
PROTOKÓŁ  Nr XXXIII /2009

                                               Sesji Rady Gminy Jaktorów
                                                   z dnia 18 maja  2009r.

      
          Ad.1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy.

     Obrady XXXIII sesji Rady Gminy Jaktorów V Kadencji (2006-2010) otworzył o 
godz.  17.00  Mirosław  Byczak  Przewodniczący  Rady  Gminy  powitał  Radnych  i 
zaproszonych  gości.  Następnie  stwierdził,  że  po  sprawdzeniu  zgodnie  z  listą 
obecności  na  sesji  znajduje  się  13  radnych,  co  stanowi  kworum  niezbędne  do 
podejmowania  prawomocnych  uchwał.   Radny  Orliński  Ireneusz  był  nieobecny 
natomiast radny Szumacher Dariusz spóźnił się. 
W obradach udział wzięli:
- Wójt Gminy P. Maciej Śliwerski,
- Sekretarz Gminy P. Wanda Brzywczy,
- Skarbnik Gminy P. Jadwiga Florczak,

       Ad.2 . Przyjęcie porządku obrad

P. Przewodniczący – w dniu 15 maja 2009 roku wpłynął wniosek od Wójta Gminy do 
Rady Gminy o zwołanie Sesji Nadzwyczajnej. Związku z tym ustalono sesję w dniu 
dzisiejszym, czyli  w dniu 18 maja 2009 roku,  ponieważ jest  bardzo pilna sprawa 
dotyczy ona nabycia destruktu na utwardzanie naszych dróg. Wszyscy Radni dostali 
porządek obrad na dzisiejszej sesji. 
       Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad sesji, oraz zaproponował, aby 
wprowadzić punkt 4 Wolne wnioski, zapytał również radnych czy mają propozycje 
bądź  uwagi  do  porządku obrad.  Wobec  braku  innych propozycji  przegłosowano 
jednogłośnie  wniosek  Przewodniczącego,  poczym  odczytał  on  proponowany 
porządek obrad sesji obejmujący w prowadzone zmiany: 
1.   Otwarcie XXXIII Sesji Rady Gminy.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.   Przyjęcie uchwał w sprawach:
      a) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
      b) zmiany budżetu Gminy Jaktorów na rok 2009.
4.   Wolne wnioski.
5 . Zakończenie obrad.
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    Radni w głosowaniu jednogłośnie przyjęli  porządek obrad z wprowadzanymi 
zmianami. 

                   

               Ad. 3. Podjęcie uchwał w sprawach:

             Ad. 3a.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
                          w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
                         Wodnej w Warszawie.         

      Pan Przewodniczący poprosił Pana Wójta o z referowanie projektu uchwały. 
P.  Wójt –  radny  Świderski  znalazł  dużą  ilość  destruktu  na  lotnisku  Okęcie  w 
Warszawie płyta lotniska jest, co roku remontowana. W związku tym są duże ilości, 
destruktu, które możemy nabyć. Na destrukt potrzebne są nam pieniądze (60 000zł.), 
których w budżecie  nie ma i  dlatego zorganizowaliśmy sesje nadzwyczajną, żeby 
pieniądze w prowadzić do budżetu. Destrukt będzie układany w dwóch rejonach: 
Sade Budy (od drogi 719 ulicą Ogrodową, Polną i Jana III Sobieskiego i Władysława 
Jagiełły, aż do ulicy Chełmońskiego) i w Jaktorowie (na ulicy Powstańców – przed 
Kościołem  i  w  kierunku  od  dawnego  Blichu,  ulica  Chmielowskiego  do  ulicy 
Fabrycznej).  Druga  sprawa  to  zakup  nowego  samochodu  dla  Ochotniczej  Straży 
Pożarnej  w  Międzyborowie.  Zaciągniecie  pożyczki  w  Wojewódzkim  Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jest tam 100.000 złotych 
dotacji i 250 000 złotych pożyczki umarzalnej, będą środki z OSP. Pieniądze z OSP są 
uzyskane  ze  składek  ubezpieczeniowych  i  krajowego  systemu.  Te  pieniądze 
powinniśmy wprowadzić do budżetu, ponieważ ma być rozpisany przetarg. 
      Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zaciągnięcia 
długoterminowej  pożyczki  w  Wojewódzkim  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i 
Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie.  Rada  w  głosowaniu:  13  -„za”,0-„przeciw”,  0 
„wstrzymujących się”- podjęła uchwałę Nr XXXIII/209/2009, która stanowi załącznik 
do protokółu.

            
        Ad. 3b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na 
                      rok 2009.

