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P R O T O K Ó Ł  Nr LII / 2013 
 

Sesji Rady Gminy Jaktorów 
 

z dnia  25 listopada  2013r. 
 

 
Ad. 1. Otwarcie LII Sesji Rady Gminy. 
 

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1610 otworzył LII 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, 

- Dyrektor Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim pani Krystyna Płukis, 

- Dyrektor Zespołu Szkół w Międzyborowie  pan Dariusz Grabowski, 

- Dyrektor Zespołu Szkół w Jaktorów pan Jacek Zbrzeżny,  

- Radca Prawny Urzędu Gminy w Jaktorowie pani Jolanta Miśkiewicz, 

- Sołtysi, 

 -Rada Sołecka, 

 -Pracownicy Urzędu Gminy, 

 -Mieszkańcy gm. Jaktorów. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 
Przewodniczący stwierdził, iż wszyscy radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej 
sesji, poczym zapytał czy są wnioski bądź uwagi do proponowanego porządku 
obrad.  
 Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący przedstawił proponowany  porządek obrad 
i poddał go pod głosowanie. 
 

1. Otwarcie LII Sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 
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3. Informacja dyrektora Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim 
dotycząca aktualnej sytuacji Szpitala, oraz propozycji wprowadzenia 
odpłatnych świadczeń za usługi medyczne.  

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 

obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień, w tym 
podatku, 

b) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz 
zwolnień w tym podatku, 

c) obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa 
obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2014,  

d) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako 
podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na rok 
2014, 

e) zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych, 

f) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów w 
2014r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

5.  Sprawy organizacyjne. 

6.  Zapytania i interpelacje. 

7.  Przyjęcie protokółów z poprzednich Sesji Rady Gminy.  

8.  Wolne wnioski. 

9.  Zakończenie obrad. 
                                                                                                                                                                                                                         

     Rada w głosowaniu 14„ za”, 0 „przeciw” , 0 „wstrzymujących” przyjęła” 
przedstawiony porządek obrad. 
 

Ad. 3. Informacja dyrektora Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim 
dotycząca aktualnej sytuacji Szpitala, oraz propozycji wprowadzenia 
odpłatnych świadczeń za usługi medyczne. 

 

    Przewodniczący poprosił Dyrektora Szpitala Zachodniego P. Krystynę Płukis o 

przedstawienie w/w informacji.  

   P. Dyrektor poinformowała, że Szpital Zachodni cieszy się bardzo dobrą opinią 

wśród pacjentów, których to znaczny procent przychodzi spoza powiatu 

grodziskiego świadczy o tym może fakt, że w 2012 roku wykonał usługi medyczne 

na kwotę 15 mln złotych powyżej  limitu zawartego w kontrakcie z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. Od NFZ otrzymał jedynie 2,7 mln złotych. Na rok 2013 kontakt 

nie został zwiększony, a dodatkowo z powodu braku środków poinformowano, ze 

nie będą płacić za świadczenia medyczne powyżej przyznanego limitu w kontrakcie. 
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Na rok 2014 nie ma jeszcze podpisanego kontraktu, ale na pewno nie będzie on 

wyższy i oby był chociaż na poziomie 2013r. Szpital Zachodni jest bardzo dobrze 

wyposażony i posiada świetną kadrę, a po mimo to z w/w powodów kolejki po 

świadczenia medyczne stają się coraz dłuższe. Z tego też powodu ok. 30% 

możliwości „przerobowych”. Szpitala jest niewykorzystane. W tej sytuacji Szpital 

Zachodni wzorem innych Szpitali postanowił wprowadzić odpłatne świadczenia 

medyczne. Pozwoli to w pełni wykorzystać nasze możliwości do świadczenia usług 

medycznych, a jednocześnie umożliwi to dostęp do nich pacjentom, którzy nie chcą 

czekać na długich kolejkach na limitowane przez NFZ świadczenia medyczne. 

