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P R O T O K Ó Ł  Nr XXXI/2017 
 

Sesji  Rady Gminy Jaktorów 

z dnia 2 marca 2017r. 
 
 
 

Ad. 1  Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy. 

 

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1700 otworzył XXXI  Sesję VII kadencji 
Rady Gminy Jaktorów. Po serdecznym powitaniu wszystkich zgromadzonych i zapoznaniu się 
z listą  obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych co stanowi kworum 
niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.   

Ponadto w obradach udział wzięli: 
- Wójt Gminy Jaktorów pan Maciej Śliwerski 
- Sekretarz  Gminy Jaktorów pani Wanda Brzywczy, 
- Mieszkańcy. 
 
Ad. 2  Przyjęcie porządku obrad.  
 

Przewodniczący poinformował, że dzisiejsza Sesja Nadzwyczajna została zwołana na wniosek 
Wójta Gminy w związku związku z koniecznością bezzwłocznego podjęcia projektu  uchwały 
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2017. Przewodniczący 
poinformował także o rezygnacji z funkcji radnego przez radnego Rafała Szweda. 
Przewodniczący zapytał czy są inne propozycje bądź uwagi do proponowanego porządku 

obrad.  Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący odczytał proponowany porządek . 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 

2017. 

4. Zakończenie obrad. 
 

Radni jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad. 
 

Ad. 3   Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na 

rok 2017. 

 

Projekt tej uchwały szczegółowo omówił Wójt Gminy.  Poinformował o planach zbudowania  

chodników wzdłuż czterech ulic : Ogrodowej, Gdyńskiej, Wojska Polskiego i Powstańców. 

Dodał, że jest to trudne zamierzenie ze względu na różne zaszłości gruntowe. Aby  takie 

projekty  porobić muszą być zrobione na początku mapy do celów projektowych z naniesioną 
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koncepcją, żeby móc następnie  przystąpić do podziałów, wywłaszczeń  itd. Jest to sprawa 

bardzo długotrwała i żmudna dlatego nie należy czekać z tym  długo. Poprosił Radę o 

przyznanie 40 000 tys. na ten cel. 

Rada Gminy  w głosowaniu  14 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się ‘’ podjęła uchwałę        

Nr XXXI/242/2017, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Ad.5 Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący o godz. 17.15 zamknął obrady Sesji i podziękował wszystkim obecnym na sali 

obrad za przybycie, życząc jednocześnie miłego wieczoru. 

 

 

 

     Protokółowała:                                                                Przewodniczący Rady Gminy 

   


