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         P R O T O K Ó Ł  Nr LII/ 2018 

 
       Sesji  Rady Gminy Jaktorów 

                                          z dnia 30 kwietnia  2018r. 
 

 
Ad. 1  Otwarcie  LII Sesji Rady Gminy. 

 

     Przewodniczący Rady  Gminy Pan Mirosław Byczak o godz. 1700 otworzył LII Sesję VII 
kadencji Rady Gminy Jaktorów. Po  powitaniu wszystkich zgromadzonych i zapoznaniu się z 
listą  obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 14 Radnych co stanowi kworum 
niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.  W punkcie 5 porządku obrad przybyła 
Radna Beata Kapuścińska . 
Ponadto w obradach udział wzięli: 
- Wójt Gminy Jaktorów pan Maciej Śliwerski, 
- Radca Prawny  pani Jolanta Miśkiewicz, 
-  Skarbnik  Gminy Jaktorów pani Jadwiga Florczak, 
- Dyrektorzy szkół 
- Sołtysi  
- Mieszkańcy. 
 
 Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.  
Przewodniczący poinformował, że wszyscy Radni otrzymali proponowany porządek obrad,  
po czym zaproponował zdjąć z porządku obrad punkt 5c w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXVII/193/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu 
określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli  oraz 
szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość,  szczegółowe zasady 
przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, oraz punkt 5i w 
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz.64/4 ). 
 

 
Radni w głosowaniu 14 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 0,, wstrzymujących się ‘’ przyjęli zaproponowane 
zamiany przez Przewodniczącego. 
 
Wobec braku innych uwag Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad z 
wprowadzonymi zmianami. 

 
1.    Otwarcie LII Sesji Rady Gminy. 
2.    Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 roku. 
4. Przyjęcie sprawozdania  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie za rok 
2017. 
 5.   Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na 2018 r., 



2 

 

b) udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego,  
 

c) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach , dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Jaktorów,  

d) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaktorów, 

e) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez 
uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Jaktorów 
publicznych przedszkolach, 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych 
na terenie Gminy Jaktorów przez osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu 
przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

g) nadania nazw drogom, 

h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz.20/37 ), 

i) wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości w trybie bezprzetargowym, 

 

6. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy. 

7. Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych  uchwał od  
ostatniej Sesji. 

  8.  Sprawy organizacyjne. 

  9.  Zapytania i interpelacje. 
  10.  Wolne wnioski. 

  11.  Zakończenie obrad. 
 

                                                      

 
Radni w głosowaniu 14 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 0,, wstrzymujących się ‘’ przyjęli proponowany 
porządek obrad. 
 
Ad. 3  Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w 2017 roku. 
Pani Monika Olejniczak pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych zapytała czy są uwagi bądź wnioski do przedstawionego sprawozdania. 
Wobec braku uwag  Przewodniczący poddał pod głosowanie  w/w sprawozdanie. 
Radni w głosowaniu 14 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 0,, wstrzymujących się ‘’ przyjęli sprawozdanie z 
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2017 
roku. 
Radnych obecnych podczas głosowania na sali obrad 14 
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Ad.4  Przyjęcie sprawozdania  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie za rok 
2017. 
Pani Małgorzata Młynarczyk kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zapytała czy są 
uwagi bądź wnioski do przedstawionego sprawozdania. 
Wobec braku uwag  Przewodniczący poddał pod głosowanie  w/w sprawozdanie. 
Radni w głosowaniu 13 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 1,, wstrzymujący się ‘’ przyjęli sprawozdanie  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie za rok 2017. 
 

