
 

         P R O T O K Ó Ł  Nr XV/ 2015

       Sesji  Rady Gminy Jaktorów
                                          z dnia 28 grudnia 2015r.

Ad. 1  Otwarcie XV Sesji Rady Gminy.

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1700 otworzył XV
Sesję  VII  kadencji  Rady  Gminy  Jaktorów.  Po  serdecznym  powitaniu
wszystkich zgromadzonych i zapoznaniu się z listą  obecności stwierdził, iż
w posiedzeniu uczestniczy  11 radnych, co stanowi kworum niezbędne do
podejmowania prawomocnych decyzji.  Nieobecni byli radni:  Rafał Szwed,
Sylwester Drązikowski, Ireneusz Orliński, Hanna Regulska
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.

 Na Sali obrad obecnych 11 Radnych.

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 3a jako podjęcie uchwały w sprawie: 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 
Województwa Mazowieckiego, 3b jako zmieniająca uchwałę Nr XIV/92/2015
Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie: określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie 
Gminy Jaktorów oraz zwolnień , w tym podatku, 3c jako zmieniająca 
uchwałę Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 
roku w sprawie:  określenia  wysokości stawek  podatku od środków 
transportowych obowiązujących na terenie  Gminy Jaktorów oraz zwolnień 
w tym podatku, 3d jako zmiany uchwały w sprawie: uchwalenia  rocznego 
programu współpracy  Gminy Jaktorów w 2016 roku z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego, 3e jako ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów przez 
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inne niż Gmina Jaktorów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

Zapytał czy ktoś z Radnych ma inne uwagi bądź propozycje do porządku
obrad  ?  Wobec  braku  zgłoszeń  Przewodniczący  odczytał  proponowany
porządek obrad z wprowadzonymi zmianami.

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

ostatniej Sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
Mazowieckiego,

b) zmieniająca uchwałę Nr XIV/92/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 
2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień , w tym podatku.

c) zmieniająca uchwałę Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 
2015 roku w sprawie  określenia  wysokości stawek  podatku od środków 
transportowych obowiązujących na terenie  Gminy Jaktorów oraz zwolnień w 
tym podatku,

d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia  rocznego programu współpracy  Gminy
Jaktorów w 2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

e) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na 
terenie Gminy Jaktorów przez inne niż Gmina Jaktorów osoby prawne i fizyczne 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

f) przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Gminy Jaktorów na rok 2016,

g) gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na lata 2016 – 
2020,

h) trybu i sposobu powoływania odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na 
lata 2016 – 2020,

i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Chylice – Kolonia, gmina Jaktorów,

j) przystąpienia Gminy Jaktorów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  ,, 
Ziemia Chełmońskiego”,

k) ustalenia wydatków budżetu Gminy, które w roku 2015, które nie wygasają z 
upływem roku budżetowego

l) zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na rok 2015.
5. Dyskusja i przyjęcie budżetu Gminy Jaktorów na rok 2016 oraz uchwalenie uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2031,
a) Wniosek Wójta Gminy w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok 

2016 oraz w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na 
lata  2016 – 2031,

b)  Odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 uwzględniający wniesione 
przez Wójta zmiany wraz z uzasadnieniem, oraz projektu uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2031 uwzględniający 
wniesione przez Wójta zmiany,

c) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) Odczytanie opinii stałych Komisji Rady,
e) Dyskusja,
f) Głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
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g) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Jaktorów na lata 2016- 2031,

h) Głosowanie nad projektem uchwały Budżetowej na rok 2016
6. Sprawy organizacyjne.
7. Przyjęcie protokołów z poprzednich  Sesji Rady Gminy.
8. Zapytania i interpelacje.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

      
Proponowany  porządek  obrad  został  przyjęty  w  głosowaniu  11  ,,za”,  0
,,wstrzymujący się”, 0 ,,przeciw”.

