
         P R O T O K Ó Ł  Nr II / 2018

       Sesji Rady Gminy Jaktorów

                                        z dnia 28 listopada 2018r.

Ad. 1  Otwarcie  III Sesji Rady Gminy.

     Przewodniczący Rady  Gminy Pan Mirosław Byczak o godz. 1700 otworzył II  Sesję VIII
kadencji Rady Gminy Jaktorów. Po  powitaniu wszystkich zgromadzonych i zapoznaniu się z
listą  obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 15 Radnych  , pełny skład Rady.
Ponadto w obradach udział wzięli:
- Wójt Gminy pan Maciej Śliwerski,
-  Zastępca Wójta Gminy pan Zbigniew Guzewski, 
- Pełnomocnik Wójta pan Sławomir Kamiński
- Mieszkańcy.

 Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący poinformował,  że  wszyscy Radni  otrzymali  proponowany porządek obrad
Sesji, która została zwołana w związku z prowadzonymi  konsultacjami przez Ministerstwo
Infrastruktury  oraz  Ministerstwo  Gospodarki  Morskiej  i  Żeglugi  Śródlądowej   na  temat
projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku
Dalej  poinformował,  że  wpłynął  wniosek  formalny  od  grupy  radnych:  Adama Banaszka  ,
Pawła Dyry, Leszka Sierocińskiego, Krzysztofa Jarosza w sprawie zmian do  porządku obrad.
Po zapoznaniu  stwierdził ,że jest to forma interpelacji do Wójta , gdzie zgodnie z ustawą
powinno  być to pisemnie złożone do Wójta.
Radny Adam Banaszek poprosił o zabranie głosu celem przybliżenia złożonego wniosku.
Odczytał  złożony  wniosek  oraz  poinformował  o  intencji  niniejszego  wniosku  ,  który  jest
załącznikiem do niniejszego protokołu.

Radny  Krzysztof  Jarosz   zaproponował  wprowadzenie  do  porządku  obrad  punktu  3  jako
udzielenie  informacji  przez  Wójta  Gminy  Jaktorów   w  zakresie   inwestycji  CPK  i
konsultowanych   dokumentów  przez  Ministerstwo  Infrastruktury.  Dalej  punkt  4   jako
podjęcie stanowiska  w sprawie Strategicznej Oceny  Oddziaływania na Środowisko projektu
Strategii  Zrównoważonego  Rozwoju  Transportu  do  2030  roku.  Punkt  5  jako   podjęcie
stanowiska w sprawie projektu Strategii  Zrównoważonego Rozwoju Transportu   do 2030
roku. Punkt 6 zakończenie obrad.
W związku z dyskusją dot. złożonych wniosków radny Adam Banaszek zgłosił wniosek o 5
minutową przerwę. Po przerwie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony
na piśmie przez grupę radnych.
Radni  w  głosowaniu  4  ,,za”,  8  ,,  przeciw”,  2,,  wstrzymujących  się  ‘’  odrzucili  niniejszy
wniosek.
Dalej  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  osobno  w/w  wnioski  radnego  Krzysztofa
Jarosza dot. zmiany porządku obrad. 
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Radni  ,,jednogłośnie’’  przyjęli  wszystkie  wnioski  radnego  Krzysztofa  Jarosza  dot.  zmiany
porządku obrad.

 Przewodniczący odczytał porządek obrad z wprowadzonymi zmianami:

      1.   Otwarcie II Sesji Rady Gminy.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Udzielenie informacji przez Wójta Gminy Jaktorów  w zakresie  inwestycji CPK i kon-
sultowanych  dokumentów przez Ministerstwo Infrastruktury.
4  Podjęcie stanowiska  w sprawie Strategicznej Oceny  Oddziaływania na Środowisko
projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku.
 5.  Podjęcie stanowiska w sprawie projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Trans-
portu  do 2030 roku.
6 Zakończenie obrad.

Radni ,,jednogłośnie’’ przyjęli proponowany porządek obrad w powyższym brzmieniu.

