
 

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

       Sesji  Rady Gminy Jaktorów
                                          z dnia 14 marca 2016r.

Ad. 1  Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy.

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1700 otworzył XVII  Sesję VII kadencji
Rady Gminy Jaktorów. Po serdecznym powitaniu wszystkich zgromadzonych i zapoznaniu się z
listą   obecności  stwierdził,  iż  w  posiedzeniu uczestniczy  12 radnych,  co  stanowi  kworum
niezbędne do podejmowania  prawomocnych decyzji.   Nieobecni  byli  radni:   Rafał  Szwed,
Jerzy Ciacharowski, Wiesław Świderski.
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 3c w
sprawie  ustanowienia  pomnika  przyrody  ożywionej   (  Aleja  świerkowa  Kazimierza),  jak
również zdjąć  punkt 4g dotyczący  nadania  nazwy drodze (  Strumykowa),  a w punkcie 4a
wprowadzić projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej.  Następnie  zapytał  czy ktoś  z Radnych ma jeszcze jakieś uwagi  lub wnioski  do
porządku obrad. Radny Krzysztof Jarosz zgłosił uwagę co do punktu 5 w sprawie informacji z
działalności  Wójta Gminy,  podjętych zarządzeń i uchylonych uchwał od ostatniej  Sesji  aby
punkt ten był punktem nr 2. Następnie powiedział, że w związku z planowaną inwestycją 400
kv na terenie naszej  gminy powinien pojawić się odrębny punkt np.  2b jako informacja z
działań  podjętych przez Wójta w sprawie linii 400 kv. Zaproponował aby wprowadzić także
punkt 3p jako ustanowienie pomników przyrody z list społecznych.
Przewodniczący poddał pod głosowanie pierwszy wniosek Radnego Krzysztofa Jarosza gdzie
w głosowaniu 1 ,,za”, 9,, przeciw”, 1 ,, wstrzymujący się ‘’ wniosek ten nie uzyskał akceptacji.
Drugi wniosek Radnego Krzysztofa Jarosza Radni odrzucili w głosowaniu 2 ,,za”, 9,, przeciw”, 0
,,wstrzymujących się” . Trzeci wniosek również nie uzyskał akceptacji, Radni głosowali 2 ,,za”,
8 ,,przeciw”, 1 ,,wstrzymujący się”.
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Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad z wprowadzonymi zmianami. 

1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie ustanowienia pomników przyrody ożywionej.

a) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Aleja lipowo – jesionowa Kazimierza)
b) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Aleja Lipowa Armii Krajowej),
c) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Aleja świerkowo –lipowa Kazimierza)
d) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Dąb Karola),
e) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Dąb Marii),
f) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Dąb Ryszarda),
g) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Dąb Teodora),
h) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Dąb Żołnierzy Grupy Kampinos),
i) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Grupa dębów Barbary),
j) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Grupa drzew Jakuba hr. Potockiego),
k) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Grupa drzew na wyspie),
l) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej (Szpaler wiedeński pierwszy),
m) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Szpaler wiedeński drugi),
n) ustanowienia pomnika przyrody ożywionej ( Szpaler wiedeński trzeci),

4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
b) uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jaktorów na lata 2016- 

2019,
c) ustalenia na rok 2016 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 
ustalenia specjalności i form kształcenia , na które dofinansowanie to będzie 
przyznawane oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jaktorów,

d) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Jaktorów na 2016r.

e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( Bieganów)
f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Kolonia Jaktorów)
g) nadania nazwy drodze (Królewska),
h) nadania nazwy drodze (Ku Słońcu), 
i) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jaktorów
j) zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na rok 2016, 
k) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2016- 2031,
l) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
m) funduszu sołeckiego 
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5. Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych uchwał od 
ostatniej Sesji.

6. Sprawy organizacyjne.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
8. Zapytania i interpelacje.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Proponowany porządek obrad z wprowadzonymi zmianami Radni przyjęli w głosowaniu 11
,,za”, 1 ,,wstrzymujący się, 0 ,,przeciw”.

