
 

P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/ 2016

 Sesji Rady Gminy Jaktorów
 z dnia 22 listopada 2016r.

Ad. 1 Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy.

 Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1700 otworzył XXVI 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 byli radny: Rafał Szwed 
Ponadto w obradach udział wzięli:
- Wójt Gminy Jaktorów pan Maciej Śliwerski
- Sekretarz Gminy Jaktorów pani Wanda Brzywczy,
- Skarbnik Gminy Jaktorów pani Jadwiga Florczak,
- radca prawny pani Jolanta Miśkiewicz,
- Sołtysi 
- Mieszkańcy.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący poinformował, że wszyscy Radni otrzymali proponowany porządek obrad, do
tego porządku chciałby wprowadzić następujące zmiany: W punkcie 4f wprowadzić projekt
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2016
-2031.  Przewodniczący  również  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie
uchwalenia  ,,  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Jaktorów  na  lata  2016  -2019  z
uwzględnieniem lat 2020 -2023 ‘’ wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko celem z
zdjęcia z porządku obrad, gdyż takie ustalenia zapadły na komisji budownictwa.
Radni  w głosowaniu 5 ,,za”,  6 ,,  przeciw”,  1,,  wstrzymujący się  ‘’  odrzucili  w/w wniosek .
Przewodniczący zapytał czy są inne uwagi do proponowanego porządku obrad.
Radny  Krzysztof  Jarosz  zaproponował  aby  wprowadzić  w  punkcie  4i  projekt  uchwały  w
sprawie ustanowienia pomników przyrody celem działań obronnych przed linią 400 kV.
Radni w głosowaniu 2 ,,za”, 5 ,, przeciw”, 6,, wstrzymujących się ‘’ odrzucili w/w wniosek .
Wobec  braku  innych  zgłoszeń  Przewodniczący  odczytał  proponowany  porządek  obrad  z
wprowadzonymi zmianami. 

1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną Radną.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz. 526), 
b. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form 

wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Jaktorów
osoby prawne i fizyczne a także zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystywania,

c. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku,
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d. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na 
terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień, w tym podatku,

e. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Jaktorów,

f. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2016-2031,
g. zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na rok 2016,
h. uchwalenia programu współpracy Gminy Jaktorów w 2017 r. z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

i. uchwalenia ,, Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2016
– 2019 z uwzględnieniem lat 2020 -2023’’ wraz z jego prognozą 
oddziaływania na środowisko

5. Sprawy organizacyjne.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
7. Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych uchwał 

od ostatniej Sesji
8. Zapytania i interpelacje.
9. Wolne wnioski
10. Zakończenie obrad.

Radni w głosowaniu 12 ,,za”, 1 ,, przeciw”, 1 ,, wstrzymujący się ‘’ przyjęli proponowany
porządek obrad.

Ad 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną Radną. 
Przewodniczący poinformował,  że w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w dniu 23
października 2016 roku nowo wybraną Radną została pani Ficner Krystyna.
Przewodniczący poprosił o złożenie ślubowania nowo wybraną Radną. Pani Krystyna Ficner
wypowiedziała rotę ślubowania w brzmieniu ,,  Wierna Konstytucji  i prawu Rzeczpospolitej
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki Radnej sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając
na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców”,, ślubuję tak mi dopomóż Bóg”.

Ad 4a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. 526)
Przewodniczący  poinformował,  że  ten  projekt  uchwały  był  omawiany  na  posiedzeniu
merytorycznej komisji i został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w sprawie w/w projektu 

uchwały.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 14 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła uchwałę Nr 

XXVI /205/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 4b. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie 

Gminy Jaktorów osoby prawne i fizyczne a także zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystywania.
Przewodniczący poinformował, że ten projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu 

połączonych komisji i został zaopiniowany pozytywnie.
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Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w sprawie w/w projektu 

uchwały.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 14 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła uchwałę Nr 

XXVI/206/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień w tym podatku.
Przewodniczący poinformował, że ten projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu 

połączonych komisji i został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w sprawie w/w projektu 

uchwały.
Radny Krzysztof Jarosz zapytał o różnice w projekcie uchwały otrzymanym w materiałach na 

Sesje a w projekcie dzisiejszym. Pracownik merytoryczny referatu finansowego wyjaśnił, że 

obecny projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalna Izbę Obrachunkowa a 

zaistniałe zmiany są czysto kosmetyczne.
Radny Krzysztof Jarosz zapytał także o zapis w uchwale,, Zwalnia się z podatku od środków 

transportowych pojazdy wykorzystywane wyłącznie do przewozu dzieci do szkoły. 
 Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy pojazdów związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej’’. Zapytał kogo ten zapis dotyczy? Pani Sekretarz wyjaśniła, że zapis 

ten dotyczy gminnego autobusu szkolnego.
Wobec braku innych chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 13 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 1 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła uchwałę Nr 

