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

       Sesji Rady Gminy Jaktorów 
 
                                        z dnia 1 grudnia 2014r. 
 
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym  I sesję zwołuje Komisarz Wyborczy w 
terminie 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do Rad na obszarze 
kraju. 
W związku z powyższym Komisarz Wyborczy w Warszawie wydał postanowienie o   
zwołaniu pierwszej sesji  nowo wybranej Rady Gminy Jaktorów na kadencję 2014-
2018 na dzień 1 grudnia 2014 na godz. 16.00. 
Do postanowienia dołączono porządek obrad, w którym zaplanowano: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych Radnych. 
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta. 
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 
5. Wybór Przewodniczącego Rady. 
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady 
7. Wybór Komisji Rewizyjnej. 
8. Sprawy różne. 
9. Zakończenie obrad. 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom, do czasu wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy przewodniczył  najstarszy wiekiem Radny Rafał 
Szwed. 
W sesji uczestniczyli nowo wybrani Radni Gminy: Aliszewski Grzegorz, Iwona 
Barańska, Byczak Mirosław, Ciacharowski Jerzy, Drązikowski Sylwester, Idrian 
Elżbieta, Jarosz Krzysztof, Kapuścińska Beata, Klimiuk Andrzej, Peryt Leszek, 
Orliński Ireneusz, Regulska Hanna, Stokowski Jan, Świderski Wiesław, Szwed Rafał 
ponadto:  
Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Radca Prawny Gminy, Dyrektorzy 
Szkół, Sołtysi Wsi, Mieszkańcy. 
 
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

I Sesję VII Kadencji (2014-2018) Rady Gminy Jaktorów otworzył o godz. 16.00 w 
Zespole Szkół Publicznych w Jaktorowie radny senior Rafał Szwed. 
Podziękował za powierzenie mu tak zaszczytnej funkcji i zapewnił, że dołoży 
wszelkich starań, aby obrady I Sesji przebiegły  sprawnie i zgodnie z prawem. 
Poinformował, że w Sesji uczestniczy 15 radnych co stanowi kworum niezbędne do 
podejmowania prawomocnych uchwał. Radny senior Szwed powitał Wójta Gminy 
Macieja Śliwerskiego oraz wszystkich znajdujących się na sali obrad. 
Następnie zostały wręczone zaświadczenia o wyborze do samorządu Radnym i 
Wójtowi przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Jaktorowie panią 
Wandę Brzywczy . 
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2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych Radnych. 
Radny Szwed poinformował, że w tym punkcie porządku obrad przystępujemy do 
złożenia ślubowania przez nowo wybranych Radnych. Poprosił wszystkich o 
powstanie, odczytał rotę ślubowania w brzmieniu ,, Wierny Konstytucji i prawu 
Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców”, 
następnie kolejno wg listy poprosił każdego Radnego o potwierdzenie woli złożenia 
ślubowania słowem ,,ślubuję”, poinformował również, że każdy z Radnych według 
uznania może dodać formułę ,, Tak mi dopomóż Bóg”. 
Wszyscy Radni wg załączonej listy złożyli wymagane ślubowanie: Aliszewski 
Grzegorz, Barańska Iwona, Byczak Mirosław, Ciacharowski Jerzy, Drązikowski 
Sylwester, Idrian Elżbieta ,Jarosz Krzysztof, Kapuścińska Beata, Klimiuk Andrzej, 
Peryt Leszek, Orliński Ireneusz, Regulska Hanna, Stokowski Jan, Świderski Wiesław, 
Szwed Rafał. 
Radny Rafał Szwed poinformował, że wszyscy Radni którzy złożyli ślubowanie, 
objęli Mandat Radnego Rady Gminy Jaktorów. 
 
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta. 
Radny Senior Szwed poinformował, że przystępujemy do złożenia ślubowania przez 
nowo wybranego Wójta Gminy. 
Pan Maciej Śliwerski złożył przed Radą Gminy Jaktorów ślubowanie wypowiadając 
rotę przysięgi ,, Obejmując Urząd Wójta Gminy Jaktorów, uroczyście ślubuję, że 
dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla 
dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy Jaktorów” ,, Tak mi dopomóż 
Bóg”. 
 
