
 

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

       Sesji  Rady Gminy Jaktorów
                                          z dnia 25 stycznia 2016r.

Ad. 1  Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy.

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1700 otworzył XVI  Sesję VII kadencji
Rady Gminy Jaktorów. Po serdecznym powitaniu wszystkich zgromadzonych i zapoznaniu się z
listą   obecności  stwierdził,  iż  w  posiedzeniu uczestniczy  14 radnych,  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:
wprowadzić do porządku obrad punkt 4b jako podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego. Zapytał czy ktoś z Radnych ma inne uwagi bądź 
propozycje do porządku obrad ? Radny Krzysztof Jarosz  zabrał głos w tej sprawie. Złożył trzy wnioski 
formalne. Pierwszy wniosek dotyczący zdjęcia z porządku obrad punktu 6 przyjęcia protokołu z 
ostatniej sesji Rady Gminy z uwagi na późne przesłanie protokołu Radnym do wglądu. Poinformował, 
że zgodnie ze Statutem protokół powinien być wyłożony do wglądu Radnym  w biurze Rady najpóźniej
w terminie  do 10 dni od zakończenia Sesji.  Drugi wniosek dotyczył wprowadzenia punktu 3a jako 
informacja Wójta z działalności w zakresie linii 400 kv. Trzeci wniosek dotyczył wprowadzenia punktu 
4a jako podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych  na terenie gminy 
Jaktorów. Następnie dodał , że przed chwilką na ręce Przewodniczącego wpłyną wniosek  dot. zmiany 
porządku obrad sygnowany przez Stowarzyszenia działające na terenie naszej Gminy. Wniosek ten 
również dotyczy wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały dot. ustanowienia nowych 
pomników przyrody na terenie gminy Jaktorów. Przewodniczący zapytał czy jeszcze inne  uwagi bądź 
propozycje do porządku obrad ? Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący poddał pod 
głosowanie swoją zaproponowaną zmianę. Radni jednogłośnie przyjęli wniosek Przewodniczącego.

Następnie  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  pierwszy  wniosek  radnego  Krzysztofa
Jarosza. Radni w głosowaniu 4 ,,za”, 7 ,,przeciw’’, 3 ,,wstrzymujące się ‘’ odrzucili  wniosek
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radnego Krzysztofa Jarosza. Drugi wniosek radnego K. Jarosza został przyjęty ,, jednogłośnie”.
Trzeci wniosek radnego dot. wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały  w sprawie
ustanowienia nowych pomników przyrody na terenie gminy Jaktorów nie uzyskał akceptacji,
radni głosowali 2 ,,za’’, 2,,przeciw’’, 10 ,, wstrzymujących się’’.

Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad z wprowadzonymi zmianami.

1. Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych uchwał od 

ostatniej Sesji.
3a  Informacja Wójta z działalności w zakresie linii 400 KV.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na rok 2016,
b) udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego,
c) wyrażenia zgody na wynajęcie lokali w budynku Gminy Jaktorów,
d) nadania nazwy drodze ( Królowej Jadwigi),

e) przyjęcia ,,  Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z  terenu Gminy
Jaktorów na lata 2016 – 2032’’,

f) zasad  udzielania  spółkom  wodnym  dotacji  celowych  z  budżetu  Gminy,  trybu
postępowania  w sprawie udzielania dotacji i sposób jej realizowania,

g) określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów,
dla  których  Gmina  Jaktorów  jest  organem  prowadzącym  dla  uczniów
zamieszkałych  poza  obwodami  tych  szkół  oraz  dokumentów  niezbędnych  do
potwierdzenia tych kryteriów,

h) określenia  kryteriów  rekrutacji  do  publicznych  przedszkoli  funkcjonujących  na
terenie Gminy Jaktorów.

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

      
         Proponowany porządek obrad został przyjęty w głosowaniu 13 ,,za”, 0 ,,wstrzymujący
się”, 1 ,,przeciw”.

Ad 3. Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych uchwał od 
ostatniej Sesji.
Pan Wice Wójt Zbigniew Guzewski  poinformował o wydanych zarządzeniach  przez Wójta 
Gminy oraz o podpisanych  umowach przez Gminę Jaktorów.  
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W punkcie tym radny Krzysztof Jarosz zwrócił się z zapytaniem  dlaczego od maja 2015 roku 
Wójt nie uczestniczy w Sesjach Rady Gminy. Radni mają pytania do Wójta, chcieli by je zadać i
uzyskać odpowiedź. Przewodniczący poinformował, że Wójta reprezentuje pan Zbigniew 
Guzewski zastępca Wójta, który przedstawił sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.

