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Protokół 
z XLV Sesji Rady Gminy Jaktorów 

 z dnia 24 czerwca 2013 r. 
 
 
 
Sesja odbyła się w Sali Zespołu Szkół Publicznych w Jaktorowie.  
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 radnych. 
Nieobecni Radny Daniel Rosa i Radny Robert Kurek. 
Spoza Rady w sesji uczestniczyli: 

1. Wójt Gminy – Maciej Śliwerski, 
2. Sekretarz Gminy – Wanda Brzywczy, 
3. Skarbnik Gminy – Jadwiga Florczak, 
4. Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 

– Roman Rafiński, 
5. Radca Prawny – Jolanta Miśkiewicz, 
6. Sołtysi wg. listy obecności, 
7. Mieszkańcy Gminy Jaktorów. 

 
Proponowany porządek obrad sesji: 
 

1. Otwarcie XLV sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwał:  

a) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów-Kolonia, gmina Jaktorów, 

b) w sprawie zmiany nazw ulic,  
c) w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin 

wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Jaktorów,  
d) zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013,  
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2013-2022. 

4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z  
wykonania budżetu gminy za rok 2012: 
a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych 

przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania budżetu za rok 2012, 
b) zapoznanie Rady Gminy z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie  udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy, 
c) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym 

przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jaktorów wniosku w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy, 

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012, 
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2012 rok. 
5. Sprawy organizacyjne. 
6. Zapytania i interpelacje. 
7. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy. 
8. Wolne wnioski. 
9. Zakończenie obrad. 
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Ad. 1 
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Byczak - o godzinie 16:15 otworzył XLV Sesję Rady 
Gminy Jaktorów, witając zebranych. Stwierdził, że na stan 15 radnych w momencie otwarcia obrad 
obecnych jest 13 radnych co stanowi qvorum do podejmowania uchwał.  
 
Ad. 2 
Przewodniczący – odczytał zgłoszone przez Wójta propozycje zmian do porządku obrad sesji. W 
pkt. 3 po literce a) dodaje się następujące uchwały:” 

b) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania    
przestrzennego fragmentu wsi Budy - Grzybek, gmina Jaktorów, 

c) w sprawie zamiany nieruchomości, 
d) w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektu boiska treningowego o sztucznej murawie      

w Chylicach gm. Jaktorów realizowanego w ramach projektu „Budowa boiska treningowego      
o sztucznej murawie w Chylicach gm. Jaktorów”, 

e) w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektu kompleksu sportowego realizowanego w 
ramach projektu „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w 
Międzyborowie”, 

f) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Program zajęć dodatkowych w ramach 
indywidualizacji pracy z uczniami klas I –III szkół podstawowych w Gminie Jaktorów         
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Działanie 9. 1 Poddziałanie 
1. 2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”, 

g) w sprawie zamiany Uchwały Nr XXXVII/191/2012 z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, „ 

pozostałe w pkt.3 porządku obrad uchwały otrzymują oznaczenia h), i), j), k) 
a następnie poddał je pod jawne głosowanie. 
Wyniki głosowania: 13 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących 

 
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący zapytał czy radni mają wnioski bądź uwagi do 
proponowanego porządku obrad  – odczytał proponowany porządek obrad wraz z przyjętymi 
zmianami i poddał go pod głosowanie: Rada Gminy wynikiem głosowania  
13 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących przyjęła porządek obrad. 
 
Przyjęty porządek obrad sesji: 
 

1. Otwarcie XLV sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Podjęcie uchwał:  

a) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów-Kolonia, gmina Jaktorów, 

b) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Budy - Grzybek, gmina Jaktorów, 

c) w sprawie zamiany nieruchomości, 
d) w sprawie zamiany Uchwały Nr XXXVII/191/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,  

e) w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektu boiska treningowego o sztucznej murawie 
w Chylicach gm. Jaktorów realizowanego w ramach projektu „Budowa boiska 
treningowego o sztucznej murawie w Chylicach gm. Jaktorów”, 

f) w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektu kompleksu sportowego realizowanego w 
ramach projektu „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Publicznych w 
Międzyborowie”, 
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g) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Program zajęć dodatkowych w 
ramach indywidualizacji pracy z uczniami klas I –III 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”. 