Zasadą będzie, że zawsze w pierwszej kolejności będą wykonywane wszystkie 

świadczenia wynikające z kontraktu z NFZ, a po ich zrealizowaniu dopiero usługi 

odpłatne. Nie mamy wpływu na obecna sytuację finansową NFZ i nie ma 

perspektyw, że będzie lepiej stąd takie działania by nie zmniejszyć naszej bazy i  

umożliwić pacjentom leczenie. Poinformowała, że zostanie  otworzony oddział 

profilowo – zabiegowy oraz geriatryczny w ramach oddziału wewnętrznego. Dzięki 

Gminie i Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego został zakupiony aparat 

regnowski, który był bardzo potrzebny dla SOR-u. Życzeniem Starosty i radnych 

powiatu jest by w Szpitalu pojawił się oddział Położniczy.  Na jego realizację 

potrzebne jest około  4-5 milionów złotych. Zarząd Powiatu jest w stanie sfinansować 

część kwoty i gdyby samorządy okolicznych gmin mogły go wspomóc to może 

udałoby się to zrealizować. Koniecznym jest  lądowisko na dachu szpitala. Jest to 

duży koszt i trzeba poczekać z tym około 2 lat kiedy będą nowe środki unijne. 

Starosta Grodziski postanowił by stworzyć na ten czas tymczasowe lądowisko na 

tyłach Szpitala będzie to koszt około 200 tysięcy złotych. Pani Dyrektor zapytała czy 

są jakieś pytania bądź uwagi dotyczące przekazanej informacji, bądź samego 

szpitala.   

R. Idrian powiedziała, że Szpital praktycznie nie leczy, a skargi są tylko trzeba na nie  

spojrzeć od strony pacjenta. Mówi się o tym, że jest dobry, ale tylko do nagrywania 

filmu. W jej  rodzinie były  takie przypadki, kiedy szpital w Grodzisku praktycznie 

nie udzielił pomocy. Trzy lata temu jej synowa i wnuczek stracili by życie właśnie 

przez Szpital w Grodzisku. Drugi przypadek dotyczy jej dziadka, który leżał 24 

godziny bez  picia i bez jedzenia i nikt ich nie poinformował czy będzie miał robione 

badania czy  nie. Odnosząc się do prywatyzacji to rozumie problem, że NFZ nie 

zapewnia pieniędzy na pokrycie usług medycznych dla wszystkich potrzebujących. 

Wprowadzenie odpłatności za nie dla tych, którzy nie chcą czekać w długich 

kolejkach może spowodować, że nasz rząd uzna to za zgodę pacjentów na płacenie 

za usługi medyczne, które defakto należą im się w ramach obowiązku prawa. 

Niektórzy zapłacą, ale będą i takie osoby, których na to nie będzie stać i będą 

zmuszeni umrzeć tylko dlatego, że państwo wyszliście z taką propozycją.    
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P. Dyrektor poinformowała, że publicznie nie powinna się stawiać takich zarzutów, 

kiedy wcześniej nie zgłosiło się tej sprawy i nie przedstawiło faktów. 

Zaproponowała, żeby R. Idrian zgłosiła się z w/w sprawą. Pacjenci mają prawo 

złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta lub do NFZ, więc prosi z tego korzystać. 

Szpital otrzymuje około 25 skarg rocznie na skale  132 tys. pacjentów obsłużonych, 

ale również są podziękowania. Jeśli jest dużo skarg na jednego pracownika to wtedy 

zostaje on zwolniony z pracy.   

Pani Dyrektor nie ma na to wpływu na sytuację finansową NFZ  i nie  żąda 

pieniędzy za usługi. Może w ogóle nie rozszerzyć tej działalności lecz chciałaby 

udostępnić świadczenia medyczne tym, którzy mają na to środki i chcą z nich 

skorzystać. Powiedziała, że nie są jedynym Szpitalem w Polsce, który taką 

działalność prowadzi. Mamy nie w pełni wykorzystany wykwalifikowany personel  

i dobrze wyposażony Szpital i szkoda byłoby tego potencjału nie wykorzystać. 

Chętnie przyjeżdżają do nas  pacjenci z poza województwa. 

 

P. Bielecka poinformowała, że jeśli mamy czekać 6 miesięcy na odpowiedź to po 

prostu nie piszemy skarg. 

  

Mieszkanka gminy  powiedziała żeby poprosić Pana Ministra o zmianę ustawy. 

 

 Przewodniczący podziękował pani Dyrektor za przybliżenie problemów Szpitala 

Zachodniego.  

   

Przewodniczący poinformował, że przybył R. Daniel Rosa. Stan rady zmienił się do 

15 radnych. 

Ad. 4a. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów 
oraz zwolnień, w tym podatku. 

