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P R O T O K Ó Ł  Nr LVI/ 2014 
 

Sesji Rady Gminy Jaktorów 
 

z dnia 17 marca 2014r. 
 

 
Ad. 1. Otwarcie LVI Sesji Rady Gminy. 
 

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1715 otworzył LVI Sesję VI 
kadencji Rady Gminy Jaktorów. Po serdecznym powitaniu wszystkich 
zgromadzonych i zapoznaniu się z listą  obecności stwierdził, iż w posiedzeniu 
uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania decyzji. 

 
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. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 

Przewodniczący stwierdził, iż wszyscy radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej 

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

Wobec braku zgłoszeń Przewodniczący przedstawił proponowany  porządek obrad.  

 

Otwarcie LVI Sesji Rady Gminy.  
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przedstawienie stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. 
4. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) uchylenia  uchwały Nr XXVIII/187/2004 Rady Gminy Jaktorów z  dnia 27 
września 2004r, 
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b)  nadania nazwy drodze, 
c)  nadania nazwy drodze, 
d)  nadania nazwy drodze, 
e)  nadania nazwy drodze, 
f)  nadania nazwy drodze, 
g) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2014 rok,  
h) zmiany Uchwały Nr LII/267/2013 z dnia 25 listopada 2013r w sprawie 

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

i) funduszu sołeckiego,  
j) ustalenia na rok 2014 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie 
to będzie przyznawane oraz przyjęcia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Jaktorów, 

k) zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/194/2012 z dnia 17 grudnia 2012r w sprawie 
podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, 

l) zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/195/2012 z dnia 17 grudnia 2012r w sprawie  
podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,   

m) udzielenia pomocy finansowej  w formie dotacji celowej Powiatowi 
Grodziskiemu na wykonanie zadania pn.: ”Przebudowa ulicy Pomorskiej na 
terenie Gminy Jaktorów”,  

n) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2014 - 2026,  
o) zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014.  

5. Sprawy organizacyjne.  
6. Zapytania i interpelacje.  
7. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy.  
8. Wolne wnioski.  
9. Zakończenie obrad. 

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

Ad.3. Przedstawienie stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. 

Przewodniczący powitał Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku 

Mazowieckim Dariusza Zalesińskiego, oraz Komendanta Komisariatu Policji w 

Jaktorowie Cezarego Lesiewicza.  
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Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Mazowieckim Dariusz Zalesiński 

podziękował za zaproszenie na dzisiejszą sesję. Przedstawił nowego Komendanta 

Komisariatu Policji w Jaktorowie aspiranta sztabowego Cezarego Lesiewicza. 

Następnie przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w 

Grodzisku Mazowieckim za rok 2013. Dokonał również oceny stanu bezpieczeństwa 

na terenie gminy stwierdzając, na podstawie porównania i analizy zdarzeń w roku 

2013 w stosunku do roku poprzedniego, że uległ poprawie. 

Komendant Komisariatu Policji w Jaktorowie Cezary Lesiewicz przedstawił 

sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Jaktorowie za rok 2013.  

 
Przewodniczący Rady podziękował za przedstawienie informacji z działalności 

Policji.  

 

Radni i mieszkańcy Gminy  zadawali pytania w interesujących ich sprawach. 

 

Powiatowy Komendant Policji i Komendant Komisariatu Policji w Jaktorowie 

udzielali szczegółowych  odpowiedzi i wyjaśnień.   

 

Wójt Maciej Śliwerski podziękował Komendantom Policji za przedstawienie 
informacji. Wręczył Komendantowi Policji w Jaktorowie C. Lesiewiczowi 
ufundowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego na rzecz miejscowej 
Policji   radar ręczny, oraz alkomat.   
 

Ad. 4a. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia  uchwały Nr XXVIII/187/2004 
Rady Gminy Jaktorów z  dnia 27 września 2004r. 