h) w sprawie zmiany nazw ulic, 
i) w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin 

wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Jaktorów, 
j) zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2013,  
k) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2013-

2022. 
4. Rozpatrzenie sprawozdania z finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z 

wykonania budżetu gminy za rok 2012: 
a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o  

przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania budżetu za rok 2012, 
b) zapoznanie Rady Gminy z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy, 
c) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o  

przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jaktorów wniosku w  
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, 

d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012, 
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2012 rok. 
5.  Sprawy organizacyjne. 
6.  Zapytania i interpelacje. 
7.  Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy. 
8.  Wolne wnioski. 
9.  Zakończenie obrad. 

 
Ad. 3, a) 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami –
Roman Rafiński – przedstawił uzasadnienie do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów-Kolonia, 
powiedział, że uchwała dotyczy objęcia planem miejscowym terenów wokół cmentarza we wsi 
Jaktorów Kolonia. Uchwała ma na celu wprowadzenie obowiązku podłączenia wszystkich 
budynków mieszkalnych w promieniu 50m od cmentarza do wodociągu. Dotychczasowy brak 
takiego umocowania prawnego koliduje z podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego uchwałą Nr XXXVII/196/2012 z dn.           
17 grudnia 2012r.  
 
Przewodniczący zarządził dyskusję nad projektem uchwały. Wobec braku chętnych do dyskusji 
Przewodniczący - odczytał projekt uchwały i poddał go pod glosowanie. Rada Gminy wynikiem 
głosowania 13 – za,     0 – przeciw, 0 – wstrzymujących podjęła uchwałę  Nr XLV/236/2013 w 
sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Jaktorów-Kolonia, gmina Jaktorów, która stanowi załącznik do protokołu.    
 
Ad. 3, b) 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - 
Roman Rafiński przedstawił uzasadnienie do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy – Grzybek.  
przystąpienie do planu miejscowego obejmuje tereny dla których, obowiązuje plan miejscowy. 
Ustalenia tego planu traktują teren jako obszar leśny, bez prawa zabudowy. Ustalenia 
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obowiązującego Studium dopuszczają zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, co pozwala na 
podjęcie prac nad nowym planem, bez konieczności zmiany Studium. Wstępnie uzgodniono             
z właścicielem terenu, iż plan miejscowy określi minimalną powierzchnię działki pod zabudowę na 
2500m², a maksymalny wskaźnik zajęcia działek nie przekroczy 20%. Takie ustalenia z jednej 
strony wychodzą naprzeciw oczekiwaniu właścicieli i zmieniają status terenu z leśnego na 
budowlany, z drugiej zapewniają utrzymanie leśnego charakteru terenu, gdyż 80% działki pozostaje 
faktycznie leśne.  
 
Przewodniczący zarządził dyskusję nad projektem uchwały  
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Hanna Regulska – tereny leśne położone przy drogach podlegają 
zabudowie, jedynie tereny dalej od drogi to tereny leśne. W Gminie Jaktorów terenów pod 
zabudowę jest dużo. Nie należy dzielić całego lasu na kawałki. Pan Mączyński posiada dużo 
terenów pod zabudowę. 
 
Przewodniczący Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii Grzegorz 
Aliszewski – powiedział, komisja na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2013 r. zajmowała się 
projektem uchwały opiniując go pozytywnie. 
 
Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący - odczytał projekt uchwały i poddał go 
pod jawne głosowanie. Rada Gminy wynikiem głosowania 12 – za, 1 – przeciw, 0 – 
wstrzymujących podjęła uchwałę Nr XLV/238/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Budy – Grzybek gm. 
Jaktorów, która stanowi załącznik do protokołu.   
 
