
 

         P R O T O K Ó Ł  Nr XIX/ 2016

       Sesji  Rady Gminy Jaktorów
                                          z dnia 6 czerwca 2016r.

Ad. 1  Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy.

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1700 otworzył XIX  Sesję VII kadencji
Rady Gminy Jaktorów. Po serdecznym powitaniu wszystkich zgromadzonych i zapoznaniu się z
listą  obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczyło 13 Radnych co stanowi kworum
niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.  Nieobecny był radny:  Rafał Szwed oraz
Hanna Regulska
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,
- doradca Wójta pan Sławomir Kamiński,
- Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie pan Dariusz  Grabowski
- Sołtysi 
- Mieszkańcy.

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
projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata
2015 – 2020 Gminy Jaktorów, oraz wprowadzić projekt uchwały jako 3b w sprawie zmiany
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Jaktorów  i  3c  projekt  uchwały  w  sprawie
zaciągnięcia  długoterminowej  pożyczki  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i
Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dodał, że są to ustalenia z posiedzenia połączonych komisji
Rady Gminy. Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący odczytał proponowany porządek
obrad z wprowadzonymi zmianami. 

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

a)  zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na rok 2016, 
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów,
c) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie,
d) zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

4. Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych uchwał od ostatniej 

Sesji.
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5. Sprawy organizacyjne.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

7. Zapytania i interpelacje.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

  Proponowany porządek obrad z wprowadzonymi zmianami Radni przyjęli jednogłośnie.     

Ad.3a Podjęcie uchwały w sprawie  zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na 

rok 2016.
Przewodniczący także poinformował, że projekt uchwały budżetowej był szczegółowo 
omawiany na posiedzeniu komisji Rady Gminy i uzyskał opinie pozytywną.
Radny Krzysztof Jarosz zapytał o dział 600 czy ustalenia z posiedzenia komisji się nie zmieniły?
Wobec braku innych pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 13,,za”, 
0,, przeciw”,     0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XIX/159/2016, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad3b Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Jaktorów.
Przewodniczący także poinformował, że projekt tej uchwały jest obligatoryjny przy 
podejmowaniu uchwały budżetowej i stanowi formalność.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 13,,za”, 0,, 
przeciw”,     0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XIX/160/2016, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3c Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Przewodniczący także poinformował, że projekt uchwały  był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniu komisji Rady Gminy i uzyskał opinie pozytywną.
Wobec braku innych pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 13,,za”, 
0,, przeciw”,     0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XIX/161/2016, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3d Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę.
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany i 

większością głosów uzyskał opinię pozytywną.
Radny Krzysztof Jarosz zapytał jakie ilości wody są kupowane z Grodziska Maz. i Żyrardowa ?
Pan Andrzej Muszyński poinformował z Grodziska zakupiliśmy 3.350 tys. m³ a z Żyrardowa 

42.000 tys. m³ w 2015 roku.
Radny Krzysztof Jarosz poinformował, że na posiedzeniu połączonych komisji nastąpiła 

wątpliwość czy 14℅ podwyżki za 1 m³ wody  to dobry kierunek? Padły wtedy propozycje by w

inny sposób rozwiązać ten problem. Osoby, które  wykorzystują wodę do celów socjalno- 
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bytowych powinny mieć inną taryfę za zużycie wody niż osoby używające wodę do 

podlewania ogródka.
Radna Elżbieta Idrian poinformowała, że stawka opłaty za wodę od 5 lat nie była 

podwyższana. 
Przewodniczący także dodał, że od 5 lat nie było podwyżki wody ale z drugi aspekt to ,że 

ludzie nie oszczędzają wody i ten problem należy rozwiązać .
Radny Krzysztof Jarosz powiedział, że dziś na Sesji przystępujemy do podwyższenia stawki za 

wodę ale tak naprawdę źródło problemu jest nierozwiązane. Bo jeśli nie rozwiążemy 

problemu marnowania wody to w następnym roku ponownie będziemy podejmować 

uchwałę w sprawie podwyżki cen za wodę.
Po dyskusji przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 12,,za”, 1,, przeciw”,     0,,
wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XIX/162/2016, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.

Ad.3e Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Przewodniczący także poinformował, że projekt uchwały  był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniu komisji Rady Gminy i uzyskał opinie pozytywną.
Wobec braku innych pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 13,,za”, 
0,, przeciw”,     0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XIX/163/2016, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4 Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych uchwał od ostatniej 

Sesji.

Pan Wice Wójt poinformował o podjętych zarządzeniach od ostatniej Sesji.
Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 12 maja 2016 r. zmieniające Uchwałę 

Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016r.
Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru do projektu z zakresu 

Odnawialnych Źródeł Energii planowanych do realizacji przez Gminę Jaktorów w ramach 

działania 4.1. wsparcie wykorzystania OZE RPO WM na lata 2014 – 2020

Informacje w sprawie linii 400 kv przedstawił pan Sławomir Kamiński.   
Poinformował, że 16 maja 2016 roku podczas trzeciego spotkania Grupy Roboczej, dokonano 

prezentacji wyników analizy wielokryterialnej pięciu wariantów korytarzy dla budowy linii 

elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew. Wskazany został wariant korytarza linii  

uwzględniający w maksymalny sposób interesy strony społecznej, optymalny dla realizacji inwestycji. 

