
PROTOKÓŁ  Nr XXXII/2009 
 

Sesji Rady Gminy Jaktorów 
z dnia 27 kwietnia 2009r. 

       
          Ad.1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy. 
 
Obrady XXXII sesji Rady Gminy Jaktorów V Kadencji (2006-2010) otworzył o godz. 
1615. Mirosław Byczak Przewodniczący Rady Gminy powitał Radnych i 
zaproszonych gości. Następnie stwierdził, że po sprawdzeniu zgodnie z listą 
obecności na sesji znajduje się 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
W obradach udział wzięli; 
- Wójt Gminy P .Maciej Śliwerski, 
- Sekretarz Gminy P .Wanda Brzywczy, 
- Skarbnik Gminy P. Jadwiga Florczak, 
- Dyrektor ZSP  w Międzyborowie P . Dariusz Grabowski , 
- Dyrektor ZSP w Jaktorowie P. Zofia Adamaszek 
- Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
  P. Monika Kapuściak, 
- Sołtysi. 
 

  Ad.2 . Przyjęcie porządku obrad. 
 
     Przewodniczący przedstawił porządek obrad, i zaproponował wprowadzenie 
następujących projektów uchwał: w punkcie 6d w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Jaktorów na rok 2009; w punkcie: 6e w sprawie podejmowania inwestycji w 2010 
roku pn: „Przebudowa drogi gminnej-ul. Parkowa w Chylicach-Kolonii”; w punkcie: 
6f w sprawie zmiany osobowego Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. 
R. Aliszewski- proponuje zmianę w projekcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Jaktorów w  § 1 pkt. 
2 „Koszty nabycia ponosi Gmina”, proponuje wstawić- „Koszty aktu notarialnego 
ponosi Gmina .Koszty te zostaną pokryte ze środków zabezpieczających w budżecie 
Gminy w Dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa Rozdziale 70005 Gospodarka 
Gruntami i Nieruchomościami § 4300 Zakup usług pozostałych ’’.  
     Przedstawione propozycje Przewodniczącego i R. Aliszewskiego. Rada przyjęła 
jednogłośnie.  
      P. Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad sesji obejmujący 
wprowadzone zmiany. 
  
1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych 

uchwał od ostatniej sesji. 



4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Jaktorowie za rok 2008; Planu potrzeb na 2009 rok oraz sprawozdania z realizacji 
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o zaliczce alimentacyjnej w 
roku 2008. 

5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i 
rozwiązywania problemów Alkoholowych  w 2008 roku. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz 

Gminy Jaktorów, 
b) sprzedaży nieruchomości,  
c) uchwalenia wysokości diet członków Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 
d) zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009, 
e) podejmowania inwestycji w 2010 roku pn: „Przebudowa drogi gminnej-ul. 

Parkowa w Chylicach-Kolonii”, 
f) zmiany  składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 
2008: 
a) zapoznanie Rady Gminy z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 
b) zapoznanie z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące: 

- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2008, 
- wniosku Komisji Rewizyjnej, 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
Jaktorów z tytułu wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2008. 

8. Sprawy organizacyjne. 
9. Zapytania i interpelacje. 
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.  
11. Wolne wnioski. 
12. Zakończenie obrad. 

 
Przystąpiono do głosowania. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad z 
wprowadzonymi zmianami. 
 
         Ad.3. Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych uchwał zarządzeń i 
uchylonych uchwał od ostatniej sesji. 
 
P. Wójt- prace przy budowie kanalizacji są już bardzo zaawansowane i przebiegają 
w dobrym tempie.  Spotkanie w sprawie kanalizacji  odbędzie się dnia 5 maja 2009r. 
o godz.18  z mieszkaniami  Jaktorowa  a, dnia 6 maja 2009r z mieszkaniami 
Międzyborowa. Opracowaliśmy projekt unijny inwestycji polegającej na 
modernizacji ulicy Parkowej opiewający na kwotę około 3 milionów zł. był on 
profesjonalnie przygotowany ale znalazł się dopiero na 260 miejscu na 500 
zgłoszonych, ponieważ ulica Parkowa nie jest drogą przelotową i przecina ją 
przejazd kolejowy od drogi wojewódzkiej, takie projekty nie zostały wysoko 
oceniane o jego dobrym przygotowaniu. Do inwestycji kanalizacyjnej udało się 



