
         P R O T O K Ó Ł  Nr VIII / 2015

       Sesji Rady Gminy Jaktorów

z dnia 22 czerwca 2015r.

Ad. 1  Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy.

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1700 otworzył VIII
Sesję  VII  kadencji  Rady  Gminy  Jaktorów.  Po  serdecznym  powitaniu
wszystkich zgromadzonych i zapoznaniu się z listą  obecności stwierdził, iż
w posiedzeniu uczestniczy  12 radnych, co stanowi kworum niezbędne do
podejmowania  prawomocnych  decyzji.   Nieobecni  radni:  Sylwester
Drązikowski, Jerzy Ciacharowski, Rafał Szwed.
Ponadto w obradach udział wzięli:
- Wice-Wójt Gminy Jaktorów pan Zbigniew Guzewski,
-  Dyrektor  Zespołu  Szkół  Publicznych  w  Międzyborowie  pan  Dariusz
Grabowski,
- Radca Prawny Urzędu Gminy w Jaktorowie pani Jolanta Miśkiewicz,
- Skarbnik Urzędu Gminy pani Jadwiga Florczak,
-  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  pani   Małgorzata
Młynarczyk,
- Pani Ewa Łuniewska inspektor do spraw oświaty w Urzędzie Gminy,
- Pracownik Urzędu Gminy w Jaktorowie pan Andrzej Muszyński,
- Sołtysi,
- Mieszkańcy.

Ad. 2  Przyjęcie porządku obrad. 
  Przewodniczący stwierdził,  iż  wszyscy radni  otrzymali  porządek obrad
dzisiejszej sesji i zapytał czy ktoś z radnych chciałby wprowadzić zmiany
do porządku obrad dzisiejszej  sesji.  Wobec braku uwag Przewodniczący
odczytał proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie 

za rok 2014.
4. Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej w roku 2014. 
5. Sprawozdanie z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych , 

ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz ustawy o 
pomocy osobom uprawnionym do alimentów w roku 2014 Gminy 
Jaktorów.

6. Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
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a) wdrożenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015- 
2017,

b) zmiany uchwały Rady Gminy w Jaktorowie w sprawie zasad 
wypłacania oraz wysokości diet radnych,

c)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( 374/1),
d)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( 347/6),
e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. 99/3)
f) nadania nazwy drodze ( Generała Dreszera),
g) nadania nazwy drodze ( Jagodowa),
h) ustalenia sieci publicznych przedszkoli, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Jaktorów,
i) przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 

pomnika przyrody,
j) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
k) zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na rok 2015.

8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
Wójta Gminy z wykonania Budżetu gminy za rok 2014.
a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z 
wykonania budżetu za rok 2014,

b) zapoznanie Rady Gminy z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w 
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

c) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
o przedłożonych przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jaktorów 
wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za rok 2104,

e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

9. Sprawy organizacyjne.
10. Przyjęcie protokołów z poprzednich  Sesji Rady Gminy.
11. Zapytania i interpelacje.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Proponowany porządek obrad został przyjęty ,,jednogłośnie.’’

Ad. 3  Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Jaktorowie za rok 2014.
Sprawozdanie to bardzo szczegółowo omówiła pani Małgorzata Młynarczyk
kierownik Gops-u.

2



Radny Jarosz poinformował, że jest pod wrażeniem bardzo profesjonalnie 
przygotowanych sprawozdań, które zawierają nawet rys historyczny 
związany z opieką społeczną na ternie Polski i Europy.
Przewodniczący dodał, że ta działalność dla dobra naszych mieszkańców 
kosztuje budżet gminy ponad pięć i pół  miliona złotych oraz poinformował,
że sprawozdanie to było przedmiotem oceny na posiedzeniu połączonych 
komisji i uzyskało pozytywną ocenę, poczym zapytał radnych o wnioski 
bądź uwagi dot. przedłożonego sprawozdania. Wobec ich braku 
przystąpiono do głosowania.
Rada ,,jednogłośnie ‘’przyjęła sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jaktorowie za rok 2014.

