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P R O T O K Ó Ł  Nr LIX/ 2014 
 

Sesji Rady Gminy Jaktorów 
 

z dnia  9 czerwca 2014r. 
 

 
Ad. 1. Otwarcie LIX Sesji Rady Gminy. 
 

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1715 otworzył LIX Sesję VI 
kadencji Rady Gminy Jaktorów. Po serdecznym powitaniu wszystkich 
zgromadzonych i zapoznaniu się z listą obecności stwierdził, iż w posiedzeniu 
uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania decyzji. 
Radni  Ireneusz Orliński i Robert Kurek, byli  nieobecni. 

 
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, 

 -Mieszkańcy gm. Jaktorów, 

- Media.  

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 

     Przewodniczący stwierdził, iż wszyscy radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej 
sesji, oraz przedstawił wniosek o wprowadzenie następujących zmian: w punkcie 7h) 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, w punkcie 7i) w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, w punkcie 7j) w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości, w punkcie 4k) w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości, w punkcie 7r) w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w 
sprawie ustalenia nowego podziału Powiatu Grodziskiego na okręgi wyborcze, w 
punkcie 7s) w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na 
realizację zadania „Zakup analizatora składu ciała MC-780 MA dla Szpitala 
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Zachodniego w Grodzisku Maz.”, w punkcie 7t) w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Grodziskiemu na wykonanie zadania 
pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 1514W Jaktorów – Budy Zosine”. 
Przewodniczący Rady zapytał czy są wnioski bądź uwagi do proponowanego 
porządku obrad.  
    Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w 
głosowaniu 13 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,, wstrzymujących” przyjęła zgłoszony wniosek 
do porządku obrad.  
 
    Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad z 
uwzględnieniem w/w wniosku.  
 
1. Otwarcie LIX Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku. 
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Jaktorowie za rok 2013. 
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w roku 2013 Gminy 
Jaktorów. 

6. Przyjęcie sprawozdania z zadań realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy 
zastępczej w roku 2013. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów - Kolonia, gmina Jaktorów, 
b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów, 
c) nadania nazwy drodze, 
d) nadania nazwy drodze, 
e) nadania nazwy drodze, 
f) nadania nazwy drodze, 
g) nadania nazwy drodze, 
h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 
i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 
j) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 
k) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 
l) wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Jaktorów do współpracy w 

ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim 
Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy gminą 
Jaktorów a pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego,  

ł) zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 
m) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 

terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jaktorów, jak również 
jednostkom podległym, 
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n) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i 
wykupu, 

o) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2014- 
2026,  

p) zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014, 
r) zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustalenia nowego podziału  

Powiatu Grodziskiego na okręgi wyborcze.   
s) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu na realizację 

zadania „Zakup analizatora składu ciała MC-780 MA dla Szpitala 
Zachodniego w Grodzisku Maz.”,  

t) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 
Grodziskiemu na wykonanie zadania pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 
1514W Jaktorów – Budy Zosine”. 

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy 
z wykonania Budżetu gminy za rok 2013. 

a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o 
przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z 
wykonania budżetu za rok 2013, 

b) zapoznanie Rady Gminy z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 

c) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o 
przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jaktorów wniosku 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
rok 2013,  

e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 

9. Sprawy organizacyjne. 
10. Zapytania i interpelacje. 
11. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy. 
12. Wolne wnioski. 
13. Zakończenie obrad. 

 
    Po odczytaniu porządku obrad przystąpiono do głosowania. Przedstawiony 
porządek obrad Rada Gminy przyjęła ,, jednogłośnie”.  
 
   Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że wszystkie sprawozdania i 
projekty uchwał będące przedmiotem dzisiejszej sesji były szczegółowo omawiane i 
dyskutowane na posiedzeniach komisji rady przed sesja.  
 
Ad. 3. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku. 
 
    Monika Olejniczak Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych zapytała czy są pytania do przedstawionego wcześniej 
materiału.  
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    Wobec braku chętnych do dyskusji przystąpiono do głosowania. Rada w 
głosowaniu 13 „za”, 0 „przeciw”, 0 wstrzymujących” przyjęła sprawozdanie z 
realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w 2013 roku, które stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 
/Radnych obecnych na sali – 13/.  
 
Ad. 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Jaktorowie za rok 2013. 
 
    Małgorzata Młynarczyk Kierownik GOPS szczegółowo omówiła w/w 
sprawozdanie.  
    Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedmiotowym 
sprawozdaniem. 
   Wobec braku chętnych do dyskusji przystąpiono do głosowania. Rada w 
głosowaniu 13 „za”, 0 „przeciw”, 0 wstrzymujących” przyjęła sprawozdanie z 
działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie za rok 2013, które 
stanowi załącznik do niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 13/. 
  
Ad. 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 

ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w roku 2013 Gminy 
Jaktorów. 

 
    Pani Małgorzata Młynarczyk omówiła sprawozdanie i zapytała czy są pytania do 
przedstawionego materiału. 
   Wobec braku chętnych do dyskusji przystąpiono do głosowania. Rada w 
głosowaniu 13 „za”, 0 „przeciw”, 0 wstrzymujących” przyjęła sprawozdanie z 
realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów w roku 2013 Gminy Jaktorów, które stanowi załącznik 
do niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 13/. 
 
Ad. 6. Przyjęcie sprawozdania z zadań realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i 

pieczy zastępczej w roku 2013. 
 
