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P R O T O K Ó Ł  Nr XLIX / 2013 
 

Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Jaktorów 
 

z dnia  14 października 2013r. 
 

 
Ad. 1. Otwarcie XLIX Sesji Rady Gminy. 
 

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1610 otworzył XLIX Sesję VI 

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, 

- Sekretarz Gminy pani Wanda Brzywczy, 

- Mieszkańcy Gminy.  

 

 Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.  
 
Przewodniczący poinformował, że w dniu  11. 10. 2013  roku wpłynął do Biura Rady 

wniosek Wójta Gminy w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej w związku z 

koniecznością bezzwłocznego podjęcia jednego projektu uchwały.  

Przewodniczący stwierdził, iż wszyscy radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej 

sesji,  poczym zapytał czy są wnioski bądź uwagi do proponowanego porządku 

obrad.  

R. Aliszewski zgłosił wniosek formalny, żeby zdjąć z porządku obrad; punkt 4) 

Sprawy organizacyjne i punkt 6) Wolne wnioski.   

Przewodniczący poinformował, że od miesiąca czerwca nie było zwołanej 

zwyczajnej sesji rady, a tylko sesje nadzwyczajne zwoływane  na wniosek Wójta, na 

których to radni godzili się rozpatrywać tylko uchwały, które były celem 

zwoływania danej sesji nadzwyczajnej. W związku z tym nie rozpatrywano skarg, 

których to uzbierało się dużo i w większości przekroczone są terminy ich 

rozpatrzenia. 
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Powiedział, że na poprzedniej sesji nadzwyczajnej po raz kolejny przypomniał 

radnym o konieczności rozpatrzenia zaległych skarg i ustalono, że zrealizowane to 

będzie na najbliższej sesji. Jest to obowiązek Rady i powinniśmy go zrealizować.   

R. Idrian zaapelowała, żeby nie zdejmować w/w punktów z porządku obrad, 

ponieważ przed chwilą spotkała się z P. Wrzosek, która złożyła pismo w dniu 28 

sierpnia 2013r skierowane do Rady Gminy i jeszcze nie zostało rozpatrzone.  

Przewodniczący poinformował, że P. Wrzosek była przed sesją w biurze rady w celu 

uzyskania informacji dot. rozpatrzenia jej skargi. Po rozpoznaniu sytuacji stwierdził, 

że w/w skarga nie dotarła do biura rady. 

Przewodniczący ogłosił głosowanie nad wnioskiem formalnym zgłoszonym przez R. 
Aliszewskiego. Rada w głosowaniu 6 ,,za”, 9 ,,przeciw”, 0 ,, wstrzymujących” 
odrzuciła wniosek.  
 
  Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący przedstawił proponowany  
porządek obrad i poddał go pod głosowanie. 
 

1. Otwarcie  XLIX  Sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie: 

a) zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Dobry start – kompleksowy 
program edukacyjno-doradczy dla dzieci klas IV-VI szkół podstawowych               
w Gminie Jaktorów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

4. Sprawy organizacyjne. 

5. Przyjęcie protokółów z poprzednich sesji Rady Gminy. 

6. Wolne wnioski. 
7. Zakończenie obrad. 

 
  Rada w głosowaniu 11„ za”, 4 „przeciw” , 0 „wstrzymujących” przyjęła” 
przedstawiony porządek obrad. 
 
 
Ad.3a. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. 

„Dobry start – kompleksowy program edukacyjno-doradczy dla dzieci klas 
IV-VI szkół podstawowych w Gminie Jaktorów” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Przewodniczący poprosił P. Wójta o zreferowanie projektu uchwały. 

P. Wójt poinformował, że otrzymaliśmy dotacje na zajęcia dodatkowe w szkołach 

podstawowych obejmujące klasy IV – VI. Projekt ten jest współfinansowany ze 
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środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość 

projektu wynosi 436 069,10 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego 

Funduszu  Społecznego  392 462,18, oraz wkład własny w wysokości 43 606, 92 zł.  

R. Kurek zapytał jakie to będą zajęcia.  

P. Wójt poinformował, że zajęcia będą  różne.   

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i 

poddał go pod glosowanie. Rada Gminy  w  głosowaniu 15 „ za”, 0 „przeciw” , 0 

„wstrzymujących” podjęła uchwałę  Nr XLIX/257 /2013 w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji projektu pn. „Dobry start – kompleksowy program edukacyjno-doradczy 

dla dzieci klas IV-VI szkół podstawowych w Gminie Jaktorów” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 współ 

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 
Ad. 4. Sprawy organizacyjne. 
 