wprowadzić dodatkowo 1 milion euro zaoszczędzony przy inwestycjach  
Żyrardowskich, a mimo wszystko nie udało się uzyskać dofinansowania. Przetarg 
na równanie dróg w naszej gminie wygrał Pan Mirosław Baraniak z Żabiej Woli, był 
on najtańszym oferentem. Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę paliwa dla 
Gminy Jaktorów w 2009r.-2010r. na benzynę bezołowiową, olej napędowy i gaz. 
Przetarg wygrała stacja paliw Krupiński znajdująca się w Starych Budach. 
      Na obrady Sesji przybył radny powiatu grodziskiego pan Zbigniew  Reluga. 
P. Skarbnik-od ostatniej sesji zostało podjęte jedno zarządzenie nr 7  z dnia 31 marca 
2009r. Zmiany w budżecie dotyczą zwiększenia dotacji celowych w zakresie pomocy 
społecznej. Zwiększa się kwotę dotacji na zasiłki stałe o 1000zł. Zmiany powyższe 
wprowadza się zgodnie z pismem Nr FIN.I.301/3011/14/2009 Wydziału Finansów i 
Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z 
ustaleniem na rok 2009 ostatecznych kwot dotacji  na zadania z zakresu administracji 
rządowej zleconych gminom do realizacji. Nastąpiło również zwiększenie dotacji 
celowej na pomoc materialną dla uczniów. Zmiany powyższe wprowadza się 
zgodnie z pismem Nr FIN.I.301/3011/854/14/09 Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów i Budżetu z  przeznaczeniem na  
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej  dla uczniów o charakterze 
socjalnym.  
       

    Ad.4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jaktorowie za rok 2008; Planu potrzeb na 2009 rok oraz 
sprawozdania z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz 
ustawy o zaliczce alimentacyjnej w roku 2008.  
 

     O przedstawienie Radzie w/w sprawozdania P. Przewodniczący poprosił P. 
Tuzińską Agnieszkę – pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jaktorowie. Omówiła ona obydwa sprawozdania i po dyskusji 
przystąpiono do głosowania. Rada w głosowaniu: 15-„za”,0-„przeciw”, 0 
„wstrzymujących się”: przyjęła sprawozdania. 
 
 
            Ad.5 . Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  

          Alkoholowych i rozwiązywanie problemów Alkoholowych 2008 roku.   
     

     O przedstawienie Radzie w/w sprawozdania P. Przewodniczący poprosił P. 
Kapuściak - Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 
P. Kapuściak – w 2008r profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na 
terenie naszej gminy zajmowała się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, w której w skład w chodzili: przedstawiciele szkół (pedagog i 
nauczyciel), dwóch pracowników GOPS, pracownik Komisariatu Policji oraz 
Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki Problemów Alkoholowych. Wysokość środków 
przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 2008r stanowiła kwotę 70.476,00 zł. Całość sprawozdania 
otrzymaliście państwo wcześniej proszę o ewentualne pytania.  



      Wobec braku pytań i wniosków przystąpiono do głosowania. Rada w 
głosowaniu: 15-„za”,0-„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”; przyjęła sprawozdanie. 
 
                 
 
        Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach:  
                   
    
 Ad.6a Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

w drodze darowizny na rzecz Gminy Jaktorów. 
 
  P. Przewodniczący poprosił o zreferowanie projektu uchwały Przewodniczącego 
Komisji Budownictwa Radnego Grzegorza Aliszewskiego.  
R. Aliszewski – ten projekt dotyczy drogi, która znajduje się w miejscowości Grądy i 
Henryszew. Na komisji budownictwa ustaliliśmy, że by przygotowywać do 
przejmowania na rzecz Gminy takie drogi, które mają uregulowany stan prawny. W 
omówionym przypadku mamy do czynienia z darowizną o bardzo dużej 
powierzchni. Projekt spełnia w/w wymogi jest korzystny dla Gminy, prosimy o jego 
przyjęcie.  
P. Przewodniczący – proszę nanieść poprawkę w  § 2 projektu, który obecnie 
otrzymuje brzmienie „Koszty aktu notarialnego ponosi Gmina. Koszty zostaną 
pokryte ze środków zabezpieczonych budżecie Gminy w Dziale 700 Gospodarka 
Mieszkaniowa Rozdziale 70005 Gospodarka Gruntami Nieruchomościami § 4300 
Zakup usług pozostałych .”  
     Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie nieruchomość w drodze darowizny na rzecz Gminy Jaktorów. 