Ad. 3a Podjecie uchwały w sprawie  ustanowienia pomnika przyrody  ożywionej ( Aleja
lipowo – jesionowa Kazimierza).
W punkcie tym Pani Mirosława Sitek z referatu Rolnictwa szczegółowo omówiła wszystkie 14
projektów uchwał dot. ustanowienia pomników przyrody ożywionej.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 12,,za”, 0,, przeciw”,     
0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVII/121/2016, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Ad. 3b Podjecie uchwały w sprawie  ustanowienia pomnika przyrody  ożywionej ( Aleja
lipowa Armii Krajowej).
W punkcie tym zabrał głos Radny Krzysztof Jarosz, który powiedział, że pomnikiem przyrody
powinna być objęta cała Aleja Armii Krajowej od cmentarza wojskowego w Budach Zosinych
do ulicy Skokowskiego oraz wszystkie  dęby i jesiony rosnące przy tej drodze powiatowej na
długości 2,3 km. Wtedy będzie większa szansa obrony przed linią 400 kv. Aleja Armii Krajowej
miała być pomnikiem przyrody na całej swej długości. Zapytał kto i dlaczego podjął decyzje o
jego skróceniu o 2/3. Zapytał czy jest to działanie celowe aby ta Aleja nie przecinała szlaku
linii 400 kv i zakończyła się 5 cm przed nią. Następnie przekazał wniosek Przewodniczącemu
w sprawie poprawki tejże uchwały,  który  dot. przedłużenia 0 2,3 km  pomnika przyrody.
Poinformował, że taki projekt uchwały dot. ustanowienia pomnika przyrody na całej długości
Alei Armii Krajowej znajdował się w grupie uchwał z  tzw.  listy społecznej. 
Przewodniczący  powiedział,  ze  wszystkie  projekty  uchwał  powinny  być  omawiane  na
posiedzeniu  komisji,  a  przed  chwilą  usłyszeliśmy  wypowiedź  przewodniczącego  komisji
Budownictwa  Radnego  Klimiuka,  że  wszystkie  projekty  uchwał  w  sprawie  ustanowienia
pomników przyrody uzyskały opinię pozytywną. Dodał,  że jeśli jest taka inicjatywa społeczna
to  nic  nie  stoi  na  przeszkodzie  aby  przygotować   taki  projekt   uchwały  uzupełniający  na
następną  Sesje  Rady.  Radny  Jarosz  powiedział,  że  my  już  nie  mamy  czasu  czekać,   a  w
uchwale tej zmienią się  tylko załączniki, po za tym takie uchwały powinny być już  podjęte
kilka Sesji wcześniej.
Radny Ireneusz Orliński zgłosił wniosek formalny dot. kontynuowania głosowania projektów
uchwał.
Radny Grzegorz Aliszewski poprosił aby osoba odpowiedzialna merytorycznie za ten projekt
uchwały wyjaśniła czy są jakieś przeciwwskazania aby ustanowić pomniki przyrody na całej
długości Alei Armii Krajowej.
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Pani Mirosława Sitek wyjaśniła, że te drzewa o które wnioskuje Radny Jarosz absolutnie nie
kwalifikują się  do objęcia  ich ochroną prawną ,  gdyż  są to drzewa nieokazałe,  nietrwałe,
niewiekowe.
Po  5  minutowej  przerwie  zabrała  głos  w  tej  sprawie  pani  Sekretarz  Wanda  Brzywczy.
Poinformowała, że ulica Armii Krajowej jest drogą powiatową, więc drzewa objęte ochroną
prawną  będą  rosły  w  pasie  drogi  powiatowej,  dlatego  wystąpiliśmy  z  wnioskiem  o
zaopiniowanie do Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Mazowieckim. W związku z tym
Powiatowy Zarząd Dróg zwrócił się z wnioskiem do Urzędu Gminy, że jeżeli drzewa te zostaną
ustanowione pomnikami przyrody należało będzie rozważyć kwestie przejęcia tej drogi przez
Gminę i  zaliczyć do kategorii  dróg gminnych.  Natomiast drzewa wskazane przez Radnego
Jarosza  , które niekoniecznie zasługują na ochronę prawną, mogą przyczynić się do zażądania
przez powiat  przejęcia  przez nas  tej  drogi.  Wszyscy  wiemy w jakim stanie  jest  ta  droga i
powiat  bardzo  chętnie  by  nam  ją  oddał.  Więc  już  w  przypadku  tych  kilku  drzew
proponowanych  w uchwale  zachodzi  taka  ewentualność,  natomiast  w  przypadku  objęcia
ochrona prawną  wszystkich drzew rosnących przy tej  drodze musimy się z tym liczyć,  że
zostaniemy zmuszeni do przejęcia tej drogi.
Po  dyskusjach przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 10,,za”, 0,, przeciw”,     2,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę                 
Nr XVII/122/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3c Podjecie uchwały w sprawie  ustanowienia pomnika przyrody  ożywionej ( Aleja
świerkowo –lipowa Kazimierza).
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 12,,za”, 0,, przeciw”,     
0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVII/123/2016, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Ad. 3d Podjecie uchwały  w sprawie  ustanowienia pomnika przyrody  ożywionej  (  Dąb
Karola).
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 12,,za”, 0,, przeciw”,     
0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVII/124/2016, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Ad. 3e Podjecie  uchwały  w sprawie  ustanowienia pomnika przyrody  ożywionej  (  Dąb
Marii).
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 12,,za”, 0,, przeciw”,     
0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVII/125/2016, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Ad.  3f  Podjecie  uchwały  w sprawie   ustanowienia  pomnika  przyrody  ożywionej  (  Dąb
Ryszarda).
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 12,,za”, 0,, przeciw”,     
0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVII/126/2016, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.
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Ad. 3g Podjecie uchwały  w sprawie  ustanowienia pomnika  przyrody  ożywionej  (  Dąb
Teodora).
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 12,,za”, 0,, przeciw”,     
0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVII/127/2016, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Ad. 3h Podjecie uchwały  w sprawie  ustanowienia pomnika przyrody  ożywionej  (  Dąb
Żołnierzy Grupy Kampinos).
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 12,,za”, 0,, przeciw”,     
0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVII/128/2016, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Ad. 3i Podjecie uchwały w sprawie  ustanowienia pomnika przyrody  ożywionej ( Grupa
Dębów Barbary).
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 12,,za”, 0,, przeciw”,     
0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVII/129/2016, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Ad. 3j Podjecie uchwały w sprawie  ustanowienia pomnika przyrody  ożywionej ( Grupa
drzew Jakuba hr. Potockiego).
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 12,,za”, 0,, przeciw”,     
0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVII/130/2016, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Ad. 3k Podjecie uchwały w sprawie  ustanowienia pomnika przyrody  ożywionej ( Grupa
drzew na wyspie).
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 12,,za”, 0,, przeciw”,     
0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVII/131/2016, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Ad. 3l Podjecie uchwały w sprawie  ustanowienia pomnika przyrody  ożywionej ( Szpaler
wiedeński pierwszy).
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Wobec  braku   pytań  przystąpiono  do  głosowania. Rada  Gminy  w głosowaniu  12,,za”,  0,,
przeciw”,  0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVII/132/2016, która stanowi załącznik
do niniejszego protokołu