 
Agnieszka Tuzińska pracownik GOPS zreferowała projekt uchwały. Uchylenie 

uchwały Nr XXVIII/187/2004r. Rady Gminy Jaktorów z dnia 27 września 2004r 

dotyczącej zasad przyznawania niektórych świadczeń z pomocy społecznej oraz 

zasad zwrotów wydatków na te świadczenia następuje z uwagi na brak potrzeb 

wejście w życie innych ustaw w tym zakresie. Uchylona uchwała określała zasady 

przyznawania oraz zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej 

obejmujące zasiłki celowe, okresowe oraz pomoc doraźną lub okresową w postaci 

jednego gorącego posiłku dziennie. W części dotyczącej zwrotu przyznawanych 

zasiłków celowych i okresowych GOPS od kilku lat nie zanotował żadnych potrzeb. 

Aktualnie sprawy tego rodzaju załatwiane są w  postaci innych świadczeń. 

Natomiast w zakresie bezpłatnego dożywiania w formie  posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych obowiązuje obecnie: uchwała Nr 

LIV/277/2014 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 13 stycznia 2014r., zmieniona w 

dniu 29 stycznia 2014r. w sprawie: Wdrożenia Gminnego programu dożywiania na 
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lata 2014-2020, oraz uchwała Nr LIV/279/2014 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 13 

stycznia 2014r., w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego 

gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 

- 2020. Wobec powyższego nieaktualną uchwałę należy wycofać z obiegu poprzez 

jej uchylenie.  

   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  15„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LVI/283/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 15/. 

 
Ad. 4b. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze. 
 

Roman Rafiński Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Geodezji i 

Gospodarki Nieruchomościami zreferował projekt uchwały. W związku ze złożonym 

wnioskiem przez Państwa Teresę i Zygmunta Ponder, o nadanie nazwy drodze 

publicznej we wsi Chylice, składającej się z działek o nr ewid. 30/4 i 30/5, 

stanowiących własność Gminy, wystąpiła konieczność nadania jej nazwy. W 

związku z powyższym Wójt Gminy przedkłada projekt niniejszej uchwały na sesję 

Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedmiotowym projektem 

uchwały.   

Radny R. Kurek zgłosił wniosek, żeby nazwę ul. Spacerowa zmienić na ul. Bolesława 

Chrobrego. 

Przewodniczący Rady ogłosił głosowanie nad wnioskiem zgłoszonym przez  

radnego R. Kurka. Rada w głosowaniu 15 „za”, 0 „wstrzymujących”, 0 „przeciw” 

przyjęła zgłoszony wniosek.  

Wobec braku innych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt 

uchwały i ogłosił głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu  15„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LVI/284/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 15/. 

 
Ad. 4c. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze. 
 

Roman Rafiński Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Geodezji i 

Gospodarki Nieruchomościami zreferował projekt uchwały. Złożony został wniosek 

o nadanie nazwy drodze o nr ewid. 203/5, 203/10 i 204/4  we wsi Henryszew.  
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Droga stanowi własność prywatną. Wniosek z propozycją nazwy został podpisany 

przez wszystkich właścicieli w/w nieruchomości.  Proponowana przez właścicieli 

w/w drogi nazwa, to –  ulica Lawendowa. W związku z powyższym Wójt Gminy 

przedkłada projekt niniejszej uchwały na sesję Rady Gminy. 
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  15„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LVI/285/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 15/. 

 

Ad. 4d. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze. 
 
Roman Rafiński Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Geodezji i 

Gospodarki Nieruchomościami zreferował projekt uchwały. Złożony został wniosek 

o nadanie nazwy drodze o nr ewid. 234/4, 235/2, 310/16 i 311/2 we wsi Chylice. 

Droga stanowi własność prywatną. Wnioski z propozycją nazwy zostały podpisane 

przez wszystkich właścicieli w/w nieruchomości.  Proponowana przez właścicieli 

w/w drogi nazwa, to –  ulica Karpacka. W związku z powyższym Wójt Gminy 

przedkłada projekt niniejszej uchwały na sesję Rady Gminy. 

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  15„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LVI/286/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 15/. 

 
Ad. 4e. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze. 
 

Roman Rafiński Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Geodezji i 

Gospodarki Nieruchomościami zreferował projekt uchwały. Złożony został wniosek 

o nadanie nazwy drodze, oznaczonej nr ewidencyjnym 96/5 we wsi Henryszew. 

