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P R O T O K Ó Ł  Nr LIII / 2013 
 

Sesji Rady Gminy Jaktorów 
 

z dnia  19 grudnia 2013r. 
 

 
Ad. 1. Otwarcie LIII Sesji Rady Gminy. 
 

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1715 otworzył LIII Sesję VI 

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 Daniel Rosa był nieobecny. 

Ponadto w obradach udział wzięli: 

 

- Wójt Gminy Jaktorów pan Maciej Śliwerski, 

- Sekretarz Gminy pani Wanda Brzywczy, 

- Skarbnik Gminy pani Jadwiga Florczak,  

- Dyrektor Zespołu Szkół w Jaktorowie pan Jacek Zbrzeżny,  

- Radca Prawny Urzędu Gminy w Jaktorowie pani Jolanta Miśkiewicz, 

- Sołtysi, 

 -Rada Sołecka, 

 -Pracownicy Urzędu Gminy, 

- Media, 

 -Mieszkańcy gm. Jaktorów. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 
   Przewodniczący stwierdził, iż wszyscy radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej 

sesji oraz zaproponował wprowadzenie następujących zmian: zdjąć z porządku 

obrad punkt 7) Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. Poczym zapytał 

czy wnioski bądź uwagi do proponowanego porządku obrad.  

Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania.  Rada w głosowaniu 14 

,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,, wstrzymujących” przyjęła zgłoszony wniosek do porządku 

obrad.  
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Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad i poddał go pod 
głosowanie.   
 

1. Otwarcie LIII Sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów   

Alkoholowych na 2014r, 
b) nadania nazw drogom, 
c) poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz 

wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
d) ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w 2013r nie wygasają z 

upływem roku budżetowego, 
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Jaktorów na lata 

2013 -   2022, 

f) zmieniająca Uchwałę Budżetową  Gminy Jaktorów na rok  2013. 
4. Dyskusja i przyjęcie budżetu Gminy Jaktorów na rok 2014, oraz uchwalenia 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2026. 
a) autopoprawka wójta dotycząca projektu uchwały budżetowej na rok 

2014, 
b) odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z 

uzasadnieniem, oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2026, 

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 uchwalenia zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2026, 
h) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej na 

rok 2014. 
5. Przyjęcie planu pracy rady gminy na rok 2014r i sprawy organizacyjne. 
6. Zapytania i interpelacje. 
7. Wolne wnioski. 
8. Zakończenie obrad. 

 
     Rada w głosowaniu 14„ za”, 0 „przeciw” , 0 „wstrzymujących” przyjęła” 
przedstawiony porządek obrad. 
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Ad.3a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2014r. 

 
 Przewodniczący poprosił P. Agnieszkę Tuzińską członka Gminnej Komisji 

Problemów Alkoholowych o zreferowanie projektu uchwały. 

P. Tuzińska szczegółowo omówiła projekt uchwały i poprosiła o ewentualne pytania. 

 Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i 

poddał go pod glosowanie. Rada Gminy  w  głosowaniu 14 „ za”, 0 „przeciw” , 0 

„wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIII/269/2013 w sprawie przyjęcia Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2014r. 

 

 Ad. 3b. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom. 
 
 Przewodniczący poprosił P. Rafińskiego Kierownika Referatu Planowania 

Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  o zreferowanie projektu 

uchwały. 

 P. Rafiński poinformował, że nadanie nazw w/w drogom jest konieczne w celu 

wyeliminowania rozbieżności nazw ulic pomiędzy uchwałami Rady Gminy a 

zapisami istniejącymi w centralnym katalogu ulic, który prowadzony jest w ramach 

systemu identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań.  

Przewodniczący poinformował, że Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały. 

 Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i 

poddał go pod głosowanie. Rada Gminy  w  głosowaniu 14 „ za”, 0 „przeciw” , 0 

„wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIII/270/2013 w sprawie nadania nazw 

drogom 

 
Ad. 3c. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia 

inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 

Przewodniczący poinformował że w/w projekt został pozytywnie zaopiniowany 

przez  Komisje Rady Gminy. 

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i 

ogłosił głosowanie. Rada Gminy wynikiem głosowania 14 „ za”, 0 „przeciw” , 0 

„wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIII/271/2013 w sprawie poboru podatków 

w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
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Ad. 3d. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w 
2013r nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

 

Przewodniczący poprosił P. Skarbnik o zreferowanie projektu uchwały. 

