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         P R O T O K Ó Ł  Nr LVII/ 2014 

 
       Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Jaktorów 

 
 z dnia  1 kwietnia 2014r. 

 
 
Ad. 1. Otwarcie LVII Sesji Rady Gminy. 
 

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1805 otworzył LVII  Sesję VI 
kadencji Rady Gminy Jaktorów. Po serdecznym powitaniu wszystkich 
zgromadzonych i zapoznaniu się z listą  obecności stwierdził, iż w posiedzeniu 
uczestniczy 11 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania decyzji. 
Radni  Daniel Rosa, Robert Kurek, Jan Stokowski, oraz  Antoni Świerżewski byli  
nieobecni. 
Ponadto w obradach udział wzięli: 
 
- Wójt Gminy Jaktorów pan Maciej Śliwerski, 

- Skarbnik Gminy pani Jadwiga Florczak, 

- Mieszkaniec  Gminy. 

 Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 
    Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 31 marca 2014  roku wpłynął do 
Biura Rady wniosek Wójta w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej w związku z 
koniecznością bezzwłocznego podjęcia pięciu uchwał.   
    Przewodniczący Rady stwierdził, iż wszyscy radni otrzymali porządek obrad 

dzisiejszej sesji, oraz przedstawił wniosek o wprowadzenie następującej zmiany w 

punkcie 4) Sprawy organizacyjne, oraz w punkcie 5) Wolne wnioski.   

    Przewodniczący Rady zapytał czy są wnioski bądź uwagi do proponowanego 

porządku obrad.  

    Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w 

głosowaniu 11 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,, wstrzymujących” przyjęła zgłoszony wniosek 

do porządku obrad.  

 

    Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad z 
uwzględnieniem w/w wniosku.  
 

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

a) zmiany uchwały Nr LIV/278/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 13 

stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie 
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dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, 
b) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 
c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 
d) zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Jaktorów do kategorii 

dróg gminnych,  

e) zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014. 

4. Sprawy organizacyjne. 
5. Wolne wnioski. 
6. Zakończenie obrad. 

 
Po odczytaniu porządku obrad przystąpiono do głosowania. Przedstawiony 
porządek obrad Rada Gminy przyjęła ,, jednogłośnie”. 

 

Ad.3a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/278/2014 Rady Gminy 
Jaktorów z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w 
zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku 
lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020. 

 
Wójt Maciej Śliwerski zreferował projekt uchwały. W przepisach ustawy o pomocy 

społecznej nie występuje forma „świadczenie pieniężne”, wobec czego nazewnictwo 

należało dostosować do stanu faktycznego i słowa: „świadczenia pieniężnego” użyte 

w tytule i § 1 zmienianej uchwały należy zastąpić słowami: „zasiłku celowego”. 

Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedmiotowym projektem 

uchwały.   

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i 

ogłosił głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu  11„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LVII/298/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 11/. 

 

 Ad.3b. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
 
Wójt Maciej Śliwerski zreferował projekt uchwały. Właściciele nieruchomości w 

Henryszewie o powierzchni 866 m2  Ewa Zielińska,  Maria Kazana, Mariusz Kazana i 

Robert Kazana zwrócili się z wnioskiem o nieodpłatne przejęcie działki gruntu 

zajętego pod drogę. Przedmiotem niniejszego projektu uchwały jest wyrażenie 

zgody w formie darowizny nieruchomości położonej w Henryszewie, oznaczonej 

jako dz. Nr 202/10 o powierzchni 866 m2 z przeznaczeniem pod drogę.  
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Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedmiotowym projektem 

uchwały.  

Radni  zadawali pytania w interesujących ich sprawach. 

Po dyskusji radni jednogłośnie przekazali w/w projekt uchwały do Komisji 

Budownictwa.    

 
Ad.3c. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
 
Wójt Maciej Śliwerski zreferował projekt uchwały. Przedmiotem niniejszej uchwały 
jest wyrażenie zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości położonej w 
Henryszewie, składającej się z działek nr 196/30,  205/9,  205/20,  210/20,  210/36  o 
ogólnej powierzchni 0,5956 ha z przeznaczeniem pod drogę. Z wnioskiem o 
przekazanie w/w nieruchomości wystąpili właściciele gruntu Małgorzata i Mariusz 
Kazana.   
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedmiotowym projektem 
uchwały.  
Radni  zadawali pytania w interesujących ich sprawach. 
Po dyskusji radni jednogłośnie przekazali w/w projekt uchwały do Komisji 
Budownictwa.  
 
 Ad. 3d. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy 

Jaktorów do kategorii dróg gminnych.  
 