Ad 3. Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i
uchylonych uchwał od ostatniej Sesji.
Pan Wice Wójt poinformował o wydanych zarządzeniach  przez Wójta 
Gminy oraz o podpisanych  umowach przez Gminę Jaktorów.  Wydane 
zostało zarządzenie Nr 54/2015 z dnia 4 grudnia 2015r zmieniające 
Uchwałę Budżetowa Gminy Jaktorów na rok 2015. Zarządzenie Nr 55/2015 
z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie wykonania przez Gminę Jaktorów 
prawa pierwokupu nieruchomości.
 W dniu 02 grudnia 2015 roku podpisano nowe umowy na wykonanie 
usługi pod nazwą ,, Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 
2015/2016”. Gmina Jaktorów jak co roku terytorialnie została podzielona 
na trzy rejony związane z odśnieżaniem oraz zimowym utrzymaniem dróg, 
których zarządcą jest Wójt Gminy Jaktorów i są to następujące rejony:
 Rejon nr 1: Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach: Jaktorów, 
Jaktorów- Kolonia , Chylice, Chylice- Kolonia, Chyliczki, Budy Grzybek, Budy
Michałowskie,                                  Stare Budy – ok. 60 km dróg. Obejmuje 
ono zwalczanie śliskości zimowej dróg gminnych poprzez sukcesywne 
sypanie nawierzchni dróg piaskiem z domieszka soli drogowej  wraz z 
jednoczesnym ich  odśnieżaniem  lub zwalczanie śliskości zimowej dróg 
gminnych o nawierzchni destruktowej poprzez sukcesywne sypanie 
nawierzchni dróg piaskiem  wraz z jednoczesnym ich odśnieżaniem lub 
odśnieżanie dróg gminnych o nawierzchniach nieutwardzonych pługiem 
średnim, koparko- ładowarką lub ciągnikiem z pługiem. Rejon ten 
obsługiwany jest przez firmę pana Piotra Strzemiecznego z Jaktorowa. 
Wartość podpisanej umowy maksymalnie 53 tys.
Rejon 2: Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach: Międzyborów, 
Bieganów, Sade Budy, Henryszew, Grądy, Mariampol – ok. 50 km dróg. 
Rejon ten również jest obsługiwany przez firmę pana Piotra 
Strzemiecznego. Wartość podpisanej umowy maksymalnie 64 tys.
 Rejon 3: Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach: Budy Zosine, 
Międzyborów, Sade Budy,  Grądy – drogi nieutwardzone – ok. 30 km dróg. 
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Rejon ten obsługiwany jest przez firmę pana Staniaszka ze Starych Bud . 
Wartość podpisanej umowy maksymalnie 18 tys.

Poinformował również o zamówieniach poniżej 30 tys. euro
1. Roboty w zakresie utrzymania – remontu dróg na terenie Gminy 

Jaktorów.
       Zakres zamówienia obejmuje:

1) wypełnienie wybojów w nawierzchni dróg gruntowych gruzem 
betonowym w ilości orientacyjnej: 2343 ton.

data podpisania 08.12.2015
wartość brutto: 149.952,00 zł

2. Konserwacja stacji uzdatniania wody, dalej zwanej „SUW” w m. 
Bieganów i w m. Kozery Nowe obsługujące Gminę           

      Jaktorów.
data  podpisania 09:12.2015
wartość brutto: 73.200,00 zł

3. Wymiana istniejącego złoża filtracyjnego w Stacji uzdatniania wody w 
Bieganowie w Gminie Jaktorów.

data podpisania 09.12.2015
wartość brutto: 49.995,00 zł

4. Wywóz odpadów komunalnych wraz z przyjęciem na składowisko z 
kontenerem KP-7 z Urzędu Gminy Jaktorów ul. Warszawska 33 oraz ze 
Straży Gminnej w Jaktorowie ul. Warszawska 2.

data podpisania 10.12.2015
wartość brutto: 33.537,60 zł

5. Dostawa artykułów chemicznych na potrzeby Urzędu Gminy w 
Jaktorowie.

data podpisania 18.12.2015
wartość brutto: 15.681,30 zł

  6.     Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w 
Jaktorowie.
   data podpisania 18.12.2015
   wartość brutto: 34.075,06 zł