 
   Przewodniczący poprosił R. Hannę Regulską Przewodniczącą Komisji Finansów i 

Inwestycji  o zreferowanie projektu uchwały. 

R. Regulska poinformowała, że w dniu 21 listopada 2013r obradowała Komisja 

Finansów, która wnikliwie rozpatrywała stawki podatków proponowane w 

projekcie uchwały. Po długiej dyskusji Komisja jednogłośnie zaakceptowała 

zaproponowane stawki podatków.  

  Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i 

poddał go pod głosowanie. Rada Gminy  w  głosowaniu 15 „za”, 0 „przeciw” , 0 

„wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LII/266/2013 w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie 
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Gminy Jaktorów oraz zwolnień, w tym podatku. 

 

 Ad. 4b.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy 
Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku. 

 
   Przewodniczący poinformował, że projektem tej uchwały również zajmowała się    

Komisja Finansów. Komisja pozytywnie zaopiniowała stawki  podatków.   

  Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i 

poddał go pod jawne głosowanie. Rada Gminy  w  głosowaniu 15 „za”, 0 „przeciw” , 

0 „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LII/267/2013 w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących 

na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku. 

 
Ad. 4c. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, 

przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze 
gminy na rok 2014.  

 

   Przewodniczący poprosił R. Regulską Przewodniczącą Komisji Finansów i 

Inwestycji  o zreferowanie projektu uchwały. 

   R. Regulską poinformowała, że dla celów obliczenia podatku rolnego przyjmuje się 

średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających rok 

podatkowy 2014r ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 

2013r (M.P. z 2013r poz. 814), która wynosi 69,28 zł za 1 dt. 

  Komisja proponuje by nie podejmować tej uchwały.   

  Przewodniczący zapytał czy są wnioski bądź uwagi do projektu uchwały. 

  R. Kurek zgłosił wniosek formalny o obniżenie średniej ceny skupu żyta do kwoty  

50 zł za 1 dt. 

  Przewodniczący poinformował, że w roku 2013 przypis z tego  podatku wynosił  

90. 349 zł. Powiedział, że podatek na rok 2014 będzie niższy niż w roku 2013, 

ponieważ jest ustawowa obniżka tego podatku.  

  Przewodniczący ogłosił głosowanie nad wnioskiem formalnym zgłoszonym przez   

R. Kurka. Rada w głosowaniu 8 „przeciw”, 6 „wstrzymujących”, 1 „za” odrzuciła 

wniosek. 

Przewodniczący poinformował, że skoro nie ma woli rady do obniżenia średniej 

ceny skupu żyta to zgodnie z obowiązującymi procedurami nie podaje się tego 

projektu pod głosowanie.  Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia tej 

ceny. 
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Ad. 4d.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna 

przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze 
gminy na rok 2014. 

 
    Przewodniczący poinformował, że dla celów obliczenia podatku leśnego 

przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny 

drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013r ogłoszoną w 

komunikacie Prezesa GUS  z dnia 21 października 2013r (M.P. z 2013 r., poz. 828), 

która wynosi 171,05 za 1m3. Zapytał czy są wnioski bądź uwagi do projektu 

uchwały. Przewodniczący poinformował, że skoro nie ma woli rady do obniżenia 

średniej ceny sprzedaży drewna to zgodnie z obowiązującymi procedurami nie 

podaje się tego projektu pod głosowanie. Rada Gminy nie podejmowała uchwały w 

sprawie obniżenia tej ceny.   

 
Ad. 4e. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 
 
Przewodniczący poinformował, że projektem tej uchwały zajmowała się Komisja 

Finansów, która ustaliła,  żeby  go nie podejmować. Przewodniczący poinformował,  

że PGK Żyrardów – właściciel naszej sieci kanalizacyjnej złożył do Wójta Gminy 

wniosek o zawiedzenie taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie 

gminy Jaktorów. Zawarte we wniosku stawki zostały przez PGK określone na 

podstawie przepisów związanych z działalnością w zakresie zbiorowego 

odprowadzenia ścieków  na terenie gminy Jaktorów i ulegają wzrostowi w stosunku 

do dotychczas obowiązującej taryfy o 6%  czyli cena brutto będzie wynosić  12, 96 zł 

za 1m3, natomiast opłata abonamentowa pozostaje bez zmian. Dodał, że jeśli tego 

projektu uchwały nie podejmiemy to i tak zgodnie z prawem  po miesiącu 

automatycznie wchodzi w życie.  