XXVI/207/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 4d. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Jaktorów oraz zwolnień, w tym podatku.
Projekt tej uchwały omówiła przewodnicząca komisji Finansów radna Hanna Regulska oraz 

poinformowała,że projekt ten uzyskał na posiedzeniu połączonych komisji opinie pozytywną.
Radny Krzysztof Jarosz poinformował o swoich zastrzeżeniach do tego projektu uchwały. 

Powiedział, że jest pewna dysproporcja pomiędzy podatkiem od środków transportowych a 

podatkiem od nieruchomości. Podatki od środków transportowych są preferencyjne, 

natomiast podatki od nieruchomości są na najwyższym poziomie i powinny być znacząco 

obniżone.
Wobec braku innych chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 12 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 2 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła uchwałę Nr 

XXVI/208/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4e Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Jaktorów.
Przewodniczący poinformował, że ten projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu 

połączonych komisji i został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w sprawie w/w projektu 

uchwały.
Radny Krzysztof Jarosz powiedział, że chciałby zobaczyć wniosek PGK Żyrardów w sprawie 

zatwierdzenia taryf za ścieki w gminie Jaktorów, skąd tak znacząca podwyżka.

3



Poinformował,że Radni nie powinni przyjmować tej uchwały gdyż jest to zgoda na taką 

wysoką cenę ścieków. 
Wobec braku innych chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 8 ,,za”, 1 ,,przeciw”, 5 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła uchwałę Nr 

XXVI/209/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4f. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Jaktorów na lata 2016-2031.
Projekt tej uchwały szczegółowo omówiła pani Skarbnik Gminy Jaktorów.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 14 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła uchwałę Nr 

XXVI/210/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4g. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na 

rok 2016.
Projekt tej uchwały omówił bardzo szczegółowo Wójt Gminy, poinformował o niezbędnych 

przeniesieniach środków finansowych na wydatki inwestycyjne oraz na zapewnienie realizacji zadań 

bieżących gminy.

Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w sprawie w/w projektu 

uchwały.
Radny Krzysztof Jarosz zawnioskował aby z puli zwiększonych wydatków bieżących w dziale 

600 przeznaczonych na remonty dróg i ulic gminnych przeznaczyć kwotę 150 tys. na nową 

nakładkę asfaltową na ulicy Klleberga w Kolonii – Jaktorów.
Wójt Gminy odpowiedział, że jest to nierealna propozycja, gdyż nakładka asfaltowa na tej 

ulicy przekroczy 200 tys. zł. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Krzysztofa Jarosza.
Radni w głosowaniu 1 ,,za”, 12 ,,przeciw”, 1,,wstrzymujący się ‘’ odrzucili wniosek radnego 

Jarosza. 
Wobec braku innych chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 13 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 1 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła uchwałę Nr 

XXVI/211/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 4h. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Jaktorów w 

2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Przewodniczący poinformował, że ten projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu 

połączonych komisji i został zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w sprawie w/w projektu 

uchwały.
Radny Krzysztof Jarosz zgłosił swoją propozycje zmiany w programie w § 11 w dziale nr 4 .
Poprosił o dopisanie punktu 6 jako zwiększenie świadomości prawnej, ochrona i promocja 

zdrowia ( w kontekście linii 400 kV).
Pani mecenas poinformowała, że w/w uchwale można wpisać współpracę jedynie w takim 

zakresie jak to określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ona w 

art. 4 wyraźnie określa w jakim zakresie taka współpraca może być.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Krzysztofa Jarosza.
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Radni w głosowaniu 2 ,,za”, 9 ,,przeciw”, 1,,wstrzymujący się ‘’ odrzucili wniosek radnego 

Jarosza. 
Wobec braku innych chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 10 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 2 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła uchwałę Nr 

XXVI/212/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

( Na sali obrad obecnych 12 Radnych)

Ad.4i. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ,, Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Jaktorów na lata 2016 – 2019 z uwzględnieniem lat 2020 -2023’’ wraz z jego prognozą 

oddziaływania na środowisko. 
 W punkcie tym głos zabrał radny Krzysztof Jarosz . Przypomniał o ustaleniach dotyczących 