Droga stanowi własność prywatną. Wniosek z propozycjami nazwy został 

podpisany przez wszystkich właścicieli w/w nieruchomości.  Proponowane przez 

właścicieli w/w drogi nazwy, to – ulica Tęczowa, Wesoła, Chabrowa lub Pogodna. 

Komisja Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii 

pozytywnie zaopiniowała nazwę „Chabrowa”. W związku z powyższym Wójt 

Gminy przedkłada projekt niniejszej uchwały na sesję Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedmiotowym projektem 

uchwały.   
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Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i 

ogłosił głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu  15„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LVI/287/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 15/. 

 
Ad. 4f. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze. 
 

Roman Rafiński Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Geodezji i 

Gospodarki Nieruchomościami zreferował projekt uchwały. W związku ze 

złożonymi wnioskami - przez mieszkańców Gminy, posiadających swoje 

nieruchomości przy tej drodze - o nadanie nazwy drodze publicznej we wsi Chylice, 

oznaczonej działką o nr ewid. 150, stanowiącej własność Gminy, wystąpiła 

konieczność nadania jej nazwy. Komisja Budownictwa, Planowania Przestrzennego, 

Rolnictwa i Ekologii pozytywnie zaopiniowała nazwę „Słoneczna”. W związku z 

powyższym Wójt Gminy przedkłada projekt niniejszej uchwały na sesję Rady 

Gminy.  

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  15„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LVI/288/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 15/. 

 
Ad. 4g. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Jaktorów na 2014 rok. 

 
Mirosława Sitek Inspektor na Samodzielnym Stanowisku Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska zreferowała projekt uchwały. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856) zapewnienie opieki 

bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy. 

Rada Gminy została zobligowana, corocznie do dnia 31 marca, do określenia w 

drodze uchwały Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt. Projekt Programu został uzgodniony z: powiatowym 

lekarzem weterynarii, oraz dzierżawcami obwodów łowieckich, działających na 

obszarze gminy. Przed uchwaleniem programu zostały przeprowadzone konsultacje 

z organizacjami pozarządowymi, które realizują na terenie Gminy Jaktorów cele 

statutowe w dziedzinie ochrony zwierząt. Wójt Gminy Jaktorów Zarządzeniem Nr 

9/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
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zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Jaktorów na 2014 rok. 

Konsultacje opublikowane zostały na  tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na 

stronie internetowej i bip gminy w dniu 31 stycznia 2014r trwały do 24 lutego 2014 r. 

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 uchwały. Uchwalenie 

przez Radę Gminy Programu oraz realizacja zadań Programu zmierza do 

ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt, poprawy bytu tych zwierząt oraz 

poprawy świadomości mieszkańców w sprawach dotyczących odpowiedzialnej i 

właściwej opieki nad zwierzętami. Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o 

uchwalenie przedłożonego Radzie projektu Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Jaktorów 

na 2014 rok. 

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  15„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LVI/289/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 15/. 

 
 Ad. 4h. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/267/2013 z dnia 25 

listopada 2013r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy 
Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku. 

  
Wójt Maciej Śliwerski zreferował projekt uchwały. W uchwale Nr LII/267/2013 z 

dnia 25 listopada 2013r Rada Gminy ustaliła wysokość stawek podatku od środków 

transportowych na poziomie minimalnych stawek podatku określonych w 

obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 października 2013r w sprawie stawek 

podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r (M.P. z 2013r poz. 

812). Jednakże dla autobusów nie są w w/w obwieszczeniu określone stawki 

minimalne dlatego też ustalona w Uchwale Rady Gminy stawka podatku od 

autobusów jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do samochodów ciężarowych, 

ciągników siodłowych i naczep. Mając na uwadze zrównoważone obciążenie 

podatkiem wszystkich rodzajów pojazdów wnioskuję do Rady Gminy o obniżenie 

stawki podatku od autobusów do kwoty: 250 zł od autobusów do 30 miejsc do 

siedzenia i 450 zł od autobusów, które posiadają 30 lub więcej miejsc do siedzenia.  

  Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedmiotowym projektem 

uchwały.   

  Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 
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i ogłosił głosowanie. Rada Gminy w głosowaniu  15„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LVI/290/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 15/. 

 
Ad. 4i. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. 

 

Wójt Maciej Śliwerski zreferował projekt uchwały. Rada Gminy w terminie do 31 

marca obligatoryjnie każdego roku rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy 

na rok następny środków stanowiących fundusz sołecki podejmując uchwałę, w 

której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. Propozycja 

nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy 

Jaktorów na 2015r wynika z braku zainteresowania w Sołectwach działaniami na 

rzecz wspólnoty i wykorzystania funduszu sołeckiego.  

Przewodniczący Rady poinformował, że przed dzisiejszą sesją został złożony 

wniosek Urszuli  Stefankiewicz sołtysa Jaktorowa B  w sprawie  utworzenia 

funduszu sołeckiego.  

Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedmiotowym projektem 

uchwały.   

Radna E. Idrian zapytała co panią Stefankiewicz skłoniło do napisania tego wniosku. 

Wnioskuje o przeprowadzenie konsultacji z sołtysami i zasięgnięcie opinii. 

Sołtys gminy U. Stefankiewicz poinformowała, ze podczas roznoszenia nakazów 

podatkowych wysłuchała potrzeby mieszkańców. Zaproponowali wykonanie 

ławeczek przy ulicach, na placu zabaw, za mało jest przyrządów do zabawy, brak 

toalet, oraz świetlicy dla młodzieży. 

Sołtys gminy E. Zagórska stwierdziła, że Budy Zosine to niewielka wieś i nie ma 

możliwości przeprowadzenia żadnych działań.  

Radna  H. Regulska przypomniała, że w ubiegłym roku nie było chętnych ze strony 

sołtysów, żeby taki fundusz utworzyć. Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały 

projekt uchwały. 

Radny R. Kurek poinformował, że nigdy z takiego funduszu nie korzystano. 

Wobec braku innych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt 

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

1 wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LVI/291/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 15/. 
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Ad. 4j. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2014 maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, ustalenia specjalności i 
form kształcenia, na które dofinansowanie to będzie przyznawane oraz 
przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Jaktorów. 

 
Doradca Wójta ds. oświaty  Lidia Abramczyk zreferowała projekt uchwały. Niniejsza 

uchwała jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z § 6 ust. 2 oraz § 7 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w 

sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia 

zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżecie organów 

prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. 

U. Nr 46 z 2002 r. poz. 430). Zgodnie z tym zapisem organ prowadzący, biorąc pod 

uwagę wnioski dyrektorów szkół i przedszkola, opracowuje na każdy rok 

budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

corocznie ustala w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek maksymalną 

kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane. Uchwała zostaje podjęta w porozumieniu z 

dyrektorami szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Jaktorów, którzy 

zaakceptowali proponowaną maksymalną kwotę dofinansowania. Projekt uchwały 

uzyskał pozytywną opinię związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. 

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  15„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LVI/292/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 15/. 
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Ad. 4k. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/194/2012 Rady Gminy 
Jaktorów z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe 
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu. 

  
Sekretarz Gminy Wanda Brzywczy zreferowała projekt uchwały. W dniu 17 grudnia 

2012r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXVII/194/2012 w sprawie podziału 

gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu. W związku z zarządzonymi w 2014 roku wyborami 

dokonano analizy tej uchwały pod względem faktycznym i prawnym. W wyniku 

przeprowadzonej analizy stwierdzono, że uchwała wymaga aktualizacji pod 

względem faktycznym, ponieważ w opisie granic okręgów nie uwzględniono 

wszystkich ulic a także konieczne jest uwzględnienie w opisie nowopowstałych ulic. 

Przedstawia Radzie wniosek o podjęcie niniejszej uchwały, w której dokonuje się 

jedynie uzupełnienia opisu granic utworzonych w 2012 roku stałych okręgów 

wyborczych. W przedłożonym projekcie uchwały nie ulegają zmianie granice 

okręgów wyborczych. Zachowana jest także norma przedstawicielstwa mieszkańców 

na 1 mandat. 

 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  15„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LVI/293/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 15/. 