     Przetargi nieograniczone

1. „Dostawa paliwa ciekłego na potrzeby Gminy Jaktorów”
 data podpisania 09.12.2015
 wartość brutto: 152.220,50 zł

2. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej do Urzędu Gminy Jaktorów oraz podległych siedzib i 
obiektów

 data podpisania 14.12.2015
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 wartość brutto: 593.986,93 zł

Poinformował także, że Wójt Gminy Jaktorów uczestniczył w pracach na 
propozycją kryteriów oceny w ramach analizy wielko kryterialnej, które 
posłużą do wyboru wariantu przebiegu linii 400 KV Kozienic - Ołtarzew, w 
związku z tym trwają prace nad dodatkowymi pomnikami przyrody w ilości 
24 obiektów , a po weryfikacji zostaną wysłane do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska do zaopiniowania.

Przystąpiono do części uchwałodawczej.

 Ad.4a Podjęcie uchwał w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był omawiany na 
posiedzeniu komisji finansowej i uzyskał akceptację.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
11,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XV/99/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4b Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 
XIV/92/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 roku w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień , w tym 
podatku.
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był omawiany na 
posiedzeniu komisji finansowej i uzyskał akceptację.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
11,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XV/100/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 4c Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 
XIV/93/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 listopada 2015 roku w
sprawie  określenia  wysokości stawek  podatku od środków 
transportowych obowiązujących na terenie  Gminy Jaktorów oraz 
zwolnień w tym podatku.
Przewodniczący również powiedział, że projekt tej uchwały był omawiany na 
posiedzeniu komisji finansowej i uzyskał akceptację.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
11,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XV/101/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4dPodjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
uchwalenia  rocznego programu współpracy  Gminy Jaktorów w 
2016 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
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W punkcie tym głos zabrał radny Krzysztof Jarosz.  W związku z krytyczną  
sytuacją w zakresie opieki prawnej w sprawie linii 400 KV, złożył wniosek 
formalny aby w tej uchwale dopisać w rozdziale IV § 11 ust.2 dopisać pkt. 5
w brzmieniu: ,, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym 
tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i 
wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej ( pomoc 
prawna linia 400 KV)  w zakresie współpracy i działalności na rzecz 
organizacji pozarządowych.”
Pani prawnik poinformowała, że w znacznej części to co pan Jarosz 
powiedział jest to zadanie własne gminy, które zostało wprowadzone jako 
wniosek w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, natomiast 
żądania pana aby ta współpraca dotyczyła  niezborowego interesu 
mieszkańców tylko indywidualnych roszczeń mieszkańców w tym zakresie 
nie jest to zadanie  własne gminy. W związku z tym  Wojewoda może 
uchylić taką uchwałę.
Radny Krzysztof Jarosz powiedział, że jeśli linia 400 Kv będzie w naszej 
gminie to będzie to dotyczyć  całej gminy i jest to zbiorowe zagrożenie.
Radna Elżbieta Idrian powiedziała, że  nie mamy pewności czy taka 
uchwała z taką zmianą nie zostanie uchylona przez Wojewodę, więc 
uważam że jest to niepotrzebne przy tej uchwale. Równie dobrze możemy 
podjąć zupełnie inną uchwałę dotyczącą tylko tego punktu 
zobowiązującego Wójta do powołania grupy prawników, którzy będą 
reprezentować mieszkańców w tej sprawie.
Radny Grzegorz Aliszewski zaproponował aby podjąć tę uchwałę z 
zaproponowaną zmianą przez radnego Krzysztofa Jarosza, natomiast jeśli 
zostanie ta uchwała uchylona przez Wojewodę to będziemy się wtedy 
martwić.
 Po dyskusji Radni ,,jednogłośnie” przyjęli wniosek formalny radnego 
Krzysztofa Jarosza.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
11,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XV/102/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4e Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, 
innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na 
terenie Gminy Jaktorów przez inne niż Gmina Jaktorów osoby 
prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystywania.
Projekt tej uchwały szczegółowo omówiła pani Lidia Abramczyk
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
10,,za”, 0,, przeciw”, 1 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XV/103/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad 4f Podjecie uchwały w sprawie  przyjęcia Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jaktorów na rok 
2016.
Przewodniczący przypomniał, że projekt tej uchwały był szczegółowo 
omawiany na posiedzeniu komisji w dniu 22 grudnia 2015r
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
