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

       Sesji Rady Gminy Jaktorów

z dnia 11 maja 2015r.

Ad. 1  Otwarcie VII Sesji Rady Gminy.

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1700 otworzył VII
Sesję  Nadzwyczajną, VII  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 prawomocnych decyzji. 
Ponadto w obradach udział wzięli:
- Wójt Gminy Jaktorów pan Maciej Śliwerski,
- Dyrektor Zespołu Szkół w Jaktorowie pan Jacek Zbrzeżny,
- Radca Prawny Urzędu Gminy w Jaktorowie pani Jolanta Miśkiewicz,
- Sekretarz Urzędu Gminy pani Wanda Brzywczy,
- Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego pan Roman Rafiński,
- Sołtysi,
- Mieszkańcy.

Ad. 2  Przyjęcie porządku obrad. 
  Przewodniczący stwierdził, iż wszyscy radni otrzymali porządek obrad 
dzisiejszej sesji,. Poinformował, że dzisiejsza sesja została zwołana na 
wniosek grupy Radnych: E. Idrian, K. Jarosza, B. Kapuścińskiej, I. 
Barańskiej, A. Klimiuka, L. Peryta, W. Świderskiego. Powiedział, że w 
internecie ukazała się kłamliwa informacja, że pozostali Radni nie podpisali
wniosku o zwołanie dzisiejszej Sesji. Prawda natomiast jest inna gdyż po 
pierwsze nikt  z taką propozycją nie dotarł do pozostałych Radnych a po 
drugie nie ma takiej konieczności ponieważ wystarczy wniosek pięciu 
Radnych aby Sesja Nadzwyczajna została zwołana. Do wniosku 
zgłoszonego przez Radnych został dołączony proponowany porządek 
obrad, problem w tym, że nie ma na nim żadnego podpisu ani nawet 
nazwiska autora, który go sporządził. Po skontaktowaniu się z radnymi. 
Którzy podpisali wniosek o sesję wynikało, że w chwili jego podpisywania 
nie było żadnego proponowanego porządku obrad, a jego autor nikogo z 
nim nie zapoznał ani z nikim go nie konsultował. W związku z zaistniałą 
sytuacją po publicznym oświadczeniu w/w radnych na sesji dotyczącym 
proponowanego porządku obrad dołączonego do wniosku, które 
potwierdziło informację Przewodniczącego uznał, że z formalnego punktu 
widzenia on nie istnieje.  Zgodził się z celowością zwołania Sesji 
Nadzwyczajnej i zaproponował jej porządek obrad przypominając, że jest 
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to sesja nadzwyczajna i jej program powinien dotyczyć jedynie 
najważniejszych spraw a tą niewątpliwie jest ,, linia 400 kv” po czym 
odczytał proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie VII Sesji  Nadzwyczajnej Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na rok 2015,
b) zmiany uchwały Rady Gminy w Jaktorowie w sprawie powołania 

doraźnej komisji.
4. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
5. Informacja Wójta Gminy w sprawie linii energetycznej o mocy 400 kv na 

terenie Gminy Jaktorów.
6. Zakończenie obrad. 

Po odczytaniu porządku obrad przystąpiono do głosowania. 
Przedstawiony porządek obrad Rada Gminy przyjęła 11 ,,za”, 4 ,, 
przeciw’’.
Radna Idrian oświadczyła, że była jedną z wnioskujących zwołania Sesji 
Nadzwyczajnej i nie podpisywała żadnego porządku obrad, porządek 
obrad został prawdopodobnie sporządzony później, ja zostałam 
poproszona jedynie o podpisanie wniosku o zwołanie Sesji 
Nadzwyczajnej, zgodziłam się na to. Uważam, że jest taka potrzeba ale 
porządku obrad nikt z naszych Radnych nie podpisywał i nie wiem, kto 
go sporządził i dołączył do naszego wniosku. Poprosiła o zachowanie 
spokoju aby można było prowadzić Sesję.

