
P R O T O K Ó Ł  Nr VI / 2015

Sesji Rady Gminy Jaktorów

z dnia 7 kwietnia 2015r.

Ad. 1  Otwarcie VI Sesji Rady Gminy.

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1700 otworzył VI
Sesję  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, poczym przedstawił wniosek o wprowadzenie punktu 4g
jako  nadanie  nazwy  drodze,  punktu  4h  jako  uchylenia  uchwały
LXII/335/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2014r. w sprawie
ustalenia kierunków działań Wójta. Następnie  Przewodniczący zapytał czy
są inne wnioski  bądź uwagi  do proponowanego porządku obrad.  Radny
Jarosz wystąpił z wnioskiem formalnym aby punkt 6 przyjęcie protokołu z
poprzedniej sesji został zdjęty z porządku obrad i przeniesiony na kolejną
sesję, gdyż radni zbyt późno otrzymali go i nie zdążyli się z nim zapoznać.
 Wobec  braku  innych  zgłoszeń  przystąpiono  do  głosowania.  Radni  w
głosowaniu  ,,jednogłośnie’’  przyjęli  wniosek  zgłoszony  przez
Przewodniczącego oraz ,,jednogłośnie ‘’ wniosek Radnego Jarosza.
 Przewodniczący  odczytał  proponowany  porządek  obrad  uwzględniający
wprowadzone zmiany.

1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w 2014 roku.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Bieganów, gmina Jaktorów,

b)  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz. 155/17),
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c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz. 509/1),
d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. 486/13),
e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz. 475/3),
f) zamiany nieruchomości ,
g) nadania nazwy drodze,
h) uchylenia uchwały Nr LXII/335/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 

września 2014 roku w sprawie ustalenia kierunków działań Wójta.
i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2015- 

2031,
j) zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na rok 2015.

5. Sprawy organizacyjne.
6. Zapytania i interpelacje.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Po odczytaniu porządku obrad przystąpiono do głosowania. 
Przedstawiony porządek obrad Rada Gminy przyjęła ,, jednogłośnie”.
Przystąpiono do części uchwałodawczej.

Ad. 3 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku.
Sprawozdanie omówiła szczegółowo pani Monika Olejniczak pełnomocnik
Wójta ds. Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Wobec  braku  pytań  przystąpiono  do  głosowania.  Rada  ,,  jednogłośnie’’
przyjęła sprawozdanie.

Ad.4a Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
wsi Bieganów, gmina Jaktorów.
Radna Idrian poinformowała, że jest za tym aby tej uchwały nie 
przyjmować gdyż powinien się zgłosić właściciel działki sąsiadującej z 
drogą która jest obecnie.
Radny Orliński powiedział ,że odrzucenie tej uchwały będzie niewłaściwe 
gdyż przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania 
przestrzennego jest na wniosek mieszkańców, pyzatym dziś na komisji 
budownictwa zapadła decyzja aby podjąć tę uchwałę.

Radny Aliszewski powiedział, że  uchwała dotyczy przystąpienia do 
sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, więc 
o niczym nie przesądzamy ostatecznie tylko rozpoczynamy procedurę, 
która być może uporządkuje na wniosek mieszkańców ten teren i takie też 
jest stanowisko komisji budownictwa aby podjąć tę uchwałę.
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Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu
14 ,,za”, 1,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 
VI/41/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4b Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości       ( dz. 155/17). Stan Rady zmienił się do 14 Radnych. 
Salę obrad opuściła radna Regulska.
Projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu 
połączonych komisji Rady Gminy.
Przewodniczący komisji budownictwa poinformował, że komisja jest za nie 
podejmowaniem tej uchwały.
Radna Idrian poinformowała, że na posiedzeniu połączonych komisji także 
uzgodniono , że nie podejmujemy tej uchwały, gdyż na chwilę obecną 
droga jest działką prywatną i na tą chwilę nie będziemy przejmować 
terenów prywatnych.
Rada Gminy w głosowaniu 0 ,,za”, 14 ,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” 
nie podjęła w/w uchwały.

Ad.4c Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na nabycie
nieruchomości        ( dz.509/1)
Projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu 
połączonych komisji Rady Gminy.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu
14 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 
VI/42/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4d Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na nabycie
nieruchomości        ( dz. 486/13)
Projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu 
połączonych komisji Rady Gminy.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu
14 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 
VI/43/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4e Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na nabycie
nieruchomości (dz. 475/3).
Projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu 
połączonych komisji Rady Gminy.
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Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu
14 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 
VI/44/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4f. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.
Projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu 
połączonych komisji Rady Gminy.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu
14 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 
VI/45/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4g. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze.
Projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu 
połączonych komisji Rady Gminy. Radna Idrian poinformowała, że 
uzgodniono na posiedzeniu połączonych komisji, że jeśli nie zostaną 
złożone inne wnioski dotyczące nazwy ulicy to pozostanie propozycja ulicy 
Sudeckiej.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu
14 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 
VI/46/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4h. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 
LXII/335/2014 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 września 2014 roku 
w sprawie ustalenia kierunków działań Wójta.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu
13 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 1 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 
VI/47/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4i. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2015- 2031.

Projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu 
połączonych komisji Rady Gminy.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu
14 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 
VI/48/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4j Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę 
Budżetową gminy Jaktorów na rok 2015.
Pan Wójt poinformował ,że zmiany w budżecie były omawiane bardzo 
szczegółowo na posiedzeniach połączonych komisji. Jednocześnie 
chciałbym jeszcze poprosić o wprowadzenie dwóch zmian. Pierwsza 
zmiana dotyczy dołożenia 25 tys. zł do samochodu  terenowego dla policji. 
Druga zmiana  to zakup nagłośnienia do dużej sali w OSP w Jaktorowie.
,,Radny Jarosz powiedział, że  gmina rezygnuje z udzielania dotacji 
powiatowi grodziskiemu na realizację zadania związanego z przebudową 
ulicy Pomorskiej, więc czy jest taka możliwość aby jakąś część tych 
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środków przeznaczyć na konto inwestycji nowej nakładki na ulicy 
Skokowskiego.’’
Pan Wójt odpowiedział, że nie mamy takich możliwości, gdyż planujemy 8 
km nakładek asfaltowych na drogach gminnych i te pieniądze tam 
przenosimy. Planujemy również drugi etap przebudowy szkoły.
Wobec braku  innych pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w 
głosowaniu 14 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła 
uchwałę Nr VI/49/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5 Sprawy organizacyjne.
Przewodniczący  poinformował,  że  w  punkcie  tym  zapoznamy  się  z
informacją dot. planowanej budowy sieci wysokiego napięcia 400 kV, która
ma  przechodzić  przez  cztery  gminy  naszego  powiatu  i  poprosił  pana
Rafińskiego kierownika referatu Planowania Przestrzennego o przybliżenie
tej kwestii.  
Pan  Rafiński  wyjaśnił,  że  planowana  budowa  przez  Polskie  Sieci
Energetyczne   dwutorowa  linia  napowietrzna  400  kv  jest  projektem
rządowym, którego celem jest zwiększenie niezawodności zaopatrzenia w
energię  elektryczną.  Ma  połączyć  Elektrownie  Kozienice   ze  stacją
transformatorową Ołtarzew i  przebiegnie przez gminy naszego powiatu:
Żabia Wola,  Jaktorów, Baranów i Grodzisk Maz.
Radny Drązikowski również zabrał głos w tej sprawie. Powiedział, że linia ta
wzbudza wiele kontrowersji wśród mieszkańców naszej gminy. Podkreślił,
że  inwestycja  ta  może  mieć  uciążliwy  wpływ  dla  zdrowia  i  życia
mieszkańców terenów, przez które przebiegać będzie inwestycja. Ponadto
trzeba  pamiętać  o  potencjalnej  uciążliwości  linii  energetycznej  dla
środowiska  naturalnego  oraz  wpływu  tej  linii  na  przekształcenie
okolicznego  krajobrazu.  Ważnym  aspektem  jest  też  spadek  wartości
gruntów przez które będzie przebiegać linia 400 Kv.   Jest to inwestycja
celu  publicznego  zatwierdzana  na  szczeblu  Wojewódzkim.  Zastanawia
jednak dlaczego nie została przeprowadzona w linii  prostej przez powiat
grójecki,  tarczyński jak wcześniej planowano a przeprowadzono zakolem
przez powiat Grodziski w tym gminę Jaktorów. Zastanawiające jest czym
inwestor się kierował, że linia przechodzi w taki a nie inny sposób. Dlatego
będę wnioskował do Rady Gminy o podjęcie uchwały w formie protestu i
braku aprobaty dla obecnego przebiegu linii  przez naszą gminę.
Pan Wójt  wyjaśnił,  że pierwsze spotkanie Agencji  Promocji  Inwestycji   z
Urzędem odbyło się w październiku 2014 roku. Wtedy zwrócili się z prośbą
o pomoc w przeprowadzeniu planów, sondowali sytuację, ale odmówiliśmy
i Agencja odjechała. Drugie spotkanie linii odbyło się dwa tygodnie temu,
Agencja  wróciła  z  proponowanym  przebiegiem  .  Również  odmówiliśmy
współpracy  i  zaproponowaliśmy  zorganizowanie  spotkania  Agencji  z
mieszkańcami naszej gminy aby przedstawić problematykę tej inwestycji, i
takie spotkanie odbędzie się 9 kwietnia o 18.30 w OSP w Jaktorowie. Na
spotkaniu  Agencja  Promocji  Inwestycji  przedstawi  wstępną  propozycję
przebiegu  linii  400  kv,  moim  zdaniem  nie  jest  to  jeszcze   ostateczny
projekt  przebiegu tej  linii.  Negatywne stanowisko jakie  by podjęła  Rada
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Gminy dotyczące budowy linii  400 kv,  byłoby bardzo  dobrym ruchem i
tylko by wzmocniło mieszkańców w działaniu przeciw budowie tej linii  w
naszej  gminie.  Nie  ma  dobrego  miejsca  dla  takiej  inwestycji  w  naszej
gminie,  są  same  minusy.  Niestety  to  inwestycja  rządowa  a  rząd  się  z
gminami nie liczy, dlatego potrzebne jest wsparcie społeczne w tej sprawie
i protesty właścicieli gruntów. 