Ad.4 Sprawozdanie z realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i 
pieczy zastępczej w roku 2014. 
Przewodniczący poinformował, że  sprawozdanie to również zostało 
szczegółowo omówione na posiedzeniu połączonych komisji i uzyskało 
akceptację, poprosił o ewentualne pytania bądź uwagi.
Wobec braku pytań i uwag przystąpiono do głosowania.
Rada ,,jednogłośnie” przyjęła sprawozdanie z realizacji ustawy o 
wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w roku 2014. 

Ad.5 Sprawozdanie z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych
, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz 
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w roku 
2014 Gminy Jaktorów.
Przewodniczący powiedział, że to sprawozdanie również zostało 
szczegółowo omówione na posiedzeniu połączonych komisji i uzyskało 
akceptację, poprosił o ewentualne pytania bądź uwagi.
Wobec braku pytań i uwag przystąpiono do głosowania.
Rada ,,jednogłośnie” przyjęła wyżej wymienione sprawozdanie.

Ad.6 Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok.
Przewodniczący poinformował, że w/w bilans został omówiony na 
posiedzeniu połączonych komisji i uzyskał akceptację.
Wobec braku pytań i uwag przystąpiono do głosowania.
Rada ,,jednogłośnie” przyjęła wyżej wymieniony bilans.

Przystąpiono do części uchwałodawczej.

