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P R O T O K Ó Ł  Nr XLVIII / 2013 
 

Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Jaktorów 
 

z dnia  3 października 2013r. 
 

 
Ad. 1. Otwarcie XLVIII Sesji Rady Gminy. 
 

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1620otworzył XLVIII Sesję VI 

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. Radni Jan Stokowski i Antoni Świerżewski  byli  nieobecni. 

Ponadto w obradach udział wzięli: 

 

- Wójt Gminy Jaktorów pan Maciej Śliwerski, 

- Skarbnik Gminy pani Jadwiga Florczak, 

- Pracownik Urzędu, 

- Mieszkańcy Gminy.  

 

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

wniosek Wójta Gminy w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej w związku z 

koniecznością bezzwłocznego podjęcia czterech  projektów uchwał.  

  Przewodniczący stwierdził, iż wszyscy radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej 

sesji, oraz zaproponował wprowadzenie punktu 3e)   Wolne wnioski. 

 Poczym zapytał czy są wnioski bądź uwagi do proponowanego porządku obrad.     

Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania. Rada w głosowaniu 13 

,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,, wstrzymujących” przyjęła zgłoszony wniosek  do porządku 

obrad.  

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad. 
 

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

a) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, 
b) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, 
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c) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2013, 
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Jaktorów na lata 2013 -  

2022. 
4. Wolne wnioski. 

5.  Zakończenie obrad. 

Przedstawiony porządek obrad Rada przyjęła ,, jednogłośnie”. 
 

Ad.3a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
 
Przewodniczący poprosił P. Dorotę Skowronek Inspektora ds. Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami o zreferowanie w/w projektu uchwały. 
P. Skowronek poinformowała, że w/w projekt uchwały dotyczy nabycia 

nieruchomości położonej w Sadych Budach.  Nieruchomość powyższa przeznaczona 

będzie na poszerzenie ulicy Królowej Marysieńki przy granicy z Bieganowem.  

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i 
poddał go pod jawne glosowanie. Rada Gminy  w  głosowaniu 13 „za”, 0 „przeciw” , 
0 „wstrzymujących” podjęła uchwałę  Nr XLVIII/253/2013 w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości.  
 
 
Ad.3b. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
 
Przewodniczący poprosił  P. Wójta  o zreferowanie w/w projektu uchwały. 
P. Wójt poinformował, że  podjęcie w/w projektu uchwały, następuje po uzyskaniu 
opinii właściwego powiatu. Zarząd Powiatu Grodziskiego podjął uchwałę w sprawie 
opinii o zaliczeniu przedmiotowej drogi do kategorii dróg gminnych, opiniując 
pozytywnie niniejsze zamierzenie.     
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i 
poddał go pod jawne glosowanie. Rada Gminy  w  głosowaniu 13 „za”, 0 „przeciw” , 
0 „wstrzymujących” podjęła uchwałę  Nr XLVIII/254/2013 w sprawie zaliczenia 
drogi do kategorii dróg gminnych. 
 
Ad. 3c. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy 

Jaktorów na rok 2013. 
 
Przewodniczący poprosił  P. Wójta  o zreferowanie w/w projektu uchwały. 
P. Wójt poinformował, że w związku z pożarem hali sportowej przy ZSP w 
Międzyborowie otrzymaliśmy odszkodowanie od ubezpieczyciela w kwocie 
296.869,70 zł. Po wyższą kwotę przeznaczamy na pokrycie kosztów remontu hali.  
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i 
poddał go pod jawne glosowanie. Rada Gminy  w  głosowaniu 13 „za”, 0 „przeciw” , 
0 „wstrzymujących” podjęła uchwałę  Nr XLVIII/255/2013 w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2013. 
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Ad. 3d. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Jaktorów na lata 2013 – 2022. 

  
Przewodniczący poprosił  P. Wójta  o zreferowanie w/w projektu uchwały. 
P. Wójt szczegółowo omówił projekt uchwały.  
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i 
poddał go pod jawne glosowanie. Rada Gminy  w  głosowaniu 13 „za”, 0 „przeciw” , 
0 „wstrzymujących” podjęła uchwałę  Nr XLVIII/256/2013 w sprawie zmiany 
Uchwały Budżetowej Gminy Jaktorów na rok 2013. 
 
Ad. 3e. Wolne wnioski. 
 
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. 
R. Klimiuk poinformował radnych o możliwościach budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie naszej gminy. 
P. Wójt poinformował, że projektujemy drogę na odcinku „od  sygnalizacji świetlnej 
w Międzyborowie do końca ul. Jaworowej”.  
P. Grochowski zapytał czy będzie  dofinansowanie do utylizacji  eternitu. 
P. Wójt poinformował, że trwają negocjacje w tej sprawie, ale nie ma jeszcze 
odpowiedzi. 
P. Gadomski zapytał jak wygląda sprawa odwodnienia, ponieważ były podtopienia. 
R. Aliszewski powiedział, że Komisja Budownictwa zajmowała się sprawa 
odwodnienia i przygotowany jest przez Gminę odpowiedni projekt. 
P. Kucner zapytała dlaczego na sesjach nadzwyczajnych nie ma sołtysów. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Ad.4. 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 