Radnych obecnych podczas głosowania na sali obrad 14 
 

Ad. 5a Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na 
2018 r., 
Opinię w sprawie w/w projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca komisji Finansów i 
Inwestycji radna Hanna Regulska. Poinformowała, że komisja  po wysłuchaniu  na posiedzeniu 
w dniu 26 kwietnia 2018 roku  objaśnień i wyjaśnień  Wójta Gminy  oraz Skarbnika Gminy do 
proponowanych zmian w Uchwale Budżetowej – jednogłośnie trzema  głosami pozytywnie 
zaopiniowała przedstawione propozycje  zmian w budżecie. 
Pani Skarbnik poinformowała  zmianach w opisie zadań dot. oznaczenia symbolu pojazdu dla 
straży pożarnej w Jaktorowie oraz w zadaniu dot. rozbudowy stacji uzdatniania wody. 
Radna Elżbieta Idrian zapytała o zadania dotyczące: 
- bieżącego utrzymania dróg w tym o zakup rur do odwodnienia dróg, 
- odnowienia oznakowania poziomego dróg gminnych, 
- zakup pojemników na odpady komunalne, kto będzie decydował o przydzielaniu 
pojemników mieszkańcom, 
- o wynagrodzenie dla firmy odbierającej  odpady komunalne, 
- o opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę spinki sieciowej, 
- o rozbudowę  i przebudowę placu zabaw i siłowni plenerowej w szkole podstawowej w 
Jaktorowie. 
Wójt Gminy na bieżąco udzielał odpowiedzi na zadawane pytania. 
 

Wobec braku innych pytań i uwag Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod 
głosowanie . 
Rada Gminy  w głosowaniu 11 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 2,, wstrzymujący się  podjęła uchwałę        
Nr LII/396/2018 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Radnych obecnych podczas głosowania na sali obrad 13 

 

 

Ad. 5b Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu 
Grodziskiego. 
Opinię w sprawie w/w projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca komisji Finansów i 
Inwestycji radna Hanna Regulska. Poinformowała, że komisja pozytywnie  zaopiniowała 
projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu grodziskiego. 
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod 
głosowanie . 
Rada Gminy w głosowaniu 13 ,,za”, 1 ,, przeciw”, 0,, wstrzymujących się podjęła uchwałę       
Nr LII/397/2018 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Radnych obecnych podczas głosowania na sali obrad 14 

Ad. 5c Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz 
doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach , dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Jaktorów. 
Przewodnicząca  komisji Spraw Społecznych i Oświaty radna Elżbieta Idrian poinformowała o 
pozytywnej opinii  komisji dla w/w projektu uchwały. 
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod 
głosowanie . 
Rada Gminy w głosowaniu 14 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 0,, wstrzymujących się podjęła uchwałę       
Nr LII/398/2018 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Radnych obecnych podczas głosowania na sali obrad 14 

 
Ad. 5d Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska 
kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaktorów. 
Przewodnicząca  komisji Spraw Społecznych i Oświaty radna Elżbieta Idrian poinformowała o 
pozytywnej opinii  komisji dla w/w projektu uchwały. 
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod 
głosowanie . 
Rada Gminy w głosowaniu 13 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 1,, wstrzymujący się podjęła uchwałę             
Nr LII/399/2018 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Radnych obecnych podczas głosowania na sali obrad 14 

Ad. 5e Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do 
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych 
przez Gminę Jaktorów publicznych przedszkolach. 
Przewodnicząca  komisji Spraw Społecznych i Oświaty radna Elżbieta Idrian poinformowała o 
pozytywnej opinii  komisji dla w/w projektu uchwały. 
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod 
głosowanie . 
Rada Gminy w głosowaniu 14 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 0,, wstrzymujących się podjęła uchwałę             
Nr LII/400/2018 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Radnych obecnych podczas głosowania na sali obrad 14 
 

Ad. 5f Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów przez osoby prawne i osoby 
fizyczne a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystania. 
Przewodnicząca  komisji Spraw Społecznych i Oświaty radna Elżbieta Idrian poinformowała o 
pozytywnej opinii  komisji dla w/w projektu uchwały. 
Wobec braku pytań i uwag Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod 
głosowanie . 
Rada Gminy w głosowaniu 13 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 1,, wstrzymujący się podjęła uchwałę             
Nr LII/401/2018 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Radnych obecnych podczas głosowania na sali obrad 14 
 
 

Ad. 5g Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom. 
Opinię w sprawie projektu uchwały przedstawił Przewodniczący komisji Budownictwa, 
Planowania Przestrzennego , Rolnictwa i Ekologii radny Andrzej Klimiuk. Poinformował o 
pozytywnej opinii w sprawie w/w projektu uchwał. 
Radna Elżbieta Idrian złożyła zastrzeżenia do projektu uchwały. Poinformowała,że nie ma 
dopiętego do projektu uchwały wniosku mieszkańców oraz mapka załączona jest  
nieaktualna, nie ma naniesionych kilku dróg. Powiedział, ze będzie głosować przeciw. 
Wobec braku innych pytań i uwag Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał pod 
głosowanie . 
Rada Gminy w głosowaniu 13 ,,za”, 1 ,, przeciw”, 0,, wstrzymujących się’’ podjęła uchwałę             
Nr LII/402/2018 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Radnych obecnych podczas głosowania na sali obrad 14 
 