 
Ad.3,c) 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami –
Roman Rafiński - dokonując wprowadzenia do uchwały w sprawie zamiany nieruchomości 
powiedział, że zamiana nieruchomości związana jest z realizacją drugiego etapu budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej. Inwestycja ta wymaga budowy we wskazanych przez projektantów rejonach 
stacji przepompowni. W rejonie wschodnim we wsi Budy-Grzybek gmina nie dysponuje takim 
terenem. W wyniku negocjacji udało się dojść do porozumienia z właścicielem działki, która ma 
optymalne położenie, jest on skłonny dokonać z gminą zamiany. Proponowana na zamianę osobie 
zainteresowanej działka gminna położona jest we wsi Budy Michałowskie. Zostanie dla niej 
przygotowana decyzja o warunkach zabudowy. 
 
Przewodniczący zarządził dyskusję nad projektem uchwały 
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący - odczytał projekt uchwały i poddał go pod 
głosowanie. Rada Gminy wynikiem głosowania 13 – za,    0 – przeciw, 0 – wstrzymujących 
podjęła uchwałę Nr XLV/237/2013 w sprawie zamiany nieruchomości, która stanowi załącznik 
do protokołu. 
 
 
Ad. 3, d) 
Sekretarz Gminy Wanda Brzywczy – przedstawiła projekt uchwały Generalny Inspektor Danych 
Osobowych wystosował do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Wojewody Mazowieckiego  
wystąpienie dotyczące umieszczenia w „deklaracjach śmieciowych” danych osobowych w zakresie 
szerszym niż niezbędny dla osiągnięcia zamierzonego celu, dotyczyło to również naszych uchwał 
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 
Regionalna Izba Obrachunkowa skierowała do Urzędu Gminy wniosek o dokonanie zmian,             
w przyjętych dotychczas deklaracjach, które zapewnią respektowanie zasad przetwarzania                 
i ochrony danych osobowych stosownie do wystąpienia GIODO. Z dotychczasowych deklaracji  
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usuwamy rubryki dot. imienia ojca, imienia matki, daty i miejsca urodzenia. Wprowadzamy 
informacje dot. numer telefonów i adresu poczty elektronicznej z możliwością fakultatywnego 
podania tych  informacji. Deklaracja została zmodyfikowana do zaleceń GIODO. Istniejącą bazę 
danych będziemy weryfikować stosownie do nowych wymagań. 
 
Przewodniczący zarządził dyskusję nad projektem uchwały 
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Byczak - odczytał 
projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. Rada Gminy wynikiem głosowania 13 – za,     0 – 
przeciw, 0 – wstrzymujących podjęła uchwałę Nr XLV/241/2013 w sprawie zamiany Uchwały 
Nr XXXVII/191/2012 z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, która stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 3, e),  f) 
Sekretarz Gminy Wanda Brzywczy – do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, 
Gmina Jaktorów złożyła dwa wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Działania 
Odnowa i Rozwój Wsi. Pierwszy wniosek dotyczył boiska treningowego o sztucznej murawie         
w Chylicach a drugi budowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Międzyborowie.  
W wyniku weryfikacji wniosków w dniu 13 i 14 czerwca 2013 r. zwrócono się do Urzędu Gminy    
o uzupełnienie wniosków w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma, m.in. o przesłanie uchwały 
intencyjnej Rady Gminy zobowiązującej Dyrekcję Szkoły do powszechnego udostępnienia 
kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Międzyborowie, i boiska treningowego w Chylicach 
oraz przedstawienia regulaminu funkcjonowania tych obiektów.  
 
Przewodniczący zarządził dyskusję nad projektem uchwały 
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący - odczytał projekt uchwały i poddał go pod 
głosowanie. Rada Gminy wynikiem głosowania 13 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących podjęła 
uchwałę Nr XLV/242/2013 w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektu boiska treningowego 
o sztucznej murawie w Chylicach gm. Jaktorów realizowanego w ramach projektu „Budowa 
boiska treningowego o sztucznej murawie w Chylicach gm. Jaktorów” , która stanowi załącznik 
do protokołu. 
 