Wykorzystuje on istniejące kanały infrastrukturalne, tj. korytarz drogi krajowej nr 50 i autostrady A2. 

Za wyborem przebiegu wariantu zdecydowały liczby. 
W wariancie, który miał przebiegać przez Gminy Jaktorów, Grodzisk i Żabią Wole. Liczba 
budynków mieszkalnych w korytarzu 70m wynosiła 7, a w wariancie DK50 i A2 – 4.
 Liczba budynków mieszkalnych w pasie 2 razy 35 – 100m
W wariancie Jaktorowskim wynosiła 158, a w wariancie DK50 i A2 wynosiła tylko 51.
Liczba budynków mieszkalnych w pasie 2 razy wynosiła 100 – 200m.
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W ,,wariancie Jaktorowskim ‘’ 415, a w wariancie DK50 i A2 307. Liczba budynków 
mieszkalnych w pasie 2 razy 400m wynosiła w ,,wariancie Jaktorowskim’’ 1285m, a w 
wariancie DK50 i A2 985m. 
Liczba budynków użyteczności publicznej 0-400m w,, wariancie Jaktorowskim’’ 50, a w 
wariancie DK50 i A2 – 34m. Długość przecięcia chronionego krajobrazu była w wariancie 
Jaktorowskim była też większa i wynosiła 39km do niecałych 33m. Ciekawą jest również 
długość całkowita linii w ,,wariancie Jaktorowskim’’ to 131-4, a w wariancie DK50 i A2 to 134-
1.  I tak również powierzchnie obszarów planowanych pod budownictwo mieszkaniowe w 
korytarzu 70m wynosiła w ,,wariancie Jaktorowskim’’ 68-4, a w wariancie DK50 i A2 zaledwie 
42,8. W korytarzu 2 razy 35- 100m, w Jaktorowskim 205,6, a w wariancie DK50 i A2 143,9. W 
korytarzu 2 razy 100-400m różnica na korzyść ,,Jaktorowskiego wariantu’’ wynosiła ponad 
300h. 

Druga wiadomość 
25 maja ukazał się komunikat Polskich sieci elektroenergetycznych w zakresie wskazania 
wariantu przebiegu korytarza linii energetycznej 400kv Kozienice-Ołtarzew. Decyzja PSE 
została podjęta i nie stanowi przedmiotu dalszej negocjacji- podkreślił Piotr Najmski 
Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Trzeci 
6.06.2016, czyli w dniu dzisiejszym Wójt Gminy Jaktorów otrzymał pismo, które rozpoczynało 
się zdaniem: 
„W związku z zakończeniem jednego z kluczowych etapów prac związanych z 
przygotowaniem do budowy linii 400kv Kozienice-Ołtarzew- podczas którego-dzięki dużemu 
zaangażowaniu samorządów oraz strony społecznej, wskazany został korytarz planowanej 
linii, zapraszamy Państwa na spotkanie poświęcone prezentacji formalno-prawnych aspektów
realizacji inwestycji oraz zasad naszej dalszej współpracy. W związku z tymi wiadomościami 
linia  400kv najprawdopodobniej nie będzie przebiegała przez środek Gminy Jaktorów”.

Rady Krzysztof Jarosz powiedział aby nie używać zwrotu wariant Jaktorowski bo taki nie 
istnieje. Poinformował także, że Rada Gminy Jaktorów nie reaguje i odpowiada na uchwałę 
podjętą przez Radę Miasta Żyrardów, w której są informacje nieprawdziwe i dot. gminy 
Jaktorów.

Rada Elżbieta Idrian powiedziała, że Radny Krzysztof Jarosz jest mistrzem w podgrzewaniu 
atmosfery, miasto Żyrardów ma  prawo podejmować uchwały i ma prawo bronić się przed 
linią 400 kv. Decyzje w sprawie linii 400 kv już zapadły a to co pan Krzysztof Jarosz mówi to 
jest podjudzanie i podkręcanie atmosfery, a my nie jesteśmy zobligowani aby podważać 
uchwały miasta Żyrardów bo od tego jest Wojewoda.

Przewodniczący podziękował wszystkim za te dobre i te czasem nieprzemyślane działania, za 
ta wspólną walkę przeciwko linii 400 kv. Podziękowania również złożył dla Wójta gminy 
Jaktorów Macieja Śliwerskiego , to że go nie było z nami to nie znaczy, że nic nie działał w tym
kierunku gdyż wiem jakie były działania naszego Wójta w tej sprawie.
                                                                                       
 Ad.5 Sprawy organizacyjne.
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 W punkcie tym Przewodniczący poinformował o piśmie jakie wpłynęło od państwa Marii
Makles – Jakubiak i Jerzego Jakubiaka do Biura Rady Gminy w sprawie wezwania do usunięcia
naruszenia  prawa.  Poinformował,  że  jest  to  ciąg  dalszy  problemu  związanego  z  drogą
Witkiewicza w Sadych Budach. Zaproponował aby to pismo przekazać do komisji Rewizyjnej
celem zaopiniowania i sprawdzenia czy są nowe okoliczności w sprawie.
 Rada Gminy w głosowaniu 12,,za”, 0,, przeciw”,    1,, wstrzymujących się” przyjęła wniosek 
Przewodniczącego w  sprawie przekazania w/w pisma do komisji Rewizyjnej.

