
P R O T O K Ó Ł  Nr III / 2014

Sesji Rady Gminy Jaktorów

z dnia 29 grudnia 2014r.

Ad. 1  Otwarcie III Sesji Rady Gminy.

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1700 otworzył III
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. Radny Orliński  był nieobecny.
Ponadto w obradach udział wzięli:
- Wójt Gminy Jaktorów pan Maciej Śliwerski,
- Dyrektor Zespołu Szkół w Jaktorowie pan Jacek Zbrzeżny,
- Pełnomocnik Wójta do spraw oświaty pani Lidia Abramczyk,
- Radca Prawny Urzędu Gminy w Jaktorowie pani Jolanta Miśkiewicz,
- Sekretarz Urzędu Gminy pani Wanda Brzywczy,
- Skarbnik Gminy Jaktorów pani Jadwiga Florczak,
- Sołtysi,
- Mieszkańcy.

Ad. 2  Przyjęcie porządku obrad. 
  Przewodniczący stwierdził,  iż  wszyscy radni  otrzymali  porządek obrad
dzisiejszej sesji, poczym przedstawił wniosek o zdjęcie  punktu 3b, 3c, 3d,
3e,  3f,  3g,   z  porządku  obrad  natomiast  zaproponował  w  to  miejsce
wprowadzić  punkt  3b:   projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu
Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  Gminy  Jaktorów,
punktu 3c: projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy
Jaktorów, które w roku 2014 nie wygasają z upływem roku budżetowego
oraz punktu 3d: projekt uchwały w sprawie zwiększenia składu osobowego
Komisji  Budownictwa,  Planowania  Przestrzennego,  Rolnictwa  i  Ekologii  i
zmiany uchwały w sprawie  ustalenia  składu osobowego Stałych Komisji
Rady Gminy. Następnie  Przewodniczący zapytał czy są inne wnioski bądź
uwagi do proponowanego porządku obrad.
 Wobec  braku  innych  zgłoszeń  przystąpiono  do  głosowania.  Radni  w
głosowaniu  ,,jednogłośnie’’  przyjęli  wnioski  zgłoszone  przez
Przewodniczącego.
 Przewodniczący  odczytał  proponowany  porządek  obrad  uwzględniający
wprowadzone zmiany.

1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
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a) oddelegowania przedstawiciela Gminy Jaktorów do Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego ,, Mazowsze Zachodnie’’ z siedzibą w 
Mszczonowie,

b) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 2015,

c) ustalenia wydatków budżetu Gminy Jaktorów, które w roku 2014  nie 
wygasają z upływem roku budżetowego,

d) zwiększenia składu osobowego Komisji Budownictwa, Planowania 
Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii i zmiany uchwały w sprawie 
ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy,

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2014-
2031,

f) zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014

4. Dyskusja i przyjęcie budżetu Gminy Jaktorów na rok 2015 oraz uchwalenie 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2015-2031.
a) wniosek Wójta Gminy w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej 

na rok 2015 oraz  w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2015-2031

b) odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniający 
wniesione przez Wójta zmiany wraz  z uzasadnieniem, oraz projektu 
uchwały  w spawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2015-2031 uwzględniający wniesione przez Wójta zmiany,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) odczytanie opinii stałych Komisji Rady,
e) dyskusja,
f) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
g) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2015-2031
h) głosowanie nad projektem  Uchwały Budżetowej  na rok 2015

5. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2015.
6. Sprawy organizacyjne.
7. Zapytania i interpelacje.
8. Przyjęcie protokółów z poprzednich sesji Rady Gminy.
9. Wolne wnioski.
10.Zakończenie obrad.