  Przewodniczący przypomniał radnym, że na poprzedniej sesji informował radnych  

o wniosku P. Łukasza Palkowskiego. Pan ten zwraca się z prośbą do Rady Gminy 

Jaktorów o dofinansowanie projektu polegającego na przeprowadzeniu działań, 

które m.in. pomogą zintegrować lokalną społeczność (festyn rodzinny) oraz będą 

promowały aktywność i zachęcały do niej mieszkańców.  W/w wniosek radni 

otrzymali  drogą elektroniczną by szczegółowo mogli się z nim zapoznać.  

Przewodniczący zarządził dyskusję nad w/w wnioskiem.  

R. Idrian poinformowała, że po analizie projektu zauważyła, że we wniosku 

wysokość wnioskowanej dotacji od ODL maksymalna to kwota  6 tys. zł, a P. 

Palkowski mówił, że  maksymalna kwota o jaką można było się ubiegać to  2800 zł. 

Poza tym twierdził, że w tym stowarzyszeniu działa 5 lub 6 osób, a projekcie jest 

napisane, że działają tylko 4 osoby. Projekt mają realizować 3 osoby tj. Łukasz 

Palkowski, Michał Rabiński, Marcin Rabiński. Uważam, że ten młody człowiek 

przedstawił nam nieprawdę. Jestem za integracją, ale wolałabym, żeby mieszkańcy 

festyny organizowali sobie z własnych składek bo niby dlaczego poprzez budżet 

gminy pozostali mieszkańcy mieliby finansować festyn w Chyliczkach.  

R. Regulska powiedziała, że bardzo szczegółowo zapoznała się z  wnioskiem. 

Zaskoczyło ją to, że pewnie Pan Palkowski  myślał, że czekaliśmy na taką osobę, 

która za pieniądze gminy będzie nam organizowała festyny. Z wniosku wynika, że 

festyn miał być przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jaktorowie.  
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R. Idrian poinformowała, że  P. Dyrektor szkoły  nic na temat wynajmu pomieszczeń 

w szkole. 

R. Regulska powiedziała, że nie ma potwierdzenia, że ten Pan dostał dofinansowanie 

o którym mówi. 

Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji. Przewodniczący sformułował wniosek w 

brzmieniu: „Kto z radnych jest za tym, żeby z budżetu Gminy Jaktorów 

dofinansować wniosek złożony przez P. Palkowskiego - wniosek o dotację w 

lokalnym konkursie grantowym „Działaj Lokalnie VIII” 2013 dla Gmin Baranów, 

Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Milanówek, Podkowa Leśna, Żabia Wola. Rada w 

głosowaniu 1„ za”, 13 „przeciw” , 1 „wstrzymujących” odrzuciła wniosek. 

 

  Przewodniczący poinformował, że w dniu 31 lipca 2013r do biura Rady Gminy 

wpłynęło pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie, które 

dotyczy  zaopiniowania projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa mazowieckiego. W/w projekt, oraz prognoza oddziaływania na 

środowisko są zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego. Urząd zwraca się z prośbą o przekazanie opinii w 

terminie 60 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Pismo było również 

dostarczone radnym w formie elektronicznej.  

Wobec braku chętnych do dyskusji. Przewodniczący z formułował wniosek w 

brzmieniu: „Kto z radnych jest za tym, żeby pozytywnie zaopiniować projekt zmiany 

planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, oraz 

prognozę oddziaływania na środowisko”. Rada w głosowaniu 8„ za”, 0„przeciw”, 

7„wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała  w/w projekt.   

 
   Przewodniczący poinformował, że  w dniu 8 lipca 2013r do biura Rady Gminy 

wpłynęła skarga P. Agnieszki Kryńskiej z dnia 11 marca 2013r za pośrednictwem  

Wojewody Mazowieckiego. Pismo dot. ustosunkowania się do zarzutów skargi Pani 

Agnieszki Kryńskiej. Skarżąca zarzuca Radzie Gminy Jaktorów bezczynność w 

zakresie nieudzielenia odpowiedzi na kierowane do niej pisma. Wojewoda prosi o 

zajęcie stanowiska w powyższej sprawie. 

