
 

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

       Sesji  Rady Gminy Jaktorów

z dnia 30 listopada 2015r.

Ad. 1  Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy.

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1700 otworzył XIV
Sesję  VII  kadencji  Rady  Gminy  Jaktorów.  Po  serdecznym  powitaniu
wszystkich zgromadzonych i zapoznaniu się z listą  obecności stwierdził, iż
w posiedzeniu uczestniczy  14 radnych, co stanowi kworum niezbędne do
podejmowania prawomocnych decyzji.  Nieobecny był radny:  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 pani Jolanta Miśkiewicz,
- dyrektor Zespołu Szkół w Międzyborowie pan Dariusz Grabowski,
- pełnomocnik Wójta ds. oświaty pani Lidia Abramczyk
- Sołtysi 
- Mieszkańcy.

 Na Sali obrad obecnych 14 Radnych.

Ad. 2  Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący poinformował,  że wszyscy Radni otrzymali  proponowany
porządek  obrad,  do  tego  porządku   chciałby  wprowadzić  następujące
zmiany:
- wprowadzić do porządku obrad punkt 3m. podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
Zapytał czy ktoś z Radnych ma inne uwagi bądź propozycje do porządku
obrad  ?  Wobec  braku  zgłoszeń  Przewodniczący  odczytał  proponowany
porządek obrad z wprowadzoną zmianą.

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

a) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jaktorów w 2016 roku z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego,

b) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na 
terenie Gminy Jaktorów przez inne niż Gmina Jaktorów osoby prawne i fizyczne,
a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
d) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
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e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących  na 
terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień, w tym podatku,

f) obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej  jako podstawa obliczenia 
podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2016,

g) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa 
obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2016,

h) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku,

i) poboru podatków w drodze  inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości 
wynagrodzenia za inkaso,

j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2015- 2031,
k) zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na rok 2015,
l) odmowy zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie 

gminy Jaktorów na okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 
roku. 

m) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego,

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

      
Proponowany  porządek  obrad  został  przyjęty  w  głosowaniu  14  ,,za”,  0
,,wstrzymujący się”, 0 ,,przeciw”.

Przystąpiono do części uchwałodawczej.

Ad.  3a   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  rocznego
programu  współpracy  Gminy  Jaktorów  w  2016  roku  z
organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Projekt tej uchwały szczegółowo omówiła pani Sekretarz. Powiedziała, że
taki  program jest  uchwalany co rok.  W ramach ogłoszonych  konsultacji
wpłynęły do Urzędu Gminy 2 formularze uwag od Stowarzyszenia Jedność
w  Prawdzie  i  od  Uczniowskiego  Klubu  Sportowego  Jaktorów  oraz  1
propozycja zawarta w piśmie Towarzystwa Cyklistów w  Jaktorowie.
Poinformowała o treści proponowanych uwag jakie zostały zgłoszone przez
podmioty  zgłaszające.  Uczniowski  Klub Sportowy Jaktorów zaproponował
dopisać piłkę ręczną. Stanowisko w tej sprawie Urzędu Gminy Jaktorów jest
takie  aby  nie  uwzględniać  tej  uwagi,  gdyż  prowadzenie  zajęć
szkoleniowych, obozów sportowych reprezentacji szkoły w piłce ręcznej w
zawodach o zasięgu ponad gminnym zapewnia gmina w oparciu o kadrę
trenerską i bazę sportową Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Jaktorowie.
Dlatego nie ma uzasadnienia uwzględnienia  uwagi  Uczniowskiego Klubu
Sportowego w projekcie Programu.
Towarzystwo  Cyklistów  w  Jaktorowie  zaproponowało  dopisać  kolarstwo.
Urząd Gminy nie uwzględnił tej uwagi z powodu ograniczonych  możliwości
finansowych budżetu gminy.
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Stowarzyszenie  Jedność  w  Prawdzie zgłosiło  następujące  uwagi:   w
2016r.  uznaje  się  za  priorytetowe  współdziałanie  z  organizacjami
pozarządowymi przy realizacji zadań:
1) W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i
młodzieży  w  wieku  szkolnym  oraz  dorosłych  mieszkańców  gminy
poprzez:

a)   prowadzenie  zajęć  szkoleniowych  w następujących  dyscyplinach
sportu:
- piłka siatkowa, piłka nożna, lekka atletyka, szachy, warcaby, biegi
przełajowe, karate,

b)  organizowanie  sportowych  obozów szkoleniowych  w dyscyplinach
sportowych,

c)  organizowanie  masowych  imprez  sportowo  -  rekreacyjnych,
turniejów,  olimpiad,  rajdów  oraz  innych  imprez  o  podobnym
charakterze,

d)  wspieranie  udziału  sportowych  reprezentacji  w  imprezach  i
zawodach sportowych o zasięgu ponad gminnym

e)  wspieranie  działań  mających  na  celu  aktywizację  ruchową  osób
powyżej 50 roku życia poprzez gimnastykę i działania rehabilitacyjne.

2) Na rzecz rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego:
a)  organizowanie  konkursów  plastycznych,  plenerów,  wystaw,
koncertów.

 Urząd Gminy uwzględnił uwagi częściowo.
Poprawiono treść i oznaczenia Rozdziału IV ust. 2.
Nie  uwzględniono  uwagi  o  rozszerzeniu  Programu  o  wsparcie  działań
mających  na  celu  aktywizację  ruchową  osób  powyżej  50  roku  życia
poprzez gimnastykę i działania rehabilitacyjne ponieważ dotychczas nie
prowadzono na terenie gminy diagnozy potrzeb w tym zakresie, ponadto
działania rehabilitacyjne nie należą do sfery działań publicznych gminy.
Nie uwzględniono uwagi w zakresie wspierania działań na rzecz rozwoju
kultury  i  dziedzictwa  narodowego,  ponieważ  gmina  realizuje  je
samodzielnie poprzez Gminną Bibliotekę Publiczną.

 Rady Jarosz zabrał głos w sprawie tego projektu uchwały informując, że
nie  widzi  przeciwwskazań  aby  dopisać  do  tego  projektu  uchwały  treści
proponowanych uwag przez podmioty zgłaszające.
Radny Drązikowski  powiedział,  że  jeśli  finansowanie  udziału  sportowych
reprezentacji szkoły w piłce ręcznej w zawodach o zasięgu ponad gminnym
zapewnia szkoła to znaczy, że też gmina. Poinformował, że klub sportowy
karate od 2001 roku do 2007 sam się finansował, od 2007 roku do 2010 był
finansowany  przez  różnych  sponsorów.  Dopiero  w  2011  roku,  gdy  klub
mocno się rozwiną wystąpiliśmy do Gminy o dofinansowanie.
Przewodnicząca  komisji  Oświaty  poinformowała,  że  przychyla  się  do
wniosku Uczniowskiego Klubu Sportowego.

Wobec braku innych pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w 
głosowaniu 13,,za”, 0,, przeciw”, 1 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 
XIV/88/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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 Ad. 3b Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania  dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz 
innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie 
Gminy Jaktorów przez inne niż Gmina Jaktorów osoby prawne i fizyczne, 
a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystania.
Przewodniczący poinformował, że projekt  tej uchwały był szczegółowo omawiany
na posiedzeniu połączonych komisji i uzyskał akceptację.
Projekt tej uchwały zreferowała pani Lidia Abramczyk. Pełnomocnik Wójta ds. 
oświaty.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
13,,za”, 0,, przeciw”, 1 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XIV/89/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 3c Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości.

Projekt tej uchwały zreferował pan Muszyński pracownik Urzędu Gminy. 
Powiedział, że działka nr 313/27 stanowi fragment pasa drogowego – ulicy 
Królowej Marysieńki  w Sadych Budach. W wyniku realizacji uchwały Gmina
pozyska teren pod poszerzenie w/w drogi, co stanowi cel publiczny 
określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 

Radna Idrian przypomniała o ustaleniach jakie zapadły na posiedzeniu 
połączonych komisji, które dotyczyły zmian w uzasadnieniu projektu 
uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Radnej Idrian dotyczący 
doprecyzowania uzasadnienia omawianego projektu uchwały.

Rada w głosowaniu 11 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 3 ,, wstrzymujących się”  
przyjęła wniosek radnej Idrian.