Ad. 3m Podjecie uchwały w sprawie  ustanowienia pomnika przyrody  ożywionej ( Szpaler
wiedeński drugi).
Wobec  braku   pytań  przystąpiono  do  głosowania. Rada  Gminy  w głosowaniu  12,,za”,  0,,
przeciw”,  0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVII/133/2016, która stanowi załącznik
do niniejszego protokołu

Ad. 3n Podjecie uchwały w sprawie  ustanowienia pomnika przyrody  ożywionej ( Szpaler
wiedeński trzeci).
Wobec  braku   pytań  przystąpiono  do  głosowania. Rada  Gminy  w głosowaniu  12,,za”,  0,,
przeciw”,  0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVII/134/2016, która stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.

 Ad.4a  Podjęcie  uchwały  w sprawie  zatwierdzenia  Statutu  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej.
Projekt  tej  uchwały  omówiła  pani  Małgorzata  Młynarczyk  kierownik  Gminnego  Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Wobec  braku   pytań  przystąpiono  do  głosowania. Rada  Gminy  w głosowaniu  12,,za”,  0,,
przeciw”,  0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVII/135/2016, która stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.

Ad.4b Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Jaktorów na lata 2016- 2019.
Projekt tej uchwały omówiła pani Monika Olejniczak pełnomocnik Wójta ds. uzależnień .
Wobec  braku   pytań  przystąpiono  do  głosowania. Rada  Gminy  w głosowaniu  12,,za”,  0,,
przeciw”,  0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVII/136/2016, która stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.