Rada w głosowaniu: 15-„za”,0-„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”- podjęła 
uchwałę Nr XXXII/203/2009, która stanowi załącznik do protokółu.  
  
          Ad. 6b Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.  
   
     P. Przewodniczący poprosił o referowanie projektu uchwały Wójta Gminy.  
P. Wójt –nieruchomości o których mowa jest w tym projekcie leżą w miejscowości 
Budy Grzybek (Kołaczek) dla część działek mamy zgodę na sprzedaż i natomiast 
pozostałe musieliśmy ponownie podzielić ponieważ Wojewoda Mazowiecki 
wprowadził zmiany do planu w związku tym , część gruntów stała się budowlana.  
        Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomość w drodze darowizny na rzecz Gminy Jaktorów. 
Rada w głosowaniu: 15-„za”,0-„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”- podjęła uchwałę 
Nr XXXII/204/2009, która stanowi załącznik do protokółu.  
             

Ad. 6c. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wysokości diet członków     
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 
     P. Przewodniczący poprosił o referowanie projektu uchwały Pełnomocnika Wójta 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych P. Monikę Kapuściak. 



P. Kapuściak- wysokość diet członków komisji GKRPA zazwyczaj była uchwalana 
wraz z gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych. W tym 
roku została skierowana prośba od Radcy Prawnego Wojewody Mazowieckiego o  
ustalenie wysokości diet członków komisji w formie uchwały i przesłania załącznika 
naszego programu. W projekcie uchwały ustala się członkom Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenie w wysokości 150 zł. 
brutto. Członkowi komisji delegowanemu poza teren gminy przysługuje zwrot 
kosztów podróży środkami masowej komunikacji zakwaterowania oraz 
wynagrodzenie  w wysokości ustalonej.    
        Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia diet 
członków GKRPA. Rada w głosowaniu: 15-„za”,0-„przeciw”, 0 „wstrzymujących 
się”- podjęła uchwałę Nr XXXII/205/2009, która stanowi załącznik do protokółu.  
  
                    Ad. 6d. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2009. 
 
     P. Przewodniczący poprosił o referowanie projektu uchwały panią skarbnik 
Jadwigę Florczak.  
P. Skarbnik-proszę poprawić w załączniku numer 1 w § 4390 słowo „erspertyc” na 
słowo „ekspertyz”.  W tym projekcie wprowadzamy dotację rozwojową w kwocie 68 
500 zł.  z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego - „Dla mnie, dla 
ciebie , dla nas”. Na ten program zabezpiecz się łącznie z dotacją kwotę  76.700 zł.  
        Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu 
na rok 2009. Rada w głosowaniu: 15-„za”,0-„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”- 
podjęła uchwałę Nr XXXII/206/2009, która stanowi załącznik do protokółu.  
  
                  Ad. 6e. Projekt uchwały w sprawie podejmowania inwestycji w 2010 

roku pn.: „Przebudowa drogi  gminnej –ulica  Parkowa w  
Chylicach –Kolonii”.  

                        
     P. Przewodniczący poprosił o referowanie projektu uchwały Wójta Gminy 
Jaktorów. 
P. Wójt – projekt ten jest kontynuacją podjętej przed chwilą uchwały w sprawie 
zmiany budżetu.  W roku 2010 podejmiemy inwestycje przebudowę drogi gminnej –
ulicy Parkowej w Chylicach – Kolonii na odcinku od ulicy Akacjowej do ulicy 
Leśmiana.   W tym roku planujemy, przebudowę mostu koło straży  w Jaktorowie , a 
także  planujemy zrobić chodnik i ścieżkę rowerową o szerokości 3 metrów, przy 
ulicy Ogrodowej do wejścia do szkoły w Jaktorowie. Mamy projekt oraz pieniądze 
na przebudowę drogi od ulicy Alpejskiej do ulicy Leśmiana. Jednocześnie 
powinniśmy przebudować ulicę Parkową w Chylicach - Kolonii jednak nie 
dostaliśmy dofinansowania na przebudowę tej ulicy, uważam, że w przyszłym roku 
powinniśmy przebudować  część ulicy Parkowej około 700m w  najgorszym odcinku 
tej ulicy . Pieniądze na przebudowę części ulicy Parkowej przeznaczymy z naszego 
budżetu. 

