PROTOKÓŁ NR III/06
z SESJI RADY GMINY JEŻÓW
odbytej w Urzędzie Gminy w Jeżowie
w dniu 29 grudnia 2006r.
rozpoczętej o godz.10,00
zakończonej o godz. 10,35

Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Jeżów o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jeżów w okresie
międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Jeżów.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek za używanie przez radnych
w podróży służbowej pojazdów niebędących własnością Gminy.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Sprawozdanie z realizacji zadań gospodarczych w 2006r.
14. Wolne wnioski i informacje.
15.Zakończenie obrad.
Punkt

1

Trzecią sesję Rady Gminy Jeżów – V kadencji samorządu
gminnego, otworzył Krzysztof Orłowski – Przewodniczący Rady
Gminy Jeżów.
Powitał przybyłych radnych i zaproszonych gości.
Lista obecności radnych, stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Listy osób zaproszonych, stanowią załączniki nr 2 i 3 do protokołu.
Punkt

2

Krzysztof Orłowski - Przewodniczący Rady Gminy Jeżów, na
podstawie listy obecności stwierdził, że na ustawową liczbę 15
radnych – w III sesji Rady Gminy Jeżów uczestniczy 13 radnych,
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czyli wymagane quorum do prowadzenia obrad i podejmowania
prawomocnych uchwał.
Nieobecny na sesji – radny Mariusz Kaźmierczak.
Nieobecny w czasie głosowania – radny Jacek Szeligowski.
Punkt

3

Krzysztof Orłowski – Przewodniczący
przedstawił proponowany porządek obrad.

Rady

Gminy

Jeżów,

Do proponowanego porządku obrad, radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący Rady Gminy Jeżów, poddał pod głosowanie przyjęcie
proponowanego porządku.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:
- „za” przyjęciem głosowało 13radnych;
nieobecny w czasie głosowania – radny Jacek Szeligowski.
nieobecny na sesji – radny Mariusz Kaźmierczak.
Krzysztof Orłowski poinformował, że po zakończeniu sesji dla wszystkich
uczestników sesji w miejscowym Gimnazjum odbędzie się przedstawienie
jasełkowe przygotowane przez nauczycieli i młodzież szkolną.
Po przedstawieniu ponownie na sali konferencyjnej urzędu odbędzie się
spotkanie opłatkowo-noworoczne. Zaprosił wszystkich do uczestniczenia w
przedstawieniu i spotkaniu.
Punkt

4

Krzysztof Orłowski – Przewodniczący Rady Gminy Jeżów
poinformował, że PROTOKÓŁ Nr II/2006 z sesji Rady Gminy Jeżów
odbytej w dniu 5 grudnia 2006r., był wyłożony do publicznego
wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Jeżowie oraz przed
rozpoczęciem obrad.
Do protokołu nie wniesiono uwag.
Przewodniczący Rady Gminy Jeżów, poddał pod głosowanie przyjęcie
protokołu.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:
- „za” podjeciem głosowało 13 radnych
nieobecny w czasie głosowania – radny Jacek Szeligowski,
nieobecny na sesji – radny Mariusz Kaźmierczak.
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Punkt

5

Informację Przewodniczącego Rady Gminy Jeżów o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym, przedłożył Krzysztof
Orłowski.
Powyższa informacja, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Do przedłożonej informacji, radni nie wnieśli uwag.
Punkt

6

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jeżów w okresie
międzysesyjnym, złożyła Zofia Schab – Wójt Gminy Jeżów.
Powyższe sprawozdanie, stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Do złożonego sprawozdania, radni nie wnieśli uwag.

Punkt

7

Interpelacje i zapytania radnych:
Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań.

Punkt

8

Krzysztof Orłowski – Przewodniczący Rady Gminy Jeżów,
przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy w
2006r.Powyższy projekt uchwały, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2004r., radni
nie wnieśli uwag.
Pozytywna Opinia Wspólna Komisji Rady Gminy Jeżów: Budżetu i
Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego; Oświaty, Kultury, Sportu i
Spraw Społecznych; Rewizyjnej z dnia 27 grudnia 2006r. dot. projektu
uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006r., stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.

