
 

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

       Sesji  Rady Gminy Jaktorów

z dnia 19 października 2015r.

Ad. 1  Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy.

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1700 otworzył XIII
Sesję  VII  kadencji  Rady  Gminy  Jaktorów.  Po  serdecznym  powitaniu
wszystkich zgromadzonych i zapoznaniu się z listą  obecności stwierdził, iż
w posiedzeniu uczestniczy  13 radnych, co stanowi kworum niezbędne do
podejmowania prawomocnych decyzji.  Nieobecni byli radni: Jan Stokowski,
Rafał Szwed.
Ponadto w obradach udział wzięli:
- Sekretarz Urzędu Gminy pani Wanda Brzywczy,
- Wicewójt pan Zbigniew Guzewski,
- Skarbnik Urzędu Gminy pani Jadwiga Florczak,
- radca prawny Urzędu Gminy pan Wojciech Hernik,
- Sołtysi 
- Mieszkańcy.

 Na Sali obrad obecnych 13 Radnych.

Ad. 2  Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący poinformował,  że wszyscy Radni otrzymali  proponowany
porządek  obrad,  do  tego  porządku   chciałby  wprowadzić  następujące
zmiany:
- zdjąć  z porządku obrad punkt 3d podjęcie uchwały w sprawie zmiany
uchwały  Rady Gminy Nr I/4/2014  z dnia 1 grudnia 2014 roku, w sprawie
ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady,
-  zdjąć z porządku obrad punkt 3e podjęcie uchwały w sprawie zmiany
Statutu  Gminy Jaktorów.
Zapytał  czy  ktoś  z  Radnych  ma  uwagi  bądź  propozycje  do  porządku
obrad ?
Przewodniczący  dodał,  że  na  posiedzeniu  połączonych  komisji  padła
propozycja rozwiązania komisji  budownictwa i  powołania nowego składu
osobowego komisji.
Jest  to  bardzo  ważna  komisja  i  uważam,  że  powinniśmy  poważnie
podyskutować  i  zmobilizować  radnych  do  większego  zaangażowania,
zwiększenia  składu  tej  komisji   każdy  radny  jest  zobowiązany  do
uczestnictwa w komisjach Rady. Dlatego stawiam wniosek aby zdjąć ten
punkt z porządku obrad, uważam że dziś nie jesteśmy przygotowani by
rozstrzygnąć ten projekt uchwały.
Radny  Jarosz  poinformował,  że  wniosek  pana  Przewodniczącego  jest  w
pełni  zasadny w kontekście  problemu gminy jaki  mamy z  linią  400 kv.
Komisja  budownictwa  w  swoich  kompetencjach  ma również  planowanie
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przestrzenne i ochronę środowiska, w związku z tym jest komisją kluczową.
Rozwiązanie tej  komisji  gdzie ona sprawnie funkcjonuje i  dużo działa w
terenie jest bezzasadne. Dlatego prośba do Radnych o zastanowienie się
kto chciałby pracować w tej komisji.
Radna Idrian poinformowała, że na posiedzeniu połączonych komisji został
przegłosowany wniosek o rozwiązaniu komisji budownictwa  a powołanie
nowego  składu  komisji  budownictwa.  Nikt  nie  zarzuca  bezczynności
komisji, ale pozostało w niej tylko 3 członków. Uważam, że  jest to za mało.
Wcześniej w tej komisji było 7 członków komisji  ale część zrezygnowało
gdyż momentami nie dało się w niej pracować i to tylko o to chodzi.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wnioski dotyczące zdjęcia dwóch
punktów z porządku obrad. Rada w głosowaniu 12 ,,za”, 1, przeciw”, 0 ,,
wstrzymujących się” przejęła wnioski Przewodniczącego.

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad z uwzględnieniem
przyjętych zmian.

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

a) zniesienia pomnika przyrody,
b) ustalenia kierunków działań Wójta,
c) zmiany uchwały Rady Gminy w Jaktorowie w sprawie powołania doraźnej 

komisji,
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2015- 2031,
e) zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na rok 2015,
f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz. 265/95),
g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz. 265/96),
h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. 265/103),
i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. 329),
j) nadania nazwy drodze ( Nad  Stawem ),
k) nadania nazwy drodze ( Tatrzańska ),
l) nadania nazw drogom ( Maślaka, Borowika).

4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów, informacji o 
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planu finansowego 
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

5. Wybory ławników do Sądu.
a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach 

ławników do sądów powszechnych,
b) zapoznanie Rady z informacjami dotyczącymi kandydatów na ławników i opinią

Zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów w sprawie wyboru 
ławników,

c) wybór komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów,
d) wybory ławników w głosowaniu tajnym,
e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników.

6. Sprawy organizacyjne.
7. Przyjęcie protokołów z poprzednich  Sesji Rady Gminy.
8. Zapytania i interpelacje.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Proponowany  porządek  obrad  został  przyjęty  w  głosowaniu  12  ,,za”,  1
,,wstrzymujący się”, 0 ,,przeciw”.
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Przewodniczący  dodał,  że  wszystkie  projekty  uchwał  były  szczegółowo
omawiane  na posiedzeniu połączonych komisji Rady.
Radny  Grzegorz  Aliszewski  złożył  wniosek  formalny  o  nie  odczytywanie
podczas głosowania treści uchwał, w których treści nie ma żadnych zmian.
Radca prawny pan Hernik poinformował, że jeśli w Statucie Gminy nie ma
innych  zapisów  można  przeprowadzić  procedurę  głosowania  bez
odczytywania projektu uchwały.
Radny Jarosz zapytał jaką mamy gwarancję, że Radni mają taką samą treść
uchwały?
Przystąpiono  do  głosowania   nad  wnioskiem  formalnym  radnego
Aliszewskiego. 
Rada  w  głosowaniu  7   ,za”,  5,  przeciw”,  1  wstrzymujący  się”  przyjęła
wniosek o nie odczytywanie treści uchwał.

Przystąpiono do części uchwałodawczej.