    Pani Małgorzata Młynarczyk szczegółowo omówiła w/w  sprawozdanie.  
    Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedmiotowym 
sprawozdaniem. 
   Wobec braku chętnych do dyskusji przystąpiono do głosowania. Rada w 
głosowaniu 13 „za”, 0 „przeciw”, 0 wstrzymujących” przyjęła sprawozdania z zadań 
realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w roku 2013, które 
stanowi załącznik do niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 13/. 
 
Ad. 7a. Podjęcie uchwały  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów - 
Kolonia, gmina Jaktorów. 

 
    Roman Rafiński Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Geodezji i 

Gospodarki Nieruchomościami zreferował projekt uchwały: obszar objęty projektem 
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planu miejscowego znajduje się w granicach terenu, dla którego obowiązuje 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą nr  

IV/23/2007 Rady Gminy Jaktorów z dnia 19.02.2007r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007r. 

Nr 78 poz. 1782) oraz zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego zatwierdzona uchwałą nr XXIII/120/2000 Rady Gminy Jaktorów z 

dnia 22.11.2000r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2001r. Nr 18 poz. 155).   Opracowanie nowego 

planu miejscowego ma głównie na celu zmianę przebiegu dróg kolidujących z 

istniejącymi budynkami, oraz ograniczającymi racjonalny podział geodezyjny 

działek. Nie przewiduje się zmiany przeznaczenia terenu objętego niniejszą uchwałą.  
   Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję.  

   Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt 

uchwały i ogłosił głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu 13„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIX/302/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 13/. 

 
Ad. 7b. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Jaktorów. 
 
  Pan Roman Rafiński przedstawił uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaktorów fragmentu wsi 

Henryszew, obejmujący działki o nr ewid: 6/2,  6/3 , 6/4,  6/5,  6/6,  6/7,  6/8,  6/9, 

6/10. 

  Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję. 

  Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 

i ogłosił głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu 13„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIX/303/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali –13/.  

 

Przewodniczący poinformował, że przybył radny Robert Kurek. Stan Rady zmienił 

się do 14 radnych.  

 

Ad. 7c. Podjęcie uchwały  w sprawie nadania nazwy drodze.  
 
   Pan Roman Rafiński zreferował projekt uchwały: w związku ze złożonym 

wnioskiem - przez mieszkańców Gminy, posiadających swoje nieruchomości przy 

drodze publicznej we wsi Stare Budy, oznaczonej działkami o nr ewid. 84 i 59, 

stanowiącej własność Gminy o nadanie jej nazwy. W związku z tym, że droga ta jest 

przedłużeniem ulicy „Wrzosowa” we wsi Sade Budy mieszkańcy proponują by tą 

samą nazwą objąć w/w drogę. W związku z powyższym Wójt Gminy przedkłada 

projekt niniejszej uchwały. 

  Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję. 
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  Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 

i ogłosił głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu 14„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIX/304/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 14/. 

 

Ad. 7d. Podjęcie uchwały  w sprawie nadania nazwy drodze. 
 
  Pan Roman Rafiński poinformował, że złożony został wniosek o nadanie nazwy 

drodze o nr ewid. 309/39 we wsi Sade Budy. Droga stanowi własność prywatną. 

Wniosek z propozycją nazwy został podpisany przez właścicieli w/w 

nieruchomości. Proponowana przez właścicieli w/w drogi nazwa, to – ulica 

Cynamonowa. W związku z powyższym Wójt Gminy przedkłada projekt niniejszej 

uchwały. 

  Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję. 

  Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 

i ogłosił głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu 14„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIX/305/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 14/. 

 

Ad. 7e. Podjęcie uchwały  w sprawie nadania nazwy drodze. 
 
  Pan Roman Rafiński poinformował, że złożony został wniosek o nadanie nazwy 

drodze o nr ewid. 6/16 i 6/8 we wsi Stare Budy. Droga stanowi własność prywatną. 

Wniosek z propozycją nazwy został podpisany przez właścicieli w/w 

nieruchomości. Proponowana przez właścicieli w/w drogi nazwa, to – ulica 

Makowa. W związku z powyższym Wójt Gminy przedkłada projekt niniejszej 

uchwały. 

  Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję. 

  Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 

i ogłosił głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu 14„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIX/306/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 14/. 

 
Ad. 7f. Podjęcie uchwały  w sprawie nadania nazwy drodze. 
 
  Pan Roman Rafiński poinformował, że złożony został wniosek o nadanie nazwy 

drodze złożonej z działek o nr ewid. 146/1 i 146/2 we wsi Bieganów. Droga jest 

współwłasnością Gminy Jaktorów i osób prywatnych. Współwłaściciele w/w drogi 

wyrazili zgodę na jej nazwanie. Wniosek z propozycją nazwy – ulica Malinowa - 

został złożony przez Sołtysa wsi Bieganów – Ireneusza Orlińskiego i podpisany 
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przez mieszkańców wsi Bieganów. Wójt Gminy przedkłada projekt niniejszej 

uchwały. 

   Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję.  

   Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt 

uchwały i ogłosił głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu 14„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIX/307/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 14/. 

 

Ad. 7g. Podjęcie uchwały  w sprawie nadania nazwy drodze. 
 