Radny Jarosz przypomniał, że na posiedzeniu połączonych komisji był wniosek 
aby został sporządzony wykaz działek, które już zostały przejęte na tej ulicy i 
jakie działki są jeszcze do przejęcia i czy istnieje projekt modernizacji tej ulicy. 
Zapytał także o inne ulice które są przewidziane do poszerzania.
Wobec braku innych uwag  przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w 
głosowaniu 12,,za”, 0,, przeciw”, 2 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr 
XIV/90/2015, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3d Podjęcie  uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji podatkowych.

 Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany
na posiedzeniu połączonych komisji i uzyskał akceptację.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
14,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XIV/91/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad.3e Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości obowiązujących  na terenie Gminy 
Jaktorów oraz zwolnień, w tym podatku.

Projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu połączonych 
komisji i uzyskał akceptację.  Przewodnicząca komisji Finansów Radna Regulska 
poinformowała, że stawki podatku od nieruchomości w tym projekcie uchwały 
pozostają na takim samym poziomie a w niektórych punktach nawet trochę 
niższe, komisja pozytywnie opiniuje projekt tej uchwały.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
13,,za”, 0,, przeciw”, 1 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XIV/92/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3f Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta, przyjmowanej  jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 
obszarze gminy na rok 2016.
Projekt tej uchwały nie został podjęty.

Ad.3g Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 
sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia 
podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2016.
Projekt tej uchwały nie został podjęty.

Ad.3h Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie 
Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.
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”, 1 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XIV/93/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3i Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków w drodze  
inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za 
inkaso.
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały uzyskał akceptację 
połączonych komisji Rady. 
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Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
14,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XIV/94/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3j Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2015- 2031

Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały uzyskał akceptację 
połączonych komisji Rady.  Pani Skarbnik Jadwiga Florczak szczegółowo 
omówiła ten projekt uchwały.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
14,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XIV/95/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3k Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę 
Budżetową gminy Jaktorów na rok 2015.

Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały uzyskał akceptację 
połączonych komisji Rady. Pani Skarbnik Jadwiga Florczak szczegółowo omówiła
ten projekt uchwały.
Radny Jarosz zapytał o wydatki majątkowe – zmniejszenia- dział 010, czy 
wykonanie połączenia sieci wodociągowej Gminy Jaktorów w ul. Alpejskiej z 
wodociągiem Gminy Grodzisk Mazowiecki 48.000 tys. czy to dotyczy inwestycji 
zakończonej. Pan Muszyński poinformował, że Gnina Jaktorów jest już połączona z
Grodziskiem .
Radny Jarosz zapytał także o ten sam dział o 20.000 tys. czego  dotyczą te 
pieniądze.
Pani Skarbnik poinformowała, że są to nadwyżki środków.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
14,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XIV/96/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3l Podjęcie uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy za
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Jaktorów na 
okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. 
Mieszkaniec Gminy Jaktorów pan Tracz zgłosił wniosek formalny aby 
Przewodniczący Rady Gminy pan Mirosław Byczak w punkcie tym oddał 
przewodnictwo swojemu zastępcy, gdyż pracuje na kierowniczym 
stanowisku w PGK Żyrardów i może mieć  to wpływ na przebieg obrad. Pani
prawnik poinformowała, że na tym etapie obrad wnioski formalne mogą 
tylko składać Radni uczestniczący w obradach.
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany 
na posiedzeniu połączonych komisji Rady .
Radny Jarosz poinformował, że uzasadnienie do projektu tej uchwały jest bardzo 
szerokie i konkretne ale brakuje w nim kwoty jaką PGK proponuje naszej Gminie. 
Poprosił jednak aby Radni mogli zapoznać się z wnioskiem PGK Żyrardów z dnia 
23 października 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego 
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odprowadzenia ścieków, aby Radni mieli punkt odniesienia  do w/w projektu 
uchwały.