Radny  Jarosz  zapytał  kierownika  referatu  Planowania  Przestrzennego  P.
Rafińskiego z jakimi wariantami przyjechał Inwestor do Urzędu Gminy.  Czy
był  to  tylko  wariant  przechodzący  przez  gminę  Jaktorów  czy  były
przedstawione jakieś  inne warianty przebiegu trasy? Standardowo takie
konsultacje polegają na tym, że przedstawia się warianty alternatywne.
Pytanie drugie radnego Jarosza.- mamy Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania  Przestrzennego  Gminy  z  2001  roku  nadal
obowiązujące.  W  Studium  tym  jest  zapisane,  że  nasza  gmina  jest
nastawiona na rozwój budownictwa mieszkaniowego. Jak to się ma do tej
linii  ?  Czy  da  się  pogodzić  Pana  zdaniem  rozwój  budownictwa
mieszkaniowego  i  prowadzenie   linii  400 000  Voltów?  Koordynuje  Pan
sporządzanie  planów  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  więc
dlatego jest to pytanie do Pana. Przy okazji – czy zamieszkał by Pan na
terenie takiej gminy gdzie taka linia przebiega?

Trzecia sprawa - tu padł argument, że jest to potrzeba rozwoju naszego 
regionu. Wystarczy wejść na stronę internetową inwestora i można 
przeczytać, że jest to linia najwyższych napięć, która ma punkt startowy w 
elektrowni Kozienice a punkt końcowy w Ołtarzewie i ma zasilać Warszawę.
Pan radny (mój przedmówca) słusznie zauważył że ta linia bardzo się 
dziwnie "wygina". Wystarczy zajrzeć na swój rachunek za energię 
elektryczną żeby zobaczyć, że my nie jesteśmy podłączeni do zakładu 
energetycznego "Warszawa", naszą elektrownią jest „Łódź”. Ta linia nie 
będzie zasilać naszego regionu, nikt z nas do tej linii nie zostanie 
podłączony. Kozienice i Ołtarzew oczywiście trzeba jakoś połączyć. Ale tu 
powstają pytania (pewnie na spotkanie z inwestorem w czwartek 9 
kwietnia): dlaczego ta linia idzie takim łukiem, dlaczego przez nasze 
tereny mieszkaniowe, dlaczego przez naszą prężnie rozwijającą się gminę 
Jaktorów, która z roku na rok ma więcej mieszkańców (obecnie ponad 11 
000), co się stanie z zabudową mieszkaniową i naszą gminą jak ta linia tu 
powstanie ? 

Popieram w  pełni pomysł aby Rada Gminy wyraziła jasne i wyraźne 
negatywne stanowisko wobec obecnego przebiegu linii przez naszą gminę.
Jako radny – członek Komisji Budownictwa nie widzę możliwości 
przeprowadzenia tej linii przez teren gminy Jaktorów."

Kierownik referatu Planowania Przestrzennego pan Rafiński  odpowiedział,
że nie widzieliśmy żadnych innych wariantów dotyczących przebiegu linii
400 kv, my widzieliśmy tylko trasę przebiegu przez gminę Jaktorów.