Ad.7a. Podjecie uchwały w sprawie wdrożenia Gminnego 
programu wspierania rodziny na lata 2015-2017.
Pani Małgorzata Młynarczyk szczegółowo omówiła w/w projekt uchwały.
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Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
12,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr VIII/54/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7b. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w 
Jaktorowie w sprawie zasad wypłacania oraz wysokości diet radnych.
Projekt tej uchwały zreferował Przewodniczący.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
12,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr VIII/55/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7c Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody nabycie 
nieruchomości ( dz. 374/1)
Przewodniczący poinformował, że ten projekt uchwały był omawiany na 
posiedzeniu połączonych komisji i uzyskał akceptacje.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
12,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr VIII/56/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7d Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody nabycie 
nieruchomości ( dz. 347/6)
Przewodniczący poinformował, że ten projekt uchwały był omawiany na 
posiedzeniu połączonych komisji i uzyskał akceptacje.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
12,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr VIII/57/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7e Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody nabycie 
nieruchomości ( dz. 99/3)
Przewodniczący poinformował, że ten projekt uchwały był omawiany na 
posiedzeniu połączonych komisji i uzyskał akceptacje.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
12,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr VIII/58/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7f. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze (Generała 
Dreszera).
Przewodniczący poinformował, że ten projekt uchwały był omawiany na 
posiedzeniu połączonych komisji i uzyskał akceptacje.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
11,,za”, 0,, przeciw”, 1 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr VIII/59/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad.7g. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze (Generała 
Dreszera).
Przewodniczący poinformował, że ten projekt uchwały był omawiany na 
posiedzeniu połączonych komisji i uzyskał akceptacje.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
12,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr VIII/60/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7h. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych 
przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaktorów.
Projekt tej uchwały omówiła szczegółowo pani Ewa Łuniewska inspektor do spraw
oświaty w Urzędzie Gminy.
Przewodniczący poinformował, że ten projekt uchwały był omawiany na 
posiedzeniu połączonych komisji i uzyskał akceptacje.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
12,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr VIII/61/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7i. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody.
Przewodniczący poinformował, że ten projekt uchwały był omawiany na 
posiedzeniu połączonych komisji i uzyskał akceptacje.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
12,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr VIII/62/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7j. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 
dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Przewodniczący powiedział, że ten projekt uchwały również był omawiany na 
posiedzeniu połączonych komisji i uzyskał akceptacje.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
12,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr VIII/63/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7 k. Podjecie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Budżetową 
gminy Jaktorów na rok 2015 .
Radna Regulska poinformowała o wniosku mieszkańców ul. Jagiełły położonej we 
wsi Chylice i Chyliczki, którzy zwracają się z prośbą o wysypanie ulicy Jagiełły na 
odcinku od firmy Machpol do granicy z gminą Grodzisk Mazowiecki, destruktem 
asfaltowym. 
Ulica ta na wiosnę tego roku została utwardzona przez Gminę Jaktorów za 
pomocą gruzu betonowego. Przy obecnych warunkach atmosferycznych czyli  
braku wilgotności i wysokiej temperatury powietrza nawet najwolniejszy przejazd 
tą ulicą powoduje unoszenie się ogromnej chmury kurzu i pyłu co jest bardzo 
uciążliwe dla mieszkańców i wszystkich użytkowników tej ulicy. Z chwilą 
zamknięcia przejazdów kolejowych w Jaktorowie oraz Grodzisku Mazowieckim ta 
ulica stała się swoistą obwodnicą i alternatywną drogą dojazdową do węzła 
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autostrady w Grodzisku Mazowieckim co spowodowało ogromne zwiększenie 
natężenia ruchu samochodów zarówno osobowych jak i ciężarowych.
Mieszkańcy proszą o pilne poprawienie stanu nawierzchni części zgruzowanej ul. 
Jagiełły albo o natychmiastowe zamknięcie drogi do granicy z gminą Grodzisk 
Mazowiecki w  celu wyeliminowania ruchu tranzytowego samochodów.
Dlatego my radni z tego terenu czyli Hanna Regulska, Sylwester Drązikowski, 
Wiesław Świderski prosimy o przeznaczenie dofinansowania 150 tysięcy złotych 
na dzisiejszej sesji w celu wykonania nawierzchni destruktem asfaltowym ul. 
Jagiełły na odcinku od nowej nakładki asfaltowej aż do granicy gminy. Pani 
Skarbnik skorygowała ,że chodzi o kwotę 110 tysięcy złotych na dzisiejszej sesji, 
natomiast 40 tysięcy znajdziemy w budżecie i ta kwota przejdzie zarządzeniem 
Wójta.
Przewodniczący poinformował także o kwocie 10 tysięcy złotych, które w 
projekcie uchwały są przeznaczone na opracowanie koncepcji przebiegu ścieżki 
rowerowej przy drogach w Gminie.
Radny Jarosz powiedział, że bardzo miło słyszeć, że wreszcie Jaktorów będzie 
przygotowywany na ścieżkę rowerową i przypomniał, że ta historia ze ścieżką 
rowerową miała początek  już 2005 roku, bo już wtedy była presja aby 
zabezpieczyć pieniądze w budżecie na ten cel, jednocześnie ma nadzieję, że 
robienie projektu ścieżki rowerowej nie spowoduje zaniechania prac nad 
kontynuowaniem budowy chodnika.
Wobec braku innych pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w 
głosowaniu 12,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 
VIII/64/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Ad. 8 Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania Budżetu Gminy  za rok 
2014.

Ad.8a Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby  Obrachunkowej w 
Warszawie o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów 
sprawozdaniach z wykonania budżetu za rok 2014.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr Pł.155.2015 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 
kwietnia 2015 roku, w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta 
Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania budżetu za rok 2014. Opinia 
RIO była pozytywna.

Ad.8b Zapoznanie Rady Gminy z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w 
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Orliński odczytał opinię Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy w Jaktorowie o wykonaniu budżetu gminy Jaktorów 
za rok 2014. Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 
rok 2014, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia 
komunalnego Komisja Rewizyjna w składzie: Ireneusz Orliński, Regulska 
Hanna, Szwed Rafał pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za rok 
2014, w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 3 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 
,,wstrzymujących się” przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy Jaktorów.