   Pan Roman Rafiński poinformował, że złożony został wniosek o nadanie  nazwy 

drodze o nr ewid. 451/1, 451/2 i 489 we wsi Budy Zosine. Droga stanowi 

współwłasność prywatną i Gminy Jaktorów. Wniosek z propozycją nazwy został 

podpisany przez właścicieli w/w nieruchomości. Proponowana przez 

współwłaścicieli w/w drogi nazwa, to – ul. Truskawkowa, ul. Jeżynowa i                  

ul. Malinowa. Projekt uchwały był omawiany na Posiedzeniach Komisji Rady na 

których zaproponowano nadać nazwę ulicy Jeżynowa. W związku z powyższym 

Wójt Gminy przedkłada projekt niniejszej uchwały.  
   Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję. 

   Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt 

uchwały i ogłosił głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu 14„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIX/308/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 14/.  

 
Ad. 7h. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.  
 
  Pan Roman Rafiński zreferował projekt uchwały: działka nr 209/15 w Sadych 

Budach stanowi zagospodarowany przez Gminę fragment ulicy Wyspiańskiego. 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie w formie 

darowizny nieruchomości położonej w Sadych Budach, oznaczonej jako dz. Nr 

209/15 o powierzchni 99 m2 z przeznaczeniem pod poszerzenie istniejącej drogi. Po 

podjęciu przez Radę Gminy uchwały, zostanie zawarty akt notarialny – umowa 

darowizny na rzecz gminy Jaktorów.   

  Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję.  

  Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 

i ogłosił głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu 14„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIX/309/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 14/.  
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Ad. 7i. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
  
  Pan Roman Rafiński zreferował projekt uchwały: działka nr 209/17 w Sadych 

Budach stanowi zagospodarowany przez Gminę fragment ulicy Wyspiańskiego. 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie w formie 

darowizny nieruchomości położonej w Sadych Budach, oznaczonej jako dz. Nr 

209/17 o powierzchni 101 m2 z przeznaczeniem pod poszerzenie istniejącej drogi. Po 

podjęciu przez Radę Gminy uchwały, zostanie zawarty akt notarialny – umowa 

darowizny na rzecz gminy Jaktorów.  

  Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję. 

  Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 

i ogłosił głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu 14„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIX/310/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 14/.   

 

Ad. 7j. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.  
 
  Pan Roman zreferował projekt uchwały: działka nr  209/19 w Sadych Budach 

stanowi zagospodarowany przez Gminę fragment ulicy Wyspiańskiego. 

Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie w formie 

darowizny nieruchomości położonej w Sadych Budach, oznaczonej jako dz. Nr 

209/19 o powierzchni 92 m2 z przeznaczeniem pod poszerzenie istniejącej drogi. Po 

podjęciu przez Radę Gminy uchwały, zostanie zawarty akt notarialny – umowa 

darowizny na rzecz gminy Jaktorów.  

  Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję. 

  Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 

i ogłosił głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu 14„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIX/311/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 14/.   

 

Ad. 7k. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.  
 
  Pan Roman Rafiński zreferował projekt uchwały: właściciele działek w Budach 

Grzybek o nr 307/2 o powierzchni 352 m2 i nr 307/3 o powierzchni 1 m2 Sylwia i 

Rafał Adamczyk zwrócili się z wnioskiem o zakup w/w gruntu zajętego pod drogę – 

ulicę Potockiego. Przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie 

nieruchomości położonej w Budach Grzybek. Po podjęciu przez Radę Gminy 

uchwały, zostanie zawarty akt notarialny – zakup dz. nr 307/2 i 307/3 na rzecz 

gminy Jaktorów.  

  Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję. 

  Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 
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i ogłosił głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu 14„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIX/312/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 14/.   

 

Ad. 7l. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy 
Jaktorów do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie  
porozumienia pomiędzy gminą Jaktorów a pozostałymi gminami 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 
  Wójt Maciej Śliwerski zreferował projekt uchwały. Współpraca w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Warszawskim Obszarze 
Funkcjonalnym ma na celu wspólne pozyskiwanie funduszy europejskich w 
perspektywie 2014 – 2020. ZIT to nowy instrument wspierający rozwój miast i 
obszarów funkcjonalnych dla pełnego wykorzystania potencjału rozwoju we 
współpracy pomiędzy samorządami.  
  Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję.  

  Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 

i ogłosił głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu 14„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIX/313/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 14/. 

 

Ad. 7ł. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę. 

 

   Wójt Maciej Śliwerski zreferował projekt uchwały. Urząd Gminy w Jaktorowie 

prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Przedłożona 

taryfa zawiera cenę m3 dostarczonej wody w rozliczeniach dokonywanych na 

podstawie odczytu wskazań wodomierza i stawkę opłaty abonamentowej na 

odbiorcę w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego na okres od 

dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 roku. Taryfa dotyczy wszystkich 

odbiorców usług wodociągowych świadczonych przez Urząd Gminy w Jaktorowie i 

przedstawia się następująco: miesięczna opłata abonamentowa za wodomierz 

główny w kwocie 1,08 zł. z podatkiem VAT, oraz  cena za 1 m3 wody w kwocie 2,89 

zł z podatkiem VAT, proponowane taryfy pozostają na poziomie obecnego okresu 

obliczeniowego. W związku z tym przedstawia  Radzie Gminy projekt uchwały w 

sprawie zatwierdzenia ww. taryfy.  

  Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję.  

  Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 

i ogłosił głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu 14„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIX/314/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 14/. 
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Ad. 7m. Podjęcie uchwały  w sprawie  określenia szczegółowych zasad, sposobu i 
trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie Jaktorów, jak również jednostkom podległym. 

 
  Sekretarz Gminy Wanda Brzywczy zreferowała projekt uchwały. Zgodnie z art. 59 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 

ze zm.), w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem 

publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadający 

Gminie Jaktorów oraz jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata 

może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w uchwale 

Rady Gminy. Uchwała ta pozwala na uporządkowanie i ujednolicenie w Gminie 

postępowań w wyżej wymienionych sprawach. Pomoc de minimis to specjalny 

rodzaj pomocy udzielonej podmiotom gospodarczym i w uchwale zgodnie z 

przepisami doprecyzowano odrębnie zasady korzystania z tych ulg przez 

przedsiębiorców. Następnie zaproponowała zmianę w § 7 punkcie 2 w brzmieniu: 

„kierownicy podległych jednostek organizacyjnych - w odniesieniu do należności 

przypadających tym jednostkom, jeżeli wartość należności głównej nie przekracza 

kwoty 2500,00 zł.” 

  Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedmiotowym projektem 

uchwały.  

   Radna E. Idrian zgłosiła wniosek dotyczący zmiany brzmienia §  7 „Organem 

uprawnionym do umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty 

spłaty należności jest Wójt Gminy Jaktorów”. 

   Przewodniczący Rady ogłosił głosowanie nad wnioskiem zgłoszonym przez  radną 

E. Idrian. Rada w głosowaniu 14 „za”, 0 „wstrzymujących”, 0 „przeciw” przyjęła 

zgłoszony wniosek.  

   Wobec braku innych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt 

uchwały uwzględniający w/w wniosek i ogłosił głosowanie. Rada Gminy w 

głosowaniu 14„za”, 0 „przeciw”, 0 wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr 

LIX/315/2014, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu. /Radnych obecnych 

na sali – 14/. 

  
Ad. 7n. Podjęcie uchwały  w sprawie  emisji obligacji komunalnych  oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu. 
 
  Wójt Maciej Śliwerski zreferował projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie 

emisji obligacji komunalnych w kwocie 7.000.000 zł ma na celu sfinansowanie 

planowanego deficytu Budżetu Gminy Jaktorów w 2014 roku, tj. sfinansowanie 

zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2014 roku. Po szczegółowej analizie 

potrzeb w zakresie wydatków majątkowych i posiadanych środków finansowych 

zmniejszono planowaną w Uchwale Budżetowej na 2014 rok ( Nr LIII/ 276 /2013  



11 

 

Rady Gminy Jaktorów z dnia 19 grudnia 2013 roku) kwotę emisji obligacji 

komunalnych o 1.000.000 zł. ( z planowanych ośmiu do siedmiu milionów złotych). 

  Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję.  

  Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 

i ogłosił głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu 14„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIX/316/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 14/. 

 

Ad. 7o. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Jaktorów na lata 2014- 2031. 

 
  Skarbnik Gminy Jadwiga Florczak szczegółowo omówiła projekt uchwały. 

Poinformowała również, że § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Przyjmuje się 

wieloletnią prognozę finansową Gminy Jaktorów na lata 2014 – 2031”. 

  Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję.  

  Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 

i ogłosił głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu 14„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIX/317/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 14/. 

 
Ad. 7 p. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na 

rok 2014. 
 
Skarbnik Gminy Jadwiga Florczak zreferowała projekt uchwały. W planie dochodów 

budżetowych wprowadza się następujące zmiany: 

 Dochody bieżące - zmniejszenia 

1) dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola - zmniejsza się  plan  o 10.000 zł, ponieważ 

na podstawie dotychczasowych wpływów za pobyt dzieci z innych gmin w 

placówkach przedszkolnych na terenie naszej gminy przyjęta do realizacji kwota 

30.000 zł nie będzie wykonana. 

 2) dział 853 rozdział 85395 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 

Zmniejsza się o kwotę 37.716,80 zł dotację bieżącą na realizację projektu 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów” z uwagi na 

konieczność zabezpieczenia środków na zakupy majątkowe (zgodnie z 

harmonogramem).  

Razem zmniejszenie dochodów bieżących wynosi 47.716,80 zł. 

Dochody  bieżące – zwiększenia: 

1) dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W związku 
z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za użytkowanie 
wieczyste, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, rozliczenia należności za 
ogrzewanie oraz odszkodowania za grunty zwiększa się plan łącznie o kwotę 
191.759 zł. 
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2) dział 756 rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych  z uwagi na korzystną realizację podatku od środków 

transportowych zwiększa się plan o 105.000 zł. 

3) dział 801 rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego: z uwagi na 

korzystne wpływy z opłat za pobyt dzieci z innych gmin w punktach 

przedszkolnych na terenie naszej gminy zwiększa się plan o 10.000 zł. 

4) dział 900 rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – z uwagi na uzyskanie 

ponadplanowych dochodów z opłat zwiększa  się plan o 7.900 zł. 

Razem zwiększenia wynoszą 314.659 zł, 

Dochody majątkowe – zmniejszenia: 

- dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Stosownie do pisma Nr FIN-

IV.3141.2.21.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział 

Finansowy  zmniejsza się  o kwotę 970.627 zł dotację na zadanie pn.: „Przebudowa 

1,76km ul. Parkowej  w Jaktorowie” z uwagi na powstałe oszczędności przetargowe  

realizowanego zadania. 