P. Skarbnik wyjaśniła, że wydatki budżetu Gminy, które  nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2013 przeznaczone są na kontynuację następujących zadań: 1) 

Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w 

miejscowości Kozery, 2) Opracowanie projektu technicznego na budowę mostu na 

rz. Tucznej - w ciągu  drogi gminnej ul. Stryjeńskiej 3) Przebudowa i utrzymanie 

dróg gminnych na terenie Gminy Jaktorów, 4) Wykonanie robót remontowych po 

pożarze w hali sportowej przy ZSP w Międzyborowie, wraz z nadzorem. Zmiana 

terminu realizacji przedmiotu  poszczególnych Umów jest następstwem 

przedłużającej się procedury uzgodnień,  zatwierdzeń niezbędnych do uzyskania 

pozwolenia na budowę, uniemożliwiających Wykonawcom realizację zamówienia w 

terminie wskazanym w ofercie, na co Wykonawcy nie mieli wpływu. 

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i 

ogłosił głosowanie. Rada Gminy wynikiem głosowania 14 „ za”, 0 „przeciw” , 0 

„wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIII/272/2013 w sprawie ustalenia 

wydatków budżetu Gminy, które w 2013r nie wygasają z upływem roku 

budżetowego.  

Ad. 3e. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Jaktorów na lata 2013 -  2022.  

Przewodniczący poprosił P. Skarbnik o zreferowanie projektu uchwały. 

P. Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  Gminy Jaktorów na lata 2013 -  2022. 
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i 

ogłosił głosowanie. Rada Gminy wynikiem głosowania 14 „ za”, 0 „przeciw” , 0 

„wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIII/273/2013 w powyższej sprawie.  
 

Ad.3f. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową  Gminy 
Jaktorów na rok  2013. 

 
Przewodniczący poprosił P. Skarbnik o zreferowanie projektu uchwały. 

P. Skarbnik szczegółowo omówiła projekt uchwały.  

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i 

ogłosił głosowanie. Rada Gminy wynikiem głosowania 14 „ za”, 0 „przeciw” , 0 

„wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIII/274/2013 w sprawie zmieniająca 

Uchwałę Budżetową  Gminy Jaktorów na rok  2013. 
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Ad. 4. Dyskusja i przyjęcie budżetu Gminy Jaktorów na rok 2014, oraz uchwalenia 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2026.  
 
Ad. 4a. Autopoprawka wójta dotycząca projektu uchwały budżetowej na rok 2014.  
    P. Skarbnik przedstawiła autopoprawki Wójta do przedłożonych projektów 

uchwał. Radni w dniu dzisiejszym na Sesji otrzymali wersję pisemną autopoprawki 

Wójta Gminy z dnia 19 grudnia 2013r do projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2026, oraz  autopoprawkę z 

dnia 19 grudnia 2013r do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2014.  

 

Ad. 4b. Odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z 
uzasadnieniem, oraz projektu uchwały  w sprawie uchwalenia zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 -2026. 
 
     R. Aliszewski zgłosił wniosek formalny o nie odczytywanie uzasadnienia projektu 

uchwały. 

    Przewodniczący Rady ogłosił głosowanie. Rada w głosowaniu 14 „za”, 0 

„przeciw” , 0 wstrzymujących” uznała wniosek formalny za przyjęty.  

     Przewodniczący Rady przedstawił Radzie projekt Uchwały Budżetowej na 2014r, 

oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2014 – 2026. Stwierdził, że Radni zajmowali się 

szczegółowo w/w projektami na posiedzeniach poszczególnych komisji.  

W związku z wniesionymi przez Wójta  autopoprawkami na dzisiejszej sesji zostanie 

poddany pod głosowanie projekt Uchwały Budżetowej na 2014r i projekt uchwały w 

sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 -

2026 uwzględniający w/w autopoprawki. 

 

Ad. 4c. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
    Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr Pł.381.2013 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  z dnia 27 listopada 2013 roku. Skład 

Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  Zespół Zamiejscowy w 

Płocku pozytywnie zaopiniował projekt uchwały budżetowej na rok 2014 przełożony 

przez Wójta Gminy Jaktorów, oraz możliwość sfinansowania deficytu budżetowego 

ujętego w projekcie uchwały budżetowej. Następie odczytał uchwałę Nr Pł.380.2013  

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół 

Zamiejscowy w Płocku z dnia 27 listopada 2013 roku, w której wydano pozytywną 

opinię o przełożonym przez Wójta Gminy Jaktorów projekcie uchwały w sprawie 

uchwalenia  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2014 

-2026. 