Pan Wice Wójt Zbigniew Guzewski poinformował, że na podstawie 
przedstawionego przez PGK Żyrardów Sp. z.o.o  w Żyrardowie wniosku o 
zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Jaktorów na okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. Wójt 
Gminy Jaktorów  weryfikuje i stwierdza a nie Rada, że wniosek ten oraz 
zawarta w nim taryfa zostały przygotowane niezgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzenia Ministra 
Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru 
wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
13,,za”, 0,, przeciw”, 1 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XIV/97/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3m Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej 
dla Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca komisji Finansów Radna Regulska poinformowała czego 
dotyczy w/w projekt uchwały.  Gmina Jaktorów udziela pomocy rzeczowej 
dla Województwa Mazowieckiego o wartości 10.000,00 zł  z 
przeznaczeniem na opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej w 
ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Projektowanie i realizacja 
ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 719 w Gminie Jaktorów w 
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 2014 – 2020”, zgodnie z zawartym 
porozumieniem z dnia 16.11.2015 roku pomiędzy Zarządem Województwa 
Mazowieckiego a Gminą Jaktorów w sprawie przekazania Wójtowi Gminy 
Jaktorów zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 719. 

Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
14,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XIV/98/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4 Sprawy organizacyjne.
Przewodniczący poinformował o nierozstrzygniętej  skardze państwa 
Makles- Jakubiak. Powiedział, że ta sprawa ta ze względu na swój 
skomplikowany charakter zarówno merytoryczny jak i prawny była już 
wielokrotnie omawiana na posiedzeniach komisji rady  i 9 listopada zebrały
się wszystkie komisje Rady Gminy szczegółowo analizując zebrany w tej 
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sprawie materiał  dowodowy i pozytywnie opiniując stanowisko Komisji 
Rewizyjnej. Poprosił o odczytanie opinii w tej sprawie Przewodniczącego 
komisji Rewizyjnej. Radny Orliński odczytał stanowisko w powyższej 
sprawie komisji Rewizyjnej, które uznaje wszystkie skargi dotyczące 
uchwał Nr IX/51/2011  z dnia 16 maja 2011 oraz uchwały XLIV/232/2013 z 
dnia 13 maja 2013 roku w całości za bezzasadne.
Przewodniczący zarządził dyskusję, wobec braku chętnych do zabrania 
głosu sformułował wniosek: kto z radnych jest za przyjęciem stanowiska 
Komisji Rewizyjnej jako stanowiska Rady w powyższej sprawie i przystąpił 
do głosowania 
 Rada Gminy w głosowaniu 11,,za”, 1,, przeciw”, 2 ,, wstrzymujących się” przyjęła
wniosek Przewodniczącego.

Ad. 5 Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący zapytał czy Radni maja uwagi bądź pytania do protokołów 
z dwóch ostatnich Sesji.
 Radny Jarosz zgłosił wniosek formalny aby  protokół  Nr XIII z ostatniej Sesji przenieść na 
kolejną Sesję gdyż Radni mieli za mało czasu aby zapoznać się z tak obszernym protokołem, 
natomiast protokoły Nr XI i XII przyjąć na tej Sesji.
Przewodniczący podał pod głosowanie wniosek formalny Radnego Jarosza. Rada Gminy 
w głosowaniu 6,,za”, 7,, przeciw”, 1 ,, wstrzymujących się” nie przyjęła 
wniosku Radnego Jarosza.
Przystąpiono do głosowania  protokołu Nr XI  z dnia 19 sierpnia 2015 .Rada
Gminy w głosowaniu 14,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” 
przyjęła w/w protokół.

Przystąpiono do głosowania protokołu Nr XII z dnia 30 września 2015 roku. 
Rada Gminy w głosowaniu 14,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” 
przyjęła w/w protokół

Przystąpiono do głosowania protokołu Nr XIII z dnia 19 października 2015 roku. Rada 
Gminy w głosowaniu 8,,za”, 1,, przeciw”, 5 ,, wstrzymujących się” przyjęła 
w/w protokół