 
Następnie Przewodniczący - odczytał projekt kolejnej uchwały i poddał go pod głosowanie. Rada 
Gminy wynikiem głosowania 13 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących podjęła uchwałę Nr 
XLV/243/2013 w sprawie bezpłatnego udostępnienia obiektu kompleksu sportowego 
realizowanego w ramach projektu „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół 
Publicznych w Międzyborowie”, która stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 3, g) 
Sekretarz Gminy Wanda Brzywczy odnośnie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia                
do realizacji projektu pn. „Program zajęć dodatkowych w ramach indywidualizacji pracy                  
z uczniami klas I –III szkół podstawowych w Gminie Jaktorów” powiedziała, że wniosek gminy 
został pozytywnie zaopiniowany i uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 100% 
kosztów w kwocie 124 846 zł. Do podpisania umowy niezbędne jest przedłożenie uchwały Rady 
Gminy zatwierdzającej przyjęcie do realizacji w/w projektu. 
 
Przewodniczący zarządził dyskusję nad projektem uchwały 
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Byczak - odczytał 
projekt uchwały i poddał go pod jawne głosowanie. Rada Gminy wynikiem głosowania 13 – za,      
0 – przeciw, 0 – wstrzymujących podjęła uchwałę Nr XLV/244/2013 w sprawie zatwierdzenia 
do realizacji projektu pn. Program zajęć dodatkowych   w ramach indywidualizacji pracy z 
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uczniami klas I –III 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, która stanowi załącznik 
do protokołu. 
 
Ad. 3,  h) 
Przewodniczący - odczytał pismo od mieszkańców ul. Świerczewskiego, ul. 22 lipca, ul. Armii 
Ludowej, którzy zgłaszają oficjalny sprzeciw wobec planowanych zmian nazw w/w ulic. W ocenie 
mieszkańców brak jest racjonalnego powodu, dla którego zmiany te miały by nastąpić.  
Uważają oni, że jest to prawdopodobnie spowodowane względami estetyczno – historycznymi. 
Zmiana istniejących od dawna nazw ulic będzie wiązała się z kosztami wymiany szeregu 
dokumentów na których mieszkańców gminy nie stać.  
Do pisma załączono listy podpisów mieszkańców protestujących przeciw zmianie nazwy ulic: 
 

• ul. 22 lipca – 14 podpisów, 
• ul. Świerczewskiego – 27 podpisów, 
• ul. Armii Ludowej – 11 podpisów. 

 
Radny Jan Stokowski – odnosząc się do pisma mieszkańców, w całości poparł protest mieszkańców 
oraz przygotował pisemny wniosek o niepodejmowanie tej uchwały wbrew woli mieszkańców.     
Do tej pory zmiany nazwy ulic były podejmowane wyłącznie na wniosek mieszkańców. Zmiany 
proponowane w tej uchwale są nieodpowiedzialne. W tym momencie rozpocznie się spór pomiędzy 
mieszkańcami a Radą Gminy.  
 
Przewodniczący Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii Grzegorz 
Aliszewski – poparł projekt tej uchwały uzasadniając to względami historycznymi.  
 
Radny Jan Stokowski - nawiązał do tego aby zająć się w gminie ważniejszymi sprawami niż 
zmiany nazwy ulic. W obecnej chwili Jaktorów i Międzyborów są zalane wodą. Złożenie przez 
Wójta Gminy wniosku o zmianę nazw ulic stanowi grę polityczną, którą Rada Gminy nie powinna 
się zajmować. Polityką i historią powinni zająć się odpowiedni ludzie. Jeśli przyjdzie taka 
konieczność to mieszkańcy gminy sami złożą wniosek o zmianę nazw ulic. Mając wyłącznie          
na względzie dobro mieszkańców złożył wniosek o niepodejmowanie tej uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii Grzegorz 
Aliszewski – poinformował że na spotkaniu połączonych komisji, radni przegłosowali projekt tej 
uchwały, wyniki głosowania były następujące: 8 – za, 1 – przeciw, 3 – wstrzymujące 
Powiedział również że w związku z tym dyskusja na ten temat była bezzasadna.  
 
Wójt Gminy Maciej Śliwerski – powiedział, że przygotowując projekt tej uchwały nie kierował się 
polityką tylko przyzwoitością ludzką i pamięcią tych ludzi którzy zginęli. W gminie Jaktorów 
borykającej się z tyloma trudnymi problemami nie wyobraża sobie żeby była ulica 
Świerczewskiego. Ponadto dodał że zdaje sobie sprawę z tego, że zmiana nazwy ulic będzie wiązała 
się z dodatkowymi kosztami jakie mieszkańcy będą musieli ponieść. 
 