Ad. 3a  Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
Przewodniczący poinformował,  że projekt tej uchwały uzyskał pozytywna
opinię połączonych komisji.
Radny Jarosz  powiedział,  że  jest  to  bardzo  trudna uchwała,  gdyż nasza
gmina jest  na szarym końcu, jedną z ostatnich gmin na Mazowszu jeśli
chodzi o pomniki przyrody.
 Niestety fakty są jednoznaczne to drzewo uschło i  jest  to rzeczywiście
problem  bo  znajduje  się  blisko  drogi.  Tylko  dlaczego  nikt  z   Wydziału
Ochrony Środowiska Urzędu Gminy nie zainteresował się  tym drzewem
gdy to drzewo umierało. Trzeba myśleć jak tą sytuację naprawić, bo nie
możemy  być  ostatnią  gminą  na  Mazowszu  pod  względem  pomników
przyrody.
Radna Idrian zwróciła się z zapytaniem do radnego Jarosza co się dzieje z
dokumentacją  dotyczącą  ustanowienia  pomników  przyrody  na  terenie
gminy Jaktorów, które były składane przez pana do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska, gdyż w teczce Rady istnieje tylko pismo przewodnie
podpisane przez Przewodniczącego.

Wobec braku innych pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w 
głosowaniu 13,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 
XIII/74/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Ad. 3b Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia działań Wójta .
Przewodniczący poinformował, że projekt  tej uchwały był szczegółowo omawiany
na posiedzeniu połączonych komisji, jednak nastąpiła zmiana w tym projekcie 
uchwały, o zreferowanie poprosił pana Andrzeja Muszyńskiego z Urzędu Gminy.
Pan Muszyński poinformował, że na posiedzeniu połączonych komisji  w projekcie 
uchwały była kwota dwóch milionów złotych. Jednak Starosta Grodziski zwrócił się
do Wójta Gminy o podwyższenie kwoty do dwóch milionów dwustu tysięcy. 
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Wobec braku innych pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w 
głosowaniu 13,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 
XIII/75/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 3c Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w 
Jaktorowie w sprawie powołania doraźnej komisji.
Przewodniczący poinformował, że kilku członków  komisji doraźnej złożyło 
rezygnacje z pracy w tej komisji, w związku z tym jest to tylko formalność 
dotycząca ustalenia rzeczywistego składu osobowego tej komisji.
Wobec braku innych pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w 
głosowaniu 12,,za”, 0,, przeciw”, 1 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 
XIII/76/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3d Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy 
Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2015 – 2031.
Projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu połączonych 
komisji i uzyskał akceptację.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
13,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XIII/77/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3e Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę 
Budżetową gminy Jaktorów na rok 2015.
Projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu połączonych 
komisji i uzyskał akceptację. Pani Skarbnik raz jeszcze szczegółowo omówiła 
projekt uchwały.

W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:
Dochody bieżące - zmniejszenia
1) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – po analizie

dotychczasowych wpływów z tyt. mandatów zmniejsza się plan w tej pozycji
dochodów o kwotę 600.000 zł. 

2) dział 801 – Oświata i wychowanie – koryguje się o kwotę 5.354 zł planowane
wpływy z czynszu ze sklepików szkolnych (obecnie dochody te realizuje ZSP w
Jaktorowie).  Jednocześnie  zmniejsza  się  planowane  wpływy  za  pobyt  w
punktach  przedszkolnych  dzieci  z  innych  gmin (z  uwagi  na  mniejszą  liczbę
dzieci) o kwotę 13.508 zł. Razem zmniejszenie wynosi 18.862 zł.

Dochody bieżące - zwiększenia
1) dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – z

uwagi na korzystne wykonanie zwiększa się plan wpływów ze sprzedaży wody
o kwotę 55.000 zł,

2) dział  756  –  Dochody  od  osób  prawnych,  od  osób  fizycznych  i  od  innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem – zwiększa się dochody o kwotę 831.000 zł, z tego: 

- w związku z korzystną realizacją dochodów zwiększa się dochody z tyt.:
a) podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 750.000 zł,
b) podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 20.000 zł,
- o kwotę 5.000 zł z tyt. zwrotu kosztów upomnień,
- z tyt. uzyskanej dywidendy w kwocie 56.000 zł (w związku z posiadaniem
przez Gminę Jaktorów udziałów PGK Żyrardów),
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3) dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 26.260,79
zł z uwagi na korzystne wpływy z tyt. oprocentowania środków na rachunku
bankowym budżetu,

4) dział 801 – Oświata i wychowanie – z uwagi na pozyskanie ponadplanowych
dochodów zwiększa się plan dochodów z tyt. opłat za pobyt dzieci z innych
gmin w przedszkolach gminnych o kwotę 140.000 zł,

5) dział  852  –  Pomoc  społeczna  –  z  uwagi  na  pozyskanie  ponadplanowych
dochodów zwiększa się  plan z tyt. odpłatności rodzin za pobyt podopiecznych
w domach pomocy społecznej (26.000 zł), uzyskanego dofinansowania kosztów
szkoleń pracowników Ośrodka w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego
(1.325,60  zł)  oraz  prowizji  za  realizację  zadań  zleconych  gminie  ustawami
(9.000 zł). Razem kwota zwiększenia wynosi 36.325,60 zł.  

Razem zwiększenie dochodów bieżących wynosi 1.088.586,39 zł.
Dochody majątkowe – zmniejszenia
1) dział 600 – Transport i łączność – stosownie do pisma Nr FCR-VIII.3141.1.3.2015

Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Warszawie  zmniejsza  się  o  kwotę
32.947 zł plan dotacji  dot. zadania pn.: „Rozbudowa ul. Partyzantów wraz z
przebudową  wlotów  dróg  poprzecznych  oraz  przebudową  istniejącej  sieci
gazowej,  energetycznej,  telekomunikacyjnej,  wodociągowej  we  wsi
Międzyborów Gmina Jaktorów”

Dochody majątkowe – zwiększenia
1) dział 600 – Transport i łączność -  zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000

zł  w  związku  z  uzyskaniem z  Powiatu  Grodziskiego  pomocy  finansowej  na
realizację zadania pn.: „Rozbudowa ul. Partyzantów wraz z przebudową wlotów
dróg poprzecznych oraz przebudową istniejącej sieci gazowej, energetycznej,
telekomunikacyjnej,  wodociągowej  we  wsi  Międzyborów  Gmina  Jaktorów”  –
stosownie do umowy Nr WF.3153.24.2015,

2) dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 361.535 zł
z tyt. nie zrealizowanych do dnia 30 czerwca 2015r. ustalonych w 2014 roku
Uchwałą Rady Gminy Jaktorów Nr III/9/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. wydatków
niewygasających,

Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi 411.535 zł 

II.  WYDATKI
W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:
Wydatki bieżące – zmniejszenia:

1) dział  700  –  Gospodarka  mieszkaniowa –  zmniejsza  się  o  56.212  zł  środki
zabezpieczone na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi. Pozostała po
zmianie kwota w wysokości 193.788 zł zabezpiecza potrzeby w tym zakresie, 

Wydatki bieżące – zwiększenia:

1) dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –
na  wymianę  złoża  biologicznego  na  stacji  uzdatniania  wody  w  Bieganowie
zabezpiecza się kwotę 50.000 zł,
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2) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwotę 51.751 zł zabezpiecza się celem
uregulowania  należności  za  brak  lokalu  socjalnego  dla  osoby  posiadającej
prawo  do  takiego  lokalu  (łącznie  z  kosztami  postępowania  sądowego  oraz
opłatą egzekucyjną) -zgodnie z wyrokiem sądowym Sygn. Akt I C 206/14,

3) dział 801 – Oświata i wychowanie –  na wniosek Dyrektora ZSP w Jaktorowie
zwiększa  się  plan  wydatków  o  kwotę  30.000  zł  z  przeznaczeniem  na
doposażenie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w pomoce naukowe
i zabawki, zakup drobnego wyposażenia i art. biurowych,

4) dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę  49.325,60
zł, z tego na:

- opłacenie pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej – 26.000 zł,
-  koszty  szkoleń  pracowników  ośrodka  w  ramach  Krajowego  Funduszu

Szkoleniowego – 1.325,60 zł,
- dofinansowanie opłat pocztowych i bankowych 22.000 zł,

5) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan
wydatków  
o  kwotę  25.260,79  zł  z  przeznaczeniem  na  pokrycie  wydatków
niekwalifikowanych  w  ramach  realizacji  projektu  pn.:  „Przeciwdziałanie
wykluczeniu  cyfrowemu w Gminie  Jaktorów”  (w  tym 25.000  zł  na  pokrycie
kosztów  dostępu  do  Internetu  dla  ostatecznych  beneficjentów  projektu  w
ramach zapewnienia trwałości projektu), 

6) dział  900  –  Gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska  –  z  rozliczenia
wpływów z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2014 roku
zwiększa się plan  wydatków na obsługę administracyjną systemu  o kwotę
57.650 zł.

Razem zwiększenie wydatków bieżących wynoszą 263.987,39 zł.

Wydatki majątkowe – zmniejszenia:

1) dział  600  –  Transport  i  łączność  -  stosownie  do  pisma  Nr  FCR-
VIII.3141.1.3.2015  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Warszawie
zmniejsza się o kwotę 32.947 zł plan wydatków  na zadanie pn.: „Rozbudowa
ul.  Partyzantów  wraz  z  przebudową  wlotów  dróg  poprzecznych  oraz
przebudową  istniejącej  sieci  gazowej,  energetycznej,  telekomunikacyjnej,
wodociągowej we wsi Międzyborów Gmina Jaktorów”,

2) dział  801 – Oświata i wychowanie – zmniejsza się wydatki o kwotę 452.400 zł,
z tego z zadania:
a) Rozbudowa  monitoringu  wizyjnego  w  Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  w

Jaktorowie – o kwotę 30.000 zł (nadwyżka środków),
b) Nadbudowa  i  rozbudowa  południowego  skrzydła  Szkoły  Podstawowej  w

Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  w  Jaktorowie  –  o  kwotę  36.900  zł
(nadwyżka środków),
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c) Zakup wyposażenia do nadbudowanej części budynku Szkoły Podstawowej
w  Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  w  Jaktorowie-  o  kwotę  135.300  zł
(nadwyżka środków),

d) Dostawa  oraz  montaż  wyposażenia  do  gabinetów  stomatologicznych  w
Zespole  Szkolno  –  Przedszkolnym  w  Jaktorowie  oraz  Zespole  Szkół
Publicznych  w  Międzyborowie  –  o  kwotę  250.000  zł  (zrezygnowano  z
realizacji zadania z uwagi na warunki lokalowe w szkołach)

Razem zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi 485.347 zł.

Wydatki majątkowe – zwiększenia

1) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.655
zł na realizację zadania pn. :”Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji
Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kozery”

2) dział  600  –  Transport  i  łączność –  zwiększa  się  plan  wydatków  o  kwotę
1.068.932 zł, w tym na realizację zadania pn.: 

a)  „Rozbudowa ul. Partyzantów wraz z przebudową wlotów dróg poprzecznych
oraz  przebudową  istniejącej  sieci  gazowej,  energetycznej,
telekomunikacyjnej, wodociągowej we wsi Międzyborów Gmina Jaktorów” –
50.000 zł stosownie do umowy Nr WF.3153.24.2015 zawartej z Powiatem
Grodziskim.  Jednocześnie   stosownie  do pisma Nr FCR-VIII.3141.1.3.2015
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejsza się plan o
kwotę 32.947 zł. Zwiększenie per saldo wynosi 17.053 zł
 

b) „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulic:
Armii  Krajowej,  Partyzantów,  Wojska  Polskiego,   Armii  Ludowej  w  m.
Międzyborów,  ul.  Jaworowej  w  m.  Henryszew,  Grądy  na  terenie  Gminy
Jaktorów” – 301.879 zł,

c) Przebudowa dróg gminnych na terenie wsi: Bieganów, Budy-Grzybek, Budy
Michałowskie, Budy Zosine, Chylice, Chylice-Kolonia, Henryszew, Jaktorów,
Jaktorów-Kolonia,  Mariampol,  Międzyborów,  Sade  Budy,   Stare  Budy
polegająca na ułożeniu nakładek asfaltowych – 750.000 zł,

3) dział  700 – Gospodarka mieszkaniowa – na „Zakup gruntu na poszerzenie
dróg gminnych”  zabezpiecza się kwotę 22.000 zł (dot. działki Nr 329 we wsi
Budy Zosine i działki Nr 313/27 we wsi Sade Budy)

Razem zwiększenia wydatków majątkowych  wynosi 1.150.587 zł. 

