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

       Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Jaktorów 
 

 z dnia  29 stycznia 2014r. 
 

 
Ad. 1. Otwarcie LV Sesji Rady Gminy. 
 

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1740 otworzył LV Sesję VI 
kadencji Rady Gminy Jaktorów. Po serdecznym powitaniu wszystkich 
zgromadzonych i zapoznaniu się z listą  obecności stwierdził, iż w posiedzeniu 
uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania decyzji. 
Radny  Daniel Rosa był  nieobecny. 
Ponadto w obradach udział wzięli: 
 
- Wójt Gminy Jaktorów pan Maciej Śliwerski, 

- Sekretarz Gminy pani Wanda Brzywczy, 

- Skarbnik Gminy pani Jadwiga Florczak, 

- Mieszkańcy Gminy. 

 

 Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 
   Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 24 stycznia 2014  roku wpłynął do 
Biura Rady wniosek Wójta w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej w związku z 
koniecznością bezzwłocznego podjęcia dwóch uchwał.  
   Przewodniczący Rady stwierdził, iż wszyscy radni otrzymali porządek obrad 

dzisiejszej sesji, oraz przedstawił wniosek o wprowadzenie następującej zmiany w 

punkcie 3 dodał podpunkt c) „w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/277/2014 Rady 

Gminy w Jaktorów z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie wdrożenia Gminnego 

programu dożywiania na lata 2014 – 2020.” 

   Przewodniczący Rady zapytał czy są wnioski bądź uwagi do proponowanego 

porządku obrad.  

   Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania.  Rada Gminy w 

głosowaniu 14 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,, wstrzymujących” przyjęła zgłoszony wniosek 

do porządku obrad.  

 

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

1. Otwarcie LV Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Jaktorów na lata 
2014- 2026, 

b) zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014. 
c) zmiany uchwały Nr LIV/277/2014 Rady Gminy w Jaktorowie z dnia 

13 stycznia 2014r. w sprawie wdrożenia Gminnego programu 
dożywiania na lata 2014 – 2020. 

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Jaktorów na lata 2014 - 2026.  

 
   Skarbnik Gminy Jadwiga Florczak zreferowała projekt uchwały: wprowadzone w 

uchwale zmiany wynikają z konieczności dostosowania załącznika dotyczącego 

prognozy kwot w roku 2014 do budżetu po zmianach dokonanych na podstawie: 

Zarządzenia Nr 5/2014 z dnia 21 stycznia 2014 roku zmieniającego Uchwałę 

Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014, 

- Uchwały Nr LV/281/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku zmieniającej Uchwałę 

Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014. 

Ponadto wieloletnią prognozę finansową dostosowano do wzoru określonego w  

rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 31. 12. 2013r., poz. 1736).  

  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  14„za”, 0 „przeciw”, 0 

wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr LV/280/2014, która stanowi załącznik do 

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

 

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

 
  Wójt Maciej Śliwerski zreferował projekt uchwały przedstawiając zmiany w 

zakresie wydatków, a mianowicie: w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na realizację 

zadania pn.:” Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w 

Międzyborowie” (wydatek majątkowy w rozdziale 801 – Oświata i wychowanie) 

część powstałej nadwyżki środków w kwocie 376.597 zł przeznacza się na 

następujące zadania: 
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Wydatki bieżące –  

1) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na 
zapłatę za usługę doradztwa podatkowego w związku z planowaną 
transakcją przeniesienia na własność gminy Jaktorów części majątku (sieć i 
urządzenia kanalizacyjne) z „PGK Żyrardów” Spółki  z o.o. której 
udziałowcem jest Gmina. Usługa obejmuje: 
-przegląd i analizę charakteru przenoszonego majątku wraz  wydaniem opinii 

podatkowej, 

-przygotowanie i złożenie wniosku do MF o wydanie interpretacji prawa 

podatkowego, 

-wydanie memorandum podatkowego w zakresie opodatkowania planowanej 

transakcji podatkiem VAT, 

2) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 41.597 zł, w tym: z 
przeznaczeniem na zwrot kosztów procesu w kwocie 34.348 zł oraz kosztów 
sądowych w kwocie 7.249 zł dot. sprawy o odszkodowanie w związku ze 
stwierdzeniem przez sąd, z pozwu przeciwko Gminie nieważności Uchwały 
Nr IV/23/2007 z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego - postanowienie Sygnatura akt  I C 406/12  

Wydatki majątkowe – 

1) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na 
realizację nowego zadania majątkowego pn.: „Opracowanie dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej dla budowy oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Jaktorów”, 

2) dział 600 – Transport i łączność – kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na 
realizację nowego zadania majątkowego pn.: ”Modernizacja drogi gminnej we 
wsi Budy Zosine i Stare Budy na odcinku od km 0+875 do km 2+000,55”, 

3) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwotę 5.000 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Zakup pługa do 
odśnieżania (jako elementu wyposażenia ciągnika)”. 