Mieszkańcy gminy Jaktorów również wyrazili kategoryczny sprzeciw co do
planowanej inwestycji.  Nie uwierzyli w zapewnienia Wójta, domagając się
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odpowiedzi  na pytanie,  dlaczego do tej  pory nie byli  informowani o tak
ważnym dla gminy przedsięwzięciu. Poinformowali ,że wielu ludzi osiedla
się w gminie Jaktorów aby ich dzieci dorastały bliżej natury. Tymczasem
linia  w  obecnym  kształcie  będzie  przebiegać  blisko  naszych  domów.
Zniszczony  zostanie  krajobraz,  który  przyciągał  nowych  mieszkańców,
zniszczeniu  ulegnie  bogactwo  fauny  i  flory.  Zbulwersowani  jesteśmy
faktem,  że  wszelkie  informacje   są  skrzętnie  ukrywane   dotyczące
przedmiotowej  inwestycji.  Brak  komunikacji  społecznej  i  konsultacji
ograniczyły  nasze  prawa  jako  właścicieli  i  uczestników  dialogu
społecznego.  Nie  wiedząc  o  niczym  o  planowanych  tak  poważnych
inwestycjach   w  naszym  najbliższym  otoczeniu  zostaliśmy  pozbawieni
możliwości  wpływu podejmowania  tak ważnych decyzji. Poinformowali, że
inwestycja  ta  zaczęła  się  w  2007  roku,  a  plan  zagospodarowania
przestrzennego  dla  Województwa  zatwierdzono  w  lipcu  2014  roku.
Niestety  my  jako  gmina  nie  złożyliśmy  żadnych  zastrzeżeń  ,  sąsiednie
gminy to zrobiły. Protestujący mieszkańcy kilkakrotnie podkreślali, że rolą
Wójta jako włodarza gminy jest dbanie o wspólne dobro.  To przykre ale
zostaliśmy skrzywdzeni, inwestycja ta będzie miała negatywny wpływ na
nasze życie, będzie niosła ze sobą zagrożenia zdrowotne, ekologiczne a
także ekonomiczne.  Chcemy wiedzieć ,  czy ze strony Inwestora zostały
wykonane fachowe analizy wpływu inwestycji na potencjalne  zniszczenia
w obszarze naszej gminy., czy zostały wzięte pod uwagę różne elementy
m.in. wnioski ze szczegółowych wizji terenowych, informacje od planistów
a  także  opinie  od  specjalistów  z  zakresu  ochrony  środowiska.  Ponadto
gmina Jaktorów jest położona w przepięknym krajobrazie, inwestycja PSE
zniszczy  ten  krajobraz  na  zawsze  a  w  naszym  najbliższym  otoczeniu
zapanują  ogromne  słupy  i  stalowe  liny.  Padła  propozycja  ze  strony
zdeterminowanych mieszkańców aby na spotkanie  9 kwietnia z Agencją
Promocji  Inwestycji  zaprosić  przedstawicieli  wszystkich  działających  w
naszym regionie  Stowarzyszeń.  Przedstawiciele  lokalnych grup działania
wyjaśnią najlepiej, jakie są cele działania, że jest to chronienie krajobrazu
oraz dbanie o dziedzictwo kulturowe.
Wobec  ewidentnej  ingerencji  w  nasze  życie,  zmiany  naszego otoczenia
oraz  znaczącego  wpływu  na  nasze  życie  i  zdrowie  tej  inwestycji
kategorycznie  sprzeciwiamy  się  jej  realizacji  w  obecnym  kształcie.
Niniejszym żądamy podjęcia  dziś  takiej  uchwały wyrażającej  negatywne
stanowisko Rady co do planowanej rządowej inwestycji.
Rada  Gminy  Jaktorów  wyraziła  kategoryczny  sprzeciw  wobec  planów
zlokalizowania i budowy linii najwyższych napięć 400 000 Volt na terenie
Gminy  Jaktorów.   Stanowisko  to  zostało  podjęte  14  głosami  za,  przy  0
przeciw i 0 wstrzymujących się i stanowi załącznik do protokołu.

Rada  Gminy  podjęła  również  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  kierunków
działań Wójta, upoważniającą Wójta Gminy Jaktorów do podjęcia wszelkich
działań zmierzających do zablokowania budowy linii  400 kv przez teren
Gminy Jaktorów.
Uchwała nr VI/ 50 /2015 z dnia 7 kwietnia 2015 roku, została przyjęta 14
głosami  za,  0  przeciw,  0  wstrzymujących  się  i  stanowi  załącznik  do
niniejszego protokołu.
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Rada Gminy zdecydowała także podjąć uchwałę w sprawie powołania 
doraźnej komisji. Jest to komisja doraźna do spraw oceny celowości 
budowy linii energetycznej o mocy 400 kv na terenie Gminy Jaktorów w 
składzie: Sylwester Drązikowski, Krzysztof Jarosz, Beata Kapuścińska, 
Leszek Peryt, Roman Rafiński, Adam Banaszek, Joanna Celuch, Rafał 
Łuniewski, Robert Matysiak, Piotr Tracz, Małgorzata Wojcieszak. Doraźna 
komisja do spraw oceny celowości budowy linii energetycznej o mocy 400 
KV na terenie gminy Jaktorów dokonała wyboru Przewodniczącego komisji, 
którym została  pani Joanna Celuch.

Uchwała nr VI / 51/ 2015  z dnia 7 kwietnia 2015 roku, została przyjęta 14
głosami za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, która stanowi załącznik do
protokołu.

Ad. 8. 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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