
P R O T O K Ó Ł Nr XXI / 2016

Sesji Rady Gminy Jaktorów

z dnia 4 sierpnia 2016r.

Ad. 1 Otwarcie XXI Sesji Rady Gminy.
 Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1730 otworzył XXI Sesję VII kadencji 
Rady Gminy Jaktorów. Po serdecznym powitaniu wszystkich zgromadzonych i zapoznaniu 
się z listą obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum 
niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji. 
Ponadto w obradach udział wzięli:

 Wójt Gminy Jaktorów pan Maciej Śliwerski

 Zastępca Wójta pan Zbigniew Guzewski,

 Mieszkańcy

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący poinformował, że na wniosek 8 Radnych została zwołana Sesja 
Nadzwyczajna i są to ustalenia podjęte na posiedzeniu połączonych komisji z dnia 3 sierpnia 
2016r. w celu bezzwłocznego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec 
planów przeprowadzenia linii wysokiego napięcia 400 kv przez teren gminy Jaktorów.
Przewodniczący stwierdził, iż wszyscy radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej sesji i 
zapytał czy ktoś z radnych chciałby wprowadzić zmiany do porządku obrad dzisiejszej sesji. 
Radny P. Krzysztof Jarosz zaproponował aby wprowadzić dodatkowy projekt uchwały w 
sprawie oświadczenia Rady Gminy Jaktorów dotyczącego: Informacji prasowej Inwestora w 
sprawie przebiegu korytarza linii 400 kv Kozienice – Ołtarzew zamieszczonej w dniu 3 
sierpnia 2016 r. na stronie : http:www.kozienice-ołtarzew.eu/
Rada w głosowaniu ,,jednogłośnie’’ przyjęła wniosek Radnego Krzysztofa Jarosza.
Porządek obrad wraz z wprowadzoną zmianą brzmiał następująco:

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

1. wrażenia sprzeciwu wobec planów przeprowadzenia linii wysokiego napięcia 400 
kV przez teren gminy Jaktorów. 

2. w sprawie oświadczenia Rady Gminy Jaktorów dotyczącego: Informacji prasowej 
Inwestora w sprawie przebiegu korytarza linii 400 kv Kozienice – Ołtarzew 
zamieszczonej w dniu 3 sierpnia 2016 r. na stronie : http://www.kozienice-
ołtarzew.eu/

4. Zakończenie obrad.
Proponowany porządek obrad został przyjęty ,,jednogłośnie’’.
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Ad.3a Podjęcie uchwały w sprawie wrażenia sprzeciwu wobec planów przeprowadzenia 
linii wysokiego napięcia 400 kV przez teren gminy Jaktorów. 
Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w sprawie dotyczącej 
projektu uchwały. Radny Krzysztof Jarosz zgłosił swoje uwagi dotyczące doprecyzowania 
uzasadnienia do niniejszego projektu uchwały.
Wobec braku pytań, Przewodniczący odczytał projekt uchwały poczym przystąpiono do 
głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 13,,za”, 0,, przeciw”, 0,, wstrzymujących się” podjęła
uchwałę Nr XXI/175/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 3b Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie oświadczenia Rady Gminy Jaktorów 
dotyczącego: Informacji prasowej Inwestora w sprawie przebiegu korytarza linii 400 kv 
Kozienice – Ołtarzew zamieszczonej w dniu 3 sierpnia 2016 r. na stronie : 
http:www.kozienice-ołtarzew.eu/
Po omówieniu niniejszego projektu uchwały przez radnego Krzysztofa Jarosza Radni 
przystąpili do głosowania .
Rada Gminy w głosowaniu 13,,za”, 0,, przeciw”, 0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 
XXI/176/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4 Zakończenie obrad.
Przewodniczący o godz. 18.00 zamknął obrady sesji i podziękował wszystkim obecnym na 
sali obrad za przybycie, życząc jednocześnie miłego wieczoru.
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Protokółowała: 

Wójcik Monika

Przewodniczący Rady Gminy: 

Mirosław Byczak