 
Ad. 4l. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/195/2012 z dnia 17 

grudnia 2012r w sprawie  podziału gminy na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. 

 
Sekretarz Gminy Wanda Brzywczy zreferowała projekt uchwały. W dniu 17 grudnia 

2012r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXVII/195/2012 w sprawie podziału 

gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych. W związku z zarządzonymi w 2014 roku 

wyborami dokonano analizy tej uchwały pod względem faktycznym i prawnym. W 

wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że uchwała wymaga aktualizacji pod 

względem faktycznym, ponieważ w opisie granic obwodów nie uwzględniono 

wszystkich ulic a także konieczne jest uwzględnienie w opisie nowopowstałych ulic. 

Przedstawiam Radzie wniosek o podjęcie niniejszej uchwały, w której dokonuje się 
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jedynie uzupełnienia opisu granic utworzonych w 2012 roku stałych obwodów 

głosowania. 

 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  15„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LVI/294/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 15/. 

 
 Ad. 4m. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej  w formie 

dotacji celowej Powiatowi Grodziskiemu na wykonanie zadania pn.: 
”Przebudowa ulicy Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów”. 

 
Wójt Maciej Śliwerski zreferował projekt uchwały. W roku 2014 chce udzielić 

Powiatowi Grodziskiemu pomocy finansowej ze środków własnych Gminy Jaktorów 

z przeznaczeniem na wykup gruntów niezbędnych do prawidłowej realizacji 

zadania pn. „Przebudowa ulicy Pomorskiej na terenie Gminy Jaktorów”. Pomoc 

finansowa, udzielona zostanie w formie dotacji celowej w wysokości 300.000 zł ze 

środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Jaktorów. Warunki przekazania i 

rozliczenia dotacji określi odrębna umowa podpisana pomiędzy Gminą Jaktorów, a 

Powiatem Grodziskim.  

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  15„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LVI/295/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 15/. 

 
Ad. 4n. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Jaktorów na lata 2014 – 2026. 
 

Skarbnik Gminy Jadwiga Florczak zreferowała projekt uchwały: wprowadzone 
zmiany wynikają z konieczności dostosowania załącznika dotyczącego prognozy 
kwot w roku 2014 do budżetu po zmianach dokonanych na podstawie: 
- Zarządzenia Nr 14/2014 z dnia 26 lutego 2014 roku zmieniającego Uchwałę 
Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014, 
- Zarządzenia Nr 21/2014 z dnia 11 marca 2014 roku zmieniającego Uchwałę 
Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014, 
- Uchwały Nr LVI/ 297 /2014 z dnia 17 marca 2014 roku zmieniającej Uchwałę 
Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014. 
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 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  15„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LVI/296/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 15/. 

 
Ad. 4o. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na 

rok 2014. 
 
Skarbnik Gminy Jadwiga Florczak zreferowała projekt uchwały. 

  Dochody bieżące - 

1) W dziale 758 – Różne rozliczenia - w planie subwencji na rok 2014 zgodnie z 
pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2014 – zwiększa się dochody z tyt. 
subwencji oświatowej o kwotę 63.893 zł, 

2) W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się 
dochody gminy o kwotę 868,94 zł (w tym: dofinansowanie ze środków 
europejskich – 825,25 zł, środki krajowe – 43,69 zł) w związku ze zwrotem 
niewykorzystanych środków z 2012 i 2013 roku – dot. projektu pn.: ”Dla mnie, 
dla ciebie, dla nas”, nr POKL.07.01.01-14-179/08 współfinansowanego ze 
środków unijnych 

  Dochody majątkowe - 

1) W dziale 600 – Transport i łączność - w związku ze zmniejszeniem dotacji na 
realizację zadania pn.: „ Przebudowa 1,76 km ul. Parkowej w Jaktorowie” 
zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11 zł – na podstawie Pisma Nr FIN-
IV.3141.2.2.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 

Ogółem zwiększenie dochodów per saldo wynosi 64.750,94 zł. 

Wydatki bieżące -  

1) dział 801 – Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 63.893 
zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w punkcie 
przedszkolnym Baśniowy Ogród (zgodnie z art. 90 ust.2d Ustawy o systemie 
oświaty, tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). 