Ad.8c Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy 
Jaktorów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr Pł.211.2015 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 
maja 2015 roku, w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję 
Rewizyjną Rady Gminy Jaktorów wniosku w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy.

Ad.8d Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za rok 2014.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że ten projekt uchwały był 
szczegółowo omawiany na posiedzeniu połączonych komisji przed sesją i 
uzyskał akceptacje. Wobec braku chętnych do dyskusji przystąpiono do 
głosowania.
Rada w głosowaniu jawnym 10 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 2 ,,wstrzymujące się’’ 
podjęła uchwałę Nr VIII / 65/2015, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.
/ Radnych obecnych na sesji- 12 /

Ad.8e Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
Przewodniczący poinformował, że ten projekt uchwały również był 
omawiany na posiedzeniu połączonych komisji i uzyskał akceptacje.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt 
uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi  Gminy absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2014.
Rada w głosowaniu jawnym 11 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 1 ,,wstrzymujący się ‘’ 
podjęła uchwałę Nr VIII/66/2015, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.
/ Radnych obecnych na sesji -12 / ‘’

Ad.9 Sprawy organizacyjne.
W punkcie tym zabrał głos pracownik UG pan Andrzej Muszyński.  
Poinformował, że od 1 lipca będą obowiązywać nowe zasady odbioru 
odpadów, gdyż kończy się dwuletni okres starej umowy, która 
obowiązywała w gminie Jaktorów.  Ceny odpadów pozostają bez zmian, 
zmiana nastąpiła w zakresie firmy odbierającej  odpady komunalne. Od 1 
lipca będzie to robiła firma Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z 
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o. o. ul. Stefana Bryły 6. Firma do 30 czerwca dostarczy mieszkańcom 
nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, natomiast odpady 
segregowane w lipcu i sierpniu mogą być gromadzone  i oddawane w 
dotychczasowych workach. Zakres i sposób świadczenia usług pozostaje 
taki sam. Częstotliwość odbioru odpadów również pozostaje niezmieniona.
Poinformował, że nie będzie realizowana inwestycja pod nazwą  rozbudowa
szkoły podstawowej  w Jaktorowie o ciąg szatniowy. Planujemy w nowym 
budżecie nadbudowę  przedszkola w Jaktorowie  więc połączymy wtedy te 
dwie inwestycje.

Radna Idrian zwróciła się do Radnych z prośba o wyrażenie zgody na 
zwołanie komisji i sesji nadzwyczajnej, które miałyby się odbyć około 10 
lipca, aby móc przegłosować nowy regulamin dotyczący przyznawania 
stypendiów edukacyjnych dla uczniów Gminy Jaktorów  . 
Radni ,, jednogłośnie’’ przychylili się do wniosku radnej Idrian.

