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         P R O T O K Ó Ł  Nr IV / 2015 
 

       Sesji Rady Gminy Jaktorów 
 

z dnia 5 lutego 2015r. 
 

 
Ad. 1  Otwarcie IV Sesji Rady Gminy. 
 

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1700 otworzył IV  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 Szwed  był nieobecny. 
Ponadto w obradach udział wzięli: 
- Wójt Gminy Jaktorów pan Maciej Śliwerski, 
- Dyrektor Zespołu Szkół w Jaktorowie pan Jacek Zbrzeżny, 
- Dyrektor Zespołu Szkół w Międzyborowie Dariusz Grabowski, 
- 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 zamianę kolejności punktu 4 na 3 punkt. 
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 wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego. 
 Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad uwzględniający 
wprowadzone zmiany. 
 
   
 
 
1. Otwarcie IV Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) nadania nazwy drodze (Witkacego, Lelewela, Podlaska), 
b) nadania nazwy drodze ( Bajkowa), 
c) nadania nazwy drodze ( Heweliusza), 
d) nadania nazwy drodze (Górska), 
e) nadania nazwy drodze (Generała Fieldorfa i Generała Bittnera), 
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f) nadania nazwy drodze ( Powstania Warszawskiego), 
g) nadania nazwy drodze ( Nadrzeczna), 
h) nadania nazwy drodze ( Imbirowa), 
i) określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej funkcjonujących na terenie Gminy 
Jaktorów, 

j) ustalenia na rok 2015 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 
ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to będzie 
przyznawane oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Jaktorów, 

k) przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika 
przyrody, 

l) zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na rok 2015 
      4. Uroczyste podsumowanie upływającej 4- letniej kadencji Sołtysów Gminy Jaktorów. 
      5. Sprawy organizacyjne. 
      6. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

7. Zapytania i interpelacje 
8. Wolne wnioski 
9. 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 nadania nazwy drodze( Witkacego, Lelewela, 
Podlaska). 
Projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu połączonych komisji 
Rady Gminy. 
Rada postanowiła nadać nazwę: 
 ,,Kilara’’ drodze we wsi Jaktorów- Kolonia (dz. nr ewid.376) i Budy Grzybek, 
biegnącej w granicy wsi od ulicy Moniuszki, w kierunku wschodnim do ulicy 
Nowowiejskiego. 
,,Podlaska’’ drodze we wsi Budy Grzybek, stanowiącej dz. nr ewid. 5/4, 5/6, 9/1 i 
część dz. nr 13/7, biegnącej od drogi w Jaktorowie – Kolonii nr ewid. 376. 
,,Lutosławskiego’’ drodze we wsi Budy Grzybek, stanowiącej część dz. nr 13/7, 
biegnącej od ulicy Księdza Baranowskiego do skrętu w kierunku północnym. 
Rada Gminy w głosowaniu 14 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła 
uchwałę Nr IV/15/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Ad.3b Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze ( Bajkowa) 
Projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu połączonych komisji 
Rady Gminy. 
Rada postanowiła nadać nazwę: 
,,Bajkowa” drodze we wsi Stare Budy o nr ewid. 791/8, biegnącej od drogi nr ewid. 
791/27 w kierunku zachodnim, następnie południowym, zawracając w kierunku 
wschodnim do drogi nr ewid. 791/27 
Rada Gminy w głosowaniu 14 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła 
uchwałę Nr IV/16/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad.3c Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze (Heweliusza) 
Projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu połączonych komisji 
Rady Gminy. 
Rada postanowiła nadać nazwę: 
,,Heweliusza” drodze we wsi Bieganów, biegnącej od drogi o tej samej nazwie we 
wsi Międzyborów, jako jej przedłużenie w kierunku południowym do skrzyżowania 
z drogą o nr ewid. 233. 
Rada Gminy w głosowaniu 14 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła 
uchwałę Nr IV/17/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad.3d Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze (Górska) 
Projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu połączonych komisji 
Rady Gminy. 
Rada postanowiła nadać nazwę: 
,, Górska’’ drodze we wsi Henryszew, biegnącej od ulicy Topolowej w kierunku 
północno – wschodnim, oznaczonej numerami działek 157/37, 157/20, 157/12, 
157/25, 157/21 i 157/46. 
Rada Gminy w głosowaniu 14 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła 
uchwałę Nr IV/18/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad.3e Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze (Generała Fieldorfa, 
Generała Bittnera) 
Projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu połączonych komisji 
Rady Gminy. 
Rada postanowiła nadać nazwę: 
,, Generała Fieldorfa’’ drodze we wsi Jaktorów- Kolonia, biegnącej od ulicy Armii 
Krajowej w kierunku północnym, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 
94/9 i 93/4. 
,, Generała Bittnera’’ drodze we wsi Jaktorów- Kolonia , biegnącej od ulicy Armii 
Krajowej w kierunku północnym, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 
94/17, 93/7 i 92/5. 
Rada Gminy w głosowaniu 14 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła 
uchwałę Nr IV/19/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Ad.3f Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze (Powstania 
Warszawskiego) 
Projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu połączonych komisji 
Rady Gminy. 
Rada postanowiła nadać nazwę: 
,, Dobra’’ drodze we wsi Jaktorów – Kolonia (nr ewid.364/3), Stare Budy i Budy 
Zosine, biegnącej w granicy wsi od terenów PKP do kierunku północnym do ulicy 
Armii Krajowej. 
Rada Gminy w głosowaniu 14 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła 
uchwałę Nr IV/20/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad.3g Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze (Nadrzeczna) 
Projekt tej uchwały nie został podjęty, Rada zdecydowała raz jeszcze przeanalizować 
w/w projekt uchwały. 
 
