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P R O T O K Ó Ł  Nr LVIII/ 2014 
 

Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Jaktorów 
 

z dnia  29 kwietnia 2014r. 
 
 

Ad. 1. Otwarcie LVIII Sesji Rady Gminy. 
 

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1805 otworzył LVIII  Sesję VI 

kadencji Rady Gminy Jaktorów. Po serdecznym powitaniu wszystkich 

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

uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania decyzji.  

Ponadto w obradach udział wzięli: 

 
- Wójt Gminy Jaktorów pan Maciej Śliwerski, 

- Skarbnik Gminy pani Jadwiga Florczak, 

- Mieszkańcy  Gminy. 

 Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 
    Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 28 kwietnia 2014  roku wpłynął 

do Biura Rady wniosek Wójta w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej w związku z 

koniecznością bezzwłocznego podjęcia jednej uchwały.   

    Przewodniczący stwierdził, iż wszyscy radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej 

sesji, oraz zapytał czy są wnioski bądź uwagi do proponowanego porządku obrad. 

   Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący przedstawił proponowany  porządek 

obrad.  

1. Otwarcie LVIII Sesji Rady Gminy. 

2.  Przyjęcie porządku obrad. 

3.  Podjęcie uchwały w sprawie: 

a) zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014. 

4.  Zakończenie obrad. 

 
Po odczytaniu porządku obrad przystąpiono do głosowania. Przedstawiony 
porządek obrad Rada Gminy przyjęła ,, jednogłośnie”. 
 
 
 
 



2 

 

 
Ad. 3a. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na 

rok 2014. 
 
Wójt Maciej Śliwerski zreferował projekt uchwały. W planie wydatków 

budżetowych wprowadza się następujące zmiany: 

Wydatki bieżące -  zwiększenie 9.000 zł 

dział 600 – Transport i łączność – zwiększa się o 9.000 zł wydatki bieżące na 

utrzymanie dróg gminnych, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z 

tytułu umowy zlecenia za prace związane z nadzorem merytorycznym nad 

rozwiązaniami technicznymi  w sprawach zadań drogowych, 

Wydatki majątkowe  

zmniejszenia –  309.000 zł, z tego:  

1) Dział 600 Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się o 

109.000 zł wydatki zabezpieczone na pomoc finansową dla Powiatu 

Grodziskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej – ul. 

Pomorska we wsi Jaktorów”, z uwagi na fakt, iż ze względu na rozpoczęcie 

budowy wiaduktu kolejowego na ul. Gen. Skokowskiego nie ma możliwości 

jednoczesnego zamknięcia ruchu kołowego w ul. Pomorskiej. 

2)  Dział 700 Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 

zmniejsza się o kwotę 200.000 zł wydatki na modernizację budynku 

komunalnego przy ul. Warszawskiej 35 w Jaktorowie. Zgodnie z opracowaną 

dokumentacją kosztorysową wartość robót budowlanych nie przekroczy 

kwoty 300.000 zł. 

zwiększenia – 300.000 zł, z tego: 

1) Dział 750 rozdział 75023 – na wykonanie modernizacji budynku Urzędu 

Gminy w Jaktorowie wraz z termomodernizacją zabezpiecza się kwotę 

200.000 zł. 

2) Dział 900 rozdział 90015 - na przebudowę istniejącej sieci oświetlenia 

ulicznego  wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 w m.  Chylice - Kolonia zabezpiecza 

się kwotę 100.000 zł.  

 Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedmiotowym projektem 

uchwały.   

   Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt 

uchwały i ogłosił głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu  15„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LVIII/301/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 15/. 
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Ad. 4. Zakończenie obrad. 
 

   Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji, podziękował wszystkim obecnym na 

sali obrad za przybycie, życząc miłego wieczoru. 

 

 

 

 
 Protokółowała:                                                                     Przewodniczący Rady Gminy 
 
Bogusława Gołębiowska                                                                MIROSŁAW BYCZAK 

 

 


