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

       Sesji Rady Gminy Jaktorów

z dnia 22 lipca 2015r.

Ad. 1  Otwarcie X Sesji Rady Gminy.

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1700 otworzył  X
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  radni:  Aliszewski,
Orliński, Regulska
Ponadto w obradach udział wzięli:
- Wice-Wójt Gminy Jaktorów pan Zbigniew Guzewski,
- Inspektor do spraw Rolnictw i Ochrony Środowiska pani Mirosława Sitek,
- Mieszkańcy.

Ad. 2  Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący poinformował, że w dniu 21 lipca 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 porządku obrad dzisiejszej  sesji.  Wobec braku uwag Przewodniczący
odczytał proponowany porządek obrad.

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

a) Zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy 
Jaktorów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej 
rozliczenia.

4. Zakończenie obrad.

Proponowany porządek obrad został przyjęty ,,jednogłośnie’’.
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Ad.3a  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zasad  udzielania  spółkom
wodnym  dotacji  celowych  z  budżetu  Gminy  Jaktorów,  trybu
postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczenia.
Projekt tej uchwały szczegółowo omówiła pani Mirosława Sitek z referatu
Rolnictwa. 
Poinformowała o istnieniu dwóch Spółek Wodnych na terenie naszej gminy.
Jedną z nich jest  Spółka Wodna Bieganów- Mariampol,  która w dniu 20
stycznia 2015 roku z inicjatywy mieszkańców Sołectwa Bieganów z godnie
z artykułem 165 pkt 1 ustawy Prawo Wodne postanowili powołać Spółkę
Wodną.  Cele  jakie  sobie postawiała  to udrożnienie  istniejących rowów i
drenów,  odtwarzanie ich przebiegu po zasypaniu oraz jeśli  istnieje  taka
potrzeba  to  budowa  nowych  urządzeń  melioracyjnych.  Realizacja  w/w
postanowień  pozwoliłaby  na  odprowadzenie  nadmiaru  wody  do
naturalnych  odbiorników  wody,  rozwiązując  problem  z  podtopieniami.
Deklaracje członkowską podpisały 42 osoby.
Tam gdzie takich spółek nie ma , obowiązki dotyczące utrzymania rowów
melioracyjnych  spoczywają  na  konkretnych  właścicielach  rowu  i
właścicielach gruntów odwadnianych przez ten rów. Środki na działalność
takiej  Spółki  pochodzą  ze  składek  członkowskich  oraz  dotacji  z  gminy.
Ważną  zachęta  do  wspólnego  działania  mieszkańców  jest  możliwość
pozyskania przez Spółkę Wodną dotacji z gminy.
Radni  po  szczegółowym  omówieniu  projektu  uchwały  i  dyskusjach
postanowili  wprowadzić  zmianę  do  punktu  5  projektu  uchwały  w
brzmieniu:  ,,  Wnioski  podlegają  ocenie  pod  względem  formalnym  i
merytorycznym  przez Komisje Budownictwa, Planowania Przestrzennego,
Rolnictwa i Ekologii oraz przez Wójta Gminy Jaktorów.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
12,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr X/71/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4 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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