Dochody majątkowe – zwiększenia: 

1) dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne. Na realizację zadania pn.: 

„Przebudowa 1,76km ul. Parkowej w Jaktorowie” pozyskana będzie dotacja w 

kwocie  50.000 zł stosownie do zawartej umowy  z Powiatem Grodziskim. 

2) dział 801 rozdział 80195 – Pozostała działalność. Na realizację zadania „Budowa 

kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie” 

pozyskana będzie  z Województwa Mazowieckiego dotacja w wysokości 480.000 

zł.  

3) dział 853 rozdział 85395 – Pozostała działalność – na realizację projektu 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów”, tj.  na zakup 20 

sztuk zestawów  komputerowych ustalona została dotacja  celowa w kwocie 

76.313,80 zł. 

 Razem zwiększenie  dochodów majątkowych wynosi 606.313,80 zł. 

Ogółem zmniejszenie  planu dochodów wynosi 1.018.343,80 zł, a zwiększenie - 

920.972,80 zł. 

II.  Wydatki. 

 W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany: 

Wydatki bieżące – zwiększenia 

1) dział 600 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się wydatki o 
kwotę 464.700 zł, w tym z przeznaczeniem na: 
a) pomoc finansową dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania pn.: 

„Remont drogi powiatowej Nr 1514W Jaktorów – Budy Zosine – 250.000 zł, 
b) bieżące remonty dróg gminnych – 210.000 zł, 
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c) wykonanie opinii w zakresie prawidłowości realizacji zadania drogowego – 
4.700 zł. 

2) dział 754 rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zabezpiecza się kwotę 20.000 
zł z przeznaczeniem na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym oraz usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych występujących na terenie gminy. 

3) dział 853 rozdział 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki o kwotę 
46.242,20 zł z przeznaczeniem na zakup usługi szkoleniowej w ramach projektu 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów”. 

4) dział 900 rozdział  90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zabezpiecza 
się kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup roślin ozdobnych do urządzenia 
terenów zielonych  w gminie. 

Ogółem zwiększenie  planu wydatków bieżących wynosi 540.942,20 zł. 

Wydatki majątkowe – zmniejszenia: 

1) dział 600 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 
a) Zmniejsza się środki o kwotę 145.000 zł na realizację zadania pn.: „Pomoc 

finansowa dla powiatu grodziskiego na realizację zadania pn.: 
”Przebudowa drogi powiatowej – ul. Pomorska we wsi Jaktorów (zgodnie 
z porozumieniem)” 

2) dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 
a) Stosownie do pisma Nr FIN-IV.3141.2.21.2014 Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansowy  zmniejsza się  o kwotę 
970.627 zł dotację na zadanie „Przebudowa 1,76km ul. Parkowej w 
Jaktorowie” z uwagi na powstałe oszczędności przetargowe 
realizowanego zadania, 

b) zmniejsza się o kwotę 700.000 zł środki na realizację zadania „Przebudowa 
1,76km ul. Parkowej w Jaktorowie”, w tym: na zmniejszenie emisji 
obligacji oraz na dofinansowanie innych zadań drogowych,   

c) w związku z korzystnym rozstrzygnięciem procedury przetargowej 
zmniejsza się środki o kwotę 142.000 zł na realizację zadania pn.: 
„Przebudowa dróg lokalnych: ul. Moniuszki i ul. Niepodległości w 
Międzyborowie”, 

3) dział 801 rozdział 80195 - Pozostała działalność  
a) zmniejsza się o kwotę 750.000 zł środki na realizację zadania pn.: „Budowa 

kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w 
Międzyborowie” z przeznaczeniem na niższą od przewidywanej kwotę 
emisji obligacji oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska 
w Jaktorowie  

Ogółem zmniejszenie planu wydatków majątkowych wynosi 2.707.627 zł 

Wydatki majątkowe – zwiększenia: 

1) dział 600 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.  
a) Zgodnie z zawartą umową z Powiatem Grodziskim zwiększa się wydatki o 
kwotę 50.000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na zadanie „Przebudowa 
1,76km ul. Parkowej w Jaktorowie” , 
b) Na realizację nowego zadania majątkowego pn.:” Przebudowa dróg 
lokalnych: ul. Królowej Marysieńki we wsi Sade Budy” zabezpiecza się kwotę 
142.000 zł, 
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2) dział 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
- kwotę 35.000 zł zabezpiecza się na: „Zakup nieruchomości położonej we wsi 

Budy Grzybek na cele publiczne” 

3) dział 750 rozdział 75023 - Urzędy gmin 
- kwotę 50.000 zł zabezpiecza się na realizację zadania pn.: ”Zakup samochodu 

osobowego dla Urzędu Gminy w Jaktorowie”. 

4) dział 754:  rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  

- kwotę 20.000 zł zabezpiecza się na realizację zadania pn.:” Dofinansowanie 

do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim”.  

Ponadto w rozdziale 75416 – Straż gminna przeznacza się kwotę 6.000 zł na  

„Zakup programu komputerowego służącego do ewidencji i rozliczania opłat 

lokalnych (mandatów)”. 