Mieszkanka gminy Jaktorów - ul. 22 lipca – powiedziała, że mieszka przy tej ulicy od kilkunastu lat 
i nie widzi powodu, dla którego miałaby nastąpić jej zmiana. Mieszkańcy są już przyzwyczajeni    
do tej nazwy a jej zmiana będzie wiązała się z ogromnymi kosztami wymiany dokumentów. Jeżeli 
zajdzie taka potrzeba to mieszkańcy sami wystąpią do Wójta Gminy o zmianę nazwy ulicy.          
Nie wstydzimy się tej nazwy.  
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Mieszkaniec gminy Jaktorów – ul. 22 lipca – poparł przedmówczynię nawiązując do historii              
i podając inny przykład wydarzeń historycznych z tej daty.  
 
Mieszkanka gminy Jaktorów, Zamieszkała przy ul. Świerczewskiego Renata Wiśniewska – 
wypowiadając się w tej kwestii powiedziała, że znaczenie historyczne tego nazwiska nie jest ważne. 
Mieszkańcy tej ulicy są przeciwni zmianie nazwy. Ulica Świerczewskiego jest zalana i należy 
najpierw zająć się tym tematem a nie nazwą ulicy. Projekt tej uchwały należy wycofać z porządku 
obrad.  
 
Radny Sylwester Drązikowski – nazywanie ulicy w Międzyborowie nazwiskiem Świerczewskiego 
jest niestosowne ze względów historycznych.  
 
Przewodniczący – poprosił radę o niepodejmowanie na dzisiejszej sesji tej uchwały ponieważ: nie 
dopełniono wszystkich procedur formalnych dotyczących tego projektu uchwały 

• na komisjach był rozpatrywany projekt uchwały w którym, były zaproponowane inne nazwy 
(zmienianych nazw ulic)niż są w projekcie, który otrzymaliśmy dzisiaj na sesji i nawet w 
tym kolejnym projekcie Wójt proponował kolejne jego modyfikacje  

• nie dokonano z mieszkańcami(zamienionych nazw ulic) konsultacji społecznych  
• nie pozwolono mieszkańcom zaproponować nowych nazw ulic. 

 w związku z tym proponuje by podczas głosowania radni wzięli pod uwagę wszystkie aspekty 
dotyczące tego projektu. 
 
Wójt Gminy Maciej Śliwerski – poparł wniosek Przewodniczącego 
 
Wobec braku chętnych do dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Byczak - 
odczytał projekt uchwały i poddał go pod jawne głosowanie. Rada Gminy wynikiem głosowania    
1 – za, 9 – przeciw, 3 – wstrzymujące nie podjęła uchwały w sprawie zmiany nazw ulic. 
 
 
Ad. 3,  i) 
Sekretarz Gminy Wanda Brzywczy – przedstawiła projekt uchwały w 2012 r. Rada Gminy  
uchwałą w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin 
wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Jaktorów wprowadziła dla rodzin z trójką i więcej 
dzieci „Kartę Dużej Rodziny 3+”, która uprawnia do zniżek w odpłatności za korzystanie z basenu i 
zajęć w Ośrodkach Kultury. Potrzebę zmiany tej uchwały spowodowało wejście w życie od 1 lipca 
2013r. Znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła 
konieczność ponoszenia przez mieszkańców gminy opłat za gospodarowanie odpadami.  W 
przypadku rodzin wielodzietnych opłaty te znacznie obciążą budżet domowy wpływając 
negatywnie na kondycje tych rodzin. Dlatego celem poprawy warunków materialnych i umocnienia 
kondycji rodzin wielodzietnych proponuję się wprowadzenie dla rodzin z trójką dzieci uprawnienie 
do zniżki 30% w opłacie za gospodarowanie odpadami, a dla rodzin z czwórką dzieci i więcej 
dzieci uprawnienie do zniżki 50% w opłacie, pod warunkiem, że odpady będą zbierane w sposób 
selektywny. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny 3+ i 4+ należy złożyć wniosek do Urzędu Gminy 
oraz zgłoszenie obniżenia opłaty. Środki na pokrycie udzielonych zniżek w systemie 
gospodarowania będą pokrywane z budżetu gminy Jaktorów i i nie będą nimi obciążeni wszyscy 
właściciele nieruchomości. Przedłożony Radzie Gminy projekt uchwały zawiera działania 
wprowadzone uchwałą Nr. XXVI/144/2012 oraz wprowadza nowe instrumenty mające wpływ na 
poprawę warunków materialnych i wzmocnienia kondycji rodzin wielodzietnych tj, zniżki w 
opłatach za gospodarowanie odpadami. 
 