 



6 

 

Ad. 4d. Odczytanie opinii stałych komisji Rady. 
(……) 
Przystąpiono do przedstawienia opinii stałych komisji Rady: 

Przewodnicząca Komisji Finansów radna Regulska przedstawiła 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 16 

grudnia 2013 roku. Komisje pozytywnie opiniują przedstawiony przez Wójta projekt 

budżetu na rok 2014, oraz projekt  uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2014 –2026.  

 

Ad. 4 e. Dyskusja.  
 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem Uchwały Budżetowej na 

rok 2014. Nikt z radnych nie zgłosił się do dyskusji. Nie została wniesiona żadna 

poprawka do projektu Uchwały Budżetowej na rok 2014, ani do projektu uchwały w 

sprawie  uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na 

lata 2014 – 2026. 

Wobec nie wniesienia przez radnych uwag i poprawek do przedłożonych przez 

Wójta projektów uchwał Przewodniczący Rady przeszedł do punktu 4g                           

- z pominięciem punktu 4f  porządku obrad. 

 

Ad. 4g. Głosowanie nad projektem uchwały wieloletniej prognozy finansowej na 
lata 2014 – 2026. 
   Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2014 - 2026 

uwzględniający wniesioną przez Wójta autopoprawkę. 
Rada w głosowaniu 14 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę 

Nr LIII/275/2013 , która stanowi załącznik do protokółu.” 

 

 Ad. 4h. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2014.   
  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały budżetowej na rok 2014 

uwzględniający wniesioną przez Wójta autopoprawkę. 

Rada w głosowaniu 14„za”, 0 „ przeciw”, 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę 

Budżetową na rok 2014  Nr LIII/276/2013, która stanowi załącznik do protokółu. 
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Ad. 5. Przyjęcie planu pracy rady gminy na rok 2014r i sprawy organizacyjne. 

  
  Przewodniczący poinformował, że R. Ireneusz Orliński i  R. Sylwester Drązikowski 

zwolnili się u Przewodniczącego. Stan rady zmienił się do 12 radnych. 

  
   Przewodniczący odczytał plan pracy Rady Gminy Jaktorów na rok 2013. 

Plan pracy Rady Gminy Jaktorów został przyjęty ,,jednogłośnie” i stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

   Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do rozpatrywania skarg.  

   Przewodniczący przypomniał, że na sesji w dniu 14 października 2013r 

poinformował Radę o skardze Państwa Ewy i Janusza Wrzosek z dnia 27 sierpnia 

2013r, która  dotyczy wykonania zjazdu na posesję. Decyzją Rady skarga została 

przekazana do Wójta Gminy celem  uzyskania wyjaśnień w powyższej sprawie.  

Przewodniczący przypomniał, że na kolejnej sesji w dniu 25 listopada 2013r 

ponownie przystąpiono do rozpatrywania skargi. Po dyskusji radni nie byli w pełni 

przekonani do informacji przekazanej przez Wójta i postanowili przekazać sprawę 

Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący poprosił Radną Regulską o przedstawienie 

radzie stanowiska komisji w tej sprawie.  

  R. Regulska poinformowała, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu                      

16 grudnia 2013r zajmowała się skargą Państwa Ewy i Janusza Wrzosek. W skardze 

tej  P. Wrzosek  domagają się wykonania zjazdu na posesję. Komisja na podstawie 

otrzymanych dokumentów stwierdza, że wyjaśnienia Wójta są wyczerpujące 

merytorycznie i oparte na obowiązujących przepisach. Państwo Ewa i Janusz 

Wrzosek mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez zjazd do 

nowoprojektowanej drogi z którą bezpośrednio sąsiaduje działka 177/17. W związku 

z tym  skargę  należy uznać za bezzasadną. 

   Po wysłuchaniu stanowiska Komisji Rewizyjnej Przewodniczący otworzył 

dyskusję.  

   R. Idrian powiedziała, że ona by się ich zarzutami zgodziła bo nowoprojektowana 

droga rzeczywiście nie wiadomo,  kiedy powstanie i może się okazać, że gdy będą 

chcieli się budować to nie będą mogli mieć wjazdu od ul. Cichej.  