 
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

Radny Senior poprosił o zgłoszenie co najmniej 3 Radnych do pracy w Komisji 
Skrutacyjnej. 
Zgłoszono następujących Radnych: Stokowski Jan, Jarosz Krzysztof, Ciacharowski 
Jerzy. 
Kandydaci wyrazili zgodę na udział w Komisji Skrutacyjnej. Komisja wybrała na 
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Radnego Stokowskiego. Skład Komisji 
Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym przyjęto jednogłośnie. 
 
 
5. Wybór Przewodniczącego Rady. 
Komisja Skrutacyjna  odczytała regulamin głosowania w sprawie wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy. Po jego przyjęciu przystąpiono do zgłaszania 
kandydatów. Radna Idrian zgłosiła Radnego Byczaka jako kandydata na 
Przewodniczącego. Radny Senior zapytał czy są jeszcze inne kandydatury. Wobec 
braku chętnych i wyrażenia woli kandydowania przez Radnego Byczaka  rozdano 
karty do głosowania z nazwiskiem kandydata i przystąpiono do głosowania tajnego 
na Przewodniczącego Rady Gminy. Po zakończeniu procedury głosowania 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z wyborów na 
Przewodniczącego Rady Gminy według którego: liczba Radnych Rady Gminy 
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Jaktorów obecnych na sesji, którym wydano karty do głosowania – 15, liczba kart 
wyjętych z urny – 15, liczba głosów nieważnych -1, liczba głosów ważnych 14. 
Kandydat Mirosław Byczak uzyskał wymaganą ilość głosów i został wybrany na 
Przewodniczącego Rady Gminy Jaktorów. 

Następnie Radny Senior Szwed odczytał uchwałę w sprawie stwierdzenia    
dokonania wyboru Przewodniczącego  Rady Gminy. Za przyjęciem uchwały było 15 
radnych . Uchwała Nr I / 1/ 2014 została przyjęta i stanowi załącznik do niniejszego 
protokółu. 
Radny Szwed pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu  Mirosławowi 
Byczakowi i przekazał mu dalsze prowadzenie obrad sesji. 
Przewodniczący podziękował Radzie  za zaufanie jakim go obdarzono po raz 
czwarty powierzając mu funkcje Przewodniczącego Rady. Powiedział również, że 
będzie robił wszystko by tego zaufania nie zawieść. Zaproponował aby wprowadzić 
dodatkowe punkty do porządku obrad: 
- wybór składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy, 
- ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy. 
Radni przyjęli ,,jednogłośnie’’ proponowane zmiany. 

 
 

6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady. 
 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady 
Gminy. Radny Drązikowski zgłosił na tę funkcję Radną Regulską i Radną Idrian. 
Kandydatki wyraziły zgodę na kandydowanie. 
Komisja Skrutacyjna odczytała regulamin głosowania w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady poczym rozdała karty do głosowania tajnego na 
Wiceprzewodniczących  Rady Gminy. Po zakończeniu głosowania  Komisja 
Skrutacyjna  odczytała protokół z wyborów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy 
z którego wynikało, że po przeliczeniu kart wyjętych z urny, kart 15, liczba głosów 
ważnych 14, liczba głosów nieważnych 1. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, ze Radne 
Regulska i Idrian uzyskały wymaganą ilość głosów i zostały wybrane na 
Wiceprzewodniczące Rady Gminy Jaktorów. 
Następnie Przewodniczący odczytał uchwałę dotyczącą wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady. 
Rada w głosowaniu  15 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę 
Nr I / 2/2014, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

 
 