 Przewodniczący zarządził dyskusję nad projektem uchwały 
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Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący - odczytał projekt uchwały i poddał go pod 
głosowanie. Rada Gminy wynikiem głosowania 13 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących  podjęła 
uchwałę Nr XLV/245/2013 w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia 
warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Jaktorów, która 
stanowi załącznik do protokołu.  
 
 
Ad.3, j)  
Skarbnik Gminy Jadwiga Florczak – zreferowała projekt  uchwały wraz z naniesionymi 
poprawkami.                         
 
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący - odczytał projekt uchwały i poddał go pod 
jawne głosowanie. Rada Gminy wynikiem głosowania 13 – za, 0 – przeciw, – 0 wstrzymujących 
podjęła uchwałę Nr XLV/246/2013 zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 
2013, która stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 3, k)  
Skarbnik Gminy Jadwiga Florczak – zreferowała projekt  uchwały wraz z naniesionymi 
poprawkami.                         
 
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący - odczytał projekt uchwały i poddał go pod 
jawne głosowanie. Rada Gminy wynikiem głosowania 13 – za, 0 – przeciw, – 0 wstrzymujących 
podjęła uchwałę Nr XLV/247/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Jaktorów na lata 2013-2022, która stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad.4, a) 
Przewodniczący - zapoznał radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażoną w 
Uchwale Nr Pł.148.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 
dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów 
sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2012 rok. Skład Orzekający w wyniku analizy 
przedłożonych przez Wójta Gminy sprawozdań z wykonania budżetu za 2012 rok wydał opinię 
pozytywną. 
 
Ad.4b) 
Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Ireneusza Orlińskiego o 
przedstawienie wyniku komisji dotyczącej udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jaktorów – 
Przewodniczący Orliński powiedział, że podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy 
Jaktorów szczegółowo omówiono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Jaktorów za 2012 r, 
informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe gminy Jaktorów za 2012 r. 
W dalszej kolejności odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która po rozpatrzeniu 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 r. wraz z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdania finansowego za 2012 r. oraz informacji o stanie 
mienia komunalnego po tej analizie komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 
Jaktorów.  
 
Ad.4c) 
Przewodniczący - odczytał Uchwałę Nr Pł.196.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 maja 2013r. wyrażającą pozytywną opinię o przedłożonym 
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jaktorów wniosku          w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Jaktorów za 2012 rok. 
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Podczas wystąpienia Przewodniczącego Rady Gminy Radny Jan Stokowski opuścił obrady 
sesji, po uprzednim zwolnieniu się u Przewodniczącego Rady Gminy Radny  
Stan Radnych – 12 obecnych. 
   
Ad.4d) 
Przewodniczący zarządził dyskusję nad projektem uchwały dotyczącej sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Jaktorów za 2012 rok 
Wobec braku chętnych do dyskusji dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaktorów 
za 2012 rok Przewodniczący - odczytał projekt uchwały  i poddał go pod głosowanie. Rada Gminy 
wynikiem głosowania 12 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących podjęła uchwałę Nr 
XLV/249/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r., która stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Ad4e) 
Przewodniczący zarządził dyskusję nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący - odczytał projekt uchwały i poddał go pod 
głosowanie. Rada Gminy wynikiem głosowania 12 – za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących podjęła 
uchwałę Nr XLV/250/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2012 rok., która stanowi załącznik do protokołu.   
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Byczak – ogłosił, że Rada udzieliła Wójtowi Gminy 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 
 
Wójt Gminy – Maciej Śliwerski podziękował Radzie Gminy w sowim imieniu oraz Pani Skarbnik 
Jadwigi Florczak za udzielone absolutorium. 
 