5) dział 801 rozdział 80195 - Pozostała działalność  
- zwiększa się o kwotę 480.000 zł środki na realizację zadania pn.: „Budowa 

kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie” w 

związku z pozyskaniem z Województwa Mazowieckiego dotacji oraz kwotę 

200.000 zł  zabezpiecza się na dofinansowanie realizacji zadania pn.:” Budowa 

boiska treningowego o sztucznej murawie w Chylicach gm. Jaktorów (przy 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie).  

6) dział 851 rozdział 85111 – Szpitale ogólne 
- udziela się pomocy finansowej w kwocie 10.000 zł dla Powiatu Grodziskiego 

na realizację zadania pn.: "Zakup analizatora składu ciała MC-780 MA dla 

Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim" (zgodnie z umową). 

Analizator służy do oceny rezultatów terapii internistycznej, kardiologicznej i 

nefrologicznej. 

7) dział 853 rozdział 85395 Pozostała działalność  
- zwiększa się środki o kwotę 76.313,80 zł z przeznaczeniem na zakup 20 szt. 

zestawów komputerowych – dotyczy realizacji projektu pn.: 

”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów”. 

Ogółem zwiększenie planu wydatków majątkowych wynosi 1.069.313,80 zł 

Ogółem zmniejszenie  planu wydatków wynosi 1.835.627 zł, a zwiększenie  -  738.256 

zł. 

   Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję.  

   Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt 
uchwały i ogłosił głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu 14„za”, 0 „przeciw”, 0 
wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIX/318/2014, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 14./ 
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Ad. 7r. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 
ustalenia nowego podziału  Powiatu Grodziskiego na okręgi wyborcze.   

 
   Wójt Maciej Śliwerski zreferował projekt uchwały: Starosta Grodziski zwrócił się 
do Rady Gminy Jaktorów z wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie projektu 
uchwały Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie ustalenia podziału Powiatu 
Grodziskiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu. Biorąc pod uwagę przedstawione do projektu 
uchwały uzasadnienie wnioskuje o podjęcie niniejszej uchwały. 
   Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję.  

   Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt 
uchwały i ogłosił głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu 14„za”, 0 „przeciw”, 0 
wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIX/319/2014, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 14./ 
 
Ad. 7s. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Grodziskiemu na realizację zadania „Zakup analizatora składu ciała MC-
780 MA dla Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz.” 

 
   Wójt Maciej Śliwerski zreferował projekt uchwały: Dyrektor Szpitala Zachodniego 

w Grodzisku Mazowieckim zwróciła się w piśmie SPS-X-2/83/2014 z dnia 8 maja 

2014r o wsparcie finansowe na zakupu aparatu medycznego -Analizatora składu 

ciała MC-780 MA służącego do kontroli składu ilościowego i jakościowego struktury 

ciała, niezbędnego w diagnostyce i ocenie rezultatów terapii internistycznej, 

kardiologicznej i nefrologicznej. Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać sobie 

pomocy. Przepis art. 216 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych stanowi iż wydatki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego są 

przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w tym na 

pomoc rzeczową lub finansową dla jednostek samorządu terytorialnego, określoną 

przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. Art. 

220 ust. 2 w/w ustawy stanowi, że podstawą do przekazania środków na realizację 

pomocy jest umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. W 

związku z powyższym dla udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu 

z przeznaczeniem na zakup analizatora składu ciała MC-780 MA dla Szpitala 

Zachodniego w Grodzisku Maz. niezbędne jest podjęcie stosownej uchwały i 

zawarcie umowy. Szpital Zachodni w Grodzisku Maz. obejmuje  usługami  

medycznymi zdecydowaną większość mieszkańców naszej gminy, dlatego też 

udzielenie wsparcia finansowego jest uzasadnione. Zakupiony aparat będzie służyć 

również potrzebom  mieszkańców  gminy Jaktorów. 

   Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję.  

   Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt 

uchwały i ogłosił głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu 14„za”, 0 „przeciw”, 0 
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wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIX/320/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 14./ 

 
 Ad. 7t. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie  

dotacji celowej Powiatowi Grodziskiemu na wykonanie zadania pn.: 
"Remont drogi powiatowej Nr 1514W Jaktorów – Budy Zosine”. 

   Wójt Maciej Śliwerski zreferował projekt uchwały: droga powiatowa Nr 1514W 

Jaktorów – Budy Zosine przebiega w całości przez teren Gminy Jaktorów w 

miejscowościach Jaktorów – Kolonia i Budy Zosine. Obecny stan techniczny drogi 

zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego i wymaga 

natychmiastowego remontu. Liczna spękania i ubytki w nawierzchni powodują 

liczne uszkodzenia w poruszających się po drodze pojazdach mechanicznych. W celu 

poprawy nawierzchni wspólnie z Starostwem Powiatu Grodziskiego podjęto decyzję 

o dokonaniu w bieżącym roku budżetowym remontu przedmiotowej drogi na 

odcinku najbardziej tego  wymagającym tj. od drogi powiatowej nr 1516W ul. Kaska 

do skrzyżowania z drogą gminną (wewnętrzną) ul. Szarych Szeregów w m. Budy 

Zosine (okolice Cmentarza wojennego). Proponuje się, aby na realizację zadania pn. 