Ad.4c Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2016 maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia , na które dofinansowanie 
to będzie przyznawane oraz przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jaktorów.
Projekt  tej uchwały omówiła pani Lidia Abramczyk pełnomocnik Wójta ds. Oświaty.
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Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 12,,za”, 0,, przeciw”,  0,, 
wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVII/137/2016, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.
Ad.4 d Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jaktorów na 2016r.
Projekt tej uchwały szczegółowo omówiła pani Mirosława Sitek z referatu Rolnictwa. 
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 12,,za”, 0,, przeciw”,  0,, 
wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVII/138/2016, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Ad.4 e Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu 
merytorycznej komisji i uzyskał opinię pozytywną. 
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 12,,za”, 0,, przeciw”,  0,, 
wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVII/139/2016, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Ad.4 f Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Przewodniczący również poinformował, że projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu 
merytorycznej komisji i uzyskał opinię pozytywną. 
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 12,,za”, 0,, przeciw”,  0,, 
wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVII/140/2016, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Ad.4 g Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze (Królewska).
Przewodniczący poprosił o opinię w tej sprawię komisję Budownictwa. Komisja Budownictwa 
złożyła wniosek formalny dot. zmiany nadania nazwy na Zygmunta Augusta. Rada Gminy w 
głosowaniu 9 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 3,, wstrzymujące się” przyjęła wniosek formalny komisji 
Budownictwa. 
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 11,,za”, 0,, 
przeciw”,    1,, wstrzymujący się” podjęła uchwałę Nr XVII/141/2016, która stanowi załącznik 
do niniejszego protokołu.

Ad.4 h Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze. ( Ku Słońcu).
 Przewodniczący poprosił o opinię w tej sprawię komisję Budownictwa. Komisja Budownictwa
wyraziła opinię negatywną w sprawie nadania takiej nazwy drodze. 
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania.
 Rada Gminy w głosowaniu  9 ,,za”, 1,, przeciw”,    2,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr
XVII/142/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4 i Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych 
taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jaktorów.
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Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji 
merytorycznej i uzyskał akceptację.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu 12,,za”, 0,, przeciw”,  0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę    Nr
XVII/143/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4 j Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na rok
2016.
Projekt tej uchwały szczegółowo omówiła pani Skarbnik oraz pan Andrzej Muszyński z 
referatu Inwestycji. Przewodnicząca komisji Finansów i Inwestycji przedstawiał pozytywna 
opinie w sprawie w/w projektu uchwały.
Radny Krzysztof Jarosz zapytał w jakim terminie mieszkańcy i radni mogą zgłaszać ulice do 
remontu, że by kwotę 150 tysięcy oznaczoną jako wydatki bieżące z przeznaczeniem  na 
dofinansowanie bieżących remontów dróg gminnych można było wykorzystać.
Pan Andrzej Muszyński wyjaśnił, że mieszkańcy, sołtysi czy radni mogą zgłaszać takie wnioski, 
gdyż lista nie jest jeszcze zamknięta.
Wobec braku  innych pytań przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu 11,,za”, 0,, przeciw”,  1 ,, wstrzymujący się” podjęła uchwałę    
Nr XVII/144/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4 k Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Jaktorów na lata 2016- 2031.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu 11,,za”, 0,, przeciw”,  1 ,, wstrzymujący się” podjęła uchwałę    
Nr XVII/145/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4 l Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia  długoterminowej pożyczki z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniu komisji Finansów i Inwestycji i poprosił o opinie w tej sprawie przewodniczącą tej
komisji. Radna Hanna Regulska przewodnicząca komisji Finansów i Inwestycji poinformowała,
że komisja pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały, gdzie środki finansowe będą 
przeznaczone na zakup dwóch pojazdów strażackich dla Straży  Pożarnej w Międzyborowie i 
Jaktorowie.
Rada Gminy w głosowaniu 12,,za”, 0,, przeciw”,     0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę     
Nr XVII/146/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4 m Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
Przewodniczący poinformował, że w marcu 2015 roku odbyło się spotkanie ze wszystkimi 
Sołtysami na którym  omawiane były i dyskutowane  zagadnienia  związane z funduszem  
sołeckim. Z uwagi na brak zaangażowania społeczności lokalnej co do uczestniczenia  we 
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wspólnych sprawach  i utworzenia funduszu ani konstruktywnych zgodnych z przepisami 
inicjatyw co do sposobu wydatkowania wspólnych pieniędzy  przypadających na 
poszczególne sołectwa w niewielkich kwotach, Rada Gminy podjęła uchwały o 
niewyodrębnieniu funduszu  sołeckiego.  Taka właśnie była decyzja Rady na 2015 rok w 
sprawie funduszu sołeckiego. Natomiast temat ten na 2016 roku był podejmowany na 
posiedzeniu komisji Finansów i Inwestycji. Przewodnicząca komisji Finansów i Inwestycji  
poinformowała o opinii członków  komisji, gdzie trzy głosy pozytywnie opiniowały w/w 
projekt uchwały a jeden był przeciw.
Radny Krzysztof Jarosz powiedział to, że opinia Rady w sprawie funduszu sołeckiego w 2015 
roku była negatywna to nie oznacza, że i w tym roku taka musi być. Minoł rok, zmieniała się 
sytuacja, zmieniały się warunki finansowe, zmieniły się przepisy, część środków które będą 
przeznaczone na fundusz sołecki mogą być zwrócone gminie to jest 20%, 30%, 40% w 
zależności od gminy.  Zgłosił wniosek formalny aby   treść tej uchwały zmienić na wyraża się 
zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Jaktorów środków stanowiących fundusz sołecki 
w roku budżetowym 2017. Radni w górowaniu  3,,za”, 7,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” 
odrzucili wniosek formalny radnego Krzysztofa Jarosza.  W trakcie głosowania obecnych 10 Radnych.
Po dyskusjach przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 7,,za”, 3,, przeciw”,     1 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę       
Nr XVII/147/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W trakcie głosowania 
obecnych 11 Radnych.