Ad. 5 
Sprawy organizacyjne. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Byczak – zapoznał radnych z pismami jakie wpłynęły       
do Rady Gminy Jaktorów: 

• uregulowanie stanu drogi ul. Golczyka w Międzyborowie, 
• dotyczące odtworzenia rowów przy ul. Golczyka i ul. Moniuszki, które zostały zasypane    

co powoduje podtapianie domów, 
• dotyczące przeznaczenia działki w Międzyborowie jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej pod realizację zabudowy jednorodzinnej wraz z budynkami gospodarczymi   
i garażowymi i jak najszybsze uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 

• dotyczące uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki 
położonej we wsi Międzyborów. 

 
Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przekazanie powyższych pism do realizacji do Urzędu 
Gminy w Jaktorowie. 
Zaproponowano by przekazać je do Wójta celem uzyskania szczegółowych merytorycznych 
informacji dotyczących poruszonych w nich problemów.   
 
Ad. 6 
Zapytania i interpelacje. 
 
Brak głosów w dyskusji. 
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Ad. 7  
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.  
 
Przewodniczący zapytał czy Radni mają wnioski bądź uwagi do protokołów z poprzednich sesji  
 
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący - poddał go pod głosowanie. Rada Gminy 
wynikiem głosowania 10– za, 0 – przeciw, 2 – wstrzymujących  Rada Gminy przyjęła protokoły z 
poprzednich sesji  
 
 
 
Ad.8 
Mieszkanka Gminy Jaktorów – wniosła do Rady Gminy o umieszczenie pasów przejścia dla 
pieszych na drodze wojewódzkiej nr 719 na wysokości ul. Generała Skokowskiego, ponieważ        
na tym odcinku ulicy kończy się chodnik z jednej strony jezdni a zaczyna się z drugiej strony w/w 
drogi co uniemożliwia bezpieczne poruszanie się na tym odcinku.  
 
Przewodniczący poinformował że – na tym docinku drogi będzie realizowany przez Polskie Linie 
Kolejowe projekt wiaduktu kolejowego łącznie z  infrastrukturą drogową.  
 
Sołtys Bud Zosinych - Elżbieta Zagórska - powiedziała o trudnej sytuacji mieszkańców na tym 
terenie związanych z podtopieniami  
 
Mieszkanka Bud Zosinych - wniosła o zakaz zabudowy  na terenie zalewowym Bud Zosinych, 
ponieważ nowo powstałe posesje podwyższają teren, i zalewają istniejące od wielu lat siedliska. 
Wnosi o zweryfikowanie planu zagospodarowania przestrzennego i uniemożliwienie budowania   
się na terenach zalewowych budynków mieszkalnych, bo spowoduje to zalewanie całej wsi nie 
tylko terenów zalewowych.  
 
Odpowiedzi udzielił Przewodniczący Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego, 
Rolnictwa i Ekologii Grzegorz Aliszewski – czekamy na przedłożenie przez Wójta Gminy  projektu  
uchwały w sprawie koncepcji odwodnienia na terenie całej Gminy Jaktorów. Koncepcja winna być 
przygotowana przez uprawnionego melioranta lub hydrologa, i zmniejszy w przyszłości skutki 
podobnych anomalii pogodowych.  Zgłosił wniosek o nie przeznaczanie pod budownictwo terenów 
zalewowych.  
 
Łukasz Palkowski – wystąpił 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. Działania 
przygotowaliśmy w ten sposób, aby mogły stać się punktem wyjścia przeprowadzenia kolejnych 
inicjatyw. 
 
Przewodniczący zaproponował by – wniosek ten skierować do komisji rady celem szczegółowego 
zapoznania się z jego treścią . Zapytał czy Komitet Rozwoju Sołectwa Chyliczki będzie zajmował 
się także  energią odnawialną i propagował podobne innowacyjne metody na terenie naszej Gminy? 
 