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

Ad.  3a  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  oddelegowania
przedstawiciela  Gminy  Jaktorów  do  Zgromadzenia  Związku
Międzygminnego  ,,Mazowsze  Zachodnie  ‘’  z  siedzibą  w
Mszczonowie.
Przewodniczący  poinformował  że  wszystkie  projekty  uchwał  były
szczegółowo omawiane na posiedzeniach połączonych Komisji Rady przed
sesją i uzyskały akceptację. Radna Idrian zaproponowała pana Zbigniewa
Guzewskiego  na  przedstawiciela  Gminy  Jaktorów  do  Zgromadzenia
Międzygminnego ,, Mazowsze Zachodnie’’ z siedzibą w Mszczonowie, gdyż
do  tej  pory  pan  Guzewski  pełnił  taką  funkcję.  Przewodniczący
poinformował, że pan Guzewski ma wieloletnie doświadczenie oraz wyraził
chęć  do  dalszej  pracy  oraz  zapytał  czy  są  inne  propozycje  na  w/w
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przedstawiciela.  Wobec  braku  innych  kandydatur  przystąpiono  do
głosowania.
Rada Gminy w głosowaniu 14 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” 
podjęła uchwałę Nr III/7/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Ad.  3b  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Programu
Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych   Gminy
Jaktorów na rok  2015.
Projekt  tej  uchwały  zreferowała  Agnieszka  Tuzińska  z  Gminnej  Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Agnieszka Tuzińska szczegółowo
omówiła projekt uchwały i poprosiła o ewentualne pytania. Wobec braku
chętnych do dyskusji  Przewodniczący odczytał  projekt  uchwały i  poddał
pod  głosowanie.  Rada  Gminy  w  głosowaniu  14  ,,za’’,  0  ,,przeciw’’,  0
,,wstrzymujących  się’’  podjęła  uchwałę  Nr  III/8/2014,która  stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3c Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu
Gminy,  które  w  2014  roku  nie  wygasają  z  upływem  roku
budżetowego.
Przewodniczący  poinformował,  ze  projekt  tej  uchwały  był  szczegółowo
omawiany na posiedzeniu połączonych Komisji.
Wobec  braku  chętnych  do  dyskusji  Przewodniczący  odczytał  projekt
uchwały i ogłosił głosowanie.
Rada Gminy w głosowaniu 14 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 0 ,,wstrzymujących się’’
podjęła  uchwałę  Nr  III/9/2014,która  stanowi  załącznik  do  niniejszego
protokołu.

Ad.3d Podjęcie uchwał w sprawie zwiększenia składu osobowego
Komisji  Budownictwa,  Planowania  Przestrzennego,  Rolnictwa  i
Ekologii i zmiany uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego
Stałych Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący  poinformował,  że  projekt  tej  uchwały  również  był
omawiany na posiedzeniu połączonych Komisji i uzyskał pełną akceptację.
Wobec  braku  chętnych  do  dyskusji  Przewodniczący  odczytał  projekt
uchwały i ogłosił głosowanie.
Rada Gminy w głosowaniu 14 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 0 ,,wstrzymujących się’’
podjęła  uchwałę  Nr  III/10/2014,która  stanowi  załącznik  do  niniejszego
protokołu.

Ad.3e Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Jaktorów.
Projekt  tej  uchwały  również  był  omawiany  na  posiedzeniu  połączonych
komisji.  Wobec  braku  chętnych  do  dyskusji  Przewodniczący  odczytał
projekt uchwały i ogłosił głosowanie.
Rada Gminy w głosowaniu 14 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 0 ,,wstrzymujących się’’
podjęła  uchwałę  Nr  III/11/2014,która  stanowi  załącznik  do  niniejszego
protokołu.
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Ad.  3f  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmieniająca  Uchwałę
Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014
Projekt  tej  uchwały  również  był  omawiany  na  posiedzeniu  połączonych
komisji.  Wobec  braku  chętnych  do  dyskusji  Przewodniczący  odczytał
projekt uchwały i ogłosił głosowanie.
Rada Gminy w głosowaniu 14 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 0 ,,wstrzymujących się’’
podjęła  uchwałę  Nr  III/12/2014,która  stanowi  załącznik  do  niniejszego
protokołu.

Ad.4 Dyskusja i przyjęcie budżetu Gminy Jaktorów na rok 2015, 
oraz uchwalenie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2015 -2031

Ad. 4a Wniosek Wójta Gminy w sprawie zmian w projekcie uchwały
budżetowej na rok 2015 oraz w projekcie uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2031   
Przewodniczący   odczytał wniosek Wójta w sprawie zmian w projekcie 
uchwały budżetowej  na rok 2015 oraz wniosek Wójta w sprawie zmian  w 
projekcie uchwały  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2031.

Ad.4b Odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2015 
uwzględniający wniesione przez Wójta zmiany wraz z 
uzasadnieniem , oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2031 
uwzględniający wniesione przez Wójta zmiany.   
Przewodniczący odczytał  Radzie projekt uchwały  budżetowej na rok 2015 
uwzględniający wniesione przez Wójta zmiany wraz z uzasadnieniem , oraz
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2015-2031 uwzględniający wniesione przez Wójta zmiany.   
Poinformował, że Radni zajmowali się szczegółowo  w/w projektami na 
posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady. W związku z wniesionymi 
przez Wójta wnioskami zostanie poddany pod głosowanie projekt Uchwały 
Budżetowej na rok 2015 i projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy na lata 2015- 2031 uwzględniający w/w wnioski.