Ad. 5 Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych uchwał od 
ostatniej Sesji.
W punkcie tym Przewodniczący poprosił o zapisanie się na liście chętnych do zabrania głosu 
w punkcie 9 wolne wnioski.
Następnie głos zabrał pan Wicewójt , przedstawił informacje z działalności Wójta , podjętych 
zarządzeń od ostatniej Sesji.
Informacje dotyczącą linii 400 kv przedstawił pan Sławomir Kamiński. Poinformował, że 18 
lutego w Urzędzie Marszałkowskim odbyło Forum Dialogu zorganizowane przez Sejmik 
Województwa Mazowieckiego poświęcone linii elektroenergetycznej 400 kv. Podczas 
spotkania przypomniano wszystkie warianty przebiegu linii, następnie ekspert pan profesor 
Kraszewski oraz PSE zaprezentowali listę kryteriów przedstawionych przez Samorządy oraz 
Stowarzyszeń a wśród nich było tylko jedno Stowarzyszenie z Jaktorowa, Stowarzyszenie 
Strażników  Krajobrazu z miejscowości Budy Grzybek. Omówienie tej listy było następnym 
punktem obrad. Niestety dalszą dyskusję przerwały wystąpienia przeciwników Forum 
Dialogu. Marszałek Struzik, który prowadził Forum Dialogu kilkakrotnie próbował uspokoić 
nastroje i zrealizować cele spotkania, niestety nie udało się i obrady zostały przerwane.
W dniu 9 marca 2016 r. dostaliśmy pismo od PSE,  w którym PSE proponują termin 
następnego Forum Dialogu na 22 marca 2016 r., tym razem zapraszają przedstawicieli władz 
gminy w ilości dwóch osób z prawem wystąpienia tylko jednej osoby oraz po jednej osobie ze
Stowarzyszeń, które działały aktywnie. Po spotkaniu 22 marca będzie przedstawiona lista 
kryteriów i próba rozwiązania jakoś tej sytuacji. Natomiast 6 kwietnia nastąpi przypisanie wag
kryteriom, które będą uzgodnione 22 marca 2016r.
Przedstawił kryteria, które zaproponował Urząd Gminy.
Kryteria środowiska społecznego UG  zaproponował aby były następujące kryteria:
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- liczba wydanych warunków zabudowy i pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych w 
korytarzu o szerokości 70 m po 35 m od osi, 
- liczba wydanych warunków zabudowy i  pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych w 
pasie 30, 35, 100, 200 , 400 metrów,
Kryteria środowiska przyrodniczego  z uwagi na to, że w naszej gminie mamy ponad 80 
hektarów stawów SGGW , UG zaproponował następujące kryteria:
- liczba gatunków ptaków migrujących w korytarzu o szerokości 400 m po każdej stronie osi,
- liczba gatunków  zwierząt pod ścisłą ochroną występującą w korytarzu o szerokości 400 m 
- długość przecięcia obszarów objętych ochroną siedliskową  i występowanie  obszarów 
objętych ochroną siedliskową roślin w korytarzu do 400 m,
Wśród kryteriów technicznie funkcjonalnych UG zaproponował następujące kryteria:
- powierzchnia obszarów przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe w aktualnym 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w korytarzu 35 -100m,
35- 200m, 100-400m.
Poinformował, że Wójt Gminy Jaktorów ma zamiar wraz z Burmistrzem Grodziska Maz. , 
Wójtami z Radziejowic, Żabiej Woli, Wiskitek, Baranowa wystosować do pana ministra 
Mariusza Błaszczaka projekt pisma, które odczytał.