 
Ad.3h Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze (Imbirowa ) 
Projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu połączonych komisji 
Rady Gminy. 
Rada postanowiła nadać nazwę: 
,, Imbirowa’’ drodze we wsi Sade Budy, biegnącej od ulicy Długiej w kierunku 
zachodnim. 
Rada Gminy w głosowaniu 14 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła 
uchwałę Nr IV/21/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 3i Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych 
przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej 
funkcjonujących na terenie Gminy Jaktorów. 
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany 
na posiedzeniu połączonych komisji i uzyskał akceptację komisji oświaty. 
Rada Gminy w głosowaniu 14 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła 
uchwałę Nr IV/22/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad.3j Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2015 maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe 
i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na 
które dofinansowanie to będzie przyznawane oraz przyjęcia planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach prowadzonych przez Gminę Jaktorów. 
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany 
na posiedzeniu połączonych komisji i uzyskał akceptację komisji oświaty. 
Rada Gminy w głosowaniu 14 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła 
uchwałę Nr IV/23/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 



5 
 

Ad. 3k Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i 
konserwacyjnych pomnika przyrody. 
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany 
na posiedzeniu połączonych komisji. 
Rada Gminy w głosowaniu 14 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła 
uchwałę Nr IV/24/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 3l Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca  Uchwałę Budżetową gminy 
Jaktorów na rok 2015. 
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany 
na posiedzeniu połączonych komisji. 
Rada Gminy w głosowaniu 14 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła 
uchwałę Nr IV/25/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 4 Uroczyste podsumowanie upływającej 4- letniej kadencji sołtysów gminy 
Jaktorów. 
Przewodniczący podziękował sołtysom za dotychczasową współpracę,  sumienne 
wykonywanie swoich obowiązków podkreślając jak niezwykle odpowiedzialną i 
trudną jest praca sołtysa.  Wyraził wdzięczność i podziękowanie za trud i wysiłek 
jaki sołtysi włożyli w wykonywanie swojej funkcji. Dodał, że wszyscy sołtysi 
wywiązali się z tej pracy wzorowo, dzięki czemu udało się wspólnie zrealizować 
wiele inwestycji. Następnie Przewodniczący wspólnie z Wójtem wręczyli wszystkim 
sołtysom pamiątkowe podziękowania za ich pracę na rzecz naszej Gminy oraz 
upominki książkowe. 
Pan Wójt Maciej Śliwerski powiedział, że praca ze wszystkimi sołtysami była dla 
niego zaszczytem  oraz złożył podziękowanie i wyrazy uznania za pełną 
zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej, życząc jednocześnie dalszych 
sukcesów w życiu zawodowym jak i osobistym. 
Na zakończenie głos zabrał Radny Drązikowski, który w imieniu swoim i 
mieszkańców sołectwa Jaktorów ,,A ‘’, podziękował pani sołtys Jadwidze Milczarek , 
która ustępuje z funkcji sołtysa. Podziękował za starania i zaangażowanie w rozwój 
gminy oraz za długoletnią pracę społeczną. 
 