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
13,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XIII/78/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3f Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości          ( dz. 265/95).
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Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały uzyskał akceptację 
połączonych komisji Rady. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
13,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XIII/79/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3g Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości          ( dz. 265/96).
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały uzyskał akceptację 
połączonych komisji Rady. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
13,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XIII/80/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3h Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości          ( dz. 265/103).
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały uzyskał akceptację 
połączonych komisji Rady. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
13,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XIII/81/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3i Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości          ( dz. 329).
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały uzyskał akceptację 
połączonych komisji Rady. 
Radna Idrian zapytała dlaczego w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową 
mamy zapis, że w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na „Zakup gruntu na 
poszerzenie dróg gminnych”  zabezpiecza się kwotę 22.000 zł (dot. działki Nr 329
we wsi Budy Zosine i działki Nr 313/27 we wsi Sade Budy), w którym to miejscu 
ulica na Budach Zosinych ma ten sam numer co działka, którą będziemy kupować
?
Pani Skarbnik wyjaśniła, że dostała taki zapis we wniosku.
Radna Idrian poprosiła o wyjaśnienie tego zapisu bo być może to jest zwykły błąd 
pisarski.
Radny Jarosz zapytał dlaczego w porządku obrad nie ma uchwały 
dotyczącej przejęcia działki nr 313/27 w Sadych Budach, skoro są 
zabezpieczone na ten cel pieniądze w uchwale budżetowej?
Pani Skarbnik odpowiedziała, że najpierw muszą być zabezpieczone środki 
dopiero późnej zakup nieruchomości.
Wobec braku innych pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w 
głosowaniu 12,,za”, 1,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 
XIII/82/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad.3j Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze ( Nad  
Stawem ).
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały uzyskał akceptację 
połączonych komisji Rady. 
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
13,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XIII/83/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3k Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze 
( Tatrzańska).
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały uzyskał akceptację 
połączonych komisji Rady. 
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
13,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XIII/84/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3l Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze 
( Maślaka, Borowika).
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany 
na posiedzeniu połączonych komisji Rady i radni postanowili zmienić nazwy na 
Maślakowa i Borowikowa
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
11,,za”, 0,, przeciw”, 2 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XIII/85/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

4.Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Jaktorów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz planu finansowego samorządowych instytucji 
kultury za I półrocze 2015 roku.
Przewodniczący poinformował, że w/w sprawozdaniem zajmowały się 
połączone komisje Rady i zostało zaakceptowane. Wobec braku  pytań 
przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 12,,za”, 0,, przeciw”, 1 ,, 
wstrzymujących się” przyjęła  informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Jaktorów, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz 
planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

Ad.5a Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 
głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
Przewodniczący poinformował, że wszyscy Radni otrzymali regulamin dotyczący  
głosowania w wyborach na ławników i mieli się z nim zapoznać.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
13,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XIII/86/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad 5b Zapoznanie Rady z informacjami dotyczącymi kandydatów 
na ławników i opinią Zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych 
kandydatów w sprawie wyboru ławników.
Przewodnicząca Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników radna
Hanna Regulska odczytała protokół z posiedzenia, na którym Zespół w 
składzie Hanna Regulska, Andrzej Klimiuk, Kapuścińska Beata  zapoznał się
w dniu 7 września 2015 roku, ze zgromadzoną w Biurze Rady w Jaktorowie 
dokumentacją kandydatów na ławników.
,, Zespół stwierdza, że wszyscy kandydaci na ławników złożyli do Rady Gminy karty 
zgłoszeń wraz z wymaganymi załącznikami oraz uzyskali wymagane prawem pozytywne 
opinie. Stwierdza się, ze wszyscy zgłoszeni kandydaci cieszą sie dobrą opinią w swoim 
środowisku i spełniają wszystkie warunki określone dla ławników w ustawie o ustroju sądów 
powszechnych. Zespół opiniujący nie wnosi zastrzeżeń co do zgłaszanych kandydatów na 
ławników. Zespół rekomenduje  wszystkie zgłoszone osoby do pełnienia funkcji ławnika.’’

Ad. 5c Wybór komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia 
wyborów.
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie się chętnych do pracy w komisji 
skrutacyjnej.
Radne Idran, Barańska i Regulska zgłosiły się do pracy w komisji 
skrutacyjnej.
Przewodniczącą komisji skrutacyjnej została Radna Regulska.

Ad. 5d Wybory ławników w głosowaniu tajnym.
Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, poproszono o 
podchodzenie w kolejności alfabetycznej Radnych do urny w celu 
zagłosowania na kandydatów do Sadu Rejonowego w Żyrardowie i do 
Wydziału Pracy oraz do Sądu Okręgowego w Płocku. Po zakończonym 
głosowaniu komisja skrutacyjna  ustaliła wyniki głosowania  i sporządziła 
protokół.

Protokół
z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do sądów 
powszechnych sporządzony na sesji w dniu 19 października 2015 r. na 
kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Komisja Skrutacyjna w składzie:
1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Hanna Regulska

2) członek Komisji Skrutacyjnej – Elżbieta Idrian
3) członek Komisji Skrutacyjnej – Iwona Barańska
 po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:

1. Liczba radnych Rady Gminy Jaktorów obecnych na sesji uprawnionych 
do głosowania: 13
2. Na ławników do Sądu Rejonowego w Żyrardowie zgłoszono 
kandydatury:
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1) Teresę Mariannę Szkop
2) Annę Wąsińską

3. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: 13
4. Liczba kart wyjętych z urny 39, ilość kart wyjętych z urny różni się od 
liczby osób, którym wydano karty do głosowania, przypuszczalnie z 
powodu  - nie różni się
5. Liczba kart nieważnych 0
6. Liczba głosów oddanych na kandydatkę: 12
1) Teresa Marianna Szkop 

(imię, imiona i nazwisko)
a) za wyborem kandydatki na ławnika ……11… 

głosów, 
b) przeciw wyborowi kandydatki na ławnika …1…… głosów,
c) bez dokonania wyboru ……1… głosów;
Wobec powyższego,  komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka, 

Teresa Marianna Szkop uzyskała  więcej głosów za wyborem niż przeciw 
wyborowi i została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Żyrardowie

2) ………Annę Wąsińską……………13…………………………………………. 
a) za wyborem kandydatki na ławnika ……12… 

głosów, 
b) przeciw wyborowi kandydatki na ławnika ……1… głosów,
c) bez dokonania wyboru ……0… głosów;
Wobec powyższego,  komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka, 

……………Anna Wąsińska…………………………..…….. uzyskała więcej 
głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została wybrana na ławnika do 
Sądu Rejonowego w Żyrardowie 

 Na ławnika do Sądu Rejonowego w Żyrardowie do Wydziału Pracy 
zgłoszono kandydaturę:
1) ………Anety Drabczyk- Majewskiej……
13………………………………………..
3. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: ……………13………
.
4. Liczba kart wyjętych z urny ……13…… , ilość kart wyjętych z urny różni 
się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, przypuszczalnie z 
powodu  - nie różni się.
5. Liczba kart nieważnych …………0……….
6. Liczba głosów oddanych na kandydatkę:
1) ……Anetę Drabczyk Majewską……………………
13……………………………………. 