11,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XV/104/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4g Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na lata 2016 – 2020. 
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo 
omawiany na posiedzeniu komisji w dniu 22 grudnia 2015r. Pani Agnieszka 
Tuzińska z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dodała, że Gminny 
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 opracowano 
zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy oraz w 
oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.  Program ten jest
kontynuacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 
2010-2015.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
11,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XV/105/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4h Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania 
odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania na lata 2016 – 
2020.
Przewodniczący przypomniał, że projekt tej uchwały był szczegółowo 
omawiany na posiedzeniu komisji w dniu 22 grudnia 2015r
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
11,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XV/106/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4i Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
wsi Chylice – Kolonia, gmina Jaktorów.
Przewodniczący poprosił o opinie w tej sprawie komisje Budownictwa. 
Radny Krzysztof Jarosz poinformował, że komisja Budownictwa 
szczegółowo projektem tej uchwały się nie zajmowała. Na podstawie 
wyjaśnień z merytorycznego referatu Urzędu Gminy dot. tej uchwały 
komisja Budownictwa pozytywnie opiniuje w/w projekt uchwały. Poprosił 
jednocześnie aby uzasadnienia były bardziej szczegółowe.
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Pan Roman Rafiński kierownik referatu Planowania Przestrzennego omówił 
projekt tej uchwały. Powiedział, że uchwałą objęto fragment wsi Chylice – 
Kolonia ograniczony ulicami Wybickiego, ul. Pomorską i ul. 3Maja, dla 
którego obecnie brakuje planu. W granicach terenu objętego 
przystąpieniem znajdują się działki niezabudowane, których obecny 
sposób zagospodarowania budzi konflikt sąsiedzki . Prowadzone 
postępowania administracyjne do chwili obecnej nie zakończyły  się 
decyzja zadawalająca wszystkich zainteresowanych. Dlatego opracowanie 
takiego planu miejscowego wydaje się być w tej sytuacji rozwiązaniem 
optymalnym.
Po dyskusjach Przewodniczący zaproponował aby projekt tej uchwały 
przenieść na kolejną Sesje, gdyż brak pisemnej opinii komisji Budownictwa
w tej sprawie.
Radny Grzegorz  Aliszewski  powiedział, że nigdy wcześnie nie była 
wymagana opinia pisemna, a opinię pozytywną w tej sprawie usłyszeliśmy,
dlatego złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przegłosowanie 
projektu uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego 
Grzegorza Aliszewskiego.  Radni w głosowaniu  7,,za”, 3,, przeciw”, 1 ,, 
wstrzymujących się” przyjęli w/w wniosek .
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
7,,za”, 3,, przeciw”, 1 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XV/107/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Ad. 4j  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jaktorów 
do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  ,, Ziemia 
Chełmońskiego”.
Przewodniczący przypomniał, że projekt tej uchwały był szczegółowo 
omawiany na posiedzeniu komisji w dniu 22 grudnia 2015r. i uzyskał 
akceptację.
Radny Krzysztof Jarosz poinformował, ż czytając projekt tej uchwały 
brakuje informacji jakie są korzyści dla naszej gminy w uczestnictwie w 
LGD. Poprosił na koleją Sesję o szczegółowe sprawozdanie  z 
dotychczasowego funkcjonowania gminy Jaktorów w LGD, jakie odniosła 
korzyści.
Pan Wice Wójt zreferował w/w projekt uchwały. Powiedział, że gmina 
Jaktorów wnosi 10 tysięcy złotych rocznie składki członkowskiej. W 
poprzednich latach Gmina wraz sektorami prywatnymi uzyskała milion 
dotacji.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
11,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XV/108/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad.4k Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu 
Gminy, które w roku 2015, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego.
Przewodniczący przypomniał, że projekt tej uchwały był szczegółowo 
omawiany na posiedzeniu komisji w dniu 22 grudnia 2015r. i uzyskał 
akceptację.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
11,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XV/109/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4l Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową
gminy Jaktorów na rok 2015.
Przewodniczący poinformował także, że projekt tej uchwały był 
szczegółowo omawiany na posiedzeniu komisji w dniu 22 grudnia 2015r. i 
uzyskał akceptację.
Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 
11,,za”, 0,, przeciw”, 0 ,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XV/110/2015, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Ad. 5. Dyskusja i przyjęcie budżetu  Gminy Jaktorów na rok 2016,
oraz  uchwalenie  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej na lata 2016- 2031.
      