Ad. 6 Zapytania i interpelacje.
Radny Drązikowski  zapytał  kiedy mieszkańcy północno – wschodniej części Jaktorowa 
doczekają się otwarcia tunelu w ulicy Kukuczki oraz czy będzie możliwość zamontowania 
kamer w tunelu przejścia dla pieszych przy ulicy Pomorskiej, gdyż dochodzi do różnego 
rodzaju dewastacji tego tunelu. Zapytał także czy jest już ustalone kto będzie sprzątał 
przejście dla pieszych przy ulicy Pomorskiej, a jeśli nie to poprosił aby wyznaczyć 
pracownika z Gminy do sprzątania tego terenu.
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Pan Wice Wójt odpowiedział, że Urząd Gminy  nie ma dużego wpływu na inwestycje 
kolejowe , nie mniej jednak pomagamy i staramy się jak możemy. Tunel przy ulicy Kukuczki 
jest przedmiotem odbioru  przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jeśli 
chodzi o monitoring w przejściach podziemnych to jesteśmy bardzo zbulwersowani, że kolej 
nie zadbała o to by go tam zamontować. Gmina postara się tym zająć przy projektach 
parkingów aby monitoring obejmował wejście i wyjście z tunelu. Natomiast jeśli chodzi o 
sprzątanie tego tunelu to jest to zadanie odpowiednich służb PKP, my jedynie się 
zobowiązaliśmy do sprzątania parkingów jak będą wybudowane oraz ulic dojazdowych.

Radny Jarosz zapytał po raz kolejny dlaczego Jaktorów pozbawiony jest koszy na śmieci oraz
kiedy będzie dostęp do toalety publicznej.
Odczytał także uchwałę podjętą  przez Rade Powiatu Żyrardowskiego w sprawie zajęcia 
stanowiska dot. planu lokalizacji linii przesyłowej o mocy 400 kv Kozienice – Ołtarzew. 
Dodał , że sytuacja w tej sprawie jest trudna i zapytał pana Sławomira Kamińskiego 
pełnomocnika Wójta co udało się w tej sprawie panu zrobić?
Pan Muszyński odpowiedział na pytanie dotyczące koszy na śmieci i toalety publicznej. 
Poinformował, że toaleta publiczne są przewidziane w projekcie parkingów, natomiast jeśli 
chodzi o kosze to rozważymy to bo na terenie Gminy  Jaktorów są dwa kosze na śmieci.
Pan Sławomir Kamiński odpowiedział na zapytanie Radnego Jarosza. W temacie linii 400 kv 
czekamy na kryteria, które firma PSE obiecała przysłać do konsultacji. Jak tylko dostaniemy 
te kryteria to zajmiemy się jednolitą odpowiedzią na  przedstawione nam kryteria przebiegu 
linii 400 kv.
Radny Jarosz zapytał co pan jako pełnomocnik Wójta zrobił w tej sprawie, bo to co pan nam 
mówi to jest już nam to znane. Następnie zapytał z czym nasza Gmina pojedzie na forum, 
które niedługo zostanie ogłoszone. 
Pan Sławomir Kamiński odpowiedział, że gdy poznamy kryteria to wtedy będziemy się mogli
do nich ustosunkować.
Pan Wice Wójt  przypomniał, że mamy deklaracje pana Sasina, że linia 400kv nie będzie 
przechodzić przez naszą Gminę.
Radny Aliszewski powiedział, że swego czasu była propozycja powołania Zespołu do spraw 
linii 400 kv, grupy ludzi chętnych do przeciwdziałania i tworzenia rzeczy o  których pan 
Jarosz dziś mówi, ale za sprawą między innymi pana nie doszło do stworzenia takiego 
Zespołu. Rady Jarosz odpowiedział, że jeśli pan uważa, że to pomoże to trzeba to zrobić bo 
sytuacja naprawdę jest poważna.

Ad. 7 Wolne wnioski.
Mieszkaniec Gminy Jaktorów pan Gadomski powiedział, że  na Sesji nie ma osoby 
decyzyjnej, od jakiegoś czasu pan Wójt nie przychodzi na Sesje. Zapytał dlaczego tunel przy 
ulicy Kukuczki nie jest jeszcze otwarty dla mieszkańców?
Zapytał o projekt stacji uzdatniania wody w Grądach oraz o  budowę oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Jaktorów, czy to się tylko zakończyło na referendum w tej sprawie? 
Pan Muszyński odpowiedział, że jest zrobiona dokumentacja nie tylko na Grądy ale także 
dokumentacja modernizacji suwów w Kozerach. Poinformował także o prowadzonych 
rozmowach Wójta Gminy Jaktorów z Koleją na temat zakupu kolejnej działki pod 
oczyszczalnię ścieków.