Anna Drożdżewska – Skarbnik Gminy Jeżów, poinformowała że biorąc
pod uwagę fakt, że ze względu na koniec roku w dniu dzisiejszym
wprowadzane są ostatnie zmiany w budżecie Gminy w 2006r. a rachunki,
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faktury wciąż jeszcze wpływają - niektóre zapisy przedmiotowej uchwały
mogą ulec zmianom.
Do powyższej informacji, radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący Rady Gminy Jeżów, poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy w 2006r.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:
- „za” podjęciem głosowało 14 radnych;
nieobecny na sesji – radny Mariusz Kaźmierczak,
Uchwała Nr III/20/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006r., stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.

Punkt

9

Krzysztof Orłowski – Przewodniczący Rady Gminy Jeżów,
przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Jeżów, stanowiący załącznik nr 9 do protokółu.
Przedkładając proponowane wysokości poszczególnych składników
wynagrodzenia Wójta Gminy Jeżów, Przewodniczący Rady informował o
dotychczasowych wysokościach składników wynagrodzenia - określonych w
Uchwale Nr XXXI/200/05 Rady Gminy Jeżów z dnia 7 grudnia 2005r.
Do powyższego projektu uchwały, radni nie wnieśli uwag.
Pozytywna Opinia Wspólna Komisji Rady Gminy Jeżów: Budżetu i
Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego; Oświaty, Kultury, Sportu i
Spraw Społecznych; Rewizyjnej z dnia 27 grudnia 2006r. dot. projektu
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeżów, stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Jeżów, poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeżów.

-

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:
„za” podjeciem głosowało 14 radnych;
nieobecny na sesji – radny Mariusz Kaźmierczak,

Uchwała Nr III/21/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Jeżów, stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
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Punkt

10

Zbigniew Stępniak – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jeżów,
poinformował, że w pierwszej wersji opracowano projekt uchwały w
sprawie ustalenia diet dla
radnych, podwyższający diety dla
wszystkich radnych.
Zapoznał z treścią, przedmiotowego projektu uchwały, stanowiącego załącznik nr
12 do protokołu.

Projekt ten podano pod dyskusję Komisji Rady Gminy Jeżów na
wspólnym posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2006r.
Komisje biorąc pod uwagę duże zaangażowanie Przewodniczącego Rady
w wykonywaniu wszelkich obowiązków związanych z pełnioną funkcją ,
pozytywnie
zaopiniowały
przyznanie
Krzysztofowi
Orłowskiemu
–
miesięcznej diety w wysokości 1.200,00zł.
Jednocześnie Komisje, biorąc pod uwagę możliwości finansowe Gminy,
negatywnie zaopiniowały podwyższenie wysokości diet dla:
1/ Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jeżów;
2/ Radnych Rady Gminy;
3/ Przewodniczących stałych komisji rady;
4/ Członków stałych komisji rady
uznając, że dotychczasowe wysokości diet określone w Uchwale nr II/12/02
Rady Gminy Jeżów z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie ustalenia diet dla
radnych – pozostaną bez zmian.
Opinia Wspólna Komisji, stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Wobec czego opracowano nowy projekt uchwały zmieniający uchwałę w
sprawie ustalenia diet dla radnych. Radni przedmiotowy projekt uchwały
otrzymali przed sesją.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jeżów, przedstawił projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych, stanowiący
załącznik nr 14 do protokółu.

Do powyższego projektu uchwały, radni nie wnieśli uwag.
Zbigniew Stępniak, poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający
uchwałę w sprawie ustalenia diet dla radnych.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:
- „za” przyjęciem głosowało 14 radnych;
nieobecny na sesji – radny Mariusz Kaźmierczak,
Uchwała Nr III/22/06 zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia diet dla
radnych, stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
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Punkt

11

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jeżów, przedstawił projekt
uchwały w sprawie ustalenia stawek za używanie przez radnych w
podróży służbowej pojazdów niebędących własnością gminy,
stanowiący załącznik nr 16 do protokółu.

Poinformował, że w uzgodnieniu z Prawnikiem Urzędu Gminy w Jeżowie w
§2 skreślono ustęp 2.
Do powyższego projektu uchwały, radni nie wnieśli uwag.
Pozytywna Opinia Wspólna Komisji Rady Gminy Jeżów: Budżetu i
Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego; Oświaty, Kultury, Sportu i
Spraw Społecznych; Rewizyjnej z dnia 27 grudnia 2006r. dot. projektu
uchwały w sprawie ustalenia stawek za używanie przez radnych w podróży
służbowej pojazdów niebędących własnością gminy, stanowi załącznik nr 17 do
protokołu.