„Remont drogi powiatowej Nr 1514W Jaktorów – Budy Zosine”, realizowanego 

przez Zarząd Powiatu Grodziskiego za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg 

w Grodzisku Mazowieckim, przeznaczyć z budżetu Gminy Jaktorów środki 

finansowe w wysokości 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

które stanowiły będą pomoc finansową przekazaną w formie dotacji celowej. Środki 

finansowe zostaną przekazane na podstawie umowy zawierającej szczegółowe 

warunki udzielenia i rozliczenia dotacji. Zgodnie z przepisami będącymi podstawą 

przygotowania projektu uchwały, a zwłaszcza przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa 

w formie dotacji celowej lub pomoc rzeczowa określona odrębną uchwałą przez 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Mając powyższe na uwadze 

podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione. 
   Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję.  

   Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt 
uchwały i ogłosił głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu 14„za”, 0 „przeciw”, 0 
wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LIX/321/2014, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 14./ 
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Ad. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta 
Gminy z wykonania Budżetu Gminy za rok 2013. 

 
Ad. 8a. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o 

przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania 
budżetu za rok 2013. 

 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr Pł.162.2014 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014r, w sprawie 

wydania pozytywnej opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów 

sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2013 rok. 

Ad. 8b. Zapoznanie Rady Gminy z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w  sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

 
Przewodniczący odczytał opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Jaktorowie o 

wykonaniu budżetu Gminy Jaktorów za rok 2013. Po rozpatrzeniu sprawozdania 

Wójta z wykonania budżetu za 2013 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji 

o stanie mienia komunalnego Komisja Rewizyjna w składzie Orliński Ireneusz, 

Regulska Hanna, Szwed Rafał pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za 

rok 2013.  

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Radną Hanną Regulską członka Komisji 

Rewizyjnej o przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej.  

Radna Hanna Regulska odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Jaktorów w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2013. Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 

3 ,,za”, 0 ,, przeciwko”, 0 ,, wstrzymujących się przyjęła wniosek o udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy Jaktorów. 

  

Ad. 8c. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o 
przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jaktorów wniosku 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr Pł.201.2014 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 maja 2014r, w sprawie 

wydania pozytywnej opinii o wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jaktorów.  

Ad. 8d. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za 
rok 2013. 

 
 Przewodniczący zapytał czy radni mają wnioski bądź uwagi do przedłożonego 

projektu uchwały. 

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały w 
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sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za  rok 2013. Rada w głosowaniu  

jawnym 14 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr 

LIX/322/2014,  która stanowi załącznik do niniejszego protokółu. /Radnych obecnych 

na sali – 14/. 

 
Ad. 8e. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 
  
  Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są uwagi bądź wnioski do uchwały w 

sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. 

  Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały w 

sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2013 rok. Rada w głosowaniu jawnym 14 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,, wstrzymujących” 

podjęła uchwałę Nr LIX/323/2014, która stanowi załącznik do niniejszego 

protokółu”. /Radnych obecnych na sali – 14/. 

 

Ad. 9. Sprawy organizacyjne. 
 
   Przewodniczący Rady poinformował, że jest to czwarte absolutorium Wójta w tej 

kadencji Rady Gminy  i wszystkie były przyjęte jednogłośnie. Po czym podziękował i 

pogratulował Wójtowi Maciejowi Śliwerskiemu. Do tych podziękowań i gratulacji 

dołączyli również wszyscy  radni. 

 
    Wójt Maciej Śliwerski podziękował Radzie Gminy, oraz Skarbnikowi Gminy 

Jadwidze Florczak za udzielone absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 

rok.  

      

    Przewodniczący Rady poinformował wszystkich obecnych, że zaprosił na 

dzisiejszą sesję Orkiestrę Międzyborów. Stwierdził, że jest to nieliczna grupa 

młodzieży, a właściwie pozostałości tej orkiestry, którą mieliśmy okazję podziwiać 

na tej sali 3 lata wcześniej. Przypomniał, że pomysł stworzenia „Orkiestry 

Międzyborów” powstał około 6 lat.  Orkiestra ta grała na różnych uroczystościach, a 

przede wszystkim na uroczystościach rocznicowych bitwy pod Jaktorowem na 

cmentarzu wojennym żołnierzy AK w  Budach Zosinych. 

 

   Występ Orkiestry Międzyborów choć w okrojonym składzie pokazał pełny 

profesjonalizm muzyczny, a sala wielokrotnie nagradzała go gromkimi brawami. 

Nie obyło się również bez bisowania.  

 

   Wójt Maciej Śliwerski serdecznie podziękował i pogratulował Orkiestrze 

Międzyborów, oraz dyrygentowi panu Szczepanowi Bieszczadowi za ogromną 
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pracę, trud i zaangażowanie, oraz za występy na  których wszyscy cieszą się na 

wielu uroczystościach.  

 

   Przewodniczący Rady również podziękował i pogratulował Orkiestrze 

Międzyborów za dzisiejszy występ muzyczny, życząc  jej sukcesu dołączając do tego 

słodki upominek. 

 

   Przewodniczący zaapelował do wszystkich zgromadzonych o czynne włączenie się 

do uratowania i odbudowy naszej orkiestry, której to największym problemem jest 

brak chętnych (dzieci i młodzieży) do zasilenia jej szeregów. Powiedział, że jesteśmy 

dużą i prężnie rozwijającą się miejscowością i oprócz wszystkich inwestycji 

służących naszym mieszkańcom do lepszego życia nie powinniśmy zapomnieć, 

również o tych pracujących społecznie jak strażacy, kluby sportowe, stowarzyszenia 

i wszystkich innych, którzy swój prywatny czas bezinteresownie poświęcają dla 

innych.  