Ad 3a Informacja Wójta z działalności w zakresie linii 400 KV.
  Pełnomocnik Wójta p. Sławomir Kamiński przedstawił działania zainicjowane przez Urząd Gminy dot.
linii 400 KV w okresie między Sesjami . Poinformował, że do końca roku trwała akcja pt. ,, Ludzie kartki
piszą” adresowane do posła Sasina i ministra Błaszczaka przypominające o obietnicach wyborczych.  
Odczytał pismo z MSW od pana ministra M. Błaszczaka do pełnomocnika rządu ds. energetyki  
ministra P. Naimskiego. Poczym poinformował o rozprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym 
dotyczącym  skargi Urzędu Gminy na uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego , która to 
odbędzie się dnia 24 lutego 2016 r.

Przystąpiono do części uchwałodawczej.

Ad.4 a Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę budżetowa gminy Jaktorów na rok
2016.
Przewodniczący  poinformował,  że  projekt  tej  uchwały  był  omawiany  na  posiedzeniu
połączonych komisji Rady w dniu 20 stycznia i uzyskał akceptację. 
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 13,,za”, 0,, przeciw”,     
1,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVI/113/2016, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Ad.4b Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 
Mazowieckiego.
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu połączonych 
komisji Rady w dniu 20 stycznia i uzyskał akceptację. 
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 14,,za”, 0,, przeciw”,     
0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVI/114/2016, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Ad.4c Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na wynajęcie lokali w budynku Gminy Jaktorów.
Przewodniczący również poinformował, że projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu 
połączonych komisji Rady w dniu 20 stycznia i uzyskał akceptację połączonych komisji Rady.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 13,,za”, 0,, przeciw”,     
1,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVI/115/2016, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Ad.4d Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze ( Królowej Jadwigi).
Przewodniczący również poinformował, że projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu 
połączonych komisji Rady w dniu 20 stycznia i uzyskał akceptację połączonych komisji Rady.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 13,,za”, 0,, przeciw”,     
1,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVI/116/2016, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.
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Ad.4e Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,, Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Jaktorów na lata 2016 – 2032’’,
Przewodniczący również poinformował, że projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu 
połączonych komisji Rady  i uzyskał akceptację.
Radny Krzysztof Jarosz zapytał czy zakładana kwota 300 zł za tonę wywozu azbestu jest aktualna ? 
Przedstawiciel firmy, która sporządziła w/w program poinformował, że jest to kwota aktualna 
uzyskana bezpośrednio od przedsiębiorców i wpisana do bazy azbestowej. 
Wobec braku innych pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 14,,za”, 0,, 
przeciw”,     0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVI/117/2016, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.

Ad.4 f Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji  celowych z
budżetu  Gminy,  trybu  postępowania   w  sprawie  udzielania  dotacji  i  sposób  jej
realizowania.
Przewodniczący również poinformował, że projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu 
połączonych komisji Rady  i uzyskał akceptację .
Radny Krzysztof Jarosz dodał, że na posiedzeniu połączonych komisji  Radni wnieśli autopoprawkę dot.
zapisu, że wniosek podlega zaopiniowaniu przez Komisje Budownictwa, Planowania Przestrzennego, 
Rolnictwa i Ekologii. Przewodniczący poinformował, że ta autopoprawka została już przyjęta na 
posiedzeniu komisji.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 14,,za”, 0,, przeciw”,     
0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVI/118/2016, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Ad.  4g  Podjęcie  uchwały określenia  kryteriów  naboru  do  klas  pierwszych  szkół
podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Jaktorów jest organem prowadzącym dla
uczniów  zamieszkałych  poza  obwodami  tych  szkół  oraz  dokumentów  niezbędnych  do
potwierdzenia tych kryteriów.
Przewodniczący również poinformował, że projekt tej uchwały był omawiany na posiedzeniu 
połączonych komisji Rady  i uzyskał akceptację .
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 14,,za”, 0,, przeciw”,     
0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVI/119/2016, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Ad.  4h Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli
funkcjonujących na terenie Gminy Jaktorów. 
W punkcie tym głos zabrał radny Sylwester Drązikowski, który przypomniał o uwagach wniesionych do
tego projektu uchwały na posiedzeniu komisji Rady.
Projekt tej uchwały szczegółowo omówiła pani Lidia Abramczyk, wyjaśniła wszystkie nowo 
wprowadzone zmiany.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 14,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, 
wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XVI/120/2016, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu.