Łukasz Palkowski – zamierzamy aktywnie uczestniczyć we wszystkich działaniach Gminy. 
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Mieszkaniec Gminy Jaktorów – zapytał się na co zostaną wydatkowane środki finansowe 
przeznaczone na wywóz odpadów komunalnych. Nawiązał również do pojemników na ich odbiór.  
 
Sekretarz Gminy Wanda Brzywczy – odpowiedziała że, w zamian za opłatę uiszczaną przez 
właściciela nieruchomości będą odbierane odpady komunalne i wobec podjętej przez Radę Gminy 
uchwały będą świadczone określone usługi wliczane w tą opłatę. Przy segregacji selektywnej 
według umowy z firmą odbierającą odpady, będzie ona dostarczać worki w najbliższy piątek, 
sobotę i niedzielę, ewentualnie w poniedziałek by móc rozpocząć zbiórkę odpadów zgodnie                         
z harmonogramem. Na odpady zmieszane mogą być wykorzystywane dotychczasowe pojemniki, 
jeżeli mieszkańcy nie posiadają takich pojemników mogą oni wystawiać te odpady w workach. 
Takie są ustalenia z firmą, która wygrała przetarg. Informacje o sposobie segregacji i częstotliwości 
odbioru odpadów komunalnych, harmonogram odbioru, będą zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz w lokalnej prasie „Wieści z Gminy”, która będzie 
rozpropagowany wśród mieszkańców w piątek 28 czerwca 2013 r.  
  
Mieszkanka Gminy Jaktorów – zapytała jaka firma wygrała przetarg na odbiór odpadów 
komunalnych.  
 
Sekretarz Gminy Wanda Brzywczy – odpowiedziała, że firm a z Kutna EKO-SERWIS.  
 
Sołtys Bud Zosinych- Elżbieta Zagórska – zapytała o częstotliwość dostarczania worków.  
 
Sekretarz Gminy Wanda Brzywczy – w pierwszej kolejności firma dostarczy worki w najbliższy 
piątek, sobotę i niedzielę ewentualnie w poniedziałek, a kolejne w momencie odbierania odpadów.  
 
Mieszkaniec wsi Bieganów – poinformował w imieniu mieszkańców dróg Wiosennej i Wierzbianki  
że, stan dróg przy których znajdują się ich domy, od momentu wejścia w życie obowiązującego 
planu zagospodarowania ulega pogorszeniu, z powodu przybywającej liczby mieszkańców. 
Wnioskuje o wytyczenie, utwardzenie, okopanie rowami drogi gruntowej biegnącej w sąsiedztwie 
posesji, jak również o uregulowanie prawne statusu w/w dróg. 
 
Wójt Gminy Maciej Śliwerski – uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z naszymi ustaleniami aktualna 
jest sprawa poprawy dojazdu do Państwa posesji. Jednakże w celu realizacji tego przedsięwzięcia 
konieczna jest współpraca gminy z mieszkańcami, którzy mogliby powołać społeczny komitet 
reprezentujący interesy mieszkańców i podejmujący wspólnie z Nami decyzje w sprawie przyjęcia 
konkretnych rozwiązań. W roku 2013 brak jest środków finansowych w budżecie Gminy Jaktorów 
na podjęcie jakichkolwiek prac, dlatego też proponuję zorganizowanie jesienią bieżącego roku 
spotkania, na którym to uda się ustalić kierunki wspólnych działań celem zapewnienia zapewnienia 
na ich realizację odpowiednich środków finansowych w budżecie Gminy na 2014 r. 
 
Radny Ireneusz Orliński jednocześnie Sołtys wsi Bieganów – potwierdził stan w/w dróg na tym 
terenie  
 
Ad. 9 
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Byczak – podziękował zebranym za udział w sesji i o godz. 
20:15 zamknął obrady XLV Sesji Rady Gminy Jaktorów. 
 
 
 
 
  Protokółowała     Przewodniczący Rady Gminy 
  Anna Grabalska     Mirosław Byczak 
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