Przewodniczący poinformował o skardze państwa Makles- Jakubiak, którzy 
na sesji w dniu 16.03.2015 osobiście przedstawili swój problem dot. ul. 
Witkiewicza związany z wcześniej złożoną do Rady Gminy skargi w tej 
sprawie Informowali, że czekają na dodatkowe dokumenty z Urzedu 
Gminy, które mogą pomóc w tej sprawie. Złożyli prośbę o przeniesienie 
rozpatrzenia tej skargi na kolejną sesję Rady argumentując, że w/w 
dokumenty dostarczą Komisji Rewizyjnej. W związku z tym decyzją Rady 
rozpatrzenie tej skargi zostało przeniesione na kolejną sesję . Dziś 
przystępujemy po raz kolejny do rozpatrzenia tej skargi. Przewodniczący 
poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o opinie w tej sprawie . Rady
Orlińskim poinformował, że do Komisji nie wpłynęły obiecane dokumenty 
od Państwa Makles Jakubiak . Komisja po wnikliwej analizie dostępnych 
materiałów w tej sprawie podtrzymuje swoje stanowisko przedstawiane na 
sesji w dniu 16 marca 2015 roku uznające skargę tę za bezzasadną. Dodał,
że komisja nie rozpatrywała tej skargi pod względem zasadności czy to jest
właściwe tylko pod względem formalnym, czy przepisy zostały zachowane.
Następnie odczytał protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej w tej sprawie 
opiniujący tę skargę jako bezzasadną.
Przewodniczący poinformował, że w sprawie tej odbyło się w Urzędzie 
Gminy spotkanie z mieszkańcami ul. Witkiewicza. Państwo Makles – 
Jakubiak na tym spotkaniu byli nieobecni i poprosił Radną Idrian o krótką 
informację dotyczącą tego spotkania.
Radna Idrian poinformowała, że  na spotkanie przybyło sześć osób z ulicy 
Witkiewicza, które stwierdziły że ta ulica nigdy nie była ulicą otwartą i jest 
to ulica jednokierunkowa o szerokości 4 metrów. Mieszkańcy Ci  nie chcą 
tej ulicy otwartej i przejezdnej.
Radna Idrian natomiast wyraziła swoją opinię mówiąc, że dokładniej 
przyjrzała sie tej sprawie i nie zgadza się ze stanowiskiem komisji 
rewizyjnej i nie przekonały jej argumenty mieszkańców ulicy Witkiewicza .  
Dlatego zwróciła się z prośba do państwa Makles- Jakubiak o trochę 
cierpliwości, trochę jeszcze czasu aby móc jechać w teren na tzw. wizję 
lokalna aby móc w jakiś sposób ten problem rozwiązać.
Radna Idran zaproponowała zainteresowanym tą sprawa spotkanie w 
terenie na ulicy Witkiewicza w piątek o godz.17.
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W punkcie tym zabrał również głos radny Aliszewski przewodniczący 
komisji doraźnej do spraw oceny celowości budowy linii 400 kv na terenie 
gminy Jaktorów.
Poinformował o trzech spotkaniach komisji doraźnej. Na pierwszym 
spotkaniu komisji doraźnej  ustaliliśmy pewien zakres działania komisji, 
gdyż uchwała nr 7/IV/2015 w sprawie utworzenia komisji doraźnej w części
została uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego. W miejsce wykreślonych
7 mieszkańców weszło 6 radnych gminy Jaktorów. Pomimo braku prawnej 
możliwości uczestnictwa mieszkańców jako członków komisji mieszkańcy 
będą mogli uczestniczyć w jej pracach jako głos doradczy. Ustaliśmy 
najistotniejsze kierunki działania,  otrzymaliśmy od Urzędu Gminy pakiet 
dokumentów dotyczących linii 400 kv. Kolejne spotkanie jakie się odbyło to
próba przyjęcia stanowiska akceptującego jeden z wariantów przebiegu 
linii 400 kv w gminie Jaktorów, czyli wariantu po północnej stronie 
autostrady A2. Na ostatnim spotkaniu zaproponowałem powołanie zespołu 
doradczego składającego się z mieszkańców, którzy mieliby się zajmować 
koordynacją działań, aby przepływ informacji był lepszy. Ustaliliśmy, ze taki
zespół będzie się składał optymalnie z 8 osób, co zostało zaakceptowane. 
Mieszkańcy bez udziału radnych z pośród siebie wybrali  do zespołu 4 
osoby.  Ustaliliśmy, że do zespołu tego także wejdzie 4 przedstawicieli 
Rady Gminy. Stąd też jest mój wniosek, który uwzględnia już wybranych 
przedstawicieli spośród mieszkańców, czy Rada akceptuje powstanie 
takiego zespołu doradczego a jeżeli tak to pozostaje wybranie 4 
przedstawicieli spośród Radnych.
Mieszkanka gminy Jaktorów pani Wojcieszak zgłosiła wyraźny sprzeciw  
dot. powołania takiego zespołu i sposobu wyboru przedstawicieli 