Ponadto w dziale 600 – Transport i łączność stosownie do nazwy przedsięwzięcia 

zawartego w WPF Gminy Jaktorów na lata 2014 - 2026 nazwa zadania:  

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic 

Armii Krajowej, Partyzantów, Wojska Polskiego, Armii Ludowej w m. 

Międzyborów, ul. Jaworowej w m. Henryszew, Grądy na terenie Gminy Jaktorów” 

otrzymuje następujące brzmienie: „Przebudowa drogi gminnej: ul. Armii Krajowej, 

Partyzantów, Wojska Polskiego, Armii Ludowej w m. Międzyborów, ul. Jaworowej 

w m. Henryszew, Grądy w Gminie Jaktorów - w tym   Opracowanie dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej” (wartość zadania w 2014 roku wynosi 256.246 zł). 

Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedmiotowym projektem 

uchwały.   

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i 

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

podjęła uchwałę Nr LV/281/2014, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

/Radnych obecnych na sali – 14/. 
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Ad.3c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/277/2014 Rady Gminy 
w Jaktorowie z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie wdrożenia Gminnego 
programu dożywiania na lata 2014 – 2020. 

 
Sekretarz Gminy Wanda Brzywczy zreferowała projekt uchwały. Zmiana tej uchwały 

wynika z konieczności zmiany zapisu § 3 podjętej uchwały  Nr LIV/277/2014 Rady 

Gminy Jaktorów z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie wdrożenia Gminnego 

programu dożywiania na lata 2014 – 2020, a mianowicie  § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 

stycznia 2014r”,  ponieważ uchwała ta nie stanowi aktu prawa miejscowego, a więc 

nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego jak 

to było zapisane w § 3 zmienianej uchwały . 

Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedmiotowym projektem 

uchwały.   

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i 

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

podjęła uchwałę Nr LV/282/2014, która stanowi załącznik do niniejszego protokółu. 

/Radnych obecnych na sali – 14/. 

 
Ad. 4. Sprawy organizacyjne. 
 
Przewodniczący Rady przystąpił do sprawy przyjęcia protokołów z poprzednich 

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

poprzednich sesji Rady Gminy.  
Radny R. Kurek złożył wniosek do protokółu Nr LII z dnia 25 listopada 2013r. w 

punkcie 4 c) wpisać prawidłowe brzmienie zgłoszonego przez Niego wniosku: 

„Radny Kurek zgłosił wniosek formalny o obniżenie średniej ceny skupu żyta do 

kwoty 50 zł za 1 dt.”, oraz  prawidłowy wynik głosowania tego wniosku „Rada w 

głosowaniu 8 „przeciw”, 6 „wstrzymujących”, 1 „za”. Wniosek Radnego został 

uwzględniony w treści protokółu. 

Wobec braku innych wniosków i uwag przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 

protokołów z ostatnich  sesji. Protokóły z Sesji  Nr LIII i Nr LIV zostały przyjęte w 

głosowaniu 12,,za”, 1,, wstrzymujących”,1 ,, przeciw”.  

   Przewodniczący Rady odczytał sprostowanie protokołu z XLV Sesji Rady Gminy 

Jaktorów z dnia 24 czerwca 2013r, które zostało przez Radnych przyjęte 

jednogłośnie. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej I. Orliński poinformował, że posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 4 lutego 2014r o godz. 1300 w Urzędzie 

Gminy.  Komisja będzie się zajmować rozpatrywaniem skarg.  
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Ad. 5. Wolne wnioski. 
 
Radny G. Aliszewski  zgłosił, że po ostatnich opadach śniegu chodniki są nie 

odśnieżane. 

Radny R. Kurek zapytał o chodniki przy trasie 719 czy są posypywane solą czy tylko 

odśnieżane. 

Mieszkaniec Gminy S. Gadomski zapytał co wchodzi w skład kompleksu 

sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie. 

Wójt udzielił szczegółowych odpowiedzi na pytania radnych i mieszkańców. 

Mieszkaniec Gminy S. Gadomski zapytał kiedy rozpocznie się budowa wiaduktu 

przy przejeździe kolejowym. 

Wójt poinformował, że inwestycja kolejowa rozpocznie się po uprawomocnieniu  

pozwolenia na budowę. 

Mieszkaniec Gminy S. Gadomski chciałby się dowiedzieć kto był przeciwko tej 

inwestycji. 

Mieszkanka Gminy Cz. Skoneczna poinformowała, że decyzja Wojewody jest 

zamieszczona na stronie internetowej więc można sprawdzić kto z mieszkańców 

protestował.  

 

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 