                             Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie podejmowania 
inwestycji w 2010 roku pn.: „Przebudowa drogi gminnej –ulica Parkowa w  
Chylicach –Kolonii”. Rada w głosowaniu: 15-„za”,0-„przeciw”, 0 „wstrzymujących 
się”- podjęła uchwałę Nr XXXII/207/2009, która stanowi załącznik do protokółu. 



 
             Ad. 6f . Projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji   

Spraw Społecznych i Oświaty. 
 
P. Przewodniczący – do biura rady w płynął wniosek radnego Loncy z prośbą o 
przyjęcie rezygnacji ze stanowiska przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i 
Oświaty oraz z członkostwa w tej komisji.  
R. Drązikowski – jestem od kilku miesięcy członkiem tej komisji i rozumiem decyzję,  
którą złożył p. Krzysztof  Lonca. Sądzę że, bardzo ważne są  inwestycje  drogowe, 
projekty unijne, projekt kanalizacyjny, ważne są budynki gimnazjum, ale 
najważniejsze jest wykształcenie dzieci. Największą uwagę trzeba zwrócić na 
wychowanie dzieci, żeby relacje uczniów z nauczycielami były dobre. W ciągu 
trzech lat nie można scalić załogi, żeby pracowała na dobre wychowanie dzieci. 
Jeżeli pan Krzysztof Lonca rezygnuje ze stanowiska przewodniczącego i członka 
komisji to ja szanuję pana decyzję. Osobiście nie widzę sensu pracy tej komisji. 
Składam rezygnację z członkostwa Komisji ds. Spraw Społecznych i Oświaty. 
Rezygnację jutro  złoże na piśmie. 
R. Orliński - ponieważ nie jestem w tej  komisji,  proszę o wyjaśnienie całej sprawy . 
R. Lonca – Nie widzę możliwości pracy w tej komisji, mam prośbę o uszanowanie 
mojej decyzji i przyjęcie rezygnacji. Pozostałych członków komisji proszę, aby w niej 
zostali.  
R. Aliszewski – proszę Rade o nie przyjmowanie tej uchwały. Powinniśmy mieć czas 
na prze dyskutowanie tej  sprawy. Radny Lonca ma największe predyspozycje do 
prowadzenia tej komisji.  
R. Lonca – dziękuje za zaufanie bardzo mi zależy abyście państwo przyjęli moją 
rezygnację na dzisiejszej sesji . 
P. Wójt – różnimy się z R. Krzysztofem  Loncą w ocenie sytuacji, ale jest  on bardzo 
dobrym członkiem Komisji Oświaty. Pomimo że się nieraz nie zgadzamy, cenię jego 
zapał do pracy. Zawsze ma swoje zdanie nie patrząc na relacje innych. W  
szkolnictwie chcemy podwyższać poziom nauczania.  Jeżeli ze szkolnictwa będą 
odchodzić takie osoby jak Krzysztof Lonca nie będzie nam łatwo. Krzysztofa Lonca  
proszę, żeby nie wycofywał swojej rezygnacji. Zacznijmy jeszcze raz pracować 
wspólnie.  
 R. Lonca - myślę że różnimy się z panem Wójtem co do oceny oświaty w obecnej 
sytuacji.  Panie Przewodniczący proszę o  skończenie dyskusji i przegłosowanie tej 
uchwały. 
     Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany składu 
osobowego Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. Rada w głosowaniu: 7-„za”,7-
„przeciw”, 1 „wstrzymujących się”- uchwała nie została podjęta. 
R. Lonca – z wracam się z prośbą o reasumpcję głosowania. 
R. Szumacher – czy trzeba głosować nad rezygnacją członka komisji? 
P. Miśkiewicz ( prawnik Urzędu Gminy Jaktorów) – rezygnacje można składać tylko 
i wyłącznie ze stanowiska przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady. 
Członka komisji można tylko odwołać stąd przygotowany projekt uchwały. Jeżeli 
chodzi o reasumpcję głosowania to statut nie przewiduje takiej opcji. W konstytucji 
jest taki zapis ale odnosi się do sejmu. 
 



           Ad.7. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu 
gminy  za rok 2008. 

 
 
              Ad.7a. Zapoznanie Rady Gminy z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w 

sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.  
 