Ad.  3  Udzielenie  informacji  przez  Wójta Gminy  Jaktorów  w zakresie  inwestycji  CPK i
konsultowanych  dokumentów przez Ministerstwo Infrastruktury.
W punkcie tym głos zabrał Zastępca Wójta Gminy pan Zbigniew Guzewski  informując , że
szczegóły dot. prowadzonych konsultacji znajdują się na stronie Urzędu Gminy. Zwrócił uwa-
gę, że treść tych dokumentów niesie  wiele zagrożeń.
Dalej Pełnomocnik Wójta pan Sławomir Kamiński omówił procedurę niniejszych konsultacji
oraz  przedstawił  wszystkie  zagrożenia  dla  gminy Jaktorów związane  z  budową inwestycji
związanych z  CPK. Poinformował ,że mieszkańcy są informowani o trwających konsultacjach
na stronie Urzędu , w prasie.
Następnie radni Adam Banaszek oraz Krzysztof Jarosz poruszyli kwestie związane  z koniecz-
nością powzięcia działań chroniących gminę Jaktorów przed zagrożeniami związanymi z pla-
nowanymi inwestycjami transportowymi na terenie gminy Jaktorów (budowa nowych linii
kolejowych i drogowych ) związanych z budową CPK w gminie Baranów. Zaapelowali o profe-
sjonalne i merytoryczne przygotowanie gminy Jaktorów do obrony przed tymi zagrażającymi
uciążliwościami związanymi z CPK.

Ad.4 Podjęcie stanowiska  w sprawie Strategicznej Oceny  Oddziaływania na Środowisko
projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku.
Przed przystąpieniem do głosowania uchwały dot. niniejszego stanowiska radny Adam Bana-
szek poprosił o przerwę celem wypracowania stanowiska Rady. Po przerwie Wiceprzewodni-
czący radny Grzegorz Aliszewski odczytał wspólnie wypracowane stanowisko Rady w brzmie-
niu,, Rada Gminy Jaktorów wyraża negatywną opinię na temat Prognozy oddziaływania na
środowisko projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030   roku z dnia 08
listopada 2018r.
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Negatywną opinię podjęto ze względu na zdecydowanie szkodliwy wpływ na zdrowie i życie
mieszkańców  Gminy  Jaktorów  oraz  znaczne  pogorszenie  warunków  życia  i  degradację
środowiska  naturalnego  w  związku  z  potencjalnie  planowanymi  inwestycjami
transportowymi na terenie gminy Jaktorów (budowa nowych linii kolejowych i drogowych )
związanych z lokalizacją w sąsiedniej gminie Baranów Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Dalej  Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  wyrażenia
opinii  dotyczącej   Prognozy  Oddziaływania  na  Środowisko  Projektu  Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku.
Rada Gminy  w głosowaniu jawnym  14 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się ‘’ podjęła
uchwałę Nr II/3/2018 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.’’

Ad.5  Podjęcie stanowiska w sprawie projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Trans-
portu  do 2030 roku.
W punkcie tym większość Radnych opowiedziała się za przeniesieniem niniejszego punktu na
kolejną Sesję planowaną na 10 grudnia celem przygotowania merytorycznego stanowiska.
Jednak radny Krzysztof Jarosz zgłosił wniosek formalny aby podjąć uchwałę w tej sprawie na
bazie  podjętej uchwały w punkcie 4 .
Wiceprzewodniczący radny Grzegorz Aliszewski powiedział aby dziś przedyskutować jeśli jest
taka potrzeba ale  nie podejmować uchwały  tylko podjąć na kolejnej Sesji.
Dalej  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie   wniosek  radnego  Krzysztofa  Jarosza  dot.
realizacji punktu 4.
Radni w głosowaniu jawnym  1 ,,za”, 9 ,,przeciw”, 4,,wstrzymujących się ‘’ odrzucili wniosek
radnego Krzysztofa Jarosza.

Ad. 6 Zakończenie obrad.
Przewodniczący o godz. 20.00  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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