     
       Pan Przewodniczący poprosił Pana Wójta o z referowanie projektu uchwały.
P. Wójt – ten projekt uchwały dotyczy wprowadzenia pieniędzy na zakup nowego 
samochodu  dla  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Międzyborowie.  Zaciągniecie 
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie. Jest tam 100.000 złotych dotacji i 250.000 złotych pożyczki umarzalnej 
oraz,  będą  środki  z  OSP  w  kwocie  250 000  zł.  (straż  dostała  te  pieniądze  od 
Komendanta Głównego PSP).  Te pieniądze powinniśmy wprowadzić do budżetu, 
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ponieważ  ma  być  rozpisany  przetarg.  Przetarg  powinien  być  rozpisany  w  tym 
tygodniu,  ponieważ  do  30  czerwca  powinna  być  podpisana  umowa na  dostawę 
samochodu. Proszę poprawić w projekcie zamiast: samochód gaśniczy na samochód 
ratowniczo – gaśniczy.

    Na sesję przybył  radny P.  Szumacher,   stan Rady 14 radnych. Przystąpiono 
głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na 
rok  2009.  Rada  w głosowaniu:  14  –„za”,  0  –„przeciw”,  0  -„wstrzymujących  się”- 
podjęta uchwałę Nr XXXIII/210/2009, która stanowi załącznik do protokółu.

           Ad. 4 . Wolne wnioski 

R. Regulska  – co można z robić z demontowanymi licznikami, żeby nie kupować 
nowych tylko je legalizować, ponieważ większość mieszkańców jest niezadowolona 
z kupowania nowych liczników. Liczniki można by było z legalizować chociaż dla 
tych osób, które są biedniejsze.
P. Wójt – mamy problem z deficytem wodnym, gdy nie uruchomimy dużej stacji 
wodnej na północy gminy; w okresie suszy będzie brakowało wody, ponieważ ilość 
podłączanych liczników w domach z wrasta. W ciągu roku podłączamy 100 do 200 
nowych domów. Podpisujemy umowy z odbiorcami na cele bytowe, według mnie 
gmina nie powinna współ finansować ludziom możliwości wykorzystywania wody 
do  celów  innych  np.  do  podlewania  ogródków.  Koszty  legalizacji  licznika  jest 
zbliżony do zakupu nowego. Wielokrotne apele w celu oszczędzania wody pitnej i 
ograniczenia podlewania nią ogródków nie przyniosły skutków. Niska cena wody 
zniechęca  do  jej  oszczędzania,  grozi  tym,  że  może  jej  zabraknąć  do  celów 
konsumpcyjnych. Jeżeli  rada zdecyduje że trzeba legalizować stare liczniki to tak 
zrobię.  Nie  dostaliśmy środków unijnych na budowę stacji  uzdatniania  wody na 
Grądach. Nie dostaliśmy pieniędzy z kilku powodów: 1 – projekt był przygotowany 
bardzo szybko bez projektu technicznego, 2 – wysoko były oceniane projekty wodno 
– kanalizacyjne, 3 – pieniędzy do podziału było bardzo mało, a wniosków o nie było 
bardzo dużo. 
R. Szumacher – jak to ma się do informacji medialnej mówiącej o tym, że samorządy 
wykorzystały tylko 6% środków strukturalnych.
P.  Wójt –  samorządy  wykorzystują  100%  środków.  Ponieważ  są  to  procesy 
inwestycyjne, więc trwają z reguły kilka lat. Większość tych środków jest rozliczana 
po zakończeniu inwestycji np: drogę na Budach Michałowskich budowaliśmy przez 
trzy miesiące a rozliczaliśmy przez rok. Stało się to nie z naszej winy i dopiero po 
roku dostaliśmy pieniądze. 
R. Regulska – proponuje, aby każdy z radnych otrzymał tzw. legitymację radnego 
stanowi to doskonałą pamiątkę a nie kosztuje zbyt wiele.
     P.  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  wniosek  radnej  Regulskiej,  aby 
przygotować dla radnych legitymację. Rada w głosowaniu: 13 –„za”, 0 –„przeciw”, 
1 -„wstrzymujących się”- podjęta wniosek.
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R.  Drązikowski –  chciałbym,  żeby  była  przekazana  informacja  ludziom  o 
segregowaniu  odpadów.  Proponuję  zamieścić  informację  na  temat  segregacji 
odpadów w prasie. Z właścicielem firmy, można z  kontaktować się telefonicznie.
   
                     Ad. 5. Zakończenie obrad.

P. Przewodniczący zamknął sesję i życzył wszystkim przyjemnego wieczoru.

Protokółował: Przewodniczący Rady Gminy
                                                                    
Ireneusz Grochowski                                                                MIROSŁAW  BYCZAK
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