 

Ad. 5h Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz.20/37 ), 
 

Opinię w sprawie projektu uchwały przedstawił Przewodniczący komisji Budownictwa, 
Planowania Przestrzennego , Rolnictwa i Ekologii radny Andrzej Klimiuk. Poinformował o 
pozytywnej opinii w sprawie w/w projektu uchwał. 
Radna Elżbieta Idrian przedstawiła swoje wątpliwości co do projektu uchwały. Poinformowała, że ma 
wątpliwości czy istnieje plan miejscowy dla tej części Chylic, gdyż żaden urbanista by tak nie 
zaprojektował drogi.  Powiedział, że jest przeciwna przyjmowaniu tej uchwały do czasu wyjaśnienia 
sytuacji. 
Wójt Gminy poinformował, ze plan miejscowy powstał bardzo dawno a teraz porządkujemy  pewien 
fragment drogowy dla którego jest niezbędne przejęcie tej działki. Zaapelował o podjęcie tej uchwały. 
Radny Grzegorz Aliszewski powiedział, że nie rozumie  zastrzeżeń radnej Elżbiety Idrian , gdyż jeśli 
istnieje plan miejscowy co potwierdza Wójt Gminy to gmina ma obowiązek zgodnie z prawem  
przejęcia tej działki za odszkodowaniem.  Jeśli radna wykaże , że tego planu nie ma  to wtedy można 
się zastanawiać , gdyż nie można łamać prawa i stanowić po swojemu. 

Rada Gminy w głosowaniu 12 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 2,, wstrzymujących się’’ podjęła uchwałę             
Nr LII/403/2018 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Radnych obecnych podczas głosowania na sali obrad 14 
 
 
 

Ad. 5h Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym. 
Opinię w sprawie projektu uchwały przedstawił Przewodniczący komisji Budownictwa, 
Planowania Przestrzennego , Rolnictwa i Ekologii radny Andrzej Klimiuk. Poinformował o 
pozytywnej opinii w sprawie w/w projektu uchwał. 
Radna Elżbieta poprosiła Przewodniczącego komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego , 
Rolnictwa i Ekologii radngo Andrzeja Klimiuka o zreferowanie tego projektu uchwały aby nie 
zadawać zbędnych pytań. Radny Andrzej Klimiuk  ponownie powiedział, że komisja 
pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały. 
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Radna Elżbieta Idrian zapytała dlaczego nie ma ceny zbycia tej działki. 
 

Rada Gminy w głosowaniu 14 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 0,, wstrzymujących się’’ podjęła uchwałę             
Nr LII/404/2018 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

Radnych obecnych podczas głosowania na sali obrad 14 
 
 
 

Ad. 6. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy. 
W punkcie tym Przewodniczący poinformował, że nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu.  
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół nr LI . 

Radni w głosowaniu  11 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 2,,wstrzymujących się ‘’ przyjęli protokół nr LI. 

Radnych obecnych podczas głosowania na sali obrad 14 
 
 

Ad.  7 Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych  uchwał od  
ostatniej Sesji. 
 W punkcie tym Wójt Gminy odczytał podjęte zarządzenia od ostatniej Sesji. 
 

 Nr 18 z dnia 27 marca 2018 r  w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 

za rok 2017. 

 Nr 19 z dnia 29 marca 2018 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 

2018 . 

 Nr 20 z dnia 12 kwietnia  2018 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej 

Gminy Jaktorów. 

Nr 21 z dnia 17 kwietnia  2018 r w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego za  
2017 rok samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej  w Jaktorowie. 

Nr 22 z dnia 18 kwietnia  2018 r zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 
2018 . 

Nr 23 z dnia 25 kwietnia  2018 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
projektu uchwały Rady Gminy Jaktorów  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania  miejsc sprzedaży napojów 
alkoholowych na terenie gminy Jaktorów. 