Ponadto na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie 
zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na zakup 
ciągnika z osprzętem do odśnieżania i utrzymania terenów zielonych przy ZSP w 
Międzyborowie (wydatek majątkowy realizowany przez ZSP w Międzyborowie- 
rozdział 80110 - Gimnazja) - 25.000 zł. 
2) dział 852– Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 868,94 zł                      

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów obsługi bankowej GOPS w 
Jaktorowie. 

Z wolnych środków w kwocie 2.968.493,98 zł (jako nadwyżki środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu Gminy Jaktorów, zgodnie z bilansem z wykonania 
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budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2013 rok) przeznacza się kwotę 

2.737.373 zł na realizację: 

• wydatków bieżących w kwocie 938.373 zł, z tego: 
a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwotę 36.000 zł przeznacza się na 

opracowanie dokumentacji geodezyjnej, schematy sieci i zasuw 
wodociągowych zamontowanych na sieci gminnej, 

b) dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 
kwotę 18.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wody i energii 
elektrycznej (zobowiązanie z 2013 roku), 

c) dział 600 – Transport i łączność - kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie remontów bieżących dróg gminnych, 

d) dział 710 – Działalność usługowa – kwotę 66.000 zł przeznacza się na: 
- wydatki związane ze zlecaniem wykonywania operatów szacunkowych oraz 

opinii dla celów naliczania opłat adiacenckich z tytułu podziału 

nieruchomości – 57.000 zł , 

- dofinansowanie wynagrodzeń bezosobowych za sporządzanie opracowań 

planistycznych niezbędnych do opracowywania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego – 9.000 zł, 

e) dział 750 – Administracja publiczna – kwotę 18.400 zł przeznacza się na 
zapłatę zobowiązań z 2013 roku, w tym: z tyt. wynagrodzeń bezosobowych - 
3.800 zł, zakup paliwa oraz materiały do remontów – 5.000 zł, opłaty 
pocztowe – 9.600 zł, 

f) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwotę 
2.880 zł przeznacza się na dofinansowanie wynagrodzeń bezosobowych 
kierowców – konserwatorów, 

g) dział 851 – Ochrona zdrowia – kwotę 45.879 zł przeznacza się na 
dofinansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i 
narkomanii. Źródłem sfinansowania tego wydatku są wolne środki jako 
nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy 
Jaktorów (niewydatkowane  w 2012 roku), 

h) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwotę 19.865 zł 
przeznacza się na dofinansowanie zakupu usługi szkoleniowej realizowanej w 
ramach programu dofinansowanego ze środków unijnych pn.: 
”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów” (wydatki 
niekwalifikowane w ramach projektu),  

i)  dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwotę 230.749 zł 

przeznacza się na: 

- dofinansowanie wywozu śmieci z lasu (wydatek realizowany w ramach 

ochrony środowiska) – 20.000 zł, 

- dofinansowanie wydatków związanych  gospodarką odpadami – 105.749 zł 

(kwota wynika z rozliczenia wpływów w 2013 roku, tj. 579.236 zł minus 

wydatki związane z wywozem odpadów 371.250 zł minus wydatki na 
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obsługę administracyjną 102.237 zł). Z ww. kwoty na spłatę zobowiązania 

zabezpiecza się kwotę 74.250 zł, 

- dofinansowanie zakupu energii (zobowiązanie z 2013 roku) – 60.000 zł, 

- dofinansowanie opłat za pobyt bezdomnych psów w schronisku – 45.000 zł. 