     P. Przewodniczący zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Ireneusza Orlińskiego odczytanie wniosku.  
R . Orliński – Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Jaktorowie na posiedzeniu w dniu 
2 kwietnia 2009 roku, rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy w Jaktorowie z 
wykonania budżetu Gminy za 2008 rok, porównała z wynikami kontroli budżetu, 
jakich dokonała w ciągu roku oraz innymi sprawozdaniami i uwagami innych 
komisji, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień Wójta a następnie stwierdziła co 
następuje: Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu 
roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 24.399.929,00zł. Dochody 
wykonano w kwocie 26.285.836,57 zł, co stanowiło 107,73% planu, w tym planowane 
dochody własne na kwotę 12.261.312 zł, wykonanie w kwocie 14.177.124,20zł, co 
stanowi 115,63% planu. Plan wydatków po zmianach dokonywanych w ciągu roku 
przewidywał 31.762.352,00zł,natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 
29.983.554,87zł, co stanowi 94,40% ogółu planu. Na realizację wydatków 
majątkowych planowano w budżecie Gminy kwotę 11.010.275 zł ,co stanowiło 
34,67% planu wydatków. Wydatkowaną kwotę 9.842.702,68 zł, co stanowi 89,40% 
planowanych wydatków majątkowych. Z planowanej kwoty 11.010.275 zł na 
inwestycje realizowane bezpośrednio przez Gminę przypada kwota 4.833.775 zł, 
wykonanie 3.666.202,68zł. Wydatki bieżące budżetu zaplanowano na kwotę 
20.752.077 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 20.140.852,19 zł, co stanowi 97,06% 
ogółu planu. Planowany deficyt budżetu Gminy na koniec 2008 roku wyniósł kwotę 
7.362.423 zł. Źródło sfinansowanie deficytu budżetu stanowiły przychody z emisji 
obligacji w kwocie 4.700.000 zł , zaciąganych pożyczek 87.000zł i innych źródeł w 
kwocie 2.575.423 zł. Budżet Gminy Jaktorów zamknął się za 2008 rok wynikiem 
ujemnym  w wysokości 3.697.718,30 zł. Ze środków budżetu Gminy w 2008 roku 
spłacono raty zaciągniętych pożyczek w kwocie 539.254,87zł, na plan 580.950zł. 
Związku zaciągniętych pożyczek zadłużenie na koniec 2008 roku wyniosło na kwotę 
11.323.145,50 zł z terminem spłaty w 2009 roku i w latach następnych stanowi 43% 
dochodów i nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia tj. 
60%. Gmina na 31 grudnia 2008 roku nie posiadała wymaganych zobowiązań z 
terminem płatności do 31 grudnia 2008 roku z tytułu np: dostaw towarów usług 
składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy , a także wynikające z ustaw i 
orzeczeń sądu , udzielonych poręczeń i gwarancji. Skutki obniżenia górnych stawek 
podatków za 2008rok wyniosły 2.745.553 zł. Skutki udzielonych umorzeń podatków 
za 2008 rok wynosiły 13.753 zł, a rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 
36.184,30 zł. Łącznie stanowi to kwotę 2.795.490,30 zł , tj .10,64 % zrealizowanych 
dochodów. Wójt Gminy realizując zadania związane z wykonywaniem budżetu 
kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w 
gospodarowaniu środkami publicznymi . Powyższe dane stanowią podstawę do 



wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy za rok 2008 i wystąpienia 
do rady gminy z wnioskiem o udzielenie Wójtowi absolutorium.  
              
   
           
 
Ad. 7b.  Zapoznanie z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące: 
                     - sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaktorów za rok 2008, 
                     -wniosku Komisji Rewizyjnej. 
   
   P. Przewodniczący przeczytał uchwałę Nr 33/2009/P Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie 
wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z 
wykonania budżetu za rok 2008. W uchwale tej Skład Orzekający RIO w wyniku 
analiz przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdań z wykonania 
budżetu za rok 2008 wydaje opinię pozytywną. 
        P. Przewodniczący przeczytał Uchwałę Nr 75/2009/P Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Orachunkowej w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2009r. wyrażają 
opinię o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jaktorów wniosku w 
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Skład Orzekający RIO 
pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Jaktorowie w 
sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2008 rok.  
 
 
                Ad.7 c. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi    

Gminy Jaktorów z tytułu wykonania budżetu Gminy Jaktorów za     
rok 2008. 

 
     Przystąpiono do głosowania projektu uchwały w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Jaktorów z tytułu wykonania budżetu Gminy 
Jaktorów za rok 2008. Rada w głosowaniu: 15-„za”,0-„przeciw”, 0 „wstrzymujących 
się”- podjęła uchwałę Nr XXXII/208/2009, która stanowi załącznik do protokółu.  
Głosowanie odbyło się w sposób jawny.   
 