Ad. 5a. Wniosek Wójta Gminy w sprawie zmian w projekcie uchwały Budżetowej na rok
2016 oraz w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2016 – 2031.
 Przewodniczący poprosił   panią Skarbnik o omówienie wniosku Wójta w 
sprawie zmian w projekcie uchwały Budżetowej  na rok 2016 oraz wniosku 
Wójta w sprawie zmian  w projekcie uchwały  Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2016-2031. Pani Skarbnik szczegółowo omówiła w/w 
wnioski.

Ad.  5b.  Odczytanie  projektu  uchwały  budżetowej  na  rok  2016
uwzględniający  wniesione  przez  Wójta  zmiany  wraz  z
uzasadnieniem,  oraz  projektu  uchwały  w  sprawie   uchwalenia
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2016-  2031
uwzględniający wniesione przez Wójta zmiany.
Przewodniczący  poinformował, że Radni zapoznali się i zajmowali się 
szczegółowo  w/w projektami na posiedzeniu  merytorycznej  komisji Rady. 
W związku z tym zapytał Radę czy ma je odczytać. Radni uznali, że 
odczytanie nastąpi przed głosowaniem.

Ad. 5c. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
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 Pan  Przewodniczący  odczytał  uchwałę  Nr  Pł.405.2015  Składu
Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w Warszawie  z  dnia  09
grudnia 2015r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w
Płocku pozytywnie zaopiniował projekt uchwały budżetowej na rok 2016
przedłożony  przez  Wójta  Gminy  Jaktorów oraz  możliwość  sfinansowania
deficytu  budżetowego  ujętego w projekcie uchwały  budżetowej. 
Następnie  odczytał  uchwałę  Nr  Pł.404.2015   Składu  Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku z dnia 09
grudnia  2015 roku,  w której  wydano pozytywną opinię  o  przedłożonym
przez  Wójta  Gminy Jaktorów projekcie  uchwały  o  Wieloletniej  Prognozie
Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2016- 2031.

Ad. 5d. Odczytanie opinii stałych komisji Rady.
Przewodniczący  poinformował  o  pozytywnej  opinii  komisji  Finansów  i
Inwestycji  w sprawie projektu  uchwały budżetowej  na 2016 rok  oraz w
sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 –
2031.

Ad. 5e.   Dyskusja. 
 
 Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem Uchwały Budżetowej na
rok 2016.
 (……)

Radny Krzysztof Jarosz złożył  dwie poprawki do projektu uchwały 
budżetowej na 2016 rok:

1) W ramach wydatków na ochronę Środowiska  zabezpieczyć środki na
wydatki na opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

2) W ramach Ochrony Środowiska  zabezpieczyć środki na opracowanie
Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na terenie Gminy 
Jaktorów ( wraz z ewidencją obiektów)

Ad. 5f. Głosowanie nad wniesionymi poprawkami.
    Rada Gminy ,,jednogłośnie” przyjęła zgłoszone poprawki przez Radnego
Krzysztofa Jarosza.   

 (Radnych obecnych na Sesji 11.)