Ad. 3 Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową 
gminy Jaktorów na   rok 2015.
Projekt uchwały zreferowała pani Skarbnik Jadwiga Florczak.
Powiedziała, że jest to krótka uchwała, przygotowana tylko dlatego ,że nastąpiła 
konieczność  pilnego zabezpieczenia budynku w dawnej  Szkole Podstawowej w 
Budach Michałowskich. Budynek ten jest niezamieszkały, nastąpiły uszkodzenia, 
musimy go pilnie zabezpieczyć i na ten cel proponujemy przyznać 150 tysięcy 
złotych. Druga bardzo pilna sprawa to zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Zdrowia 
psychologa i na ten cel potrzebujemy 35 tysięcy 200 złotych. Psycholog jest 
niezbędny z uwagi na obsługę klienta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
gdyż coraz więcej ludzi ma  różnego rodzaju problemy. Dlatego zatrudnienie 
psychologa jest uzasadnione.
Ostatnia sprawą jest zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.552.98 zł z 
przeznaczeniem na zwrot dotacji bieżącej w ramach projektu dofinansowanego ze
środków unijnych pn.: ,, Dla mnie dla ciebie dla nas” realizowanego przez Gminy 
Ośrodek Pomocy Społecznej- zwrot dotacji oraz płatności z uwagi na prawidłowe 
rozliczenie wydatków z podziałem na poszczególne źródła finansowania – 
1.480.04, oraz ,, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jaktorów’’ 
realizowanego przez Urząd Gminy – zwrot dotacji z uwagi na zmniejszenie 
wydatków kwalifikowanych o kwotę 72,94 zł 
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Radny Jarosz zapytał panią Skarbnik ile jeszcze razy będziemy dostawać projekty 
uchwał na kilka minut przed sesją, jest to już któraś z kolei sesja przed którą nie 
odbyła się żadna komisja. Poruszył również temat proponowanego porządku 
obrad , który został załączony do wniosku radnych dot. zwołania dzisiejszej sesji. 
Poinformował, ze porządek obrad ten powinien być poddany pod głosowanie i 
ewentualnie wtedy można byłoby dokonać zmian. Natomiast porządek obrad 
został całkowicie zmieniony przez pana Przewodniczącego.
W odpowiedzi Przewodniczący wyjaśnił, że to on przygotowuje porządek sesji i 
zawsze uwzględnia propozycje do porządku sesji. W tym przypadku nie można 
uwzględnić czegoś co nie jest przez nikogo podpisane i nie wiadomo kto to 
sporządził. Wyjaśnił również radnemu Jaroszowi, że przed każdą zwyczajną sesją 
odbywają się obligatoryjne posiedzenia komisji. Sesja nadzwyczajna jak dzisiejsza
zwoływana jest w celu rozwiązania konkretnego problemu w trybie pilnym i 
zazwyczaj nie ma czasu na zwołanie posiedzeń komisji, a wszystkie sprawy 
omawiane są bezpośrednio na sesji.
Przewodniczący wyjaśnił, że zmiany w uchwale  budżetowej są bardzo proste 
podyktowane potrzebą chwili i szczegółowo uchwała została wyjaśniona przez 
panią Skarbnik i to Rada w głosowaniu zadecyduje czy może podjąć ja na 
dzisiejszej sesji, czy będziemy zmuszeni do zwołania kolejnej sesji za 2 lub 3 dni 
w celu jej przegłosowania. Będziemy mobilizować Wójta aby uchwały spływały 
szybciej do biura rady.
Przewodniczący poinformował, że celem dzisiejszej sesji jest kompleksowa 
informacja Wójta na temat planowanej budowy linii 400 kv, a że jest to sesja 
Nadzwyczajna to porządek obrad został zmodyfikowany do najważniejszego 
punktu.

Wobec braku  innych pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w 
głosowaniu 12 ,,za”, 0,, przeciw”, 3 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr VII/52/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3b Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w 
Jaktorowie w sprawie powołania doraźnej komisji.
Przewodniczący poinformował, że na sesji w dniu 7 kwietnia 2015 roku została  
podjęta uchwała dotycząca powołania komisji doraźnej w skład której weszli radni
i mieszkańcy.  
Została podjęta uchwała  w sprawie kierunków działań Wójta, gdzie Rada 
zmotywowała Wójta do podjęcia wszelkich możliwych działań, żeby uniemożliwić  
przeprowadzenie linii 400. kv przez teren gminy Jaktorów. Rada  Gminy Jaktorów 
również w tym dniu  wyraziła stanowisko dotyczące kategorycznego sprzeciwu 
wobec planów zlokalizowania i budowy linii najwyższych napięć 400 000 
Volt na terenie Gminy Jaktorów.
W dniu 22 kwietnia  2015 Rada Gminy otrzymała pismo od Wojewody dot. 
wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności 
uchwały nr VI/51/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania 
doraźnej komisji. Natomiast 5 maja  2015 roku wpłynęło do Rady Gminy 
rozstrzygnięcie nadzorcze w tej sprawie stwierdzające nieważność  § 1 w 
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zakresie punktu 5-11 . W związku z tym musimy podjąć uchwałę w której 
zostanie zwiększony skład członków komisji doraźnej. Do tego składu 
mogą być powołani tylko Radni. Zapytał o potwierdzenie woli pracy w 
komisji doraźnej Radnych już powołanych do tej komisji, a także poprosił o 
zgłaszanie kolejnych kandydatur spośród Radnych.
Radna Barańska zgłosiła swoją kandydaturę.  
Radna Idrian zgłosiła swoją kandydaturę.
Radny Stokowski zgłosił radnego Orlińskiego , który wyraził zgodę na 
kandydowanie.
Radna  Regulska zgłosiła radnego Aliszewskiego -, który wyraził zgodę na 
kandydowanie.
Radny Jarosz zgłosił radnego Klimiuka – który wyraził zgodę na 
kandydowanie.
Radny Klimiuk zgłosił radnego Byczaka – który wyraził zgodę na 
kandydowanie.
Po zgłoszeniu kandydatur i wyrażeniu przez nich zgody na udział, 
przystąpiono do głosowania nad każdą kandydaturą.
Rada Barańska otrzymała 14 ,,za” głosów.
Radna Idrian otrzymała 14 ,,za” głosów.
Radny Orliński otrzymał 14 ,,za” głosów
Radny Aliszewski  otrzymał 13 ,za” 1 ,,wstrzymujący” głosów
Radny Klimiuk otrzymał 14 ,za” głosów
Radny Byczak otrzymał 14 ,,za” głosów
Zgłoszeni kandydaci wyrazili chęć woli pracy w komisji doraźnej, poczym 
Przewodniczący odczytał całe brzmienie uchwały z wprowadzonymi 
zmianami.

Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w 
głosowaniu 15 ,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę
Nr VII/53/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 4 Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji.
Przewodniczący zapytał czy są wnioski bądź uwagi do protokołów z ostatnich 
sesji.
Radny Jarosz poinformował, że zgłosił swoje uwagi do protokołu z dnia 16 marca 
drogą mailowa i ten protokół akceptuje po uwzględnionych poprawkach . 
Natomiast protokół z dnia 7 kwietnia został przekazany dość późno i sądzi ze 
chyba nikt z radnych nie zdążył się zapoznać z tym protokołem dlatego wnioskuje
o przełożenie przyjęcia tego protokołu na kolejną sesję.
Przewodniczący zapytał kto jest za wnioskiem Radnego Jarosza aby protokół z 
dnia 7 kwietnia przenieść na kolejną sesję Rady Gminy. Radni zaakceptowali 
wniosek radnego Jarosza głosami 8 ,,za’’.
Natomiast protokół z dnia 16 marca radni przyjęli ,,jednogłośnie’’.
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Ad. 5 Informacja Wójta Gminy w sprawie linii energetycznej o mocy 400 
kv na terenie Gminy Jaktorów.
Wójt Gminy Jaktorów Maciej Śliwerski powiedział  mając  nadzieje, że  problem 
linii 400 kv, który tak licznie zgromadził mieszkańców dziś na sesji Rady Gminy 
zostanie niebawem pozytywnie zakończony. Powiedział, ,,że idziemy w dwóch 
kierunkach. Pierwsze to uchylenie na drodze prawnej Planu Województwa 
Mazowieckiego, nasi prawnicy zajmujący się tą sprawą niebawem wystąpią na 
drogę prawną w stosunku do Samorządu Województwa Mazowieckiego do 
Sejmiku. Mam nadzieję, że uda nam się przed sądem udowodnić trudną sytuacje 
ludzi , którzy nabyli grunty po 2006 roku, kiedy to Wojewoda Mazowiecki 
zarządzeniem wprowadził obszar chroniony. Interes prawny tych osób, którzy 
kupili grunty na terenie chronionego krajobrazu jest wyraźnie naruszony .Mam 
nadzieje, że te działania przyniosą pozytywny skutek. Natomiast drugi kierunek 
naszego działania to przekonanie decydentów w Warszawie o tym, że ta linia na 
tym terenie powstać nie powinna. Idzie to w dobrym kierunku i chciałem Państwu 
przeczytać pismo, które wpłynęło do Urzędu’’.
Pan Wójt odczytał pismo.
,, Szanowny Panie Wójcie, działamy  w imieniu i na rzecz PSE  S. A. inwestora 
budowy linii elektroenergetycznej 400 kv Kozienice – Ołtarzew. Zwracam się o 
pilne zaopiniowanie jednego  z analizowanych obecnie wariantów przebiegu 
przedmiotowej linii na terenie gminy Jaktorów. Pragnę podkreślić, że jest to 
wstępna analiza alternatywnych przebiegów , a opinia Pana Wójta będzie istotną 
wskazówką do podjęcia dalszych prac nad projektowaniem  inwestycji. 
Z poważaniem Polskie Sieci Elektroenergetyczne.’’
 Pan Wójt  dodał, że do pisma tego została załączona mapka z proponowanym 
przebiegiem linii 400 kv na terenie Gminy Jaktorów. Pokazał na mapie z gminnego
projektu studium, jaka jest propozycja nowego przebiegu linii. Jest to propozycja 
puszczenia linii wzdłuż północnej krawędzi autostrady A2, jest to teren dla nas 
wygodny, ponieważ  niezamieszkały, są to puste tereny, jak również po 
południowej stronie nie ma zabudowań. Ponieważ zwrócono się do mnie o pilne 
zaopiniowanie,  nie chciałbym sam podejmować decyzji, dlatego prośba do Rady  
Gminy o stosowne zajęcie stanowiska  w tej sprawie, aby  Rada Gminy wyraziła 
opinie czy jest za takim przebiegiem czy ten przebieg jej nie odpowiada. Poprosił 
Przewodniczącego o przeprowadzenie tej sprawy.
 Przewodniczący polecił rozdanie pisma wraz z załącznikiem mapowym wszystkim
uczestnikom sesji i poprosił o zapoznanie się z jego zawartością.  Objaśnił, że jest 
to fotografia lotnicza, wcześniej linia 400 kv była proponowana przez środek 
naszej linii , natomiast ten wariant , który dziś przedstawił nam pan Wójt biegnie 
za autostradą , dlatego korzystniejszego rozwiązania uważam, że nie da się już 
osiągnąć. Zaapelował do wszystkich na sesji  aby się skupić i zmobilizować, 
zjednoczyć we wspólnych działaniach tylko wtedy mamy szansę pozbyć się tych 
słupów  z naszej gminy. Zjednoczmy wszystkie siły, wspomóżmy Wójta i 
Samorząd aby ten cel osiągnąć.
Później stojąc przy mapie naszej gminy szczegółowo wyjaśnił i odpowiadał na 
pytania dotyczące proponowanego przebiegu tej linii. Powiedział również, że 
wynegocjowany przez Wójta wariant przebiegu tej linii w porównaniu do 
wcześniejszej koncepcji przeprowadzenia jej przez środek naszej gminy jest dla 
nas bardzo korzystny i uważa, że nie da się już osiągnąć lepszego rozwiązania .
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Radny Jarosz poinformował, ze jest to ciekawa propozycja ale mamy do czynienia 
z inwestorem bardzo sprytnym. W piśmie, które pan Wójt odczytał jest mowa o 
zaopiniowaniu jednego z wariantów, to oznacza, że są jeszcze inne warianty. 
Poinformował, że na załączniku do pisma czyli mapce prezentującej nowy wariant 
przebiegu linii 400 kv niema pieczątki, podpisu ani daty. Dlatego trzeba to zbadać
pod względem prawnym, żeby nie okazało się głosujemy za czymś zupełnie 
innym.