Ad. 5 Sprawy organizacyjne. 
 W punkcie tym został odczytany plan pracy komisji Finansów i Inwestycji o raz plan 
pracy komisji Rewizyjnej, które zostały przyjęte ,,jednogłośnie’’, pozostałe komisje 
przedstawią plan pracy na kolejnej sesji. 
W punkcie tym Przewodniczący poinformował także o skardze Państwa Jakubiak, 
która wpłynęła za pośrednictwem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Warszawie do Biura Rady.  Przewodniczący poinformował, że w/w skargę 
przekazał Wójtowi Gminy aby się do niej ustosunkował oraz Komisji Rewizyjnej aby 
przeanalizowała całokształt sprawy. 
Przewodniczący komisji Rewizyjnej radny Orliński  poinformował, że komisja 
Rewizyjna zajmowała się sprawą na posiedzeniu połączonych komisji w dniu 3 
lutego 2015r. Powiedział, że Komisja nie wyda opinii w sprawie skargi do czasu 
otrzymania kompletu dokumentów z Referatu Gospodarki i Planowania 
Przestrzennego. Sprawa zostanie rozpatrzona jako trudna w następnym terminie. 



6 
 

Przewodniczący ogłosił dyskusję, wobec braku chętnych zgłosił wniosek by 
stanowisko Komisji Rewizyjnej było stanowiskiem Rady w powyższej sprawie. Rada 
przyjęła ,,jednogłośnie’’ wniosek Przewodniczącego. 
 
Przewodniczący poinformował, ze na kolejnej sesji będzie podejmowana uchwała 
dotycząca funduszu sołeckiego dlatego też prosi o zapoznanie się sołtysów z 
materiałami ,, o funduszu sołeckim w pytaniach i odpowiedziach’’, które przekazuje 
w wersji papierowej. 
 
Ad.6 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
 Przewodniczący zapytał czy Radni mają uwagi bądź wnioski do protokołu z 
ostatniej sesji Rady Gminy. 
Radny Jarosz poinformował o błędzie w protokole  nazwiska mieszkańca. 
Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
protokołu z ostatniej sesji. Protokół  Nr III został przyjęty  w głosowaniu 14 ,,za’’, 0 
,,wstrzymujących się’’, 0 ,, przeciw’’. 
 
 Ad.7 Zapytania i interpelacje. 
Wobec braku zapytań i interpelacji Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu z 
porządku obrad. 
 
Ad.8 Wolne wnioski. 
Radna Barańska przedstawiła trzy wnioski: 
- pierwszy wniosek dot. wizji lokalnej  w terenie na osiedlu ulicy Warszawskiej i 
ulicy Fabrycznej przez pracownika Urzędu Gminy w sprawie braku lampy; 
- drugi wniosek dot. zjazdu z ulicy Partyzantów na ulicę Warszawską, zjazd jest 
utrudniony przez łuk, dlatego też wnioskuje o zamontowanie lustra, które by bardzo 
pomogło wyjeżdżającym z ulicy Partyzantów; 
- trzeci wniosek dot. potrzeby budowy oświetlenia na tzw. Blichu. 
 

• Radny Jarosz przedstawił trzy wnioski: pierwszy wniosek dot. zabezpieczenia 
przy kolejnej korekcie budżetu środków na budowę wiat dla dzieci na 
przystankach, które istnieją przy ul. Chopina / ul. Wieniawskiego w Budach 
Starych (tam są 2 przystanki – jeden na kierunku do Żyrardowa a drugi na 
kierunku do Grodziska); brakuje tych wiat w porze takiej jak zima czy jesień 
kiedy pada śnieg czy deszcz; przydało by się takie rozwiązanie jak mamy przy 
ul. Kukuczki w Jaktorowie, gdzie te wiaty już są; potrzebna jest też wiata przy 
skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej i ul. gen. Kleeberga na pograniczu Jaktorów-
Kolonii i Bud Zosinych; oczywiście wnoszę także o wybudowanie wiat 
przystankowych w innych miejscach gminy gdzie zatrzymuje się autobus 
szkolny a dzieci czekają;  

• drugi wniosek dotyczy programu, który został ogłoszony przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska; na komisji rozmawialiśmy już o tym, że został 
uruchomiony program na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie 
województwa, że jest to program dla gmin i jest to w formie dotacji albo 
pożyczek; jest to konkurs wg zasady – "kto pierwszy ten lepszy"; wiele gmin 
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w ten program weszło; pula środków jest ograniczona i ten kto pierwszy 
złoży wniosek będzie mógł z niego skorzystać; 