Mieszkaniec Gminy Jaktorów pan Tracz zapytał pana Przewodniczącego czy jako pracownik 
PGK Żyrardów uczestniczył w przygotowywaniu wniosku taryfowego dotyczącego ścieków. 
Zapytał także pana Wice Wójta co zostało zrobione przez rok czasu aby obniżyć ceny ścieków
i dlaczego w Jaktorowie ścieki są takie drogie?
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Pan WicWójt poinformował, że wniosek taryfowy opracowuje Zarząd a pan Mirosław Byczak
nie jest w Zarządzie.

Radny Jarosz powiedział, że około roku temu były przeznaczone środki w budżecie Gminy na
Kancelarię Prawną, która miała przygotować opinię prawna w zakresie przejęcia od PGK 
sieci kanalizacyjnej gminy Jaktorów.
Dodał także , że niektóre gminy w naszym regionie wprowadziły dopłaty do metra 
sześciennego ścieków.

Pan Tracz zapytał czy został rozpatrzony jego wniosek w sprawie zwoływania  Sesji.
Pan Przewodniczący poinformował, że już na ostatniej Sesji złożył szczegółowe wyjaśnienie 
dotyczące zwoływania Sesji w tym również Sesji Nadzwyczajnych, które zwoływane są  
zgodnie ze Statutem Rady, nie było z Pana strony żadnych pytań więc uznałem, że wszystko 
zostało wyjaśnione. Dziś słyszę, że Pana nie zadawala takie rozwiązanie , więc zapoznam 
Radę z w/w pismem i poproszę o stanowisko w tej sprawie. Po odczytaniu radni stwierdzili, 
że ustosunkują się do w/w pisma na następnej Sesji.   
 Zapytał także Przewodniczącego o pismo z dnia 30 lipca 2013 roku z Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego od kogo pan otrzymał to pismo?

Radny Aliszewski poinformował w jaki sposób jest zwoływana Sesja, na wniosek przez 
Przewodniczącego, Wójta bądź ustalonej w Statucie Gminy Rady.

Radna Idrian poinformowała, że nie unikniemy Sesji Nadzwyczajnych.

Radny Jarosz poinformował, że Sesje Nadzwyczajne nie są najlepszym rozwiązaniem i 
powinny być zwoływane zgodnie ze Statutem tylko w sprawach niecierpiących zwłoki.

Mieszkaniec gminy Jaktorów pan Matysiak zapytał ile kosztuje zorganizowanie Sesji 
Nadzwyczajnej a ile Sesji Zwyczajnej, więc jeśli niewiadomo o co chodzi to wiadomo o co?

Mieszkaniec Gminy Jaktorów pan Kurek poinformował, że zgodnie ze Statutem  w porządku 
obrad powinien być punkt dotyczący informacji z działalności Wójta w okresie 
międzysesyjnym. Zapytał czy taka informacja musi być zawarta w porządku obrad czy nie 
musi?

Radna Idrian zgłosiła wniosek formalny aby na kolejnej Sesji w porządku obrad znalazł się 
punkt dotyczący podjętych zarządzeń i decyzji Wójta w okresie międzysesyjnym.

Radny Aliszewski powiedział, że każde dzisiejsze wystąpienie mieszkańców jest niezgodne 
ze Statutem Gminy, gdyż mieszkaniec powinien przed rozpoczęciem Sesji złożyć na ręce 
Przewodniczącego chęć wypowiedzi i temat wypowiedzi aby Przewodniczący wiedział w 
którym punkcie ma taką wypowiedź uwzględnić.
Poinformował także o możliwości dyskusji i zadawaniu pytań na komisjach, które odbywają 
się na kilka dni przed Sesją, natomiast na Sesji zadawajmy krótkie pytania. Zgłosił wniosek 
formalny o zakończenie dyskusji. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego 
Aliszewskiego w sprawie zakończenia dyskusji. Rada Gminy w głosowaniu 7,,za”, 
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1,, przeciw”, 5 ,, wstrzymujących się” przyjęła wniosek radnego 
Aliszewskiego.

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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