mieszkańców. Wg Niej przeprowadzono to w sposób niewłaściwy ponieważ 
mieszkańcom gminy nie została przekazana informacja dotycząca 
propozycji powołania takiego zespołu i sposobu wyboru do jego składu 
przedstawicieli mieszkańców. Pomysł powołania takiego zespołu, który 
powstał podczas posiedzenia komisji doraźnej  ds. 400 kv bez 
umieszczenia go w porządku obrad komisji i wybór w mało demokratyczny 
sposób z grupy 20 osób- 4 przedstawicieli do reprezentowania 
mieszkańców całej gminy jest urągający praworządności samorządowej . 
Jedynych przedstawicieli do reprezentowania mieszkańców uważa radnych
i sołtysów .  Dodała, że informacje dotyczące linii 400 kv nie docierają 
wcale do mieszkańców przez których tereny ma przechodzić przedmiotowa
linia. Poinformowała, że osobiście musimy dzwonić aby uzyskać 
jakichkolwiek informacji. Na samym początku jak ta komisja powstawała 
prosiłam aby wszelkie informacje z posiedzeń komisji przekazywane były 
do publicznej widomości, do Internetu, sołtysom do tablic ogłoszeń. 
Przepływ informacji jest zerowy, prosiłam o to wszystko dwa miesiące 
temu, niestety nic takiego się nie ukazało. Brak jest także planu takiego 
spotkania nikt nie wie o czym będzie to spotkanie, czy będzie ono dla nas 
ważne czy nie. Dochodzi do takiej sytuacji, że jeden z radnych aby móc 
uczestniczyć w spotkaniu z PSE musi osobiście dzwonić, żeby go 
poinformowano o takim spotkaniu. 
Radny Aliszewski odpowiedział, że zwrócił się do Wójta gminy o 
udostępnienie zakładki na stronie Urzędu Gminy w celu umieszczania 
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wszystkich informacji dot. linii 400 kv. Natomiast jeśli chodzi o protokoły z 
posiedzeń komisji to dopiero na ostatnim spotkaniu komisji zostały one 
przyjęte, gdyż państwo mieli różne uwagi.
Wszystkie informacje będą zamieszczane pod warunkiem, że będą spójne i
autoryzowane.
Radny Jarosz poinformował, że na chwilę obecną nie ma dla niego 
ważniejszego tematu od rozwiązania problemu linii 400 kv.  Kiedy trzeba 
było wypowiadać się przed kamerami, udzielać wywiadu to wiele osób 
wiedziało do kogo się udać, natomiast o ważnych spotkaniach z API czy z 
PSE musiałem dowiadywać się z prywatnych źródeł. Poświęcałem wiele 
swojego czasu i własnych pieniędzy bo moim celem jest usunięcie linii 400
kv z gminy Jaktorów.
W tej sprawie zabrał głos sołtys Krzysztof Dominiak, który zapytał w jakim 
celu ma być powołany ten zespół, skoro istniej e już komisja doraźna z 
udziałem radnych. Radni zostali wybrani przez społeczeństwo w 
demokratycznych wyborach, natomiast  ja nie znam ludzi , którzy maja 
być w tym zespole, kogo oni reprezentują, kto im zaufał. Uważam, że 
absolutnie żaden zespół ludzi przypadkowych  nie powinien być powołany 
to jest wbrew demokracji.
Mieszkaniec gminy Jaktorów pan Matysiak, powiedział że to on zaprosił 
posła Artura Dębskiego, który od początku uczestniczy w naszej akcji i nas 
wspiera.  
 Od samego początku z innymi mieszkańcami jak ich się nazywa 
przypadkowi ludzie, uczestniczy we wszystkich spotkaniach, piknikach, i 
nie robiliśmy tego za waszymi plecami, zaprosiliśmy was wszystkich, 
zrobiliśmy to za własne pieniądze.
Zadał pytanie co wszyscy radni i sołtysi zrobili przeciwko linii 400 kv, bo 
chciałby usłyszeć co każdy radny zrobił konkretnie w tej kwestii. Bo ja w 
swoim prywatnym czasie chodziłem do Sejmu, byłem w Rawie 
Mazowieckiej u euro posła Wojciechowskiego i to co mogliśmy zrobić jako 
ludzie to zrobiliśmy, my prości mieszkańcy, przypadkowi. Ja jestem mega 
niezadowolony i zbulwersowany tym do czego doszło ponieważ chciałem 
być anonimowym mieszkańcem tej gminy, ale niestety przy działaniu 
naszej Rady Gminy przestałem być anonimowy. Ja nie chciałem się 
angażować w żadne ruchy ale z racji tego że jestem społecznikiem i boli 
mnie krzywda ludzi. A przez takie nieodpowiedzialne działanie okradliście 
nas, mnie okradliście. Dlatego podtrzymuje mój apel i żądam aby każdy 
radny powiedział co w tej sprawie zrobił w jakiej instytucji był, jakie pisma 
napisał, co zrobił aby wyprowadzić linie 400 kv z gminy Jaktorów.