 
                Ad. 8 Sprawy organizacyjne 
 
P. Przewodniczący – na poprzedniej sesji rozpatrywaliśmy dwie skargi złożone 
przez: Pana Jana Pańczyka i Lidii  Kucińskiej, które przekazaliśmy do  rozpatrzenia 
do Komisji Rewizyjnej. Proszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Ireneusza 
Orlińskiego  o przedstawienie opinii na temat skarg. 
R. Orliński - Komisja Rewizyjna spotkała się dnia 2 kwietnia 2009 roku, w sprawie  
skargi Pani Lidi Kucińskiej i zapoznała się z dokumentami z ubiegłego roku, 
kierowanymi do Wójta Gminy w sprawie odwołania decyzji  zezwalającej na 
budowę mieszkalnego  jednorodzinnego domu. Komisja zapoznała się z 
postanowieniem Nr KOA 579/Ar/09 z dnia 17 marca 2009 Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Warszawie w którym to SKO uznaje zażalenie pani 



Lidii Kucińskiej zasadne i wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy do dnia 
1 kwietnia 2009r. oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i osób winnych nie 
załatwienia przedmiotowej sprawy w terminie przewidzianym przepisami KPA. 
Urząd Gminy, Jaktorów nie dopełnił obowiązku i nie załatwił sprawy z określonym 
trybem dla tego też Komisja Rewizyjna uznała skargę zasadną.  
Komisja Rewizyjna zajęła się również skargą Pana Jana Pańczyka z dnia 11 marca 
2009r. w której to skarży on Wójta Gminy Macieja Śliwerskiego i Przewodniczącego 
Rady Gminy Mirosława Byczaka o nie uczciwe przejęcie działki Nr 156 i Nr 170.  Z 
przedłożonych materiałów  (Ksero mapy podziału działki 157 i sąsiednich  działek 
156 , 170 ) nie wynika że działki nr. 156 i 170 - drogi gminne są własnością Pana Jana 
Pańczyka. Z przedłożonych materiałów wynika, że tylko działka 157 jest objęta 
księga wieczystą 33569. Pan Jan Pańczyk nie przedstawił dokumentów, z których 
wynikałoby, że posiada jakiekolwiek prawa do w/w działek. Komisja Rewizyjna 
wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną. 
     Radni w głosowaniu jednogłośnie uznali skargę Pana Jana Pańczyka za 
bezzasadną. Natomiast skargę Pani Lidii Kucińskiej dnia 24 marca 2009r. Rada w 
głosowaniu jednogłośnie uznała za zasadną w przedmiocie bezczynności Wójta 
Gminy Jaktorów.  
     P. Przewodniczący odczytał pismo z dnia 22 kwietnia 2009r. Pani Hanny 
Kwiatkowskiej skierowane do Rady Gminy Jaktorów. Autorka pisma prosi o 
wydanie decyzji w sprawie zabudowy  działek  211 i 272 w Międzyborowie, oraz 
określenie strat finansowych spowodowanych przez zaśmiecanie w/w działek.    
R. Szumacher - proponuje skierować skargę do Wójta Gminy, aby przygotował 
pismo i odpowiedź w tej sprawie. 
    P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Radnego 
Szumachera. Radni w głosowaniu jednogłośnie zdecydowali o przekazaniu pisemnej 
prośby Pani Hanny Kwiatkowskiej do rozpatrzenia zgodnie z właściwością Wójtowi 
Gminy Jaktorów.  
P. Przewodniczący – szanowni państwo chciałbym poruszyć bardzo istotny dla 
Rady temat. Zesławianie naszej Gminy w programie telewizyjnym TVP 1 Regionalna 
gdzie dwóch radnych starostwa grodziskiego wypowiadało się w sposób niezgodny 
z prawdą na temat stanu boiska sportowego w Międzyborowie. Temat ten 
kontynuowano w Gazecie Grodziskiej, w której to pojawiło się mnóstwo 
przekłamań. Sprawa boiska ciągnie się od 2001 roku została kilkakrotnie umorzona 
przez Prokuraturę, a obecnie prowadzi ją Sąd Rejonowy w Żyrardowie. W sprawie 
tej zgromadzono bardzo bogatą dokumentację badań zleconych przez wszystkie 
możliwe instytucje: powiatowe, wojewódzkie i centralne związane z Ochroną 
Środowiska z Prokuraturą Okręgową w Płocku i Starostwem Powiatowym w 
Grodzisku Mazowieckim. Włączenie a wykonywanych przez najlepsze 
akredytowane laboratoria w Polsce, których wynik jest jednoznaczny:, teren boiska 
jest ekologicznie czysty. Zachodzi pytanie, dlaczego radni powiatowi P. Reluga i P. 
Kopeć mając wiedzę na temat znajdującej się w starostwie pełnej dokumentacji z 
wynikami badań dotyczącymi boiska, które jednoznacznie stwierdzają o braku 
jakiegokolwiek zagrożenia ekologicznego na tym terenie, mówią w mediach 
nieprawdę: 



