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         P R O T O K Ó Ł  Nr LI / 2013 
 

       Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Jaktorów 
 

 z dnia  7 listopada  2013r. 
 

 
Ad. 1. Otwarcie LI Sesji Rady Gminy. 
 

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1600 otworzył LI Sesję VI 
kadencji Rady Gminy Jaktorów. Po serdecznym powitaniu wszystkich 
zgromadzonych i zapoznaniu się z listą  obecności stwierdził, iż w posiedzeniu 
uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania 
prawomocnych decyzji. Radni  Hanna Regulska,  Jan Stokowski i Kurek Robert byli  
nieobecni. 
Ponadto w obradach udział wzięli: 
 
- Wójt Gminy Jaktorów pan Maciej Śliwerski, 
- Sekretarz Gminy pani Wanda Brzywczy, 
- Skarbnik Gminy pani Jadwiga Florczak. 
 
 Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 
    Przewodniczący poinformował, że w dniu  5. 11. 2013  roku wpłynął do Biura 
Rady wniosek Pana Wójta w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej w związku z 
koniecznością bezzwłocznego podjęcia dwóch  projektów uchwał.  
   Przewodniczący stwierdził, iż wszyscy radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej 

sesji,  zapytał czy są wnioski bądź uwagi do proponowanego porządku obrad.  

  P. Wójt zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad punktu 4) 
Informacja o taryfach za odbiór ścieków w 2014r. 
  R. Idrian zgłosiła wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad punktu 5) 
Sprawy organizacyjne.  
Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania wniosków. Rada w 
głosowaniu 12 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,, wstrzymujących” przyjęła zgłoszone wnioski  
do porządku obrad.  
Przewodniczący przedstawił proponowany  porządek obrad. 

1 Otwarcie LI Sesji Rady Gminy. 
2 Przyjęcie porządku obrad. 
3 Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2013 
– 2022. 

b) zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013r, 
4 Informacja o taryfach dot. kanalizacji. 
5 Sprawy organizacyjne. 
6 Zakończenie obrad. 
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Po odczytaniu proponowanego porządku obrad przystąpiono do głosowania. 
Przedstawiony porządek obrad Rada przyjęła ,, jednogłośnie”. 

 
Ad. 3a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Jaktorów na lata 2013 – 2022. 
 
Przewodniczący poprosił P. Skarbnik o zreferowanie projektu uchwały. 

P. Skarbnik  zreferowała  projekt uchwały.  
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i 

ogłosił głosowanie. Rada Gminy wynikiem głosowania 12 „za”, 0 „przeciw”, 0 – 

„wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LI/264/2013, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. 

 
Ad. 3b. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy 

Jaktorów na rok 2013 
 

Przewodniczący poprosił P. Skarbnik o zreferowanie projektu uchwały. 

P. Wójt  zreferował projekt uchwały.  
R. Aliszewski zaproponował, żeby ogłosić przetarg na odśnieżanie na cały okres 
zimowy 2013/2014 tj. do końca 2014r. 
P. Wójt odpowiedział, że rozważymy tą propozycję. 
Wobec braku chętnych innych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały 

i ogłosił głosowanie. Rada Gminy wynikiem głosowania 12 „za”, 0 „przeciw”, 0 – 

„wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LI/265/2013, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. 
 
 Ad. 4. Informacja o taryfach za odbiór ścieków w 2014r. 
 
Pan Wójt przestawił radnym wniosek PGK „Żyrardów” Sp. z o. o.   o zatwierdzenie 
taryfy na 2014r za odbiór ścieków z terenu gminy Jaktorów. Pan Wójt poinformował, 
że zaproponowana przez PGK taryfa w kwocie 12 zł netto za 1 m3 ścieków jest 
wynikiem prowadzonych przez Niego negocjacji z Zarządem PGK. Pierwsza 
propozycja taryfy przedstawiona została na kwotę 14,72 zł/m3 ścieków czyli wzrost 
w stosunku do dotychczasowej o 30%. Wójt zakwestionował tak wysoki wzrost 
taryfy. W wyniku proponowanego ustalenia kosztów przyjętych do kalkulacji taryfy 
PGK obniżył wzrost do 6% czyli 12 zł/m3 .  
 
 Ad. 5. Sprawy organizacyjne. 
 
Pan Wójt poinformował, że Gmina Jaktorów została zakwalifikowana do udzielenia 
2014r dofinansowania w kwocie 2.225.000 zł z Narodowego Programu Budowy Dróg 
(tzw. Schetynówka) na zadanie „Przebudowa ul. Parkowej i ul. Jagiełły w 
Jaktorowie. 
R. Idrian przedstawiła wniosek o zmianę godziny rozpoczynania sesji rady 
najwcześniej o godz. 1700 , a najlepiej o godz. 1800 ze względu na trudności wyjścia z 
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pracy. 
R. Orliński złożył wniosek, że w przypadkach braku kontaktu telefonicznego (nie 
odbieranie telefonów) powiadomienie o terminie Sesji Nadzwyczajnej ewentualnie o 
posiedzeniu komisji przesyłać SMS- em 
 
Ad. 6. Zakończenie obrad.  
 

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

 

 

 

 
Protokółowała:                                                                     Przewodniczący Rady Gminy 

 
Bogusława Gołębiowska                                                             MIROSŁAW BYCZAK         