Dalej poinformował o wygranej sprawie dot. parkingów przy PKP w Jaktorowie i możliwości 
już podpisania umowy z wykonawcą. Poinformował także o patowej sytuacji z Wodami 
Polskimi. Następnie poinformował, że ponownie  nie zgłosił się żaden wykonawca  do 
gruzowania dróg gminnych. 
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Ad.  8.  Sprawy organizacyjne. 

W punkcie tym Przewodniczący przypomniał Radnym  o konieczności złożenia do końca 
kwietnia oświadczeń majątkowych. 

Następnie poinformował o wniosku jaki wpłynął do Biura Rady Gminy od mieszkańców ulicy 
Cynamonowej i Wydmowej w Sadych Budach dotyczący nieodpłatnego przejęcia dróg. 
Dodał, że ten wniosek przekazuje komisji budownictwa . 

Dalej odczytał postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2018 
roku w sprawie rozpatrzenia skargi wyborców na Uchwałę Nr LI/390/2018 Rady Gminy 
Jaktorów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Jaktorów na okręgi wyborcze 
oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, celem 
wyborów do Rady Gminy Jaktorów oraz Uchwałę Nr LI/391/2018 Rady Gminy Jaktorów z 
dnia 26 marca 2018 roku w sprawie  podziału Gminy Jaktorów na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Następnie głos zabrała radna Elżbieta Idrian pytając kiedy można obejrzeć nagrania z Sesji. 

Ad.  9  Zapytania i interpelacje. 

W punkcie tym głos zabrał radny Grzegorz Aliszewski. Zwrócił się do  Wójta Gminy o 
zamieszczenie tablic z nazwami ulic na początku i końcu ulicy gdyż na pewno takie 
oznakowanie będzie pomocne przybywającym gościom do naszej gminy. 

 

Ad. 10 Wolne wnioski. 

W punkcie tym głos zabrała radna Elżbieta Idrian, która zapytała o zapis w umowie  z firmą 
odbierającą odpady komunalne dotyczący częstotliwości odbioru worków niebieskich. 
Dodała, że w regulaminie o utrzymaniu czystości przyjęliśmy zapis odbioru tego rodzaju 
odpadów - makulatury nie rzadziej niż 8 tygodni.  Dlatego pyta jaki jest zapis w umowie z 
firmą, gdyż w harmonogramie jest co 4 tygodnie. Częstszy odbiór tego rodzaju odpadów  na 
pewno ma wpływ na podwyższenie stawki za odpady komunalne. Poinformowała, że 
mieszkańcy bardzo źle zareagowali na tak wysoką stawkę za odbiór odpadów komunalnych. 

Dalej radna Elżbieta Idrian  zapytała o nowe nazwy dróg w Bieganowie i Mariampolu, czy 
będzie to miało wpływ na obwody i okręgi podjęte na poprzedniej Sesji. 

Następnie poruszyła temat znaków drogowych na ulicy Ogrodowej , Wojska Polskiego , 
Gdyńskiej w Jaktorowie .Poinformowała, że dochodzi do wielu wypadków z powodu złego 
ustawienia znaków, ludzie są zdezorientowani przez takie ustawienie znaków i woleli by aby 
tych znaków nie było i panował ruch zwyczajowo przyjęty z pierwszeństwem głównych ulic . 

Radna Krystyna Ficner zwróciła się z wnioskiem do Wójta Gminy o wyposażenie 
mieszkańców w kompostowniki. 

Mieszkaniec Gminy Jaktorów pan Stanisław Gadomski poruszył temat  sprawozdania z 
rozwiązywania problemów alkoholowych, temat ścieżek rowerowych i przepisów 
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dotyczących szerokości dróg. 

Mieszkanka Gminy Jaktorów pani Mieczysława Kucner opowiedziała o swoich 
spostrzeżeniach  z otwarcia boiska w Międzyborowie, dotyczyły one głównie  braku 
powiadomienia i zaproszenia Radnych na ta uroczystość. 

 

 

Ad. 11  Zakończenie obrad. 

Przewodniczący o godz. 19.00  zamknął obrady Sesji i podziękował wszystkim obecnym na 

sali obrad za przybycie, życząc jednocześnie miłego wieczoru. 

 

Protokółowała:                                                                Przewodniczący Rady Gminy 

   
    Wójcik Monika                                                                       MIROSŁAW BYCZAK  

 