7. Wybór Komisji Rewizyjnej. 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej. 
Radny Aliszewski zgłosił Radnego Orlińskiego. 
Radna Idrian zgłosiła Radnego Szweda i Radną Regulską. 
Zgłoszeni kandydaci do Komisji Rewizyjnej wyrazili zgodę na kandydowanie i przy 
braku innych chętnych przystąpiono do głosowania. 
Na Radnego Orlińskiego oddano głosów 14,,za”, 0,,przeciw”,1,,wstrzymujących się”. 
Na Radnego Szweda oddano głosów 15,,za”,0 ,,przeciw”,0,,wstrzymujących się”. Na 
Radną Regulską oddano głosów 15,,za”,0 ,,przeciw”,0 ,,wstrzymujących się”. 
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Następnie Przewodniczący poprosił o podanie z pośród kandydatów na członków 
Komisji Rewizyjnej kandydata na Przewodniczącego tej komisji. 
Zaproponowano kandydaturę Radnego Orlińskiego, po wyrażeniu zgody przez 
Radnego Orlińskiego Rada jednogłośnie przegłosowała ten wybór, poczym 
przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie ustalenia składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. 
Rada Gminy w głosowaniu  15 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się” podjęła 
uchwałę Nr I / 3 / 2014 , która stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 
 
8. Wybór składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy. 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Finansów i 
Inwestycji. 

Radna Idrian zgłosiła Radnych: Aliszewskiego, Byczaka, Szweda, Świderskiego, 
Regulską, Klimiuka . 
Zgłoszony Radny Klimiuk nie wyraził zgody na kandydowanie do w/w komisji, 
pozostali zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie poczym 
przystąpiono do głosowania. Wszyscy zgłoszeni kandydaci otrzymali po 15 głosów 
,,za”.  Na Przewodniczącego w/w komisji zaproponowano Radą Regulską,  po 
wyrażeniu zgody przez Radą Regulską przystąpiono do głosowania . Radna 
Regulska została wybrana Przewodniczącą Komisji Finansów i Inwestycji 
,,jednogłośnie”. 
Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Spraw 
Społecznych i Oświaty. 
Radna Idrian zgłosiła następujących Radnych: Peryta , Idrian, Drązikowskiego, 
Stokowskiego, Barańską, Ciacharowskiego. 
Radny Jarosz zgłosił Radną Kapuścińską. 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do w/w komisji i przy braku 
innych chętnych przystąpiono do głosowania. Wszyscy kandydaci otrzymali głosów 
15 ,,za”. Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i Oświaty wybrano Radną 
Idrian  ,,jednogłośnie”. 
Kolejno Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Ładu 
Publicznego  i Bezpieczeństwa. 
Radna Idrian zgłosiła następujących Radnych: Peryta, Świderskiego, Idrian, 
Ciacharowskiego, Barańską. 
Radna Kapuścińska zgłosiła Radnego Jarosza. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę 
na kandydowanie. Przy braku innych chętnych przystąpiono do głosowania. 
Wszyscy kandydaci otrzymali głosów 15 ,,za”. Na Przewodniczącego w/w komisji 
wybrano  Radnego Peryta, który otrzymał głosów 15 ,,za”. 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji  Budownictwa, 
Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ekologii. 
Radna Idrian zgłosiła następujących Radnych: Aliszewskiego , Drązikowskiego,  
Klimiuka. 
Radny Klimiuk zgłosił Radnego Jarosza i Radną Kapuścińską. 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie i przy braku innych chętnych 
przystąpiono do głosowania.  Wszyscy kandydaci otrzymali głosów 15 ,,za”. Na 



5 
 

Przewodniczącego w/w komisji wybrano Radnego Klimiuka, który otrzymał głosów 
11 ,,za” 3 ,, wstrzymujących się”, 1 ,,przeciw”. 
Po wyborze przez Radę składów osobowych stałych Komisji Rady przystąpiono do 
głosowania  uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady 
Gminy. Rada w głosowaniu jednogłośnie 15 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących 
się ‘’ podjęła uchwałę Nr I / 4/2014 , która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