(imię, imiona i nazwisko)
a) za wyborem kandydatki na ławnika ……13… 

głosów, 
b) przeciw wyborowi kandydatki na ławnika ……0… głosów,
c) bez dokonania wyboru ……0… głosów;
Wobec powyższego,  komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka, 

…………Aneta Drabczyk Majewska  uzyskała  więcej głosów za wyborem 
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niż przeciw wyborowi i została  wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w
Żyrardowie – Wydział Pracy.

 Na ławnika do Sądu Okręgowego w Płocku zgłoszono kandydaturę:
1) ……Jolanty Haliny Michalak………………………………………………..

3. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: ………13……………
.
4. Liczba kart wyjętych z urny ……13…… , ilość kart wyjętych z urny różni 
się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, przypuszczalnie z 
powodu  - nie różni się.
5. Liczba kart nieważnych …………0……….
6. Liczba głosów oddanych na kandydatkę:
1) ……Jolanta Halina Michalak………………
13…………………………………………. 

(imię, imiona i nazwisko)
a) za wyborem kandydatki na ławnika …`13…… 

głosów, 
b) przeciw wyborowi kandydatki na ławnika …0… głosów,
c) bez dokonania wyboru ……0… głosów;
Wobec powyższego,  komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydatka, 

………Jolanta Halina Michalak  uzyskała  więcej głosów za wyborem niż 
przeciw wyborowi i została  wybrana na ławnika do Sądu Okręgowego w 
Płocku.

Ponadto Komisja skrutacyjna stwierdza, że podczas głosownia zaszły 
następujące okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania:
nie zaszły.

Ad.5e Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru ławników.
Przewodniczący odczytał uchwałę dotyczącą wyboru ławników.

,,.Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym dokonano wyboru ławnika do  Sądu Rejonowego w

Żyrardowie – Wydział Pracy:

Anetę Drabczyk- Majewską

 Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym dokonano wyboru następujących ławników do  Sądu

Rejonowego w Żyrardowie:

1) Teresę Mariannę Szkop

2) Annę Wąsińską

. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym dokonano wyboru ławnika do  Sądu Okręgowego w

Płocku:

Jolantę Halinę Michalak’’
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Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
13,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XIII/87/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6 Sprawy organizacyjne.
Przewodniczący poinformował o niezakończonej skardze państwa Makles- 
Jakubiak. Powiedział, że ta sprawa ciągnie się już bardzo długo. Radni na 
Sesji Nadzwyczajnej w dniu 19 sierpnia po dyskusji podjęli jednogłośnie 
wniosek formalny zgłoszony przez Przewodniczącego  następującej treści: 
W związku z nowymi okolicznościami w sprawie skargi Państwa Marii 
Makles Jakubiak i Jerzego Jakubiaka dotyczącej  ulicy Witkiewicza w 
Międzyborowie mogącymi przyczynić się do pozytywnego rozwiązania 
problemu  skargi zarówno od strony merytorycznej jak i formalnej czyli 
poprawy funkcjonowania ulicy Witkiewicza proponuję skierować wszystkie  
materiały do analizy przez Komisję Rewizyjną i Komisję Budownictwa Rady 
Gminy, w celu wypracowania stanowiska w tej sprawie uwzględniającego  
nowe okoliczności i przygotowania informacji dla Rady.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Orliński  poinformował, że 
Komisja Rewizyjna zajęła się ponownie tym problemem w dniu 13 
października, zapoznaliśmy się z nowymi dokumentami, które były 
załączone do tej sprawy, wysłuchaliśmy osób, które wyjaśniały nam całą tą
zaistniałą sytuację.
Sprawa ta ma wiele wątków, jest bardzo skomplikowana w związku z tym  
postanowiliśmy raz jeszcze podejść do tej sprawy, zorganizować wspólne 
posiedzenie komisji Budownictwa, Finansów,  i Rewizyjnej. Chcielibyśmy 
podjąć następujące tematy: zasadność podjęcia uchwał o zamianie działek 
i zamknięciu ulicy Witkiewicza, skutki finansowe, komunikacyjne, protesty 
mieszkańców, uchylenia uchwał, wypracowanie metody uniknięcia 
podobnych zdarzeń w związku z pojawieniem się nowych informacji, które 
nie zostały sprawdzone przez komisje Rewizyjną. Przewodniczący Rady 
Gminy poddał pod głosowanie stanowisko komisji Rewizyjnej dotyczące 
zajęcia się sprawą państwa Makles – Jakubiak przez połączone komisje 
Rady Gminy. Rada w głosowaniu 11 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 2 ,, wstrzymujących
się ‘’.

Przewodniczący odczytał pismo jakie wpłynęło do Rady Gminy od pana 
Władysława Gmurka  oraz pismo od pana Jarosława Gmurka dotyczące  
Studium  zagospodarowania przestrzennego wsi Budy Zosine.   Odczytał 
merytoryczną odpowiedź  z Urzędu Gminy na te pisma. Następnie 
sformułował wniosek kto z Radnych jest za tym aby stanowisko Urzędu 
Gminy było stanowiskiem Rady. Radni w głosowaniu 10 ,,za”,  1 ,,przeciw”,
1, wstrzymujący się ‘’ przyjęli wniosek Przewodniczącego w 
przedstawionych sprawach.
Stan Rady zmienił się do 12 Radnych.
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Przewodniczący poinformował, że wpłynęło pismo od Wojewody 
Mazowieckiego dotyczące  wystąpienia radnego Krzysztofa Jarosza w 
sprawie obrad komisji doraźnej z prośbą o rozstrzygnięcie zawartych w nim
problemów  przez organ, który powołał przedmiotową komisję czyli Radę  
Gminy Jaktorów.
Przewodniczący poinformował, że jest to skomplikowany temat i poprosił 
każdego z członków komisji doraźnej o przegotowanie na piśmie 
merytorycznego stanowiska w tej sprawie na kolejną Sesję w celu 
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
Radna Idrian poinformowała, że już zdążyła zapoznać się z tym pismem i 
pozwoliła sobie odpowiedzieć na zarzuty zawarte w piśmie radnego 
Jarosza.
Odczytała swoją odpowiedź.