Przewodniczący przypomniał, że skarga P. Agnieszki Kryńskiej dot. podłączenia jej 

posesji do wodociągu gminnego została rozpatrzona na sesji w dniu 13 maja 2013r, 

Rada uznała skargę za bezzasadną. Zainteresowana otrzymała powyższą informację 

za  potwierdzeniem odbioru. Stąd też zarzuty dot. bezczynności Rady w tej sprawie 

są też bezzasadne. 

P. Wójt poinformował, że gmina na tym terenie nie ma swojego wodociągu, ale stara 

się jej pomóc podjął w tej sprawie rozmowy z Gminą Wiskitki. 

Przewodniczący odczytał wyjaśnienie  P. Wójta.  
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R. Klimiuk zapytał czy ta pani będzie musiała na własny koszt  podłączyć wodociąg.  

P. Wójt poinformował, że być może pomoże finansowo GOPS lub może będzie 

współpraca dwóch gmin.  

R. Klimiuk zapytał czy przyłącze wodociągowe będzie od P. Galika. 

P. Wójt poinformował, że to będzie przyłącze od sąsiada P. Kryńskiej. 

 

   Przewodniczący przypomniał radnym, że na sesji 18 kwietnia 2013r  poinformował 

Radę o skardze Pana Kazimierza Łaczkowskiego z dnia 18 lutego 2013r, która 

wpłynęła do Biura Rady w dniu 11 kwietnia 2013r za pośrednictwem Kancelarii 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Decyzją Rady skarga została przekazana do 

Wójta Gminy celem uzyskania szczegółowych wyjaśnień w powyższej sprawie. 

Skarga ta była również dostarczona radnym w formie elektronicznej.  

 Przewodniczący poinformował, że zgodnie z ustaleniami z poprzednich sesji Rady 

Gminy wszyscy mieli możliwość wnikliwego zapoznania się  z w/w skargą. 

Przewodniczący odczytał wyjaśnienie Wójta Gminy w powyższej sprawie. 

   Wobec braku chętnych do dyskusji, Przewodniczący sformułował wniosek w 

brzmieniu: „Kto z radnych jest za tym, żeby przestawione stanowisko Wójta 

dotyczące skargi P. Kazimierza Łaczkowskiego było również stanowiskiem Rady w 

powyższej sprawie skardze” i poddał go pod głosowanie. Rada w głosowaniu 15 

„za” , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących „ uznała skargę za bezzasadną. 

 

   Przewodniczący poinformował radnych, że przystępujemy do rozpatrywania 

pisma mieszkańców ul. Golczyka i ul. Moniuszki w Międzyborowie z dnia 12 

czerwca 2013r, dotyczące odtworzenia rowów przy ul. Golczyka i ul. Moniuszki w 

Międzyborowie, z którym zapoznał Rade  na sesji w dniu 24 czerwca 2013r. Decyzją 

Rady pismo zostało przekazane do Wójta Gminy celem uzyskania szczegółowych 

wyjaśnień w powyższej sprawie. Skarga ta była również dostarczona radnym w 

formie elektronicznej. 

    P. Wójt  przypomniał, że na poprzedniej sesji wyjaśniał: żeby odtworzyć rowy po 

minionych powodziach trzeba zrobić przebudowę ulic.   

   Wobec braku chętnych do dyskusji, Przewodniczący sformułował wniosek w 

brzmieniu: „Kto z radnych jest za tym, żeby przestawione stanowisko Wójta 

dotyczące pisma mieszkańców ul. Golczyka i ul. Moniuszki w Międzyborowie było 

również stanowiskiem Rady w powyższej sprawie” i poddał go pod głosowanie. 

Rada w głosowaniu  15„ za”, 0„przeciw”, 0„wstrzymujących”. zaakceptowała 

wniosek Przewodniczącego. 
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   Przewodniczący przypomniał radnym, że na sesji w dniu 24 czerwca 2013r 

poinformował Radę o piśmie Pani Justyny Tomczak – Cholewa z dnia 14 maja 2013r, 

oraz piśmie z dnia 16 maja 2013r  które dotyczące studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz przystąpienie do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaktorów dla wsi 

Międzyborów. Decyzją Rady pismo zostało przekazane do Wójta Gminy celem 

uzyskania szczegółowych wyjaśnień w powyższej sprawie. Pismo to było również 

dostarczone radnym w formie elektronicznej. Przewodniczący odczytał wyjaśnienie 

Wójta.  

