii  przez
środek naszej Gminy. Przedstawiamy sprawozdania ze wszystkich działań
jakie  są  realizowane  w  tej  sprawie,  podejmujemy  szeroko  pojętą
współprace ze wszystkimi Mieszkańcami, Stowarzyszeniami, Organizacjami
Społecznymi  ,  Instytucjami  Samorządowymi  i  Strukturami,  które  maja
wpływ na przebieg tej linii.
Przewodniczący  ustosunkowując  się  do  pisma  poinformował,  że  całość
informacji  jaka  jest  w  posiadaniu  Samorządu  jest  również  w  pełni  i  w
różnych formach  przekazywana naszym Mieszkańcom. 
Odnośnie  prośby  zawartej  w  piśmie  o  zwołanie  Sesji  Nadzwyczajnej
poinformował  Radnych,  że  jeśli  widzą  taką  celowość  to  zgodnie  ze
Statutem Rady mogą złożyć  stosowny wniosek o zwołanie takiej Sesji.

Ad. 6 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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