,,W związku z pismem jakie wpłynęło do Rady Gminy Jaktorów w dniu 
05.10.2015r od Wojewody Mazowieckiego, który wskazuje Radę jako organ
rozstrzygający w sprawie pisemnego wystąpienia radnego Krzysztofa 
Jarosza ,jesteśmy zobowiązani jako radni i jednocześnie członkowie 
Doraźnej Komisji ds. oceny celowości budowy linii energetycznej o mocy 
400kV na terenie Gminy Jaktorów do udzielenia Państwu jak i naszym 
wyborcom wyjaśnień w tej sprawie. 

Już na wstępie zaznaczyć należy ,że radny Krzysztof Jarosz w pierwszym 
zdaniu do Wojewody pisze 

Na wstępie informuję ,że jestem przewodniczącym Komisji Doraźnej

przecież jeszcze tego samego dnia złożył rezygnację z funkcji 
przewodniczącego Doraźnej Komisji Czyżby jeszcze w ostatniej chwili 
zależało Mu, aby podkreślić swoją ważność ?

Radny Jarosz w piśmie do Wojewody oskarża radnych ,członów Doraźnej 
Komisji o zamykanie drzwi , a nawet okien przed Nim, radną Beatą 
Kapuścińską oraz mieszkańcami w budynku Urzędu Gminy. Przecież to 
zwyczajne pomówienie, nic takiego nie miało miejsca o czym radny Jarosz 
doskonale wie .

W dniu 29.08.2015r odbyło się tzw. robocze spotkanie Komisji Doraźnej 
linii 400 kV. 

Na spotkaniu z 6 osobowego składu obecni byli:
Krzysztof Jarosz – przewodniczący komisji 
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Iwona Barańska – członek komisji 
Elżbieta Idrian - członek komisji 
Beata Kapuścińska – członek komisji 
Leszek Peryt – członek komisji 

Przygotowywaliśmy się między innymi do wyjazdu na posiedzenie 
połączonych komisji sejmikowych w dniu 03.09.2015 (czwartek) na którym
miał być omawiany stan prac nad nowym przebiegiem linii 400kV 
relacji Kozienice - Ołtarzew – prezentacja przedstawicieli Polskich 
Sieci Elektrycznych S.A
Jednogłośnie razem z przewodniczącym Komisji Doraźnej Krzysztofem 
Jaroszem ustaliliśmy, że 04.09.2015r (piątek) o godz.18 ponownie 
spotkamy się w Urzędzie Gminy na roboczym spotkaniu Komisji Doraźnej. 

Podkreślić tu należy, że komisja przyjęła ustalenia, że o każdym 
posiedzeniu Doraźnej Komisji ds celowości budowy linii 
energetycznej o mocy 400 kV na terenie Gminy Jaktorów z 
mieszkańcami, zawsze taka informacja jest zamieszczana na 
stronie internetowej Urzędu Gminy z co najmniej 4 dniowym 
wyprzedzeniem oraz dodatkowo w formie obwieszczeń na 
tablicach informacyjnych i miejscach zwyczajowo przyjętych. 

W dniu 01.09.2015r (wtorek) o godz.10:41 p. Jarosz wysyła maila do 
Urzędu Gminy i do wiadomości członków komisji o umieszczenie na stronie
internetowej informacji -

Posiedzenie Komisji Doraźnej do spraw celowości budowy linii 
energetycznej o mocy 400 kV na terenie gminy Jaktorów odbędzie 
się w piątek - dnia 04 września 2015 r. o godzinie 18.00 w 
Gimnazjum w Jaktorowie przy ulicy Chełmońskiego 4.  

Czworo członków komisji doraźnej wyraziło stanowczy sprzeciw na taką 
komisję ,czego p. Jarosz nie wziął w ogóle pod uwagę (zresztą nie po raz 
pierwszy).Informacja mailowa o tym fakcie została przesłana do Wójta 
Gminy na skutek czego nie umieszczono ogłoszenia p. Jarosza na stronie 
internetowej Urzędu Gminy .Wójt natomiast przygotował salę w Urzędzie 
Gminy na spotkanie robocze komisji..

Co zrobił radny Jarosz ?– powiadomił o wymyślonym swoim spotkaniu 
grupę mieszkańców ,która wraz z nim oraz p. Beatą Kapuścińską pojawiła 
się przed zamkniętym gimnazjum w piątek o godz.18, a następnie przeszła
pod Urząd Gminy.

Pozostali członkowie komisji 

Mirosław Byczak – wiceprzewodniczący komisji doraźnej
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Iwona Barańska - członek komisji

Elżbieta Idrian - członek komisji

Leszek Peryt – członek komisji 

oraz przedstawiciel wójta Sławomir Kamiński spotkali się jak to było 
wcześniej ustalone w Urzędzie Gminy.

Ok godz.19 spotkanie zostało zakończone , przed budynkiem gminy 
zostaliśmy zaatakowani przez mieszkańców jak i samego radnego 
Jarosza ,który krzyczał ,że nie słyszał ani nigdy nie uczestniczył w 
spotkaniach roboczych doraźnej komisji.

Prawda jest jednak zupełnie inna. 

Od miesiąca lipca doraźna komisja zbierała się na roboczych spotkaniach 
kilkanaście razy ponieważ na oficjalnych posiedzeniach nie sposób było 
cokolwiek ustalić i przygotować. Awantury ,wrzaski i wyzwiska w kierunku 
komisji ze strony niejednokrotnie tej samej grupy mieszkańców nie dawały
możliwości normalnej pracy , o czym radny Jarosz doskonale wiedział i 
sam organizował robocze spotkania doraźnej komisji na które nie byli 
zapraszani mieszkańcy:

e-mail z 13 lipca godz.12:18 – Temat : Spotkanie robocze i ew. 
komisja doraźna ( wydruk e-maila stanowi załącznik)

e-mail z 23 lipca godz.3:36 – szanowni radni,

W nawiązaniu do uzgodnień nas-radnych w/s 400kv na 
wczorajszym spotkaniu roboczym przekazuję omawiane 
materiały...(wydruk e-maila stanowi załącznik)

e-mail z 30 lipca godz 19:51 We wtorek zajęliśmy się rzeczami 
mniej ważnymi a na to co najważniejsze zabrakło czasu. Uwaga na
przyszłość-spotkania robocze nich będą robocze...( wydruk e-maila 
stanowi załącznik) i tu nie sposób nie dodać ,że tego dnia na spotkaniu 
były dwie mieszkanki - radny Jarosz dostał furii ,zaczął dociekać kto je 
zaprosił i po co?