Ad. 4c Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Przewodniczący Rady Odczytał uchwałę Nr Pł. 453.2014 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 08 
grudnia 2014 roku. Skład orzekający  Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie  zespół zamiejscowy w Płocku  opiniuje pozytywnie z jedną 
uwagą jak w uzasadnieniu projektu uchwały, projekt uchwały budżetowej 
na rok 2015 przedłożony przez Wójta gminy Jaktorów. Opiniuje pozytywnie 
możliwość sfinansowania deficytu budżetowego ujętego w projekcie 
uchwały budżetowej na rok 2015. Następnie odczytał uchwałę Nr Pł. 
452.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie z dnia 08 grudnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym przez
Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Jaktorów. Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej wydaje pozytywną opinię z uwagą jak w pkt 1 
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uzasadnienia o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów.

Ad. 4d Odczytanie opinii Stały Komisji Rady.
(…..)
Przystąpiono do przedstawienia opinii stałych Komisji Rady:
Przewodnicząca Komisji Finansów Radna Regulska przedstawiała wspólną 
opinię Komisji Finansów i Inwestycji, Komisji Budownictwa planowania 
Przestrzennego Rolnictwa i Ekologii, Komisji Spraw Społecznych i Oświaty, 
Komisji Ładu Publicznego i Bezpieczeństwa oraz Komisji Rewizyjnej z 
posiedzenia w dniu 17 grudnia 2014 roku. Komisje pozytywnie opiniują 
przedstawiony przez Wójta projekt budżetu na rok 2015, oraz projekt 
uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2015- 
2031.

Ad. 4e Dyskusja
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem Uchwały 
Budżetowej na rok 2015.
Radny Jarosz zaproponował aby dopisać do projektu uchwały budżetowej 
pozycji: 

1) podziały geodezyjne i wykup gruntu przy drodze wojewódzkiej nr 719 pod 
budowę chodnika 

2)  projekt opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu 
nawierzchni ulicy Skokowskiego.

Pani mecenas wyjaśniła, że nie można w uchwale budżetowej zapisywać zadań, 
które nie są zadaniami gminy.

Ad.4f  Głosowanie nad wniesionymi poprawkami.
Przystąpiono do głosowania nad wniesionymi poprawkami. Rada w 
głosowaniu      13 ,, przeciw’’, 1 ,,za”, 0 ,, wstrzymujących się” odrzuciła 
wnioski Radnego Jarosza.

Ad. 4g Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2015-2031
 Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2015-2031 
uwzględniający wniesione wnioski Wójta.
Rada w głosowaniu 14 ,,za” 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się” podjęła 
uchwałę
 Nr III/13/ 2014 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4h Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 
2014.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały budżetowej na rok 2015 
uwzględniający wniesione wnioski Wójta.
Rada w głosowaniu 13 ,,za” 0 ,,przeciw”, 1 ,,wstrzymujących się” podjęła 
uchwałę
 Nr III/14/ 2014 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad.5 Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2015.
Przewodniczący odczytał  plan pracy Rady Gminy Jaktorów na rok 2015.
Plan Pracy Rady Gminy Jaktorów został przyjęty ,,jednogłośnie ‘’ i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6 Sprawy organizacyjne.
Przewodniczący  w  punkcie  tym  przypomniał   Radnym  o  składaniu
oświadczeń majątkowych.

Ad. 7 Zapytania i interpelacje.
Wobec braku zapytań  i interpelacji Przewodniczący przeszedł do kolejnego
punktu.

Ad.8 Przyjęcie protokółów z poprzednich sesji Rady Gminy.
Radny Jarosz  zaproponował aby przyjęcie protokółów przełożyć na kolejną
sesję gdyż podejrzewa, że Radni nie zapoznali się z protokołami.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnego Jarosza. Rada w
głosowaniu 6 ,,za’’, 8 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się’’ oddaliła wniosek
Radnego Jarosza.  Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem
protokołów z ostatnich sesji.   Rada w głosowaniu 10 ,,za’’, 2,, przeciw’’,
2 ,,wstrzymujących się’’ przyjęła protokoły z ostatnich sesji Rady Gminy. 