Ad 6 Sprawy organizacyjne.
W  punkcie  tym  Przewodniczący  przypomniał  o  przygotowaniu  przez  Przewodniczących
poszczególnych komisji planu pracy komisji.

Ad.7 Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy Jaktorów.
Przewodniczący poinformował że nikt z Radnych nie zgłosił w ustalonym  terminie żadnych
uwag do protokołu  z ostatniej Sesji.
Radny Krzysztof Jarosz poinformował o błędzie w wyniku głosowania uchwał.
Wobec braku  innych pytań i uwag przystąpiono do głosowania. 
Rada Gminy w głosowaniu 10,,za”, 1,, przeciw”,  0 ,, wstrzymujący się” przyjęła protokół nr 
XVI  dnia 28 stycznia 2016r. W trakcie głosowania obecnych 11 Radnych.

Ad.8 Zapytania i interpelacje.
W punkcie tym głos zabrał Radny Krzysztof Jarosz. 
Zapytał dlaczego sołtysi naszej gminy nie są informowani o posiedzeniach komisji Rady Gminy
oraz powiedział, że w ostatniej interpelacji swojej poprosił o przekazanie dwóch egzemplarzy 
ogłoszeń o Sesji w celu wywieszenia jednego egzemplarza na tablicy ogłoszeń u sołtysów, czy 
zostało to wykonane.
Zapytał także jakie inne gmina Jaktorów prowadzi działania  oprócz wysyłania listów w 
sprawie linii 400 kv.

Ad. 9 Wolne wnioski.
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W punkcie tym głos zabrali:
Radna Elżbieta Idrian zapytała dlaczego tylko jedno Stowarzyszenie z naszej gminy napisało 
kryteria dot. linii 400 kv. Pytanie skierowała również do Radnego Krzysztofa Jarosza dlaczego 
nie zgłosił na swojej posesji dwóch ogromnych drzew, które nadają się na pomnik przyrody. 
Zapytała Radnego Jarosza czy mógłby zdać relacje ze swojej wizyty w ministerstwie  
energetyki.
Radny Kszysztof Jarosz ustosunkował się do pytań Radnej Elżbiety Idrian odpowiadając, że 
uchwały społeczne dot. pomników przyrody były złożone we wrześniu 2015 r. a w  
październiku były zaopiniowane  gotowe do podjęcia, w tych uchwałach są moje drzewa. 
Natomiast Ministerstwo Energetyki próbowało się spotkać z panem Guzewskim, niestety bez 
skutecznie.
Pan Adam Banaszek zadał trzy pytania:
Jak długo będzie trwał ten spektakl na Sesjach Rady Gminy?
Jak oceniacie wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie w stosunku do pozwu Gminy 
Jaktorów?
Kiedy będzie posiedzenie komisji doraźnej do spraw linii 400 kv, czy ona jeszcze działa?

Pan Sławomir Kamiński odpowiedział, że 22 marca odbędzie się dialog w którym wszystkie 
strony wybiorą listę kryteriów, a następnie 6 kwietnia  na spotkaniu do tych kryteriów 
zostaną przyłożone wagi. My jako Urząd Gminy robimy wszystko aby linię 400 kv odsunąć od 
gminy Jaktorów.

Pani Sekretarz Wanda Brzywczy powiedziała, że skarga Gminy Jaktorów na uchwałę Sejmiku  
została oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny ze względu na to, że Gmina 
Jaktorów nie ma interesu prawnego. Urząd Gminy wystąpił do Sądu Administracyjnego  o 
orzeczenie  wraz z uzasadnieniem. Po jego otrzymaniu  dopiero będziemy mogli dalej myśleć  
co w tej sprawie można zrobić.

