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P R O T O K Ó Ł  Nr XLVI / 2013 
 

Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Jaktorów 
 

z dnia  30 lipca 2013r. 
 
 
Ad. 1. Otwarcie XLVI Sesji Rady Gminy. 
 

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1610 otworzył XLVI  Sesję VI 

kadencji Rady Gminy Jaktorów. Po serdecznym powitaniu wszystkich 

zgromadzonych i zapoznaniu się z listą  obecności stwierdził, iż w posiedzeniu 

uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania 

prawomocnych decyzji. Radny Grzegorz Aliszewski był  nieobecny. 

Ponadto w obradach udział wzięli: 

 

- Wójt Gminy Jaktorów pan Maciej Śliwerski, 

- Skarbnik Gminy  pani Jadwiga Florczak, 

- Mieszkańcy Gminy.  

 

 Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 
Przewodniczący poinformował, że w dniu  29. 07. 2013  roku wpłynął do Biura Rady 

wniosek Pana Wójta w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej w związku z 

koniecznością bezzwłocznego podjęcia dwóch  projektów uchwał.  

Przewodniczący stwierdził, iż wszyscy radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej 

sesji, oraz zaproponował wprowadzenie punktu 4)  Sprawy organizacyjne, oraz 

punktu 5) Wolne wnioski. 

Poczym zapytał czy są wnioski bądź uwagi do proponowanego porządku obrad.    

Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania. Rada w głosowaniu 14 

,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,, wstrzymujących” przyjęła zgłoszony wniosek  do porządku 

obrad.  

 Przewodniczący zapoznał radę z proponowanym porządkiem obrad. 
 

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

a) zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013r, 
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b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2013 

– 2022. 

4. Sprawy organizacyjne. 

5. Wolne wnioski. 
6. Zakończenie obrad. 

 

Przedstawiony porządek obrad Rada przyjęła ,, jednogłośnie”. 
 

Ad.3a. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy 
Jaktorów na rok 2013r. 

 
Przewodniczący poprosił P. Wójta o zreferowanie projektu uchwały. 

P. Wójt  szczegółowo omówił projekt uchwały który stanowi załącznik do protokółu. 
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i 

poddał go pod glosowanie. Rada Gminy  w  głosowaniu 14 „ za”, 0 „przeciw” , 0 

„wstrzymujących” podjęła uchwałę  Nr XLVI/250 /2013 w sprawie zmieniająca 

Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013r.  

 
Ad.3b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Jaktorów na lata 2013 – 2022. 
  
Przewodniczący poprosił P. Wójta o zreferowanie projektu uchwały. 

P. Wójt  przedstawił Radzie w/w  projekt uchwały.  

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i 

poddał go pod jawne glosowanie. Rada Gminy  w  głosowaniu 14 „ za”, 0 „przeciw” 

, 0 „wstrzymujących” podjęła uchwałę  Nr XLVI/251 /2013 w sprawie  zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2013 – 2022.  

 

Ad. 4. Sprawy organizacyjne. 
 
   Przewodniczący poinformował, że w dniu  26. 06. 2013r wpłynęła  do Biura Rady 

skarga P. Jana Pańczyka, którą radni otrzymali drogą mailową została ona 

skierowana do Wójta Gminy celem uzyskania szczegółowych wyjaśnień w 

powyższej sprawie z którymi radni mogli się również zapoznać. Wobec braku 

chętnych do dyskusji, Przewodniczący sformułował wniosek w brzmieniu: „Kto z 

radnych jest za tym, żeby skargę P. Jana Pańczyka uznać za zasadną” i poddał go 

pod głosowanie. Rada w głosowaniu 14 „przeciw”, 0 „za” , 0„wstrzymujących” 

uznała skargę za bezzasadną.  

   Przewodniczący poinformował również, że w dniu 04. 07. 2013r, wpłynęła do Biura 

Rady za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
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w Warszawie skarga P. Marii Makles Jakubiak, która została skierowana do Wójta 

Gminy celem uzyskania szczegółowych wyjaśnień w powyższej sprawie. 

Przewodniczący przedstawił w/w skargę. Następnie odczytał wyjaśnienie Wójta 

Gminy w powyższej sprawie. Rada w głosowaniu 14 „za” ,0 „przeciw”, 0 

„wstrzymujących” uznała skargę za bezzasadną. 

  

Ad. 5. Wolne wnioski.  
 
P. Kucner poinformowała, że niektórzy mieszkańcy przynoszą śmieci na Jaktorów. 

Następnie powiedziała, że nikt  nie chce wynająć mieszkania rodzinie wielodzietnej 

o której wcześniej informowała Radę.   

P. Wójt powiedział, że dzieci szkoda, ale   ludzie mieszkają i za nic nie płacą. 

P. Kucner powiedziała, że dzieci dostana się do domu dziecka.  

R. Regulska powiedziała, że rozumie ludzi dlaczego nie chcą  wynająć mieszkania,  

ponieważ takim ludziom trzeba wynająć dom na stałe bo gdzie oni pójdą skoro nie 

pracują. 

 

 
Ad. 6. 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 

 

 