   R. Regulska poinformowała, że  P. Wrzosek mają bezpośredni dostęp do drogi 

publicznej poprzez zjazd do nowoprojektowanej drogi z którą bezpośrednio 

sąsiaduje działka 177/17.  Gmina nie ma obowiązku wykonania wjazdu jeśli nie jest 

on odbudowywany.  

  Po wyczerpującej dyskusji. Przewodniczący sformułował wniosek w brzmieniu: 

„Kto z radnych jest za tym, żeby stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące skargi 

Państwa Ewy i Janusza Wrzosek było również stanowiskiem Rady w powyżej 
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skardze” i poddał go pod głosowanie. Rada w głosowaniu 11 „za” ,0 „przeciw”, 1 

„wstrzymujących” uznała skargę za bezzasadną. 

 

    Przewodniczący przypomniał, że na sesji w dniu 24 czerwca 2013r  poinformował 

Radę o skardze P. Agnieszki Szkop i P. Elżbiety Szkop, oraz  P. Hanny Mikołajczyk z 

dnia 25 maja 2013r, która dotyczy uregulowania stanu drogi przy ul. Golczyka na 

odcinku od ul. Partyzantów do ul. Chopina w Międzyborowie. Skargę tą radni 

otrzymali droga elektroniczną. Decyzją Rady skarga została przekazana do Wójta 

Gminy celem uzyskania wyjaśnień w powyższej sprawie. 

      Na kolejnej sesji w dniu  14 października 2013r  przystąpiono do rozpatrywania 

tej skargi. Skargą zajmowała się również Komisja Rewizyjna. Przewodniczący 

poprosił Radną Regulską o przedstawienie radzie stanowiska Komisji  w tej  sprawie.  

 R. Regulska poinformowała, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu                 

16 grudnia 2013r zajmowała się skargą P. Agnieszki Szkop i P. Elżbiety Szkop, oraz               

P. Hanny Mikołajczyk. Komisja stwierdza, że jeśli nieruchomość nie ma 

odpowiedniego dostępu do drogi publicznej, można żądać ustanowienia służebności 

drogi koniecznej. Ustanowienie takiej służebności może nastąpić w formie umowy 

bądź na mocy orzeczenia sądu w postępowaniu nieprocesowym. W/w osoby 

powinny zwrócić się do Nadleśnictwa Lasów Państwowych o ustanowienie 

służebności, a skargę na Wójta, że nie załatwił tego dojazdu należy uznać za 

bezzasadną. 

   Po wysłuchaniu stanowiska Komisji Rewizyjnej Przewodniczący zapytał radnych 

czy chcieli by zabrać głos w powyższej sprawie. Wobec braku chętnych do dyskusji  

    Przewodniczący sformował wniosek w brzmieniu: „Kto z radnych jest za tym, 

żeby stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące skargi P. Agnieszki Szkop i P. 

Elżbiety Szkop, oraz  P. Hanny Mikołajczyk  było również stanowiskiem Rady w 

powyżej skardze” i poddał go pod głosowanie. Rada w głosowaniu 12 „za” ,0 

„przeciw”, 0 „wstrzymujących” uznała skargę za bezzasadną. 

 

   Przewodniczący poinformował, że w dniu  3 grudnia 2013r  do biura Rady Gminy 

wpłynęło pismo Rzecznika Praw Obywatelskich dot. sprawy P. Kazimierza 

Łaczkowskiego z dnia 28. 11. 2013r. W piśmie tym zobowiązuje Wójta Gminy 

Jaktorów do udzielenia odpowiedzi na wcześniejsze pisma. 

  Przewodniczący poinformował, że w/w pismem zajmowała się Komisja Rewizyjna.    

Następnie poprosił Radną Regulską o przedstawienie radzie stanowiska Komisji w 

tej  sprawie. 

  Radna Regulska poinformowała, że Rzecznik Praw Obywatelskich zwracał się z 

prośbą o dokumenty dotyczące sprawy P. Kazimierza Łaczkowskiego któremu w 

1981r Naczelnik Gminy Jaktorów przejął na własność Skarbu Państwa gospodarstwo 

rolne o powierzchni 7,30 ha położone w miejscowości  Budy Michałowskich. 
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Przypomniała, że P. Łaczkowski  we wrześniu 2010r udał się do Urzędu Gminy w 

Jaktorowie po dokumenty potwierdzające tytuł własności, gdzie dowiedział się, że w 

1981r  gospodarstwo rolne zostało przejęte na własność Skarbu Państwa z powodu 

jego opuszczenia i odłogowania.  Pan ten z tego powodu rozpoczął procedury.  