Wobec braku chętnych do dyskusji. Przewodniczący sformułował wniosek w 

brzmieniu „Kto z radnych jest za tym, żeby przedstawione stanowisko Wójta było 

również stanowiskiem  Rady  w powyższej sprawie”. Rada w głosowaniu  15„ za”, 

0„przeciw”, 0„wstrzymujących” zaakceptowała wniosek Przewodniczącego.  

 

    Przewodniczący poinformował, że do Biura Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2013r 

wpłynęło pismo mieszkańców ul. Wiosennej i Wierzbianki w Bieganowie, którzy 

informują „w dniu 26 czerwca 2013r utworzono Komitet ds. Budowy ulic Wiosennej 

i Wierzbianki w Bieganowie”. W załączeniu dołączono protokół z zebrania.   

  

   Przewodniczący przypomniał, że na sesji w dniu 28 sierpnia 2013r  informował 

Radę o piśmie ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 7 

sierpnia  2013r. W/w pismo radni otrzymali drogą elektroniczną.  

 

   Przewodniczący poinformował, że do Biura Rady Gminy w dniu 5 sierpnia 2013r 

wpłynęło pismo Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2013r dotyczące 

oświadczeń majątkowych. Następnie odczytał w/w pismo.   

 

     Przewodniczący przypomniał radnym, że na sesji w dniu 24 czerwca 2013r 

poinformował Radę o skardze P. Agnieszki i P. Elżbiety Szkop i  P. Hanny 

Mikołajczyk z dnia 25 maja 2013r dotyczące uregulowania stanu drogi przy ul. 

Golczyka na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Chopina w Międzyborowie.  Skargę 

tą radni otrzymali droga elektroniczną. Następnie odczytał wyjaśnienie Wójta w 

powyższej sprawie.   

Wobec braku chętnych do dyskusji. Przewodniczący sformułował wniosek w 

brzmieniu: „Kto z radnych jest za tym, żeby przekazać powyższą skargę do Komisji 

Rewizyjnej”. Rada w głosowaniu 15„ za”, 0„przeciw”, 0„wstrzymujących” 

zaakceptowała wniosek Przewodniczącego.  
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  Przewodniczący przypomniał radnym, że na sesji w dniu 28 sierpnia 2013r 

poinformował Radę o skardze P. Moniki Iżyckiej z dnia z dnia 17 lipca 2013r, która 

wpłynęła do Biura Rady w dniu 26 czerwca 2013 za pośrednictwem Wojewody 

Mazowieckiego. Skargę tą radni otrzymali droga elektroniczną. Decyzją Rady  

skarga została przekazana do Wójta Gminy celem uzyskania szczegółowych 

wyjaśnień w powyższej sprawie.  Następnie odczytał wyjaśnienie Wójta. 

   Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący sformował wniosek w 

brzmieniu: „Kto z radnych jest za tym, żeby przedstawione stanowisko było 

stanowiskiem  Rady w powyższej sprawie. Rada w głosowaniu  15„ za”, 0„przeciw”, 

0„wstrzymujących” zaakceptowała wniosek Przewodniczącego. 

 

  Przewodniczący przypomniał, że na sesji w dniu 28 sierpnia 2013r zapoznał Radę 

ze skargą. P. Jana Pańczyka z dnia 21 sierpnia 2013r. Skarga ta została dostarczona  

radnym w formie elektronicznej by wszyscy mogli się z nią szczegółowo  zapoznać z 

i wypracować stanowisko w powyższej sprawie.  

W czasie dyskusji radni ustalili, że merytoryczny problem dot. zalewania posesji p. 

Jana Pańczyka został rozstrzygnięty na sesji w dniu 30 lipca 2013r informację ta 

została przekazana zainteresowanemu za pośrednictwem odbioru. Pismo P. 

Pańczyka z dnia  21 sierpnia 2013r nie jest prośbą czy skargą dot. rozpatrzenia 

określonej sprawy, a jedynie ( w stosunku do rady i Wójta) stekiem bezpodstawnych 

oskarżeń, niezawierających żadnych uzasadnień i dowodów – pomówień, oskarżeń 

osoby publicznej, która jest przecież przedstawicielem określonej części naszych 

mieszkańców. 

Przypomniano również, że P. Pańczyk był kandydatem na radnego w ostatnich 

wyborach samorządowych. Jako radny za pewno zrobił by wszystko lepiej i szybciej 

lecz zaufanie społeczeństwa do jego programu i osoby kształtowało się na poziomie  

4 głosów.   