Panie radny Jarosz to jest manipulacja mieszkańcami !

Panie radny Jarosz czy to jest zgodne z prawem?

Radny powinien jasno przedstawiać nawet najtrudniejsze sprawy, 
szczerze mówić o problemach i zagrożeniach. Nie może zwodzić 
swoich wyborców, ani świadomie gmatwać spraw, licząc, że w 
przyszłości „same się rozwiążą”. 
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Wyjaśnienie zaistniałej sytuacji z 4 września radni -członkowie doraźnej 
komisji umieścili na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Reakcja radnego Jarosza była natychmiastowa.

10 września do urzędu Gminy wpłynęło od pełnomocnika radnego 
Jarosza ,adwokata Dominiki Pietrowskiej - wezwanie do usunięcia 
informacji naruszającej dobra osobiste. 

W piśmie czytamy ...wskazana informacja narusza w ocenie mojego 
Mandanta, między innymi jego dobre imię, wiarygodność, godność cześć i 
prawo do wizerunku w postaci zarówno czci wewnętrznej( godności 
osobistej, poczucia własnej wartości)jak i czci zewnętrznej utożsamianej z 
honorem dobrą sławą i opinią o czym świadczą nie tylko subiektywne 
odczucia samego Krzysztofa Jarosza, ale przede wszystkim obiektywna 
ocena tego typu zachowań prezentowana w 
społeczeństwie....Umieszczona na administrowanym przez Państwa 
portalu internetowym informacja naraża Pana Krzysztofa Jarosza na utratę 
zaufania jak również na utratę wiarygodności i nieposzlakowanej opinii, na
którą mój Mandant pracował od wielu lat w swojej działalności 
samorządowej....

Dalej czytamy ,że informacja ma być w przeciągu 3 godzin usunięta z 
internetu bo jeśli nie sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Czy 
wobec faktów jakie przedstawiamy z zachowań radnego 
Jarosza ,możemy jeszcze mówić o Jego wiarygodności, godności, 
honorze ?Czyżby radny zapomniał jak otrzymał od mieszkańców 
książkę Pinokio? Czy to jest wzór radnego o nieposzlakowanej 
opinii ?Jak widać Radny Jarosz nie wyciąga wniosków, dalej brnie w 
kłamstwach dla odnoszenia korzyści osobistych i dyskredytowania Rady .

W pismach ,w wypowiedziach radny Jarosz często zadaje pytanie Czy to 
jest zgodne z prawem?

A czy zgodne z prawem jest, panie radny Jarosz ,zatajanie jawnych 
informacji przed mieszkańcami i Radą Gminy?

W e-mailu z 24 lipca 2015 r wysłanego do członków komisji 
czytamy- Uwaga-niniejsza korespondencja jak i załączone 
dokumenty są przeznaczone TYLKO dla członków Komisji Doraźnej 
RGJ( wydruk e-maila stanowi załącznik).

Czy zgodne z prawem jest przetrzymywanie dokumentów Doraźnej Komisji
w domu przez okres 4 m-c?To nikt inny tylko radny Jarosz na ostatniej 
komisji doraźnej zarzucał, że mieszkańcy domagają się umieszczenia 
dokumentów komisji na stronie internetowej Urzędu Gminy. Pytamy ,jak 
można to zrobić skoro radny Jarosz uzurpuje sobie do nich osobiste 
prawo ?Czy według radnego Jarosza słowo demokracja sprowadza się do 
hasła mówisz co chcesz ,a robisz co ci każą? Wybielanie swojej osoby, 
granie na ludzkich uczuciach, manipulacja faktami to stare sprawdzone 
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metody pana Jarosza, ale cóż jak powiedział Abraham Lincoln Po 
czterdziestym roku życia, każdy jest już odpowiedzialny za wygląd swojej 
twarzy.

PRAWDA – panie radny Jarosz jest zawsze córką czasu .’’

Radny Jarosz poinformował, skieruje wniosek do Prokuratury za publiczne 
pomawianie i szerzenie nie prawdy.

Ad. 7 Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący zapytał czy Radni maja uwagi bądź pytania do protokołów 
z dwóch ostatnich Sesji.
 Radny Jarosz zgłosił  pytanie - dlaczego radni otrzymują protokół od Pana Przewodniczącego
zawsze tak późno ? Przesłanie radnym ostatnich 2 protokołów w piątek 16 X 2015 gdy sesja 
jest w poniedziałek 19 X 2015 to zbyt krótki termin na zapoznanie się z ich treścią. Wnoszę o 
przesyłanie protokołów razem z materiałami na sesję czyli na co najmniej 7 dni przed 
terminem sesji.
Przewodniczący zapytał kto jest z Radnych za przeniesieniem przyjęcia protokołów na 
kolejna Sesję. Radni ,,jednogłośnie’’ przyjęli wniosek Przewodniczącego.
Stan Rady zmienił się do 11 Radnych.

Ad. 8 Zapytania i interpelacje.
Radny Jarosz  zapytał  i jednocześnie złożył wnioski formalne w sprawie : dlaczego w 
Jaktorowie nie ma koszy na śmieci oraz nie ma dostępu do toalety publicznej?
Rady Jarosz poinformował także, że składał od początku swojej kadencji w formie pisemnej 
zapytania i interpelacje  do Urzędu Gminy i do pana Wicewójta. Interpelacji tych było kilka 
jednak na żadne z nich do tej pory nie uzyskał odpowiedzi. Dlatego  pytanie co się dzieje z 
tymi interpelacjami i kiedy uzyska odpowiedzi?