• trzeci wniosek dot. przystąpienia przez gminę do programu Wojewódzkiego 
Programu Ochrony Środowiska pt.: „Wspieranie zadań z zakresu 
termomodernizacji oraz związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji”; tu chodzi np. 
o zastosowanie rekuperatorów; takie rozwiązanie jest zastosowane w Hali 
Sportowej w Międzyborowie i to się świetnie sprawdza; polega to na tym, że 
ciepło, które służy do ogrzewania pomieszczeń, w których przebywają ludzie 
(dzieci na Hali), nie ucieka przez kratkę wentylacyjną na zewnątrz i nie 
ogrzewa atmosfery lecz jest wykorzystywane w urządzeniu, które jest bardzo 
podobne do klimatyzatorów i ogrzewa świeże powietrze, które jest 
nawiewane do środka; w ten sposób bardzo zmniejsza się zapotrzebowanie na 
energię cieplną; mój wniosek jest aby przygotować taki projekt dla Zespołu 
Szkół Publicznych w Jaktorowie; mamy też Halę Sportową, duży kompleks: 
szkołę i przedszkole i dużą kubaturę, którą trzeba ogrzać więc gdybyśmy 
wystąpili o takie środki to jest szansa na obniżenie kosztów utrzymania tych 
placówek; projekt jest skierowany do gmin i gminnych jednostek 
organizacyjnych (np. szkół) i jest on w formie pożyczek lub dotacji; pożyczki 
są na takich preferencyjnych zasadach, że gdy się wypełni określone kryteria 
to od 10% do 40% pożyczki może być umorzona; jest to nabór „czasowy” i 
trzeba by postarać się złożyć jak najszybciej; 

 
Pan Wójt odpowiedział: 
- jeśli chodzi o wizję lokalną to proponuje poniedziałek gdyż Urząd czynny jest 
najdłużej a chodzi o to aby wizja lokalna odbyła się wieczorową porą, 
- jeśli chodzi o oświetlenie ulic to proponuje aby na komisjach został omówiony  
temat oświetlenia naszych ulic, 
- jeśli chodzi o ustawienie lustra na drodze wojewódzkiej to potrzebna jest zgoda 
Zarządcy drogi wojewódzkiej, gdyż sami bez zgody nic nie możemy zrobić, 
- jeśli chodzi o program usuwania azbestu to nie jest to możliwe w tym roku, 
- jeśli chodzi o ciepło odzyskiwane z wentylacji to jest to bardzo kosztowny program 
trzeba dokonać szczegółowych analiz techniczno – technologicznych obiektów w 
których ewentualnie można byłoby zastosować tę technologię, 
- jeśli chodzi o budowę wiat na przystankach dla dzieci to jeśli Rada zdecyduje o 
budowie takich wiat to możemy spróbować ale wiąże się to z dużym ryzykiem 
ginięcia i dewastacji wiat, czego przykładem mogą być sąsiednie gminy. 
 
Mieszkaniec gminy Jaktorów pan Lipiński zwrócił się z zapytaniem do Rady i Wójta 
jak widzą rozwiązanie wyjazdu z przychodni lekarskiej przy ulicy Warszawskiej, 
gdyż ludzie wyjeżdżający z przychodni łamią przepisy i może dojść do tragedii. 
Zapytał również kto będzie finansował utrzymanie tunelu kolei ? 
 
Pani mecenas wyjaśniła, że te zagadnienia nie są w kompetencji Rady ani Wójta, 
Gmina może działać tylko w takim zakresie jakim pozwalają ustawy. Dlatego te 
problemy są poza kompetencjami Rady jak i Wójta.  
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Pani Bielecka  mieszkanka gminy Jaktorów zapytała czy będzie przeprowadzona 
konserwacja pomnika tura. 
 
Pan Wójt odpowiedział, że po zakończeniu budowy związanej z koleją zadbamy o 
pomnik tura. 
 
Pan Gadomski poinformował o swoich spostrzeżeniach dotyczących wyborów 
sołtysów w gminie. Powiedział, że mieszkańcy głosujący powinni okazywać dowód 
osobisty. 
Zapytał również o subwencję przedszkoli gminnych oraz czy dzieci uczęszczające do 
przedszkoli z sąsiednich gmin czy też miast podlegają rozliczeniu międzygminnemu.  
Pan Wójt odpowiedział, że przedszkola nie mają subwencji, natomiast wszystkie 
dzieci chodzące do naszych przedszkoli z sąsiednich gmin podlegają rozliczeniu 
międzygminnemu. 
 
Pani Kucner mieszkanka gminy Jaktorów zapytała czy są zabezpieczone pieniądze w 
budżecie na zabiegi pielęgnacyjne pomnika przyrody. Zapytała także o pieniądze, 
które były zabezpieczone w tamtym roku w budżecie na kancelarie adwokacką w 
sprawie oddzielenia się od PGK Żyrardów. Zapytała czy zostały wydane jakieś 
pieniądze i w jakiej sumie i co zostało zdziałane w tej sprawie. 
Zapytała również o tereny pod planowaną oczyszczalnię, które miały być 
wykupione od kolei. 
Poinformowała, że na wyborach sołtysa w sołectwie Jaktorów B brakowało 
nagłośnienia oraz wybory do radny sołeckiej zostały przeprowadzone w sposób 
jawny. 
 
 
 
 
 
 

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  
 
 
 