Radna Idrian zgłosiła wniosek formalny, żeby tą sprawę skierować do prokuratury, 

ponieważ zachowanie P. Jana Pańczyka w powyższym piśmie godzi w dobre imię 

samorządu, Wójta i radnego. Przewodniczący zapytał „Kto z radnych jest za 

przyjęciem wniosku formalnego zgłoszonego przez R. Idrian i  ogłosił głosowanie. 

Rada w głosowaniu 15 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,, wstrzymujących” przyjęła wniosek 

zgłoszony przez Radną Idrian.  

 

  Przewodniczący poinformował, że w dniu 14 października 2013r wpłynęło  do 

Biura Rady pismo P. Ewy i P. Janusza Wrzosek z dnia 27 sierpnia 2013r, które  

dotyczy wykonania zjazdu na posesję. 
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Przewodniczący zaproponował, żeby przekazać pismo do Wójta Gminy celem 

uzyskania szczegółowych wyjaśnień w powyższej sprawie”. Rada w głosowaniu 15 

,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,, wstrzymujących” propozycję Przewodniczącego.  

 

  Przewodniczący poinformował, że w dniu 2 sierpnia 2013r do Biura Rady Gminy 

wpłynęło pismo P. Tomasza Dukat z dnia 1  sierpnia 2013r. Jest to pismo informujące 

radę dotyczy zakazu hodowli gołębi na posesji w Sadych Budach przy ul. Łąkowej.   

 

Ad. 5. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy. 
 
  Przewodniczący zapytał czy Radni mają uwagi bądź wnioski do protokółów z 

poprzednich sesji Rady Gminy.  

R. Idrian poprosiła o poprawienie  w protokóle Nr XLV z dnia 24 czerwca 2013r w  

punkcie 3 b)  ze słowa „zainwestowania” na słowa „zajęcia działek”.     

R. Klimiuk zgłosił wniosek formalny, żeby nie przyjmować na dzisiejszej sesji 

protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy  ”. 

Przewodniczący zapytał „Kto z radnych jest za wnioskiem  R. Klimiuka, żeby nie 

przyjmować na dzisiejszej sesji protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy”. Rada w 

głosowaniu 1,,za”, 9 ,,przeciw”, 4 ,, wstrzymujących” wniosek R. Klimiuka został 

odrzucony.  

 

Przewodniczący poinformował, że z obrad sesji wyszli 4 radnych.  

 

R. Klimiuk złożył wniosek do protokółu Nr XLVIII z dnia 3 października 2013r. W 

punkcie 3e) Wolne wnioski należy wpisać: „R. Klimiuk  zgłosił wniosek dotyczący 

mobilizacji mieszkańców ul. 3 Maja we wsi Grądy – Henryszew w celu przekazania 

gruntów na odcinku 200 m jej długości w celu procedowania – asfaltowania drogi. 

Następnie poinformował radnych o możliwościach budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie naszej gminy”. 

Przewodniczący ogłosił głosowanie nad wnioskiem. Rada w głosowaniu 11 ,,za”, 0 

,,przeciw”, 0 ,, wstrzymujących” przyjęła wniosek zgłoszony przez R. Klimiuka. 

 

  Przewodniczący zapytał „Kto z radnych jest za przyjęciem protokółów z 

poprzednich sesji”.  Rada w głosowaniu 11  ,,za”, 0 ,, wstrzymujących”,0  ,, przeciw”. 

Protokóły Nr XLV;   Nr XLVI;  Nr XLVII;  Nr XLVIII zostały przyjęte.   
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Ad. 6. Wolne wnioski.  
 
R. Świerżewski poinformował, że bobry robią szkodę przy ul. Skokowskiego i                 

ul. Bora Komorowskiego w Jaktorowie.   

P. Wójt poinformował, że bobry są pod ochroną. 

P. Kucner zapytała kto zaakceptował kwotę 2800 zł dofinansowania do projektu P. 

Palkowskiego. Następnie podziękowała radnym, którzy zagłosowali za 

pozostawieniem punktu 4 i 5 w porządku obrad.  

 

 

 

  

Ad. 7. Zakończenie obrad.  
 

  Przewodniczący zamknął obrady sesji, poczym podziękował wszystkim obecnym 
na sali obrad za przybycie, życząc miłego wieczoru. 

 

 

 

 
Protokółowała:                                                                     Przewodniczący Rady Gminy 

 
Bogusława Gołębiowska                                                                   MIROSŁAW BYCZAK 

 

 

 

 