Dodała, że w tej procedurze Wójt nie jest stroną, związane z odzyskaniem swojej 

własności  leży to w gestii Wojewody Mazowieckiego, który w dniu 23 października 

2013r wydał  decyzję w której  stwierdza że, decyzja Naczelnika Gminy Jaktorów Nr 

7016- 4/81 z dnia 11 września 1981r. została wydana z naruszeniem prawa oraz 

jednocześnie nie stwierdza jej nieważności ze względu na upływ dziesięciu lat jej 

ogłoszenia i doręczenia. Od niniejszej decyzji przysługiwało stronom prawo 

wniesienia odwołania za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 

terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich 

zwrócił się z pismem  dotyczącym braku udzielenia odpowiedzi przez Wójta. Z  

pisma tego wynika, że Rzecznik Praw Obywatelskich w/w Decyzji Wojewody nie 

otrzymał. Komisja Rewizyjna wnioskuje przekazać Rzecznikowi Praw 

Obywatelskich Decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2013r.   

    Po wysłuchaniu stanowiska Komisji Rewizyjnej Przewodniczący zapytał radnych 

czy chcieli by zabrać głos w powyższej sprawie. Wobec braku chętnych do dyskusji.  

 Przewodniczący sformował wniosek w brzmieniu: „Kto z radnych jest za tym, żeby 

stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące sprawy P. Kazimierza Łaczkowskiego 

przedstawione w piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich było również stanowiskiem 

Rady w powyższym piśmie” i poddał go pod głosowanie. Rada w głosowaniu 12 

„za” ,0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” . 

 

Ad. 6. Zapytania i interpelacje. 
 
Wobec braku zapytań i interpelacji  Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu. 

 

Ad. 7. Wolne wnioski. 
 
P. Gadomski zapytał o inwestycje budowy dróg czy będą asfaltowe czy z destruktu. 

Następnie zapytał o budowę boiska sportowego w Międzyborowie.  

P. Wójt poinformował, że inwestycja budowy ul. Parkowej w Jaktorowie, która jest 

zaakceptowaną przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach (tzw. „Schetynówki”) 

będzie budowana o dobrym standardzie, a  ul. Pomorska w Jaktorowie jest drogą 

powiatową, która będzie budowana ze Starostom Grodziskim również jest o dobrym 

standardzie. Natomiast budowa boiska sportowego będzie budowana o sztucznej 

murawie.   

P. Kucner (mieszkanka gminy) zapytała o jakim standardzie będą budowane                

ul. Moniuszki i ul. Niepodległości. Poinformowała że w jednej gazecie jest 
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zamieszczony artykuł na temat budowy wiaduktu w Jaktorowie przy ul. 

Skokowskiego. Dodała, że protestów w tej  sprawie  nie było.   

P. Gadomski poinformował, że to jest skandal, żeby mieszkańcy Jaktorowa 

protestowali w tak ważnej dla wszystkich sprawie.     

P. Wójt poinformował, że o protestach ani kolej, ani Rzecznik nie wie, ponieważ nie 

mają takiej informacji. Protesty nie były na projekt budowy tylko na decyzje 

lokalizacyjną i kierowane były bezpośrednio do Wojewody Mazowieckiego. 

Spowodowało to uchylenie decyzji lokalizacyjnej. Decyzja lokalizacyjna jest w gestii 

Wojewody Mazowieckiego. Pierwsza została w roku 2011, a przez protesty 

mieszkańców tej samej treści decyzję wydano powtórnie 23 sierpnia 2013r.   

 

 Ad. 8. Zakończenie obrad.  
 

  Przewodniczący zamknął obrady sesji, podziękował wszystkim obecnym na sali 
obrad za przybycie, życząc miłego wieczoru. 

 

 

 

 
Protokółowała:                                                                     Przewodniczący Rady Gminy 

 
Bogusława Gołębiowska                                                                   MIROSŁAW BYCZAK 

 

 