 

   Wójt Maciej Śliwerski poinformował, że w gminie Jaktorów rozpoczęły się 

inwestycje kolejowe. Niestety są bardzo opóźnione przez protesty niektórych 

mieszkańców. 

 

   Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 15. 04. 2014r do biura Rady Gminy 

wpłynęło pismo Wojewody Mazowieckiego przypominające o obowiązku złożenia 

oświadczeń  majątkowych za rok 2013. 

 

  Przewodniczący Rady poinformował, że  w dniu 16. 04. 2014r do biura Rady Gminy 

wpłynęło pismo P. Tadeusza Borowskiego, które  dotyczy wysokości mandatu 

karnego za przekroczenie prędkości samochodem. Przewodniczący stwierdził, że 

w/w pismo nie należy do kompetencji Rady Gminy.  

 

  Przewodniczący poinformował, że w dniu 02. 06. 2014r do biura Rady Gminy za 

pośrednictwem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wpłynęło pismo P. Czesławy 

Skonecznej z dnia 14. 05. 2014r, które dotyczy nie podłączenia jej posesji do sieci 

kanalizacyjnej. Pismo to zostało przekazane do Wójta Gminy celem uzyskania 

szczegółowych wyjaśnień w powyższej sprawie. Przewodniczący Rady Gminy 

odczytał wyjaśnienie Wójta.  

  Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy sformułował 

wniosek w brzmieniu: „Kto z radnych jest za tym, żeby przedstawione stanowisko 

Wójta było również stanowiskiem Rady w powyższej sprawie. Rada w głosowaniu 

14„ za”, 0„przeciw”, 0„wstrzymujących” zaakceptowała wniosek Przewodniczącego. 

/Radnych obecnych na sali – 14/. 
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  Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 28. 04. 2014r do biura Rady Gminy 

wpłynęło pismo P. Andrzeja Michalskiego, które dotyczy przejęcia nieodpłatnie 

gruntów prywatnych stanowiących drogi. Radni po zapoznaniu się z w/w pismem 

przekazali w/w pismo do Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego i 

Ekologii celem szczegółowego zapoznania się z przedstawionym problemem i 

wypracowanie stanowiska w powyższej sprawie.  

   Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że na sesji w dniu  1 kwietnia 2014r 

zapoznał Radę z pismem Państwa Ewy i Janusza Wrzosek, które dotyczy wykonania 

zjazdu na posesję. Decyzją Rady skarga została przekazana do Wójta Gminy celem 

uzyskania szczegółowych wyjaśnień w powyższej sprawie. Pismo to zostało 

dostarczone radnym w formie elektronicznej by wszyscy mogli się z nim 

szczegółowo zapoznać. Następnie Przewodniczący Rady odczytał wyjaśnienie 

Wójta.  

   Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący sformułował wniosek w 

brzmieniu: „Kto z radnych jest za tym, żeby przedstawione stanowisko Wójta było 

również stanowiskiem Rady w powyższej sprawie. Rada w głosowaniu 12„ za”, 

0„przeciw”, 2 „wstrzymujących” zaakceptowała wniosek Przewodniczącego. 

/Radnych obecnych na sali – 14/. 

 
Ad. 10. Zapytania i interpelacje. 
 
   Radny R. Kurek zapytał kto jest właścicielem przepompowni ścieków przy ul. 
Chmielowskiego w Jaktorowie, oraz poinformował, że na w/w terenie  rosną 
chwasty.  
 
   Wójt Maciej Śliwerski udzielił szczegółowych wyjaśnień w powyższej sprawie. 

 

Ad. 11. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy.  
  
   Przewodniczący Rady zapytał czy Radni mają uwagi bądź wnioski do protokołów  

z poprzednich sesji Rady Gminy, które są przedmiotem dzisiejszego głosowania.  
   Wobec braku wniosków i uwag przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 

protokołu z ostatniej  sesji. Protokóły z Sesji  Nr LVI; LVII i Nr LVIII zostały przyjęte 

w głosowaniu 14,,za”, 0 ,, przeciw”, 0,, wstrzymujących”. /Radnych obecnych na sali – 

14/. 
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 Ad. 12. Wolne wnioski. 
 

    Mieszkaniec Gminy  S. Gadomski zapytał w sprawie ustalenia podziału Powiatu 
Grodziskiego na okręgi wyborcze, oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu. 

 

    Mieszkaniec Gminy zapytał kiedy będzie budowana ul. 1 Maja w Jaktorowie. 

 

    Mieszkaniec Gminy zapytał czy będzie zmodernizowany rów przy                                   
ul. Powstańców w Jaktorowie. 

 

    Radny S. Drązikowski zapytał również o budowę ul. 1 Maja w Jaktorowie. 

 

    Mieszkanka Gminy M. Kucner zapytała o inwestora remontu mieszkania dla 
wielodzietnej rodziny P. Markowskich. 

 

   Wójt Maciej Śliwerski udzielił radnym i mieszkańcom szczegółowych wyjaśnień 

powyższych sprawach. 

 
Ad. 13. Zakończenie obrad. 

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

 

 

 
Protokółowała:                                                                     Przewodniczący Rady Gminy 

 
Bogusława Gołębiowska                                                              MIROSŁAW BYCZAK 