Mieszkaniec gminy Jaktorów z ulicy Szymanowskiego zwrócił się z prośbą do Radnych aby nie 
dopuścili  do powstania przetwórni odpadów  z plastiku na folię i granulat na terenie działki 
nr 48 przy ulicy Szymanowskiego. Inwestor już się ubiega o zezwolenie na taką przetwórnie. 
Mieszkańcy tej ulicy nie godzą się na taką inwestycję, gdyż będzie to jedno wielkie wysypisko,
duży smród, skażenie termiczne.

Pani Eliza Jaroszewska mieszkanka gminy Jaktorów z Budy Grzybek wyraziła swoje 
niezadowolenie i oburzenie w stosunku do podjętej uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody 
na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Zapytała dlaczego w większości 
sołectw sołtysi nie zorganizowali żadnego zebrania  w sprawie funduszu sołeckiego. Nikt z 
sołtysów nie wyszedł z inicjatywą  żeby mieszkańców poinformować  że mają prawo 
współdecydować  o tym co będzie się działo  w ich okolicy. Za pieniądze z funduszu 
sołeckiego  można by było zrobić min.  kosze na śmieci, ławeczki, place zabaw dla dzieci.
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Pani Sołtys Elżbieta Zagórska z sołectwa Budy Zosine powiedziała, że nie jest prawdą to, że 
nikt nie mówi o funduszu sołeckim. W zeszłym roku gdy były wybory na sołtysa, 
przedstawiłam mieszkańcom co to jest fundusz sołecki i tylko jeden pan na 70 osób 
powiedział, że może by chciał taki fundusz. Więc pytam się co ja za 11 tys. mogłabym zrobić 
bo tyle nasze sołectwo by dostało ?

Pan Michał Machlejd mieszkaniec gminy Jaktorów wyraził swoje niezadowolenie ze sposobu 
prowadzenia Sesji Rady Gminy w tym zwłaszcza, wyeliminowania lub skrócenia czytania 
projektów uchwał, lepszego argumentowania uchwał, co być może umożliwi lepsze ich 
zrozumienie przez słuchających, większej aktywności zastępcy wójta, który nie powinien się 
ograniczać do odczytywania zarządzeń wójta w punkcie o działaniach urzędu. Odniósł się 
także do odczytanych przez pana Sławomira Kamińskiego kryteriów, mówiąc że są one w 
miarę dobre.

 Przewodniczący powiedział, że jeśli chodzi o   czytanie projektów uchwał na Sesji to 
Przewodniczący jest wyrazicielem woli Rady a Rada zdecydowała żeby na Sesji je 
odczytywano. Odnosząc się do zarzutów dotyczących utrudniania zabierania głosu 
mieszkańcom   w każdej omawianej sprawie uprzejmie wyjaśniam, że m zgodnie z ustawą o 
samorządzie gminnym Rada Gminy  jest organem wybranym przez mieszkańców w 
demokratycznych wyborach . To mieszkańcy  dali Radnym mandat zaufania do 
reprezentowania ich interesów we wszystkich sprawach, które dotyczą działań samorządu 
gminnego. Art. 23 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 
Nr 142, poz 1591 z poź. zm.) stanowi, że  Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich 
organizacjami a w szczególności przyjmuje zapytania  przez mieszkańców gminy  - postulaty  i 
przedstawia je organu gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami 
wyborców.  Zgodnie z § 20 punktu 1  Statutu Rada obraduje na Sesjach i rozstrzyga w drodze 
uchwał sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym 
oraz innych ustawach. Natomiast mieszkańcy zgodnie z art. 11 b ust 2 w/w ustawy o 
samorządzie gminnym mają prawo wstępu na Sesje  Rady Gminy i posiedzenia jej komisji co 
nie należy rozumieć, że mieszkańcy mają prawo do czynnego uczestniczenia w Sesji poprzez 
zabieranie  głosu w każdej omawianej sprawie.

Pan Stanisław Gadomski mieszkaniec gminy Jaktorów również wyraził swoje niezadowolenie 
z powodu braku akceptacji Radnych funduszu sołeckiego. Dodał także, że gmina Jaktorów jest
w trudnej sytuacji jeśli chodzi o linię 400 kv bo 2013 roku Rada Gminy podjęła uchwałę 
akceptującą przebieg tej linii przez Gminę Jaktorów.  