Wójt Maciej Śliwerski zreferował projekt uchwały. Do kompetencji Rady Gminy 
zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, należy 
podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Rada 
Gminy podejmuje uchwałę po wcześniejszym zasięgnięciu opinii zarządu 
właściwego powiatu. Stosownie do art. 7 ustawy z 21 marca 1985 roku o drogach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.), do dróg gminnych 
zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące 
uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg 
wewnętrznych. Wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały drogi 
wewnętrzne stanowią uzupełniającą sieć dróg służących potrzebom miejscowych 
mieszkańców. Działki ewidencyjne stanowiące przedmiotowe drogi wewnętrzne, 
według ewidencji gruntów i budynków są własnością Gminy Jaktorów. Zarówno 
zimowe jak i letnie ich utrzymanie realizowane jest przez Gminę Jaktorów, w 
imieniu której działa Wójt Gminy. W dniu 26. 03. 2014r. Zarząd Powiatu 
Grodziskiego podjął uchwalę nr 527/2014 w sprawie nadania kategorii dróg 
gminnych opiniując pozytywnie niniejsze zamierzenie. Wobec powyższego kolejnym 
proceduralnym krokiem powinno być podjęcie przez Radę Gminy Jaktorów uchwały 
w sprawie nadania tym drogom kategorii dróg gminnych.   
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedmiotowym projektem 

uchwały.  

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i 

ogłosił głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu  11„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LVII/299/2014, która stanowi załącznik do 
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niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 11/. 

 

Ad. 3e. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na   
rok 2014. 

 
Wójt Maciej Śliwerski zreferował projekt uchwały:  
Wydatki bieżące:  

1) dział 801 – Oświata i wychowanie – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 52.527 zł, z 
przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego, pn.: „Opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na nadbudowę i rozbudowę 
południowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym 
w Jaktorowie (wydatek majątkowy realizowany przez ZSP w Jaktorowie - 
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe), 

2) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – na wniosek Dyrektora Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5.473 zł, z 
przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego, pn.: „Opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na nadbudowę i rozbudowę 
południowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Jaktorowie (wydatek majątkowy realizowany przez ZSP w Jaktorowie - 
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe). 

Wydatki majątkowe  

Zmniejsza się środki w kwocie 1.146.000 zł zabezpieczone na pomoc finansową dla 

Powiatu Grodziskiego (w dziale 600 – Transport i łączność) na realizację zadania pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej – ul. Pomorska we wsi Jaktorów”, z uwagi na fakt, 

iż ze względu na rozpoczęcie budowy wiaduktu kolejowego na ul. Gen. 

Skokowskiego nie ma możliwości jednoczesnego zamknięcia ruchu kołowego w ul. 

Pomorskiej. Z powyższych środków: 

1) w dziale  010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwotę 60.000 zł przeznacza się na 
realizację nowego zadania majątkowego pn.: ”Montaż nowych zasuw na 
istniejącej sieci wodociągowej w gminie Jaktorów”, 

2) w dziale 600 – Transport i łączność – kwotę 70.000 zł przeznacza się na realizację 
nowego zadania majątkowego pn.: ”Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na przebudowę ul.1 Maja i ul.3 Maja (na odcinku 330 mb) we wsi 
Chylice-Kolonia oraz ul. Królowej Marysieńki (na odcinku 253 mb) we wsi Sade 
Budy”, 

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie – kwotę 1.016.000 zł przeznacza się na: 
a) realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Nadbudowa i rozbudowa 

południowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Jaktorowie” – 1.000.000 zł, 

b) realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu w 
Jaktorowie” – 10.000 zł, 

c) dofinansowanie kosztów nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania 
pn. „Budowa boiska treningowego o sztucznej murawie w Chylicach gm. 
Jaktorów (przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaktorowie)” – 6.000 zł. 
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Ponadto w dziale 801 – Oświata i wychowanie na wniosek dyrektora ZSP w 

Jaktorowie na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

nadbudowę i rozbudowę południowego skrzydła Szkoły Podstawowej w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Jaktorowie”  przenosi się kwotę 58.000 zł (wydatek 

realizuje ZSP w Jaktorowie). 

Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedmiotowym projektem 

uchwały.  

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i 

ogłosił głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu  11„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LVII/300/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 11/. 

Przewodniczący poinformował, że przybył radny Jan Stokowski. Stan rady zmienił 

się do 12 radnych.  

 

Ad. 4. Sprawy organizacyjne. 
 
Przewodniczący poinformował, że w dniu 19. 03. 2014r do biura Rady Gminy 

wpłynęło pismo P. Ewy i Janusza Wrzosek z dnia 17. 03. 2014r dotyczące wykonania 

zjazdu na posesję. Zaproponował, żeby w/w pismo przekazać do Wójta Gminy 

celem uzyskania szczegółowych wyjaśnień w powyższej sprawie, oraz przesłać 

pismo wszystkim radnym drogą elektroniczną. Rada w głosowaniu 12 ,,za”, 0 

,,przeciw”, 0 ,, wstrzymujących” przyjęła propozycję Przewodniczącego. /Radnych 

obecnych na sali – 12/. 

 

Ad. 5. Wolne wnioski. 
 

Mieszkaniec gminy S. Gadomski zapytał o inwestycje nadbudowy Szkoły 

Podstawowej w Jaktorowie.  

 

Ad. 6. 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 