POŚ jakie zapadły na ostatnim posiedzeniu komisji budownictwa. Powiedział, że jest bardzo 

wiele uwag i wątpliwości dotyczących tego programu i dlatego zapadła decyzja o 

przeniesieniu w/w programu na kolejną Sesję Rady Gminy celem zorganizowania jeszcze 

jednego posiedzenia merytorycznej komisji w tej sprawie. Program ten ma nam służyć jako 

obronna przeciwko linii 400 kv a w obecnej formie jedynie może nam zaszkodzić, dlatego też 

komisja budownictwa jest zaplanowana na dzień 28 listopada na godz. 17.00. 
Na wniosek radnej Elżbiety Idrian głos zabrali mieszkańcy. Przewodniczący grupy 

koordynacyjnej pan Adam Banaszek zaapelował o zdrowy rozsądek i dobry obyczaj, aby 

trzymać się raz podjętych ustaleń. Na komisji budownictwa zapadły decyzje, że Program 

Ochrony Środowiska nie będzie na dzisiejszej Radzie procedowany, tylko zostanie zwołana 

komisja budownictwa, zostaną zaproszeni autorzy w/w programu i ostatecznie zostanie 

wypracowany ostatni wariant tego programu. 
W punkcie tym głos zabrała również pani Małgorzata Wojcieszak, która odniosła się do 

sytuacji związanej z linią400 kv i w/w programem. Odczytała odpowiedź PSE na skargę 

Komitetu Społecznego ,, Strażnicy Krajobrazu Jaktorowa.’’
 Wobec braku innych chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 3 ,,za”, 4,,przeciw”, 4 ,,wstrzymujący się ‘’ nie podjęła w/w 

uchwały.

( Na sali obrad obecnych 11 Radnych)

Ad. 5 Sprawy organizacyjne.
W punkcie tym głos zabrał radny Krzysztof Jarosz, poprosił o przybycie wszystkich radnych na 
posiedzenie komisji budownictwa zaplanowane na dzień 28 listopada, gdyż Program Ochrony
Środowiska jest sprawa wszystkich radnych.

Ad. 6 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący poinformował, że do biura Rady Gminy nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski

dotyczące protokołu, wobec powyższego poddaje pod głosowanie protokół nr XXV.
 Radni w głosowaniu 8 ,,za’’, 1 ,,przeciw’’, 2 ,,wstrzymujący się ‘’ przyjęli w/w protokół.

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

ostatniej Sesji.
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W punkcie tym zabrał głos Wójt Gminy . Odniósł się do Programu Ochrony Środowiska, 

poinformował, że dokument ten nie ma żadnego znaczenia w decyzjach o przebiegu linii 400 

kv, o tym będą decydować względy polityczne.
Poinformował, że udało się osiągnąć sukces dzięki współpracy społeczników i 

samorządowców, a ogromny wysiłek i społeczna aktywność mieszkańców połączona z 

działaniami władz samorządowych dwunastu gmin miały decydujący wpływ na decyzję 

wykonawcy o wycofaniu się z kontraktu. Poinformował o obecnej sytuacji związanej z linią 

400 kv .
W punkcie tym w ramach punku wolne wnioski głos zabrali:
Radny Krzysztof Jarosz ustosunkował się do wypowiedzi Wójt Gminy i poinformował o swoich

spostrzeżeniach dotyczących sytuacji z linia 400 kv.
Pani Małgorzata Wojcieszak przedstawicielka Społecznego Komitetu Obrony Krajobrazu 

Jaktorowa również zabrała głos w sprawie linii 400 kv.
Pan Adam Banaszek Przewodniczący grupy koordynacyjnej Kozienice – Ołtarzew jako 

przedstawiciel grupy społecznej poinformował o podejmowanych działaniach w sprawie linii 

400 kv oraz zaapelował o jedność i wzajemną współpracę.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Byczak bardzo serdecznie podziękował wszystkim 

uczestniczącym w akcjach protestacyjnych i wszelkich innych działaniach przeciwko planom 

przeprowadzenia przez gminę Jaktorów linii 400 kv. Wyraził zadowolenie ze wspólnych 

działań i współpracy zarówno strony samorządowej jak i społecznej.
Ad. 8 Zapytania i interpelacje.
Radny Krzysztof Jarosz zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy, kiedy przewiduje ułożenie 

nakładki asfaltowej na ulicy Klleberga. Wójt Gminy odpowiedział, że jak będą wystarczające 

pieniądze.

Ad.9 Wolne wnioski.
Pan Stanisław Gadomski mieszkaniec gminy Jaktorów poruszył temat ceny opłat za ścieki oraz

stanu technicznego ulicy 3 Maja w Jaktorowie

Ad.10 Zakończenie obrad.
Przewodniczący o godz. 19.50 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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