Pan Robert Matysiak mieszkaniec gminy Jaktorów prezes Stowarzyszenia Trudności Usuwamy
Razem ustosunkował się do pytań Radnej Elżbiety Idrian w sprawie kryteriów . Poinformował,
że jego Stowarzyszenie nie napisało żadnych kryteriów gdyż nie mają merytorycznego 
przygotowania w tej sprawie. Zapytał kto z naszej gminy reprezentuje nas na tym forum kto 
jest przygotowany merytorycznie, przecież jest to wielka odpowiedzialność. Ja mówię z pełną
odpowiedzialnością, że nie mogę wziąć udziału w tym forum bo nie mam przygotowania 
merytorycznego.                                                                 Odczytał list od ministra Energetyki 
Krzysztofa Tchórzewskiego .
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Pan Rafał Łuniewski mieszkaniec gminy Jaktorów powiedział, że aby nasza gmina mogła się 
obronić przed linia 400 kv to pomniki przyrody powinny być ustanawiane w pasie przebiegu 
linii a nie gdzieś dookoła. Zaproponował aby stawy jaktorowskie wraz z przyległymi łąkami 
objąć formą ochrony przyrody, aby zrobić z tego obszar chronionego krajobrazu.

Pan Rober Kurek mieszkaniec gminy Jaktorów poprosił aby bip-ie Urzędu Gminy były 
umieszczane wszystkie projekty uchwał. Zapytał, czy nieobecność Wójta na Sesjach jest 
zgodna ze Statutem.

Pani Karolina Grabowska mieszkanka gminy Jaktorów wyraziła swoje zdanie w sprawie 
funduszu sołeckiego. Powiedziała, że powinno być referendum w tej sprawie bo to 
mieszkańcy powinni zdecydować czy chcą fundusz sołecki czy nie.

Pani Mieczysława Kucner mieszkanka gminy Jaktorów zadała kilka pytań.                                     
Zapytała kiedy Radni przyjmują interesantów?                                                                                    
Zapytała kiedy będzie rozpoczęty remont ulicy Pomorskiej?                                                             
Zapytała kiedy wreszcie doczekamy się lampy oświetleniowej na rogu ulicy warszawskiej i 
Fabrycznej, gdyż doszło tam potrącenia osoby.

Pan Muszyński odpowiedział, że powiat czeka na naszą uchwałę i wtedy wprowadzi 
procedurę budowy ej ulicy.  Jeśli chodzi o lampy to właśnie dziś zostały przeznaczone 
pieniądze na nowe oświetlenie.

Pani Marianna Bielecka mieszkanka gminy Jaktorów i przewodnicząca Towarzystwa Przyjaciół 
Jaktorowa poinformowała, że na terenie Gminy Jaktorów pojawili się oszuści, którzy chcą 
zakupić grunty i nieruchomości w rejonach: Budy Zosine, Stare Budy, Budy-Grzybek, Budy 
Michałowskie. Oferują cenę od 2 zł do 5 zł za metr kwadratowy sugerując, że przez te tereny 
na pewno będzie przechodziła linia 400 kV i jest to "ostatnia szansa na sprzedaż działek, bo 
potem będą nic nie warte". Ostrzegła mieszkańców aby nie dali się na to nabrać i ostrzegli 
sąsiadów i znajomych z tego terenu.  Powiedziała, że za tym wszystkim mogą stać ludzie 
którzy najwięcej krzyczą w sprawie linii 400 kv, tych ludzi trzeba koniecznie zdemaskować bo 
to są złodzieje.

Pani Agnieszka Szczęsna mieszkanka gminy Jaktorów powiedziała, że Statut naszej gminy jest 
niezgodny z ustawą. Dodała, że jest bardzo zdziwiona tym, że  Radni nie wymagają obecności 
Wójta na Sesjach Rady Gminy. Zgłosiła również wniosek formalny o przedstawienie na kolejną
Sesje Rady Gminy wykazu wszystkich interpelacji i wniosków Radnych od początku kadencji.

Ad. 10.  Zakończenie obrad.
Przewodniczący  o godz. 22.10 zamknął obrady sesji i  podziękował wszystkim obecnym na
sali obrad za przybycie, życząc jednocześnie miłego wieczoru.
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