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         P R O T O K Ó Ł  Nr II / 2014 
 

       Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Jaktorów 
 
                                                     z dnia 10 grudnia 2014r. 
 
 
Ad. 1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy. 
 

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1700 otworzył II 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 Jan Stokowski był nieobecny. 
Ponadto w obradach udział wzięli: 
- Wójt Gminy Jaktorów pan Maciej Śliwerski, 
- Skarbnik Gminy Jaktorów pani Jadwiga Florczak, 
- Mieszkańcy. 
 
 
 Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 
   Przewodniczący poinformował, że w dniu 08 grudnia 2014  roku wpłynął do Biura 
Rady Gminy  wniosek Pana Wójta w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej w 
związku z koniecznością bezzwłocznego podjęcia jednego projektu uchwały.  
 Przewodniczący Rady stwierdził, iż wszyscy radni otrzymali porządek obrad 
dzisiejszej sesji. Przewodniczący zapytał czy są wnioski bądź uwagi do 
proponowanego porządku obrad. Radny Drązikowski wystąpił z wnioskiem o 
wprowadzenie następującej zmiany jako w punkcie 4) Sprawy organizacyjne. 
 Wobec braku innych zgłoszeń i uwag przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w 
głosowaniu 14 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,, wstrzymujących” przyjęła zgłoszony wniosek 
do porządku obrad.  
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad z uwzględnieniem 
w/w wniosku.  
 

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

a) zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014. 
4. Sprawy organizacyjne. 
5. Zakończenie obrad. 

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



2 

 

Ad. 3a Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jaktorów 
na rok 2014. 

Przewodniczący poprosił o zreferowania projektu uchwały pana Wójta. Pan Wójt 

wyjaśnił, że do kwoty zabezpieczonej na ulicę Parkową zabrakło około 30 tysięcy, na 

ulicę tą mamy tzw. Schetynówkę więc musimy rozliczyć się we wskazanym terminie. 

Stąd moja prośba aby zwołać sesję nadzwyczajną i rozliczyć Schetynówkę. Nie 

mogliśmy czekać do 29 grudnia, kiedy to przymierzamy się do Sesji Budżetowej. 

Pani Skarbnik dodała, że najważniejsze jest rozliczenie się w terminie. 

Ad. 4 Sprawy organizacyjne. 

Przewodniczący przypomniał, że Radnych czekają oświadczenia majątkowe w 

związku z rozpoczęciem  nowej kadencji. Poinformował także że wzorem innych 

gmin rezygnujemy z kserowania materiałów na sesję sołtysom, przesyłamy jedynie 

porządek obrad.  

Pan Wójt poinformował, że Wojewoda Mazowiecki uchylił w trybie nadzoru 

uchwałę Rady Gminy dotyczącą zakazu budowy wiatraków i spalarni odpadów. Pan 

Wójt powiedział, że pozwolił sobie napisać list do Miejskiego Zespołu 

Urbanistycznego  w Żyrardowie, który nam przygotowuje projekt studium. W liście 

tym  jest prośba o zapis w studium wykluczający budowę elektrowni , spalarni 

odpadów jak również rezygnację z części terenów pod budownictwo. 

W punkcie tym Radna Idrian wystąpiła z wnioskiem formalnym aby zwiększyć 

liczbę członków Komisji Budownictwa do 7 członków, zgłosiła Radnego Peryta i 

siebie. Rani w głosowaniu 13 ,,za’’, 1 ,, wstrzymujący’’, 0 ,,przeciw’’ przyjęli wniosek 

formalny Radnej Idrian. Radny Perty otrzymał głosów 13 ,,za”, 1 ,,wstrzymujący”,    

0 ,,przeciw’’. Radna Idrian otrzymała głosów 12 ,,za’’ 2 ,,wstrzymujących się’’, 0 

,,przeciw”. 

 
  Ad. 5. Zakończenie obrad. 

  Przewodniczący zamknął obrady sesji i podziękował wszystkim obecnym za 
przybycie, życząc jednocześnie miłego wieczoru. 
 
 
 

      Protokółowała:                                                                Przewodniczący Rady Gminy 

     Wójcik Monika                                                                           MIROSŁAW BYCZAK  