Przewodniczący zapytał czy są wnioski bądź uwagi do projektu uchwały. 

R. Kurek zapytał o znaczenie opłaty abonamentowej od urządzenia pomiarowego. 

Przewodniczący poinformował, że opłata abonamentowa związana jest nie z 

urządzeniem pomiarowym, a z kosztami związanym z  gotowością danej studzienki 

do odbioru ścieków, bez względu na to czy do danej studzienki kanalizacyjnej 

wpływają ścieki czy nie to są koszty związane z utrzymaniem w niej stałego 

podciśnienia, konserwacją, naprawami. To Rada przed uruchomieniem instalacji 

zaakceptowała taki system rozliczenia uznając go za bardziej sprawiedliwy, 

ponieważ koszty te za tych, którzy aktualnie nie korzystają bądź mało korzystają z 

kanalizacji musieli by pokryć  jej inni użytkownicy.    

R. Kurek zaproponował zmienić nazwę opłata abonamentowa. 

Przewodniczący powiedział, że zaproponuje PGK „Żyrardów” zmianę tej nazwy.    
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Wobec braku innych  pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał go 

pod głosowanie. Rada w głosowaniu: 15 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących”, 0 „za” 

projekt uchwały  nie został podjęty. 

 

Ad. 4f. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy 
Gminy Jaktorów w 2014r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Przewodniczący poprosił P. Sekretarz o zreferowanie projektu uchwały. 

P. Sekretarz poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2003, roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie współpraca może się odbywać w 

oparciu o uchwalony przez Radę Gminy program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. Przed uchwaleniem programu zostały przeprowadzone konsultacje z 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. 

Konsultacje opublikowane zostały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na 

stronie internetowej i bip gminy w dniu 30 października 2013r i trwały do dnia 14 

listopada 2013r. W wyznaczonym terminie żadna organizacja ani żaden podmiot 

wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy nie zgłosił opinii ani uwag, co zgodnie § 2 ust. 4 

Zarządzenia oznacza akceptację rozwiązań i regulacji zaproponowanych w projekcje 

dokumentu pn. „Roczny program współpracy Gminy Jaktorów w 2014 roku z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego”. 

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i 

poddał go pod głosowanie. Rada Gminy  w  głosowaniu 15 „za”, 0 „przeciw” , 0 

„wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LII/268/2013 w sprawie uchwalenia 

rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów w 2014r. z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. 

 

    Przewodniczący poinformował, że R. Ireneusz Orliński zwolnił się u 

Przewodniczącego. Stan rady zmienił się do 14 radnych. 
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Ad. 5. Sprawy organizacyjne. 
 
Przewodniczący przypomniał, że na sesji w dniu 14 października 2013r zapoznał Radę 

ze skargą P. Ewy i  Janusza Wrzosek dotycząca wykonania zjazdu na posesję. Skarga 

ta została dostarczona  radnym w formie elektronicznej by wszyscy mogli się z nią 

szczegółowo zapoznać. Decyzją rady skarga została przekazana do Wójta Gminy 

celem uzyskania szczegółowych wyjaśnień w powyższej sprawie. 

R. Idrian powiedziała, że ta skarga była rozpatrzona na poprzedniej sesji. 

Przewodniczący poinformował, że skarga nie została rozpatrzona, a skierowana do 

Wójta o czym wcześniej informował. 

R. Aliszewski powiedział, że powinno się przyjąć pewne zasady co do skarg. Jeśli jest 

to skarga zawsze powinna być skierowana do oceny przez Komisję Rewizyjną. 

Natomiast Komisja Rewizyjna jest po to powołana, żeby skargami się zajmowała i 

rekomendowała radzie, a każdy  radny może w pracach Komisji uczestniczyć jeżeli 

będzie chciał bardziej szczegółowo się zapoznać z problemem.  

R. Idrian powiedziała, że wszyscy radni tą skargę otrzymali mailowo, więc Komisja 

Rewizyjna powinna skargę rozpatrzeć i przedstawić na dzisiejszej sesji. 

Przewodniczący ogłosił dyskusję w powyższej sprawie.  