Zbigniew Stępniak, poddał pod głosowanie projekt uchwały ustalenia
stawek za używanie przez radnych w podróży służbowej pojazdów
niebędących własnością gminy zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia diet
dla radnych.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:
- „za” przyjęciem głosowało 14 radnych;
nieobecny na sesji – radny Mariusz Kaźmierczak,
Uchwała Nr III/23/06 ustalenia stawek za używanie przez radnych w
podróży służbowej pojazdów niebędących własnością gminy, stanowi załącznik
nr 18 do protokołu.

Punkt

12

Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań radnych w punkcie 7:

Punkt

13

Sprawozdanie z realizacji zadań gospodarczych za 2006 rok,
złożyła Zofia Schab – Wójt Gminy Jeżów.
Powyższe sprawozdanie, stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Do złożonego sprawozdania, radni nie wnieśli uwag.
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Sprawozdanie Wójta uczestnicy obrad nagrodzili „gromkimi” brawami.
Zofia Schab podziękowała wszystkim za trud mijającego roku.
”U progu 2007 roku” m.in. życzyła sobie i mieszkańcom Gminy, realizacji
wszystkich planów i zamierzeń, pokoju na świecie, spokoju o jutro w
rodzinach, przyjaciół na trudniejsze chwile.
Punkt

14

Wolne wnioski i informacje:
Wiesław Kurek – sołtys sołectwa Jasienin Duży, członek Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jesieninie wystąpił z wnioskami w sprawach:
1/ przyznania z budżetu Gminy Jeżów środków finansowych – na zakup piły
spalinowej dla potrzeb OSP;
2/ w czasie zebrań związanych z wyborami sołtysów, informować
mieszkańców sołectw o drogach położonych na terenie danego sołectwa, ich
właściwych szerokościach i o obowiązkach związanych z utrzymywaniem ich
należytego stanu i szerokości.
Zofia Schab – Wójt Gminy Jeżów,
poinformowała, że jest to realny zakup.

w

odpowiedzi

na

powyższe

Ryszard Kośliński – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP zapoznał z pismem Zarządu Straży,
stanowiącym załącznik nr 20 do protokołu.

Serdecznie zaprosił władze samorządowe oraz wszystkich przyjaciół
i sympatyków straży do udziału w spotkaniu opłatkowym, które odbędzie się
w jeżowskiej strażnicy w dniu 6 stycznia 2007r., godz. 18.30.
Danuta Górska – Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Jeżowie w imieniu własnym, Rady Nadzorczej oraz wszystkich
pracowników GS podziękowała Pani Zofii Schab za bardzo dobrą współpracę,
za pomoc i zrozumienie. Wszystkim zgromadzonym złożyła serdeczne
życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, spokoju i wszystkiego najlepszego
w Nowy 2007 Roku.
Zaprosiła na zakupy do GS.
Punkt

15

Krzysztof Orłowski – Przewodniczący Rady Gminy Jeżów, na skutek
wyczerpania porządku obrad, zakończył trzecią sesję Rady Gminy Jeżów – V
kadencji samorządu gminnego.
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Po zakończeniu sesji jej uczestnicy udali się do Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Jeżowie na przedstawienie jasełkowe.
W Gimnazjum przybyłych gości powitał Andrzej Kaliszewski – Dyrektor
Szkoły. Po złożeniu życzeń noworocznych poinformował, że jasełka
przygotowała młodzież szkolna pod kierunkiem nauczycielek: Iwony
Stępniarek, Honoraty Michalskiej i Justyny Gabary.
Jasełka przedstawiały losy Świętej Rodziny – jej wędrówkę do Betlejem,
poszukiwanie schronienia dla brzemiennej Maryi oraz narodziny Bożego
Syna, a także pokłon pasterzy i hołd, jaki trzej królowie złożyli
Nowonarodzonemu Jezusowi. Scenki przeplatane były kolędami wykonanymi
przez chór szkolny pod kierunkiem Klemensa Piotrowskiego.
Młodych artystów nagrodzono gromkimi brawami i cukierkami.
Wspólne przeżywanie tajemnicy Bożego Narodzenia, rozbrzmiewające
kolędy i pastorałki sprawiły, że po skończonym przedstawieniu jego
uczestnicy w atmosferze miłości ponownie zgromadzili się w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, gdzie odbyło się spotkanie
opłatkowe z udziałem pracowników Urzędu Gminy i miejscowego księdza
proboszcza.
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