• wydatków majątkowych w kwocie 1.799.000 zł, z tego: 
a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwotę 100.000 zł przeznacza się na 

realizację zadania pn.:” Wykonanie połączenia sieci wodociągowej Gminy 
Jaktorów z wodociągiem Gminy Grodzisk Mazowiecki”, 

b) dział 600 – Transport i łączność – kwotę 1.400.000 zł przeznacza się na 
realizację następujących zadań: 
–„ Przebudowa dróg gminnych polegająca na ułożeniu warstwy destruktu na 

podbudowie z gruzu betonowego” – 500.000 zł, 

– „Wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Cichej i ul. Polskiego Związku 

Ludowego we wsi Chylice i Chylice-Kolonia, ul. Potockiego oraz ul. Księdza 

Baranowskiego we wsi Budy Grzybek, ul. Mickiewicza we wsi Międzyborów, 

ul. Okrężnej we wsi Międzyborów i Bieganów” – 900.000 zł, 

c) dział 750 – Administracja publiczna – kwotę 8.000 zł przeznacza się na „Zakup 
oprogramowania systemu informacji przestrzennej Geo-Info”, 

d) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwotę 291.000 zł 
przeznacza się na realizację zadania pn.: „Budowa nowych punktów 
oświetlenia ulicznego wraz  z opracowaniem dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej we wsiach: Jaktorów, Chylice, Chylice – Kolonia, Sade Budy, 
Bieganów”. 

Ponadto w dziale 801 – Oświata i wychowanie na wniosek dyrektora ZSP w  

Międzyborowie na „Zakup ciągnika z osprzętem do odśnieżania i utrzymania 

terenów zielonych przy ZSP w Międzyborowie przenosi się kwotę 25.000 zł 

(wydatek realizuje ZSP w Międzyborowie). 

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  15„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LVI/297/2014, która stanowi załącznik do 

niniejszego protokółu. /Radnych obecnych na sali – 15/. 

 
Ad. 5. Sprawy organizacyjne. 

  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny I. Orliński  przedstawił plan pracy w/w 

Komisji na rok 2014. 

  Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący ogłosił głosowanie. Plan pracy 

Komisji Rewizyjnej został przyjęty ,,jednogłośnie” i stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 



15 

 

  Przewodniczący Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i 

Ekologii radny G. Aliszewski przedstawił plan pracy w/w Komisji na rok 2014. 

  Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący ogłosił głosowanie. Plan pracy 

Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii został 

przyjęty ,,jednogłośnie” i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 Przewodnicząca Komisji Finansów i Inwestycji radna H. Regulska przedstawiła plan 
pracy w/w  Komisji na rok 2014.  
  Wobec braku wniosków i uwag Przewodniczący ogłosił głosowanie. Plan pracy 
Komisji Finansów i Inwestycji został przyjęty ,,jednogłośnie” i stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady wpłynęło sprawozdanie z 

wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Jaktorów za 2013 rok.  Jest to  

informacja obligatoryjna, którą wszyscy radni otrzymali w materiałach na sesję.  

    

Przewodniczący Rady przystąpił do rozpatrywania skarg. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że na sesji w dniu 13  stycznia 2014r zapoznał 

Radę z pismami P. Karoliny Nędzarek z dnia 30. 12. 2013r, które dotyczą uchwały Nr 

XLV/240/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Budy Grzybek. Pisma te zostały dostarczone radnym 

w formie elektronicznej by wszyscy mogli się z nimi szczegółowo zapoznać. Decyzją 

rady pisma zostały przekazane do Wójta Gminy celem uzyskania szczegółowych 

wyjaśnień w powyższej sprawie. 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 15„ za”, 

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

/Radnych obecnych na sali – 15/. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że na sesji w dniu 13  stycznia 2014r zapoznał 

Radę z pismami P. Grażyny Rozińskiej z dnia 30. 12. 2013r, które dotyczą uchwały 

Nr XLV/240/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy Grzybek. Pisma te zostały 

dostarczone radnym w formie elektronicznej by wszyscy mogli się z nimi 

szczegółowo zapoznać. Decyzją rady pisma zostały przekazane do Wójta Gminy 

celem uzyskania szczegółowych wyjaśnień w powyższej sprawie. Następnie 

Przewodniczący Rady odczytał wyjaśnienie Wójta.  

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący sformułował wniosek w 
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brzmieniu: „Kto z radnych jest za tym, żeby przedstawione stanowisko Wójta było 

również stanowiskiem Rady w powyższej sprawie. Rada w głosowaniu 15„ za”, 

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

/Radnych obecnych na sali – 15/. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że do biura rady wpłynęło pismo P. Agnieszki 

Szkop, które dotyczy uregulowania stanu drogi przy ul. Golczyka na odcinku od ul. 