 
9.     Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Jaktorów. 
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu panią Sekretarz. 
Pani Sekretarz wyjaśniła, że Wójt otrzymuje stanowisko pracy w Urzędzie Gminy po 
wyborze z dniem ślubowania stąd konieczność przygotowania  zgodnie z kodeksem 
pracy angażu dla Wójta. Warunki pracy zawarte w uchwale pozostają na poziomie 
minionej kadencji. 
Przystąpiono do głosowania w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jaktorów. 
Rada w głosowania  15 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 
I /5/ 2014, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 
 
 
 

9. Sprawy różne. 
W punkcie tym pan Wójt poinformował, że  do Urzędu Gminy wpłynął wniosek 
taryfowy z PGK  Żyrardów w sprawie kanalizacji, dotyczący cen ścieków na rok 
2015 w/g którego ceny odprowadzanych ścieków na 2015 rok pozostają na poziomie 
bieżącego roku. Jednocześnie stwierdził, że nie znalazł żadnych uchybień prawnych 
w tym wniosku i uważa że powinniśmy ten wniosek zaakceptować. Dodał, że Rada 
Gminy może podjąć uchwałę przyjmującą, odrzucającą bądź w ogóle się nie 
wypowiadać na ten temat.. Zgodnie z naszym prawem zaproponowane ceny 
wchodzą w życie od nowego roku bez względu na działania Rady w tej sprawie.  
Radny Orliński powiedział, że ceny za ścieki są  zbyt wysokie i Rada powinna 
wyrazić swój sprzeciw. 
Radny Jarosz powiedział, że w pełni popiera stanowisko Radnego Orlińskiego. 
Dodał również jeśli Rada przejdzie do porządku dziennego nad tym wnioskiem 
będzie to sygnał że Rada godzi się z tak wysokimi stawkami za ścieki. W związku z 
powyższym  Rada powinna przyjąć jakąś formę negatywnej opinii np. w formie 
uchwały wyrazić dezaprobatę co do wysokości tych stawek. Radny Jarosz 
zaproponował również, że można byłoby wezwać Prezesa PGK Żyrardów na Sesję 
Rady Gminy Jaktorów aby wytłumaczył się  z tak wysokich cen za ścieki. 
Radna Idrian przypomniała, że Rada nigdy nie zaakceptowała kosztów za ścieki 
przesyłanych przez Żyrardów, oraz Rada nigdy nie zostawała obojętna , były 
podejmowane uchwały wyrażające sprzeciw tym stawkom za ścieki. 
Przewodniczący poinformował, że informacja w sprawie taryf za ścieki pojawiła się 
dopiero przed chwilą. Nie mamy przygotowanego stosownego stanowiska w tej 
sprawie , więc proponuje by przygotować się i zając na następnej sesji. 
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W punkcie tym również  zabrała głos pani Marianna Bielecka Przewodnicząca 
Towarzystwa Przyjaciół Jaktorowa. Poinformowała, że pragnie bardzo serdecznie 
pogratulować w swoim imieniu oraz w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Jaktorowa 
nowo wybranym Radnym i Wójtowi oraz wierzy, ze swoimi działaniami Rada 
Gminy przyczyni się do dalszego rozwoju naszej Gminy oraz polepszenia warunków 
życia mieszkańców. Dodała, że Rada Gminy w tych działaniach może liczyć na 
wsparcie Towarzystwa Przyjaciół Jaktorowa. Jednocześnie chciałaby w imieniu w/w 
Towarzystwa wręczyć nagrodę książkową  Radnemu Krzysztofowi Jaroszowi, a o 
szczegółach ufundowania tej nagrody poinformuje pan Grzegorz Mrówczyński 
Sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Jaktorowa. 
Radny Jarosz odmówił przyjęcia nagrody książkowej z racji pełnionej funkcji 
publicznej. 
Pan Grzegorz Mrówczyński również przyłączył się do gratulacji pani Bieleckiej dla 
Radnych i Wójta a jednocześnie poinformował z jakich powodów Towarzystwo 