Ad. 9 Wolne wnioski.
Radna Idrian poinformowała, że kilka dni temu odbyła się uroczystość 100 lat oświaty w 
Jaktorowie. Uroczystość ta odbyła się w Gimnazjum w Jaktorowie. Niestety po uroczystości 
zostały rozdane w różny sposób ulotki, mało powiedziane antyulotki, w które roznoszenie 
zaangażowane były nawet  dzieci.

Pani Maria Makles – Jakubiak po raz kolejny przedstawiła swoje stanowisko w sprawie ulicy 
Witkiewicza  w Sadych Budach.

Pan Władysław Gmurek poinformował, że udzielona dzisiejsza odpowiedź na jego pismo jest 
niesatysfakcjonująca. 

Pan Adam Banaszek poinformował, że jest przedstawicielem 
Stowarzyszenia Trudności Usuwamy Razem. Powiedział, że to co się dzieje 
na Sesjach , to co się rozgrywa przy okazji różnych spotkań Samorządu z 
Mieszkańcami  nie powinno nigdy mieć miejsca . Zadaje sobie pytanie z 
czego to wynika? Mieszkańcy rozpoczęli temat linii 400 kv, sprawa jest w 
toku. Mieszkańcy po prostu oczekują profesjonalizmu ze strony Samorządu,
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rozmowy , dialogu, współpracy. Komunikacja społeczna w gminie Jaktorów 
zasługuje na ocenę 2.Mieszkańcy chcą aby nasza gmina szła do przodu, 
oczekują dialogu społecznego, współpracy obywateli w decyzjach 
podejmowanych przez władze samorządowe w imię dobra wspólnego. Jeśli 
chodzi o pomnik przyrody w naszej gminie to też samorząd powinien dążyć
aby takich pomników w naszej gminie było jak najwięcej chociażby w 
kontekście linii 400 kv. Następnie pan Banaszek wyraził swoje ogromne 
niezadowolenie  w sprawie działania członków komisji doraźnej. Powiedział 
także , że projekt uchwały dotyczący zmiany statutu został  zdjęty z 
porządku obrad i dobrze, bo byłby to skandal gdyby Rada Gminy podjęła 
taką uchwałę. Wspomniał o uroczystości         100 – lecia oświaty w 
Jaktorowie i jest mu wstyd, że dochodzi do takich sytuacji związanych z 
ulotką . Jest zdecydowanym przeciwnikiem takich akcji, ale jednocześnie 
także zaniepokojony treścią tej ulotki , czy jest to rzeczywiście prawda? 
Czy doszło do przekłamań w listach wyborczych ? Dodał także, że poziom 
nauczania w szkołach jaktorowskich nie jest taki jakiego by rodzice  
oczekiwali. Wyraził także sprzeciw dotyczący robienia sobie kampanii 
wyborczych przez polityków reprezentujących różne opcje polityczne  na 
uroczystościach w szkole. A miało to miejsce podczas uroczystości 100 – 
lecia oświaty w Jaktorowie. Na zakończenie poprosił o więcej pokory, więcej
rozmów i normalności w tym wszystkim, bo to co się dziej w naszej gminie 
nie powinno tak wyglądać.

Radna Hanna Regulska nawiązała do wypowiedzi pana Banaszka. 
Poinformowała, że mieszka w Jaktorowie od zawsze i pamięta te czasy 
kiedy ludzie ze sobą działali, były prace społeczne i działania społeczne. 
Niestety od jakiegoś czasu powstało dużo organizacji  i każda organizacja 
działa w swoją stronę, nie ma żadnej płaszczyzny porozumienia. Nie ma 
możliwości wypracowania żadnej płaszczyzny działania wspólnego. 
Powstała od niedawna nowa organizacja ,, Aktywne Jaktorowianki ” i może 
te panie spróbują połączyć Jaktorów.

Pan Piotr Tracz zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego aby usprawnił 
przebieg Sesji i nie włączał się  w dyskusje, nie komentował ich a prowadził
przebieg Sesji. Poprosił także o zmianę trybu pracy Rady Gminy, obecny 
tryb pracy opiera się głównie na zwoływaniu Sesji Nadzwyczajnych  a 
brakuje Sesji Zwyczajnych, ostatnia Sesja Zwyczajna odbyła się w czerwcu.
Zapytał czy Przewodniczący planuje zwiększenie posiedzeń  Sesji 
Zwyczajnych? Mieszkańcy powinni także mieć możliwość zabierania głosu 
przy podejmowaniu uchwał.

Radny Jarosz zwrócił się z zapytaniem do Radnej Idrian Przewodniczącej 
komisji Oświaty, gdzie są dokumenty komisji Oświaty, którą pani kieruje bo
swego czasu znajdowały się tylko i wyłącznie listy obecności. Nie 
widziałem tam żadnych protokołów ani dokumentów.

Pan Gadomski poinformował, że zgonie ze Statutem w Sesjach powinien 
uczestniczyć Wójt Gminy. Niestety od dłuższego czasu Wójt nie pokazuje 
się na Sesjach i nie rozumie dlaczego gdyż na ostatniej uroczystości w 
szkole Wójt był i jest w dobrej kondycji.
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Pani Kucner  poinformowała, że przeczytała ulotkę, która się pojawiła w 
dniu święta oświaty w Jaktorowie  i w treści jej  jest tylko prawda, gdyż 
dokumenty o meldunkach osób meldujących się na czas wyborów oglądała
na  własne oczy w Sądzie.

Mieszkanka Gminy Jaktorów zwróciła się z zapytaniem do Przewodniczącej 
komisji Oświaty dlaczego jako reprezentantka społeczeństwa nie zajęła się 
jeszcze kwestią ulotki, czy jej treść jest prawdziwa. Liczy, że sprawa ta 
zostanie wyjaśniona.  To powinno być już zgłoszone do Prokuratury.  
Powiedziała, że w bip-ie nie ma podstawowych informacji, brak jest 
protokołów z posiedzeń komisji.  Zwróciła się do Przewodniczącego aby 
przeanalizował to co się dziej na Sesjach Rady Gminy, bo to głównie od 
Radnych zależy porozumienie z mieszkańcami, to jest zadanie Radnych 
aby godzić mieszkańców a straszyć Urząd bo to Wy jesteście władzą 
nadzorczą w stosunku do Wójta. Sytuacja w gminie Jaktorów jest naprawdę
nieciekawa, na obchodach święta AK w Budach Zosinych doszło do agitacji
politycznej.

Ad. 10.  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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