Ad. 6 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący poinformował  że tylko Radny Krzysztof  Jarosz  wniósł  uwagi  do protokołu,

które już w części zostały uwzględnione.

Radna Elżbieta Idrian powiedziała, aby ten protokół przełożyć na kolejną Sesję celem bardziej

szczegółowego rozszerzenia. 

Rada Gminy w głosowaniu 12,,za”, 0,, przeciw”,    1,, wstrzymujących się” przyjęła wniosek 
Radnej Elżbiety Idrian w  sprawie przełożenia protokołu na koleją Sesję Rady Gminy.

Ad. 7 Zapytania i interpelacje.
Wobec braku chętnych Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu.

Ad. 8 Wolne wnioski.
W punkcie tym zabrali głos:

Radna Elżbieta Idrian bardzo serdecznie podziękowała wszystkim, którzy działali w sprawie 
linii 400 kv, którzy jeździli, pisali do wszystkich do kogo się tylko dało napisać. Powiedziała, że 
jest bardzo wdzięczna wszystkim i nie chce pamiętać o tych wszystkich niesnaskach jakie 
miały miejsce i życzy sobie i innym aby taka sytuacja już nigdy nie miała miejsca.
Bardzo serdecznie podziękowała także panu Wójtowi Maciejowi Śliwerskiemu za wysiłek jaki 
włożył w działania przeciwko linii 400 kv pomimo wszelkiej krytyki pod jego adresem. 
Powiedziała, że Wójt zrobił wszystko co się dało by tej linii w naszej gminie nie było i na 
pewno sam tez tej inwestycji nie chciał w Jaktorowie.

Radny  Krzysztof Jarosz poprosił aby zwrócić uwagę na to, że między naszymi samorządowymi
sąsiadami doszło do bardzo emocjonalnych zachowań już 16 maja. Zaapelował aby Wójt 
reagował na wszystkie nieprawdziwe informacje jakie ukazują się w pismach u naszych 
sąsiadów, aby wyjaśniać i prostować te informacje. Na spotkaniu 16 maja nasi mieszkańcy 
próbowali tłumaczyć, prostować, że te informacje które ukazują się u naszych sąsiadów są 
niezgodne z faktami. Dlatego prośba do Wójta aby prostował te nieprawdziwe informacje, i 
my jako Rada Gminy również powinniśmy odnosić się do tych informacji, nie powinniśmy 
milczeć.

Przewodniczący powiedział, aby ten temat zostawić w spokoju, gdyż decyzja w sprawie linii 
400 kv została już podjęta.

Pani Maria Makles Jakubiak poinformowała, że sprawa ulicy Witkiewicza w Sadych Budach 
ciągnie się już trzeci rok, poprosiła aby Rada Gminy wreszcie w tej sprawie coś zrobiła.
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Rada Elżbieta Idrian poinformowała, że w 2013 roku podjęliśmy złą uchwałę w 2013rok i 
należałoby się przyznać do tego błędu bo jesteśmy tylko ludźmi i uchylić tę uchwałę. 

Pan Rober Kurek zapytał ile płacimy za wodę z Grodziska Maz. i z Żyrardowa oraz co się dzieje 
z projektem suw Grądy?
Poprosił aby projekty uchwał budżetowych były publikowane  w bip-ie oraz aby każdy projekt 
uchwały miał swojego autora.
Zapytał czy można wprowadzić do protokołu głosowania imienne ?

Radny Krzysztof Jarosz zapytał o odwiert wody na Kołaczku. Poprosił także aby opracowania 
różnych programów czy planów jakie dostają Radni  miały swoich autorów.

Pan Stanisław Gadomski przekazał informacje, że w prasie ukazał się artykuł pod tytułem 
,, Dlaczego Wójt  nie chce przychodzić na Sesje”. Powiedział, że Wójt za to powinien mięć 
odtrącane 30℅   wynagrodzenia.
 Radna Elżbieta Idrian  odpowiedziała na informacje pan Gadomskiego, aby najpierw 
sprawdził wiarygodność autorki tego artykułu a dopiero później rozpowszechniał tego typu 
artykułu. Poinformowała, że Wójt za zgoda radnych nie przychodzi na Sesje Rady Gminy, więc
póki Rada nie wyrazi takiej potrzeby to Wójt w Sesjach nie musi uczestniczyć.

Pan Adam Banaszek powiedział, że z całego serca dziękuje wszystkim osobom, którzy się 
zaangażowali w to aby linii 400 kv w naszej gminie nie było.

Ad. 12.  Zakończenie obrad.
Przewodniczący  o godz. 18.45 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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