Ad. 9 Wolne wnioski.
Pan  Gadomski  mieszkaniec  gminy  Jaktorów  zapytał  kiedy  będzie
remontowana ulica 3 –go Maja. Poinformował również, że na ulicy 3 –go
Maj przebywa człowiek bezdomny.
Pani  Kucner  mieszkanka  gminy  Jaktorów  zapytał  o  lampę  na  ulicy
Fabrycznej.
Zapytała również kiedy będzie wykonane oświetlenie na tzw. Blichu oraz
kiedy  pan  Wójt  może  się  spotkać  z  przedstawicielami  Wojewódzkiego
Zarzadu Dróg w sprawie chodnika i ulicy Skokowskiego.
Zapytała również o ulice Partyzantów, Niepodległości, Chopina i Ułanów.
Pan Wójt odpowiedział ,że projekt oświetlenia na Blichu planujemy zrobić w
tej  kadencji.  Poinformował  również,  że ulica  Partyzantów jest w jednym
projekcie z ulicą Niepodległości.

Mieszkaniec gminy Jaktorów pan Machlejt poinformował, że każdy Radny
ma prawo przedstawiać swoje wnioski niezależnie czy było to omawiane
na komisjach czy też nie oraz każdy obywatel ma prawo zadać pytanie na
sesji bezpośrednio Wójtowi.
Zaproponował  także  aby  Rada  na  spotkaniu  przedstawiła  podział
wydatków majątkowych w perspektywie 4 lat na poszczególne sołectwa,
gdyż  chciałby  jako  mieszkaniec  tej  gminy  zapoznać  się  ile  pieniędzy
zostało przeznaczone na rozwój poszczególnych sołectw.
 Powiedział  również  ,  że gmina ma największe dochody z  podatków od
środków transportowych. Chciałby także zapoznać się co jest ze studium,
gdyż sam wnosił uwagi dotyczące studium i chciałby aby w najbliższym
czasie  Radni  zapoznali  się  jaka  jest  decyzja  Wójta  w sprawie  głównych
uwag dotyczących studium.
Zapytał również o kwestie budowy obwodnicy w Grodzisku Maz.
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Pan Wójt poinformował, że Marszałek Województwa nie dysponuje takimi
pieniędzmi na budowę obwodnicy Grodziska Maz. ale obwodnica została
wpisana  do  programu  rządowego  i  będzie  realizowana  ze  środków
rządowych.  Poinformował  również  o  wpłynięciu  dużej  ilości  wniosków
dotyczących studium i są one analizowane i to jeszcze potrwa, więc około
marca Rada zapozna się z wnioskami. Powiedział także, że w planach jest
budowa nakładki asfaltowej i oświetlenia na ulicy Alpejskiej.

Pani Sołtys Jadwiga Milczarek poinformowała, że na ulicy Ułanów rowy nie
mają odpływu oraz powiedziała o dole przy przejściu przez tory przy ulicy
Pomorskiej.
Zgłosiła  także uwagę w sprawie   nie  dostarczania  materiałów na  sesje
sołtysom.

Pani Bielecka mieszkanka gminy Jaktorów zapytała pana Wójta czy opłaty
za ścieki od 1 stycznia 2015 roku pozostają na takim samym poziomie co
do tej pory.
Pan Wójt poinformował że takie same stawki.

Pan  Gadomski  powiedział  że  w  podjętym  budżecie  nie  ma  żadnych
środków na budowę oczyszczalni ścieków w związku z powyższym zapytał
czy  oczyszczalnia  kończy  się  na  referendum  czy  będzie  kontynuacja
oczyszczalni.
Przewodniczący wyjaśnił, że prawie na każdej sesji dokonujemy zmian w
budżecie  i  jeśli  zajdzie  taka  potrzeba  można pieniądze przeznaczyć  na
dowolny cel modyfikując odpowiednio budżet.
Mieszkanie  gminy  Jaktorów  pan  Kurek  zwrócił  się  z  prośbą  aby  były
zamieszczane projekty uchwał na bip-ie.

Radny Jarosz zaproponował aby wrócić do starego zwyczaju i dostarczać
materiały  na  sesje  sołtysom  oraz  aby  informować  sołtysów  o  sesjach
nadzwyczajnych.

Ad. 9. Zakończenie obrad.

  Przewodniczący 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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