
 

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

       Sesji  Rady Gminy Jaktorów
                                          z dnia 10 maja 2016r.

Ad. 1  Otwarcie XVIII Sesji Rady Gminy.

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1700 otworzył XVIII  Sesję VII kadencji
Rady Gminy Jaktorów. Po serdecznym powitaniu wszystkich zgromadzonych i zapoznaniu się z
listą   obecności  stwierdził,  iż  w posiedzeniu uczestniczyło:  na początku  sesji 13 radnych  a
potem liczba radnych zwiększyła się do 14, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania
prawomocnych decyzji.  Nieobecny był radny:  Rafał Szwed, 
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,
- pełnomocnik Wójta ds. oświaty pani Lidia Abramczyk
- 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 6i w
sprawie   nadania  nazw  drogom  (  Batalionu  ,,Zośka”,  Truskawkowa,  Majora  Kotowskiego,
Żołnierzy  Wyklętych,  Zaginionej  Kasetki,  Generała  Zajączka  )  oraz  punkt  6  j  w  sprawie
aktualności  studium  i  planów  miejscowych  zagospodarowania  przestrzennego  gminy
Jaktorów,  a  w  miejsce  tych  projektów  uchwał  wprowadzić  projekty  uchwał  w  sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie budowy dróg rowerowych
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym
przeznaczonego do dofinansowania  ze  środków Unii  Europejskiej  w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, oraz w sprawie wyrażenia
zgody  na  zawarcie Porozumień  Partnerskich  w  sprawie  budowy  parkingów  Park&Ride  w
ramach Zintegrowanych Inwestycji  Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym
przeznaczonego do dofinansowania  ze  środków Unii  Europejskiej  w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 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 XVIII Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.

1



3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Jaktorowie za rok 2015.

4. Przyjęcie sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych w 2015 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie 

a)  zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na rok 2016, 
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2016- 2031,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu ( ul. Pomorska)
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu ( ul. Skokowskiego)
e) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
f) nadania nazwy drodze ( Jesienna)
g) nadania nazwy drodze ( Magnolii)
h) nadania nazwy drodze ( Stokrotki)
i) wyrażenia  zgody  na  zawarcie Porozumień  Partnerskich  w  sprawie  budowy  dróg

rowerowych  w  ramach  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  w  Warszawskim
Obszarze  Funkcjonalnym  przeznaczonego  do  dofinansowania  ze  środków  Unii
Europejskiej  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego 2014-2020.

j) wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie budowy parkingów
Park&Ride  w  ramach  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  w  Warszawskim
Obszarze  Funkcjonalnym  przeznaczonego  do  dofinansowania  ze  środków  Unii
Europejskiej  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego 2014-2020.

k) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

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

8. Sprawy organizacyjne.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
10. Zapytania i interpelacje.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.
Proponowany porządek obrad z wprowadzonymi zmianami Radni przyjęli jednogłośnie.

Ad.3  Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Jaktorowie za rok 2015.
Przewodniczący poinformował, że wszystkie punkty porządku obrad były omawiane na 
posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy i uzyskały akceptację.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu:  13 -,,za”, 0 - 
,,przeciw”, "0" - "wstrzymujących się” przyjęła w/w sprawozdanie, które stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.
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Ad. 4 Przyjęcie sprawozdania z oceny zasobów pomocy społecznej.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu: 13 -,,za”, 0 - 
,,przeciw”, "0" - "wstrzymujących się” przyjęła w/w sprawozdanie, które stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.

Ad.5 Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych w 2015 roku.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu: 13 -,,za”, 0 - 
,,przeciw”, "0" - "wstrzymujących się” przyjęła w/w sprawozdanie, które stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.

Ad. 6a 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.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 13,,za”, 0,, 
przeciw”,     0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVIII/148/2016, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

Radny obecnych na Sali obrad 13

Ad. 6b Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Jaktorów na lata 2016- 2031.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 13,,za”, 0,, 
przeciw”,     0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVIII/149/2016, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6c Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Grodziskiemu   ( ul. Pomorska)
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 13,,za”, 0,, 
przeciw”,     0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVIII/150/2016, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6d Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Grodziskiemu ( ul. Skokowskiego)
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 13,,za”, 0,, 
przeciw”,     0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVIII/151/2016, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6e Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 
Mazowieckiego.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 13,,za”, 0,, 
przeciw”,     0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVIII/152/2016, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad. 6f Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze ( Jesienna).
Przewodniczący  poinformował, że projekt  tej uchwały  był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniu komisji Rady Gminy i uzyskał opinie pozytywną.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 14,,za”, 0,, 
przeciw”,     0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVIII/153/2016, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.  Radnych obecnych na Sali obrad 14

Ad. 6gPodjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy drodze ( Magnolii).
Przewodniczący  poinformował, że projekt  tej uchwały  był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniu komisji Rady Gminy i uzyskał opinie pozytywną.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 14,,za”, 0,, 
przeciw”,     0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVIII/154/2016, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6h Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze ( Stokrotki).
Przewodniczący  poinformował, że projekt  tej uchwały  był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniu komisji Rady Gminy i uzyskał opinie pozytywną.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 14,,za”, 0,, 
przeciw”,     0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVIII/155/2016, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6i Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich
w sprawie budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania  ze środków
Unii  Europejskiej  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego 2014-2020.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 14,,za”, 0,, 
przeciw”,     0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVIII/156/2016, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6j Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich
w  sprawie  budowy  parkingów  Park&Ride  w  ramach  Zintegrowanych  Inwestycji
Terytorialnych  w  Warszawskim  Obszarze  Funkcjonalnym  przeznaczonego  do
dofinansowania  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 13,,za”, 0,, 
przeciw”,     0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVIII/157/2016, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6 k Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 14,,za”, 0,, 
przeciw”,     0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVIII/158/2016, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad. 7.Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych uchwał od 
ostatniej Sesji.
Informację w tej sprawie przedstawił pan Wice Wójt Zbigniew Guzewski.

Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 kwietnia 2016 roku zmieniające 
Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016.
Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie tworzenia 
strategii rozwiązywania problemów społecznych występujących w gminie Jaktorów.

Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2016r w sprawie zasad 
przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów .

Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2016 roku zmieniające 
Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016 .

Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nie 
wykonania prawa pierwokupu.

Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 marca 2016r w sprawie przekazania 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za rok 2015 .

Zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 16 marca 2015 roku. w sprawie 
przyznania nagrody za osiągnięte wyniki sportowe.

Informacje dotyczące linii 400 Kv przedstawił pan Sławomir Kamiński.
Poinformował,  że  w  dniu  6  kwietnia  2016  r.  w  Warszawie,  z  udziałem  przedstawicieli  gmin  i
stowarzyszeń,  mieszkańców,  przedstawicieli  PSE  SA i  firmy  wykonawczej  ZUE  SA  odbyło  się
spotkanie Grupy Roboczej, spotkanie trwało 13 godzin.
Poinformował  także  ,  że  w  dniu  30  maja  2016  r.  wpłynęło  pismo  zawiadamiające  o  spotkaniu
poświęconym wynikom analiz wielokryterialnych, które odbędzie się 16 maja o godz. 9 w Warszawie.

Ad. 8 Sprawy organizacyjne.
W punkcie tym Przewodniczący poinformował Radnych o pismach jakie wpłynęły do biura 
Rady w ostatnim czasie.
Pismo pana Rafała Łuniewskiego w sprawie uchwalenia zespołu przyrodniczo – 
krajobrazowego , Stawy Jaktorowskie”.
Pismo pana Wojciecha Stankiewicza dotyczące nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy 
Jaktorów nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę dojazdową  położoną na terenie wsi 
Grądy.
Przewodniczący poinformował, że sprawy te zostały przekazane do komisji budownictwa.
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Ad. 9 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Rada Gminy w głosowaniu 11,,za”, 1,, przeciw”,  2 ,, wstrzymujący się” przyjęła protokół nr 
XVII  dnia 14 marca 2016r. W trakcie głosowania obecnych 14 Radnych.

Ad.10 Zapytania i interpelacje.
W punkcie tym Radny Krzysztof Jarosz poinformował o swoich spostrzeżeniach dot. 
planowanych remontów dróg gminnych. Zapytał czy ktoś z Radnych był w terenie i widział 
planowane drogi do remontu? Zapytał także dlaczego nie są uwzględnione inne ulice do 
remontu, które są w gorszym stanie (np. ul. gen. Kleeberga w Jaktorów-Kolonii tylko 
wygruzowana na dł. ok. 300 m i bez destruktu czy ul. Moniuszki w Budach Starych, Grzybek i 
Jaktorów-Kolonii pełna dziur i uszkodzeń nawierzchni destruktowej. Taka lista koniecznych 
inwestycji drogowych została sporządzona przez Komisję Budownictwa z prośbą o 
uwzględnienie w budżecie na 2016 r. i wpłynęła do Wójta we wrześniu 2015 roku, a robi się 
drogi z poza tej listy. Radny Jarosz zapytał  także dlaczego Gmina Jaktorów zrezygnowała ze 
skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego po przegranej sprawie w I instancji 
(przed WSA) ws. skargi na Plan Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Maz. z linią 400 KV 
przez teren gminy Jaktorów? Radny Jarosz powiedział na koniec, że jego zdaniem 
zrezygnowanie ze skargi kasacyjnej (odwołania) do NSA to bardzo duży błąd.

Ad.11  Wolne wnioski.
W punkcie tym zabrał głos Radny Grzegorz Aliszewski z prośbą o wystosowanie do Burmistrza
Grodziska Maz. pisma w imieniu naszych mieszkańców wspierającego Wójta gminy Jaktorów 
w działaniach modernizacyjnych przedłużenie na terenie gminy Grodzisk ul. Jagiełły.
Pan Sławomir Kamiński poinformował, że Wójt gminy Jaktorów dwa tygodnie temu 
wystosował pismo do Burmistrza Grodziska Maz. w tej sprawie i w rozmowach uzyskał 
zapewnienia że gmina Grodzisk Maz. przystąpi do modernizacji tej drogi.

 Głos zabrała Pani Maria Makles Jakubiak ponownie przedstawiając problem ulicy 
Witkiewicza.

Na koniec Pan Radny Jarosz wnosił o podjęcie uchwał ws. wybudowania wiat przystankowych
dla dzieci czekające na autobus szkolny oraz o konieczności zapewnienia w centrum 
Jaktorowa - toalety publicznodostępnej. 

Ad. 12.  Zakończenie obrad.
Przewodniczący  o godz. 18.30 zamknął obrady sesji i  podziękował wszystkim obecnym na
sali obrad za przybycie, życząc jednocześnie miłego wieczoru.
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     Protokółowała:                                                                Przewodniczący Rady Gminy
  
    Wójcik Monika                                                                       MIROSŁAW BYCZAK 
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