Ad. 5 Sprawy organizacyjne.
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W punkcie tym Przewodniczący poinformował, że zgodnie ze Statutem osoby chętne do 
zabrania głosu zgłosili ten zamiar na piśmie Przewodniczącemu. Po dyskusjach uzgodniono, 
że chętni będą mogli zabrać głos przez podniesienie ręki, jednocześnie Przewodniczący 
zaapelował o wzajemny szacunek.
Poinformował także o skardze jaka wpłynęła na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
zaproponował aby tę skargę przekazać komisji Rewizyjnej. Radni w głosowaniu 10 ,,za”, 0 
,,przeciw’’, 3 ,, wstrzymujących się ‘’ przychylili się do wniosku Przewodniczącego w sprawie 
przekazania w/w skargi do komisji Rewizyjnej. 
Przedstawił skargę pana Henryka Tomczyńskiego, którą zaproponował przekazać komisji 
Budownictwa z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie na kolejnej Sesji. Radni w 
głosowaniu 11 ,,za”, 0 ,,przeciw’’, 2 ,, wstrzymujących się ‘’ przychylili się do wniosku 
Przewodniczącego.
Poinformował o skardze mieszkańca Gminy Jaktorów na pracowników Urzędu Gminy, 
zaproponował przekazać to pismo do Wójta Gminy w celu wyjaśnienia.
Odczytał pisma jakie wpłynęły do biura Rady Gminy od Stowarzyszenia Trudności Usuwamy 
Razem. Poinformował, że pisma przekazał do Wójta Gminy w celu uzyskania merytorycznych 
informacji na temat spraw poruszanych w niniejszych pismach.

Radnych obecnych na Sali obrad 13 .

Ad.6 Przyjecie protokołu z poprzedniej Sesji .
Rada w głosowaniu 9 ,,za” 3,,przeciw”, 1 ,,wstrzymujących się” przyjęła protokół Nr XV.

Ad.7 Zapytania i interpelacje.
Radny Krzysztof Jarosz zwrócił się z zapytaniem do Wice Wójta kiedy dostanie odpowiedzi na 
swoje zapytania i interpelacje złożone już jakiś czas temu.
Zapytał także o wiaty przystankowe dla dzieci jeżdżących  do szkoły autobusem, które zostały 
obiecane w zeszłym roku. Powiedział, że mieszkańcy pytają co z wiatami? Dodał także, że 
dostaje informacje od mieszkańców w sprawie złej formy kursowania autobusu szkolnego. 
Poprosił aby zweryfikować tę sprawę. Następnie zapytał na jakim etapie jest opracowanie 
projektu przebudowy i modernizacji ulicy Skokowskiego.

Ad.8 Wolne wnioski.
 Radny Krzysztof Jarosz zwrócił się z zapytaniem do pełnomocnika Wójta pana Sławomira Kamińskiego
czy posiada takie pełnomocnictwo i w jakim zakresie jest  to pełnomocnictwo, do jakich spraw jest  
pełnomocnikiem. Poinformował, że docierają do niego informacje z terenu  w sprawie pojawiających 
się nijakich energetyków, którzy przedstawiają jakieś  umowy, powołują się na jakieś pełnomocnictwa.
W związku  z tym zaapelował aby dokładnie weryfikować  okazywane pełnomocnictwa tych ludzi, bo 
nie koniecznie może to dotyczyć budowy oświetlenia a linii 400 KV.
Następnie zapytał pana Kamińskiego dlaczego radni i mieszkańcy nie mogli  zobaczyć 20 stycznia 2016
na posiedzeniu połączonych komisji Rady pism, map  wychodzących z Urzędu Gminy dot. linii 400 KV, 
dlaczego dziś ich nie możemy zobaczyć ? 
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Poprosił o sprostowanie dot. wizyty  pana Kamińskiego  z przedstawicielami Komitetu Społecznego 
gminy Jaktorów u Wojewody w sprawie linii 400 KV. Nikt z przedstawicieli Komitetu Społecznego 
takiej wizyty nie potwierdza, że był razem z panem u Wojewody Mazowieckiego. Poruszył także 
kwestie pięciu wariantów linii 400 KV. Wyraził swoje wielkie niezadowolenie z działania Urzędu Gminy
i Wójta w sprawie linii 400 KV.
W punkcie tym również zabrali głos niezadowoleni mieszkańcy gminy Jaktorów, którzy nie ukrywali 
swojego rozgoryczenia działaniem Urzędu Gminy . Wyrazili swój stanowczy protest dotyczący 
rzekomego powstania przetwórni odpadów oraz linii wysokiego napięcia 400 KV.
Po burzliwych dyskusjach  Przewodniczący zamknął Sesję Rady Gminy, podziękował wszystkim za 
przybycie.

     Protokółowała:                                                                Przewodniczący Rady Gminy
  
    Wójcik Monika                                                                       MIROSŁAW BYCZAK 
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