- dlaczego nie zaczekali na rozstrzygnięcie sądu w tej sprawie dlaczego w telewizji 
występują w roli rzekomych ekspertów mówiąc, że teren jest zatruty i skażony i całą 
glebę trzeba wywieść podając nawet kwotę tej operacji, 
- uważam, że robią to świadomie strasząc naszych mieszkańców tym co tak 
naprawdę nie istnieje i zniesławiają naszą gminę. 
Uważam, że, my jako Rada Gminy powinniśmy zaprotestować przeciwko takiemu 
przedstawieniu sprawy. Radni powiatowi są wybierani przez nas powinni nas 
reprezentować a nie zniesławiać Gminę, jednocześnie wprowadzając w błąd opinię 
publiczną. 
R. Szumacher – proponuje spotkać ze Starostą i więcej nie rozmawiać na ten temat. 
Nasze działania powinny być na kierowane na zwinięcie tematu a nie na jego 
rozwijanie. Zdajemy sobie sprawę, że stało się źle, lecz teraz w naszym interesie jest 
jak najszybciej sprawę zakończyć.  

      R. Reluga – doszły mnie słuchy, że Wójt ma inne plany związane z boiskiem stąd 
moje wystąpienie w telewizji. Co do osadów ściekowych na boisku jest tam sporo 
wątpliwości.  

      R. Lonca – poczekajmy na orzeczenie sądu. Uważam, że kampania wyborcza nie 
powinna być elementem sesji. Propozycja radnego Szumachera jest bardzo trafna. 

R. Idrian - czyj to był pomysł ze zmianą przeznaczenia gruntów? Pan Reluga 
powinien poinformować Radę Gminy Jaktorów o tych planach. Całe wystąpienie 
pana Relugi uważam za bardzo niesmaczne. 
R. Aliszewski – stawiam wniosek, aby sprawę globalnie doprowadzić do 
zakończenia, czyli wyjaśnić sprawę w starostwie i jednocześnie czekać na 
rozstrzygnięcie sądu. Komisja Budownictwa łącznie z Wójtem powinna zająć się tą 
sprawą. 
 P. Wójt – chciałem zapewnić wszystkich tu obecnych że tereny boiska są 
przeznaczone na usługi oświatowo -sportowe.   
P. Przewodniczący – proponuje się zwrócić do Rady Powiatu z prośbą wyjaśnienie 
całej sprawy, gdyż nie wiemy czy radni reprezentowali siebie czy też radę powiatu.  
R. Szumacher – proponuję poddać pod głosowanie wniosek radnego Aliszewskiego. 
P. Przewodniczący – mam pytanie do radnego Szumachera. Co wyjaśni Komisja 
Budownictwa skoro są zrobione wszystkie badania tego terenu a sprawa jest w 
sądzie.  
R. Aliszewski – czy Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji na 
użytkowanie drogi? 
P. Wójt –odpowiem na pytanie na następnej sesji, gdyż szczegółowo muszę 
sprawdzić sprawę. 
R. Aliszewski – proszę Wójta o przygotowanie na następną sesję odpowiedzi na 
pytanie:  co z formalnego punktu blokuje użytkowanie boiska? 
P. Przewodniczący – temat boiska użytkowania to odrębna sprawa, teraz 
powinniśmy się zająć tym co wydarzyło się w mediach.  
R.  Idrian – czy można wejść z dziećmi na boisko? 
P. Grabowski ( Dyrektor ZSP w Międzyborowie) – na boisko dzieci nie mogą wejść, 
ponieważ, toczy się postępowanie w tej sprawie, znajduje się w sporej odległości od 
szkoły, to nie jest boisko szkolne,to boisko klubu wrzos. 