Radny Aliszewski zapytał mieszkańców i radnych czy chcą wyprowadzić w 
najbardziej korzystny sposób z Gminy przebieg tej linii czy też nie, bo jeśli tak to 
mamy propozycję dla Państwa, którą zaproponowało PSE. Państwo przybyli na 
poprzednią sesję RG abyśmy pomogli rozwiązać problem przebiegu linii, zostały 
podjęte działania, które ten problem rozwiązują, natomiast państwo w dalszym 
ciągu nie chcą abyśmy działali dalej. Dlatego jest prośba Wójta o zaopiniowanie 
tego wariantu przebiegu linii 400 kV, gdzie w piśmie opiniującym będzie wyraźnie
zaznaczone, że opiniujemy pozytywnie przebieg trasy linii 400 kV po północnej 
stronie przebiegu autostrady A 2.

Radna Idrian poprosiła Radnych o przemyślenie i przedyskutowanie tego wariantu
przebiegu linii i danie odpowiedzi do Rady Gminy kiedy możemy się spotkać czy 
jesteśmy za tym, że możemy poprzeć taki przebieg tej linii czy też nie.

Radny Jarosz poinformował, że składa wniosek formalny o jak najszybsze 
posiedzenie komisji doraźnej do spraw oceny celowości budowy linii 
energetycznej o mocy 400 kv na terenie gminy Jaktorów, by móc głębiej się 
zapoznać z pismem odczytanym przez Wójta dotyczącym nowego wariantu 
przebiegu linii, a tym samym o przesunięcie na kolejną sesję opinii w niniejszej 
sprawie.

Rada Gminy  ,, jednogłośnie ‘’ zaakceptowała wniosek formalny radnego Jarosza.

Ad. 6 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 

6



7


