
P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/ 2016

 Sesji Rady Gminy Jaktorów
 z dnia 8 grudnia 2016r.

Ad. 1 Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy.

 Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz.  1700 otworzył  XXVII Sesję VII  kadencji
Rady Gminy Jaktorów. Po serdecznym powitaniu wszystkich zgromadzonych i zapoznaniu się z
listą  obecności  stwierdził,  iż  w  posiedzeniu  uczestniczy  12  Radnych  co  stanowi  kworum
niezbędne  do  podejmowania  prawomocnych  decyzji.  Nieobecni  byli:  radny  Rafał  Szwed,
radny Leszek Peryt oraz radna Krystyna Ficner.
Ponadto w obradach udział wzięli:
- Wójt Gminy Jaktorów pan Maciej Śliwerski
- Sekretarz Gminy Jaktorów pani Wanda Brzywczy,
- Mieszkańcy.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący poinformował, że dzisiejsza Sesja Nadzwyczajna została zwołana na wniosek
Wójta Gminy w związku związku z koniecznością bezzwłocznego podjęcia projektu uchwały w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.
Przewodniczący poprosił także o wprowadzenie punktu 4 podjęcie uchwały w sprawie trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów przez osoby prawne i fizyczne a 

także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Poprosił także o 

wprowadzenie punku 5 sprawy organizacyjne.
Przewodniczący zapytał czy są inne propozycje bądź uwagi do proponowanego porządku 

obrad. Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad z 

wprowadzonymi zmianami. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków

transportowych  obowiązujących  na  terenie  Gminy  Jaktorów  oraz  zwolnień  w tym

podatku.

4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

przedszkoli  i  innych  form  wychowania  przedszkolnego  prowadzonych  na  terenie

Gminy  Jaktorów  przez  osoby  prawne  i  fizyczne  a  także  trybu  i  zakresu  kontroli

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

5. Sprawy organizacyjne.

6. Zakończenie obrad.
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Radni  w głosowaniu 11 ,,za”,  0  ,,  przeciw”,  1 ,,  wstrzymujący się  ‘’  przyjęli  proponowany
porządek obrad.

Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.

 Projekt tej uchwały szczegółowo omówił Wójt Gminy. Powiedział, że na Sesji w dniu 22 

listopada 2016r Rada podjęła w tej sprawie już uchwałę, ale międzyczasie inne gminy 

obniżyły podatki, więc aby nadal mieć duże wpływy z tego tytułu zwraca się z prośbą o 

zmianę poprzedniej uchwały i obniżenie w czterech pozycjach podatku od środków 

transportowych, dlatego też prosi o przegłosowanie tej uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu 12 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła uchwałę Nr 

XXVII/213/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy 

Jaktorów przez osoby prawne i fizyczne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystywania.

Projekt tej uchwał szczegółowo omówiła inspektor do spraw oświaty pani Ewa Łuniewska.

Rada Gminy w głosowaniu 11 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 1,,wstrzymujący się ‘’ podjęła uchwałę Nr 

XXVII/214/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5 Sprawy organizacyjne.

W punkcie tym Przewodniczący zapoznał Radę z pismami przesłanymi od Wojewody 

Mazowieckiego dotyczącymi skarg .

Ad.5 Zakończenie obrad.
Przewodniczący o godz. 17.40 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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