R. Lonca – Panie Przewodniczący rada wypowiedziała się jasno, że chce poznać 
problem od strony formalnej.  
P.Przewodniczący – nadal uważam, że w tej sprawie jako Rada Gminy powinniśmy 
skierować pismo do Rady Powiatu z prośbą o wyjaśnienie. 
P. Reluga – Pan Przewodniczący zarzuca kłamstwo mojemu koledze. Ja za niego nie 
mogę odpowiadać. Ja powiedziałem tylko, „ jeżeli Wójt nie może sobie poradzić to 
może Starostwo sobie poradzi”.  
P. Przewodniczący – składam wniosek, aby Rada Powiatu wyjaśniła, to zdarzenie w 
TVP Regionalna oraz kogo reprezentowali w mediach radni powiatowi. 
R. Aliszewski – Pan Przewodniczący myli osobiste wypowiedzi poszczególnych 
radnych z opinią całej rady powiatu.  
P. Przewodniczący – nie jestem przekonany czy były to osobiste wypowiedzi pana 
radnego, ponieważ w programie telewizyjnym był napis „Komisja Ochrony 
Środowiska Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim”. Dlatego też 
pomawiam swój wniosek wnioskiem wyjaśnienie tej sprawy: 
     Za wnioskiem Pana Przewodniczącego, aby w tej sprawie skierować pismo do 
Rady Powiatu z prośbą wyjaśnienie zaistniałej całej sytuacji: - 1 „za”, -13 
„wstrzymujących się” – 1 „nie brał udziału w głosowaniu.”  
                  Ad. 9. Zapytania i interpelacje. 
 
R. Lonca –proszę przygotować na następną sesję odpowiedź na pytanie: według 
którego regulaminu  został wypłacony dodatek dla nauczycieli za styczeń 2009r? 
P. Przewodniczący – przygotujemy informacje na następną sesje. 
 
                     Ad. 10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
 
     Radni przystąpili do głosowania nad przyjęciem protokółu z poprzedniej sesji 
Rady Gminy. Stosunkiem głosów 15 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujące się” 
protokół został przyjęty. 
 
                    Ad. 11. Wolne wnioski. 
 
R. Drązikowski – proszę Wójta Gminy, aby przeniósł szpecące pojemniki z logo PCK 
w inne miejsce. 
R. Aliszewski – w Gminie, Wiskitki są wystawione kontenery na selektywną zbiórkę 
odpadów, czy udało się w naszej Gminie wystawić podobne kontenery?  
P. Bielecka  - rozmawiamy ciągle o  boisku w Międzyborowie Na sesji powinien być 
Przewodniczący Rady Powiatu, ponieważ problem jest od dawna, może by wyjaśnił 
tę sprawę. Następna sprawa to zanieczyszczenia obok ujęcia wody, gdzie obok 
studni rosną chwasty. Pojemniki na śmieci są przepełnione jest ich za mało 
pojemników.  
P. Milczarek - proszę o napis na ryneczku, właściciele samochodów nie wiedzą, że 
tam jest parking ogólno dostępny. 
P. Stefankiewicz –dyrektor szkoły w Jaktorowie jest dobrym pracownikiem, stara się 
postępować jak najlepiej. Komisja Oświaty powinna interesować się szkołami, a 
także przychodzić do Pani Dyrektor z propozycjami. Niektórzy ludzie myślą, że 
Komisja Oświaty powinna rozwiązywać problemy nauczycieli wewnątrz szkoły, a ja 



w tej kwestii mam inne zdanie. Nauczyciele w naszej szkole pracują dużo i ciężko z 
tego powodu powinni być docenieni, efektem ich pracy są wysokie osiągnięcia 
uczniów.  
R. Lonca – jestem zadowolony, że ktoś zainteresował się naszą Oświatą. Nie 
zapoznała się pani ze stanowiskiem Komisji Oświaty, ale uważam, że pani 
zapoznała się z czyjąś opinią o stanowisku Komisji Oświaty to są dwie różne 
sprawy. Z obrad tej Komisji nie sporządziłem protokółu, więc nie mogła się pani 
zapoznać z wiarygodną wersją omawianych spraw. 
 
                Ad .12. Zakończenie obrad. 
 
P. Przewodniczący zamknął sesję i życzył wszystkim przyjemnego wieczoru. 
 
 
Protokółował:       Przewodniczący Rady Gminy  
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