 R. Aliszewski zgłosił wniosek formalny, żeby skierować skargę P. Wrzosek do 

Komisji Rewizyjnej.  

Przewodniczący ogłosił głosowanie nad wnioskiem formalnym zgłoszonym przez R. 

Aliszewskiego. Rada w głosowaniu 13 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących” skarga 

została skierowana do Komisji Rewizyjnej. 

 

   Przewodniczący poinformował, że do  Biura Rady Gminy w dniu 18. 11. 2013r  

wpłynęła skarga P. Agnieszki Banasiewicz, P. Krystyny Wodyńskiej, P. Doroty 

Kuran  i  P. Ireneusza Kuran, oraz P. Grażyny Kupni i  P. Dariusza Kupni.  Skarga  ta 

jest skierowana do Wójta Gminy i do wiadomości Rady Gminy. Następnie  odczytał 

w/w skargę.   

 

Ad. 6. Zapytania i interpelacje. 
 
Wobec braku zapytań i interpelacji  Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu. 
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Ad. 7. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący zapytał czy Radni mają uwagi bądź wnioski do protokołów z 

poprzednich sesji Rady Gminy.  

Wobec braku zgłoszeń przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołów z 

ostatnich sesji. Protokół Nr L; Nr LI zostały przyjęte w głosowaniu 11 ,,za”, 3,, 

wstrzymujących”, 0 ,, przeciw”. 

 

Ad. 8. Wolne wnioski. 
 
P. Kucner zapytała jakie są stawki podatków od środków transportowych w 

Żyrardowie i w Grodzisku, oraz na jakiej podstawie ustalamy podatek od środków 

transportowych. 

 

P. Wójt powiedział, że wysokość stawek podatku od środków transportowych 

ustalamy po to, żeby mieć większe wpływy do budżetu. Podał przykład, że Gmina 

Nadarzyn ustaliła wyższe stawki to straciła klientów, oraz straciła pieniądze w 

budżecie gminy. Obecnie Gmina Nadarzyn ma takie same stawki podatków jak 

nasza gmina. Ludzie którzy mają samochody ciężarowe rejestrują je tam gdzie są 

najniższe stawki podatków. Najniższe stawki podatków są  w Gminie Grodzisk, 

Nadarzyn i Jaktorów. Natomiast Żyrardów ma wyższe stawki w związku z tym nie 

mają istotnych wpływów z tego podatku. Warszawa ma bardzo wysokie stawki w 

związku z tym  samochodów tam nie rejestrują. Logika tego podatku jest taka, żeby 

zebrać pieniądze z tego podatku trzeba mieć najniższe stawki. 

P. Gadomski zaproponował by pobudować oczyszczalnie ścieków na terenie gminy 

Jaktorów. Następnie powiedział, że środki unijne na inwestycje kolejowe nie zostały 

wykorzystane. 

P. Wójt poinformował, że budowa oczyszczalni ścieków łączy się z dużymi 

wydatkami z budżetu gminy. Jedynym funduszem z którym można by pobudować 

oczyszczalnie ścieków to fundusz spójności. Fundusz ten finansuje inwestycje około 

65%  natomiast 1/3 trzeba dołożyć z budżetu gminy na tą chwilę nas na to nie stać. 

P. Wójt powiedział, że na inwestycje kolejową pierwsza decyzja lokalizacyjna została 

wydana w 2011r została ona zaskarżona przez mieszkańców naszej gminy. 

Spowodowało to uchylenie tej decyzji. Po roku została wydana druga decyzja 

lokalizacyjna i znów wpłynęły protesty mieszkańców Jaktorowa. Dopiero po 

wydaniu prawomocnej decyzji lokalizacyjnej wykonawca, (który wygrał przetarg w 

systemie pt: „zaprojektuj i wybuduj”) przystąpił do składania dokumentacji na 

pozwolenie na budowę. Związane z tym procedury wskazują, że decyzja pozwolenia 

na budowę może zostać wydana najwcześniej w marcu 2014r, ale nieprawomocna. 

Jeśli do tej decyzji będą protesty to możemy zapomnieć o inwestycji kolejowej 
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dlatego, że pieniądze na tą inwestycję to pieniądze unijne, które powinny być 

wydane i rozliczone do końca 2015r.   

 

Ad. 9. 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 

 

 

 

 