Partyzantów do ul. Chopina w Międzyborowie.  Pismo to zostało przekazane do 

Wójta Gminy celem uzyskania szczegółowych wyjaśnień w powyższej sprawie. 

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 15„ za”, 

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

/Radnych obecnych na sali – 15/.  

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że na sesji w dniu 13  stycznia 2014r zapoznał 

Radę z pismem mieszkańców Henryszewa z dnia 18. 12. 2013r, które dotyczy 

wybudowania chodnika, oraz trasy rowerowej przy ul. Topolowej w Henryszewie. 

Pismo to zostało dostarczone radnym w formie elektronicznej by wszyscy mogli się z 

nimi szczegółowo zapoznać. Decyzją rady pismo zostało przekazane do Wójta 

Gminy celem uzyskania szczegółowych wyjaśnień w powyższej sprawie. Następnie 

Przewodniczący Rady odczytał wyjaśnienie Wójta.  

 

Przewodniczący  Rady poinformował, że na dzisiejszej sesji  radny  A. Klimiuk 

złożył wniosek w sprawie  budowy chodnika oraz trasy rowerowej w ciągu ul. 

Topolowej w Henryszewie. 

Wójt Maciej Śliwerski udzielił szczegółowych wyjaśnień w powyższej sprawie i 

poparł wniosek radnego A. Klimiuka.   

 

Przewodniczący Rady odczytał stanowisko Wójta dotyczące poparcia dla 

wystąpienia mieszkańców wsi Henryszew i Grądy w sprawie budowy chodnika w 

ciągu ul. Topolowej w Henryszewie  na odcinku wyremontowanej jezdni.  

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący sformułował wniosek w 

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

stanowiskiem Rady w powyższej sprawie. Rada w głosowaniu 15„ za”, 0„przeciw”, 

0„wstrzymujących” zaakceptowała wniosek Przewodniczącego. /Radnych obecnych 

na sali – 15/. 
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Przewodniczący Rady przypomniał, że do 30 kwietnia 2014r jest ostateczny termin 

złożenia oświadczeń majątkowych.  

Ad. 6. Zapytania i interpelacje. 

Radny G. Aliszewski poinformował, że otrzymał maila od mieszkańca gminy, który 

zwraca się zapytaniem, czy możliwe jest zamieszczenie projektów z realizacji  

inwestycji kolejowej po spotkaniu, które się odbyło się w dniu 13 marca 2014r.  

Wójt Maciej Śliwerski udzielił szczegółowych wyjaśnień w powyższej sprawie. 

   Ad. 7. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady przystąpił do sprawy przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji 

Rady Gminy. Zapytał czy Radni mają uwagi bądź wnioski do protokołu z 

poprzedniej sesji Rady Gminy.  
Wobec braku wniosków i uwag przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 

protokołu z ostatniej  sesji. Protokół z Sesji  Nr LV został przyjęty w głosowaniu 

14,,za”, 0 ,, przeciw”, 1,, wstrzymujących”. /Radnych obecnych na sali – 15/. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radny G. Aliszewski zwolnił się u 

Przewodniczącego. Stan Rady zmienił się do 14 radnych. 

 

Ad. 8. Wolne wnioski.  
 
Mieszkanka Gminy M. Kucner zapytała o budowę chodnika na ul. Skokowskiego w 
Jaktorowie. 
Mieszkaniec Gminy  S. Gadomski zapytał o budowę ul. Parkowej i ul. Jagiełły w 
Jaktorowie. Następnie zapytał kto będzie inwestorem budowy mostu na ul. Ułanów. 
Chciałby, żeby pobudować ścieżkę rowerową przy trasie Jaktorów - Grodzisk 
Mazowiecki.  
Mieszkaniec Gminy J. Wojciechowski zaproponował, żeby przy modernizacji ul. 
Pomorskiej w Jaktorowie wybrać w dobrym stanie płyty chodnikowe i ułożyć je przy 
ul. Błotnej.  
Wójt udzielił szczegółowych odpowiedzi na pytania radnych i  mieszkańców.  
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Ad. 9. 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 

 