Pan Machlejd mieszkaniec gminy Jaktorów powiedział, że także ma takie 
odczucie braku przepływu informacji i czuje się trochę odsunięty  ale jest 
to sytuacja dynamiczna i trzeba zachować spokój i nie kłócić się a działać 
wspólnie. 
Pani Machlejd mieszkanka gminy Jaktorów zapytała kiedy mieszkańcy 
doczekają się  zakładki  wchodząc na stronę Urzędu  Gminy  z której 
dowiedzą się o ważnych sprawach dotyczących linii 400 kv.

Po dyskusjach przewodniczący komisji doraźnej radny Aliszewski 
poinformował, że na utworzenie zakładki na stronie Urzędu Gminy musi 
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wyrazić zgodę Wójt. Zwrócił się z wnioskiem aby poddać pod głosowanie 
czy radni wyrażają zgodę na utworzenie zespołu doradczego.
Radna Idrian powiedziała, że nie ma nic przeciwko powołaniu takiego 
zespołu ale uważa, że mieszkańcy powinni wiedzieć, że tego dnia na 
komisji będą wybierani przedstawiciele do spośród mieszkańców do 
zespołu, wyboru powinni dokonać mieszkańcy a nie grupa dwudziestu 
ludzi, powinny być to demokratyczne wybory.
Mieszkaniec pan Matysiak zapytał, czy my chcemy działać przeciwko tej 
linii 400 kv, czy działać przeciwko sobie. Dodał, że  podczas dyskusji posła 
Artura Dębskiego i pana Aliszewskiego zrodziła się taka idea stworzenia 
takiego zespołu, który będzie koordynował przepływ informacji. Powiedział,
że może powstać zespół jaki sobie życzycie, ja nie musze działać w tym 
zespole, ja i tak będę działał, ja będę robił swoje, będę chodził na te 
spotkania, będę pukał do drzwi posłów, senatorów, radnych,  będę 
uczęszczał gdzie będę mógł, niezależnie od tego co dziś zadecydujecie czy
powstanie ten zespół czy nie. Jedynym kanałem jakim mogę do was 
dotrzeć to spotkanie w sklepie na ulicy, zadzwonicie do mnie, i facebook.  
Próbowaliśmy doprowadzić z panem G. Aliszewskim do uruchomienia 
strony internetowej , która i tak nie rozwiązuje tego problemu, bo z tego co
słyszę 70% społeczeństwa nie ma dostępu do facebooka. 
Radna Idrian zgłosiła wniosek formalny aby mieszkańcy całej gminy w 
sposób demokratyczny mieli możliwośc powołać swoich przedstawicieli do 
zespołu.
Radny G. Aliszewski ponownie poprosił aby przegłosować wniosek w 
sprawie powołania zespołu. Radna Idrian powiedziała aby przegłosować jej 
wniosek, który jest dalej idący . Przewodniczący zapytał ko jest za 
przyjęciem wniosku radnej Idrian. Rada w głosowaniu 7 ,,za”, 5,, 
wstrzymujących się” przyjęła wniosek radnej Idrian.