zdecydowało się ufundować książkę pt. ,,Pinokio’’ Radnemu Jaroszowi. 
Otóż za posługiwanie się w swoim programie wyborczym kłamstwami godnymi 
Pinokia, polegającymi na przypisywaniu sobie cudzych osiągnięć. 
Pan Jarosz wymieniając swoje osiągnięcia napisał w swoim programie wyborczym : 
- współinicjator nadania im. Stefanii Cygańskiej  Szkole Podstawowej w Jaktorowie, 
- współfinansowanie remontu grobu pani Stefanii Cygańskiej. 
Pan Mrówczyński poświadczył w imieniu Towarzystwa, że w żadnym w tym 
przedsięwzięciu Radny Jarosz nie brał udziału a przedstawianie ich w swoim 
programie wyborczym jest przywłaszczaniem czyichś osiągnięć. 
Incjatywa renowacji grobu pani Cygańskie wyszła od pana Jerzego Gmurskiego a 
koszty renowacji grobu zostały pokryte wyłącznie przez Mariannę Bielecką, Jerzego 
Gmurskiego, Grzegorza Mrówczyńskiego byłych uczniów pani Stefanii Cygańskiej. 
Natomiast jeśli chodzi o nadanie im. Stefanii Cygańskiej Szkole Podstawowej w 
Jaktorowie to uczestniczył w tym zespół osób bez jakiegokolwiek udziału pana 
Krzysztofa Jarosza.  Jednocześnie należy podkreślić bardzo ważną rolę pana Macieja 
Śliwerskiego, który w dużym stopniu przyczynił do realizacji tego przedsięwzięcia. 
Szkoła Podstawowa w Jaktorowie otrzymała imię Stefanii Cygańskiej  1 września 
2008 roku a 16 maja 2009 roku odbyła się uroczystość nadania sztandarów szkolnych 
z udziałem wielu gości w tym Księdza Biskupa Józefa Zawitkowskiego oraz 
ówczesnego Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego. Tym wydarzeniom 
zostały poświęcone  wydawnictwa okolicznościowe w tym specjalny numer Głosu 
Jaktorowa,  Wieści z Gminy oraz Biuletyn opracowany przez Grono Pedagogiczne ze 
Szkoły Podstawowej. W materiałach tych są wymienione wszystkie  nazwiska osób 
zaangażowanych w te przedsięwzięcia, więc darmo tam szukać nazwiska Pana 
Jarosza. 
Radny Jarosz odpowiadając na zarzuty powiedział, ze od kilku lat na terenie  
Jaktorowa działa pewna osoba , która  zamiast budować stara się dzielić ludzi. 
Dodał, ze pragnie zwrócić uwagę na jedną rzecz, aby coś zbudować trzeba działać 
wspólnie, żeby działać wspólnie trzeba mieć wspólny cel i nie dawać się podzielić. 
Na bazie rzeczy nieprawdziwych, ludzi się tylko dzieli i niszczy  gminę. Pomysł 
uhonorowania pani Stefanii Cygańskiej nadaniem jej imienia Szkole Podstawowej w 
Jaktorowie narodził się w latach 2002-2006 ówczesnej kadencji Rady Gminy. Wtedy z 
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takim pomysłem z ówczesną grupą Radnych, grupa społeczników wystąpiła aby 
zrealizować to przedsięwzięcie, a finał tej inicjatywy zakończył się kilka lat później to 
tylko kwestia techniczna. W ówczesnej kadencji byłem w grupie Radnych i są na to 
pewne dokumenty. Natomiast inicjatywa remontu grobu wyszła od środowiska 
społecznego, ludzi którzy działali w organizacjach społecznych, niestety wtedy 
pojawił się problem finansowy, gdyż ówczesna Rada nie mogła sfinansować tego 
przedsięwzięcia. Dlatego też pojawiła się inicjatywa osób prywatnych, aby 
sfinansować remont grobu pani Stefanii Cygańskiej. Mam przyjemność taką, ze 
zostawiłem sobie jedno z takich pokwitowań jako wkład finansowy. 
 
 
 
 
 
 
 
     Protokółowała:                                                                Przewodniczący Rady Gminy 
   
    Wójcik Monika                                                                       MIROSŁAW BYCZAK  
 
 
 

 


