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P R O T O K Ó Ł  Nr XLVII / 2013 
 

Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Jaktorów 
 

z dnia  28 sierpnia 2013r. 
 
 
Ad. 1. Otwarcie XLVII Sesji Rady Gminy. 
 

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1615 otworzył XLVII  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 Rafał Szwed i Antoni Świerżewski  byli  nieobecni. 

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  26. 08. 2013  roku wpłynął do Biura 

Rady wniosek Wójta Gminy w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej w związku z 

koniecznością bezzwłocznego podjęcia dwóch  projektów uchwał.  

  Przewodniczący stwierdził, iż wszyscy radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej 

sesji, oraz zaproponował wprowadzenie następujących zmian: zdjąć z porządku 

obrad; punkt 3b) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2013 –  2022, oraz wprowadzić do porządku 

obrad punkt 4) )  Sprawy organizacyjne, oraz punkt 5) Wolne wnioski. 

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

Wobec braku innych zgłoszeń przystąpiono do głosowania. Rada w głosowaniu 14 

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

obrad.  

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad 
 

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

a) zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013r, 
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4. Sprawy organizacyjne. 

5. Wolne wnioski. 
6. Zakończenie obrad. 

 

Przedstawiony porządek obrad Rada przyjęła ,, jednogłośnie”. 
 

Ad.3a. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy 
Jaktorów na rok 2013r. 

 
Przewodniczący poprosił P. Wójta o zreferowanie projektu uchwały. 

P. Wójt przedstawił projekt uchwały który stanowi załącznik do protokółu. 

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały i 

poddał go pod głosowanie. Rada Gminy  w  głosowaniu 13 „za”, 0 „przeciw” , 0 

„wstrzymujących” podjęła uchwałę  Nr XLVII/252/2013 w sprawie zmieniająca 

Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013r. 

 
Ad. 4. Sprawy organizacyjne. 
 

Przewodniczący poinformował, że w dniu 16. 08. 2013r  do Biura Rady Gminy 

wpłynęło pismo ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Ustalono, żeby w/w pismo wysłać wszystkim radnym droga elektroniczną.  

 

Przewodniczący poinformował radę, że do Biura Rady Gminy w dniu 21. 08. 2013r 

wpłynęła skarga Pana Jana Pańczyka z dnia 21. 08. 2013r. Ustalono w/w skargę 

wysłać wszystkim radnym drogą elektroniczną by każdy z radnych  mógł się 

szczegółowo zapoznać z jego treścią i wypracować swoje stanowisko w powyższej 

sprawie.   

 

Przewodniczący poinformował, że w dniu 16. 08. 2013r  do Biura Rady Gminy 

wpłynęło pismo Wojewody Mazowieckiego dot.  rozpatrywania  skargi P. Agnieszki 

Kryńskiej w formie uchwały. Ustalono, żeby  w/w pismo wysłać wszystkim radnym 

droga  elektroniczną. 

 

Przewodniczący poinformował o dwóch  skargach P. Moniki Iżyckiej, które 

wpłynęły za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 24. 07. 2013r.  Obydwie skargi na działalność Wójta w 

związku z brakiem regulacji stosunków wodnych powodujących podtapianie działki 

budowlanej położonej w Międzyborowie przy ul. Kopernika. Ustalono, żeby w/w 

pisma wysłać wszystkim radnym drogą elektroniczną.  
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Przewodniczący poinformował o piśmie  P. Justyny Tomczak Cholewa, które 

wpłynęło do Biura Rady Gminy  w dniu 16 maja 2013r. dot. uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla jej działki położonej w Międzyborowie. 

Kolejnym pismem P. Justyny Tomczak Cholewa, które wpłynęło do Biura Rady 

Gminy w dniu 20. 05. 2013r. dot. przeznaczenia terenu jej działki jako teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ustalono, żeby każdy z radnych otrzymał 

obydwa pisma drogą elektroniczną.    

 

 Ad. 5. Wolne wnioski. 
 
R. Regulska poinformowała, że przy ul. Gdyńskiej w Jaktorowie jest zarwany 

chodnik i  terlinka.    

P. Wójt powiedział, że chodnik w najbliższym czasie  zostanie naprawiony. 

P. Palkowski wystąpił ponownie z wnioskiem 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. Powiedział, że całkowita wartość  tego 

projektu to kwota 12 810 zł, a dofinansowanie otrzymali w kwocie 2 800 zł.  

Ustalono, żeby w/w wniosek wysłać mailowo by każdy z radnych mógł się z nim  

szczegółowo zapoznać.   

P. Kucner zaapelowała, żeby pomóc rodzinnie wielodzietnej bo grozi im eksmisja, a 

wtedy dzieci  znajdą się w domu dziecka.   
 

  Ad. 6. 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 