Ad. 5g. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2016-2031.      
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2016-2031 
uwzględniający wniesione wnioski Wójta.
Rada w głosowaniu 11 ,,za” 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się” podjęła 
uchwałę
 Nr XV/111/ 2015 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad.  5h.  Głosowanie  nad  projektem uchwały  Budżetowej  na  rok
2016.
 Przewodniczący odczytał projekt uchwały budżetowej na rok 2016 
uwzględniający wniesione wnioski Wójta oraz wniesione poprawki.
Rada w głosowaniu 11 ,,za” 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się” podjęła 
uchwałę
 Nr XV/112/ 2015 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6 Sprawy organizacyjne.
Przewodniczący poinformował o nierozpatrzonym piśmie pan Piotra Tracza 
w sprawie zmiany trybu pracy Rady Gminy Jaktorów. Na Sesji w dniu 30 
listopada 2015 roku Przewodniczący zapoznał Radę Gminy z wyżej 
wymienionym pismem informując jednocześnie, że poruszany temat został
przez niego wyjaśniony na poprzedniej Sesji. Zwrócił się do Rady o opinie 
w powyższej sprawie. W  trakcie dyskusji Radni stwierdzili, że chcą się 
szczegółowo zapoznać z w/w pismem i proponują by dokonać jego 
rozpatrzenia na kolejnej Sesji Rady Gminy. Radny Krzysztof Jarosz 
poinformował, że pochylił się nad tym pismem i osobiście udzielił 
informacji, przychylając się do zawartych problemów w tym piśmie. 
Kwestie zawarte w/w piśmie  zasługują na uwzględnienie gdyż są  to 
problemy w funkcjonowaniu naszych organów władzy Gminy. Radna 
Elżbieta Idrian powiedziała, że jest to przykre że radny nie utożsamia się z 
Radą i sam udziela informacji dla pana Tracza. Poinformowała, że sama 
również jest niezadowolona z Sesji Nadzwyczajnych ale są one nie do 
uniknięcia.
 Wobec braku innych chętnych do zabrania głosu Przewodniczący 
sformułował wniosek w brzmieniu: ,, Rada Gminy działa na podstawie 
Statutu Rady Gminy Jaktorów”.  Rada Gminy zaakceptowała wniosek 
Przewodniczącego, który jest jednocześnie stanowiskiem Rady w 
powyższej sprawie.

Ad.7 Przyjecie protokołu z poprzedniej Sesji .
Przewodniczący zapytał czy Radni maja uwagi do protokołu z poprzedniej 
Sesji Rady Gminy.
Radny Krzysztof Jarosz  zgłosił swoje uwagi do protokołu dotyczące swoich 
wypowiedzi.
Przewodniczący wyjaśnił, że protokół nie jest stenogramem. 
Radny Grzegorz Aliszewski poinformował, że zgodnie ze Statutem 
interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego oraz 
radnemu nie wolno zabierać  głosu bez zezwolenia Przewodniczącego.
Po dyskusji przystąpiono do głosowania.
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Rada w głosowaniu 8 ,,za” 1,,przeciw”, 2 ,,wstrzymujących się” przyjęła 
protokół Nr XIV.

Ad.8 Zapytania i interpelacje.

 Wobec braku pytań Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu 
porządku obrad.

Ad.8 Wolne Wnioski
 W punkcie tym mieszkańcy poruszyli kwestie linii wysokiego napięcia 400 
KV. Pan Sławomir Kamiński przedstawił pismo PSE w sprawie kryteriów 
oceny, które posłużą do wyboru wariantów przebiegu linii 400 KV, 
działania Urzędu Gminy i Mieszkańców  w sprawie opracowania kryteriów 
oraz pismo do ministra Mariusza Błaszczaka.     Po burzliwych dyskusjach 
końcowym efektem był  wniosek aby w gminie Jaktorów ustanowić 
możliwie jak najwięcej pomników przyrody celem skutecznego 
zablokowania budowy linii energetycznej 400 KV na terenie gminy 
Jaktorów.

Ad. 10.  Zakończenie obrad.

  Przewodniczący zamknął obrady sesji i podziękował wszystkim obecnym
na sali obrad za przybycie, życząc jednocześnie miłego wieczoru.
 

     Protokółowała:                                                                Przewodniczący
Rady Gminy
  
    Wójcik Monika                                                                       MIROSŁAW
BYCZAK 
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