Radny G. Aliszewski poinformował, że już na komisji powiedział, że jeśli 
jego wniosek nie będzie realizowany to właśnie składa wniosek o 
rezygnację z funkcji Przewodniczącego jak i członka komisji doraźnej.  
Dodał, że jego rezygnacja nie oznacza braku współpracy z mieszkańcami.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił członków komisji doraźnej aby 
przegłosowali wniosek radnego Aliszewskiego. Wniosek ten został przyjęty 
4 ,,za”, 4,, wstrzymujących się”. 

Ad.10 Przyjęcie protokołów z poprzednich  Sesji Rady Gminy.
Radny Jarosz poprosił aby protokół z 11 maja przenieść na kolejną sesję z 
racji późnego rozesłania do radnych, natomiast protokół z 7 kwietnia 
przegłosować.
Rada Gminy ,,jednogłośnie” przyjęła ‘’ protokół z 7 kwietnia 2015 roku.

Ad.11. Zapytania i interpelacje.
Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych bądź mieszkańców chciałby 
zabrać głos w tym punkcie. Wobec braku chętnych przeszedł do kolejnego 
punktu.

Ad.12  Wolne wnioski.
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W  punkcie  tym  głos  zabrał  radny  Jarosz,  poinformował,  że  jako  radny
głosował  na  sesji  7  kwietnia  na  trzy  uchwały  dotyczące  linii  400  kv.
Finansowo   wspierałem  całą  tą  akcje  z  linią,  to  ja  byłem  jednym  z
inicjatorów  zbierania  podpisów  w  gminach  przeciwko  linii  400  kv.
Udzielałem wielu wywiadów telewizyjnych i prasowych.

Mieszkaniec gminy Jaktorów zapytał jaka podstawa prawna doprowadziła
do obniżenia diety przewodniczącego. Zapytał także kiedy Przewodniczący
zamierza  zwrócić   tę  nadwyżkę  wraz  z  odsetkami.  Przewodniczący
poinformował, że zmieniły się przepisy dot. diety Przewodniczącego, lecz
zostały one przeoczone przez urzędników UG, a środki zwróci natychmiast
kiedy tylko pojawi się taka możliwość.

Mieszkaniec gminy pan Tracz zwrócił się z zapytaniem do Wice Wójta pana
Guzewskiego o wyjaśnienie  dlaczego udzielił  takiego wywiadu do prasy
mówiąc,  że  gmina  może  pozyskać  do  budżetu  gminy  około  1  miliona
złotych za 1 km przebiegu linii 400 kv. Zapytał także czego dowiedział się
na spotkaniu w Warce oraz czy jako przedstawiciel gminy Stowarzyszenia
Mazowsze  Zachodnie  są  poruszane  tematy  linii  400  kv  i  czy  była
opiniowana ustawa korytarzowa.
Pan  Wice  Wójt  Guzewski,  że  jego  wypowiedź  do  prasy  nie  była
autoryzowana,  natomiast  na spotkaniach przedstawicieli  Stowarzyszenia
Mazowsza Zachodniego nie były poruszane te tematy.

Ad. 13 Zakończenie obrad.

  Przewodniczący zamknął obrady sesji i podziękował wszystkim obecnym
na sali obrad za przybycie, życząc jednocześnie miłego wieczoru.

      
     Protokółowała:                                                                Przewodniczący
Rady Gminy
  
    Wójcik Monika                                                                       MIROSŁAW
BYCZAK 
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