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

       Sesji  Rady Gminy Jaktorów 
                                          z dnia 17 października 2016r. 

 
 
Ad. 1  Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy. 

 

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1700 otworzył XXV  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 oraz 
Elżbieta Idrian 
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 3a wprowadzić 
projekt uchwały  w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Żyrardów.  
Przewodniczący zapytał czy są inne uwagi do proponowanego porządku obrad. 
Radny Krzysztof Jarosz zaproponował aby wprowadzić  projekty uchwał w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody celem działań obronnych przed linią 400 kV. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie propozycję radnego Krzysztofa Jarosza . 
Radni w głosowaniu 2 ,,za”, 2 ,, przeciw”, 8 ,, wstrzymujących się ‘’ odrzucili w/w wniosek 
radnego Jarosza. 
Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad z 
wprowadzonymi zmianami.  

 
 
1. Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) zaopiniowania projektu planu aglomeracji Żyrardów 

b) wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania stypendiów 

edukacyjnych Gminy Jaktorów 

 

c) uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika 

przyrody,  
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d) uchwalenia  ,, Programu Ochrony Środowiska  dla Gminy Jaktorów na lata 2016 -2019 

z uwzględnieniem lat 2020 -2023’’ wraz z jego prognozą oddziaływania na 

środowisko, 

 

e) nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Jaktorów, 

f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz. 172/11, 173/9, 174/8), 

g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz. 372/1, 371/4), 

h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz. 459/21), 

i) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz. 524), 

j) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz.  514), 

k) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz.  521), 

l) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz. 510), 

m) uchylenia Uchwały nr XVII/146/2016  Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 marca 2016 r. 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

n) uchylenia Uchwały nr XIX/161/2016 Rady Gminy Jaktorów z dnia 6 czerwca 2016r. w 

sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

o) emisji obligacji Gminy Jaktorów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, 

p) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2016- 2031, 

q) zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na rok 2016, 

4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów, informacji o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planu finansowego 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.  

5. Sprawy organizacyjne. 

6. Przyjęcie protokołów z poprzednich  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 11 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 1 ,, wstrzymujący się ‘’ przyjęli proponowany 
porządek obrad. 

 
Ad 3a. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Żyrardów. 
Projekt uchwały szczegółowo omówił Wójt Gminy Maciej Śliwerski. 
 Po dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 

Rada Gminy  w głosowaniu 12 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła uchwałę                      

Nr XXV/189/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Ad 3b. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania i 

wypłacania stypendiów edukacyjnych 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. 
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
Rada Gminy  w głosowaniu  12 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła uchwałę     
Nr XXV/190/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad 3c Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w 
odniesieniu do pomnika przyrody. 
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 zaproponował wprowadzenie kilku zmian  do projektu uchwały min. 
zapisu mówiącego o tym ,że  Inwestor zapewni nadzór dendrologiczny przez cały czas 
prowadzenia robót oraz przedstawi protokół powykonawczy Radzie Gminy. 
Pani Mecenas poinformowała, że nie ma takich przepisów, które nakładałyby taki obowiązek 
na inwestora. 
Pan Wójt poprosił aby przegłosować projekt uchwały w brzmieniu jakim został przedłożony. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Krzysztofa Jarosza. 
Radni w głosowaniu 2 ,,za”, 9 ,, przeciw”, 1 ,, wstrzymujących się ‘’ odrzucili w/w wniosek. 
 Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
Rada Gminy  w głosowaniu  11 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 1 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła uchwałę     
Nr XXV/191/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad 3d. 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. 

Przewodniczący poinformował, że  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 poinformował, że na komisji budownictwa kilka miesięcy temu zapadła 

decyzja o  zwołaniu specjalnego posiedzenia połączonych komisji Rady celem omówienia w/w 

programu, niestety do dnia dzisiejszego taka komisji się nie odbyła.   Przewodniczący  poinformował, 

że merytoryczną   odpowiedzialną komisją za w/w program jest komisja Budownictwa, której 

członkiem jest również  radny Krzysztof  Jarosz i to w gestii tej komisji leżą wszelkie inicjatywy i 

działania dot. tego programu a ich niestety nie było. Rady Krzysztof Jarosz poinformował  o swoich 

uwagach dotyczących Programu Ochrony Środowiska. Poinformował także o bardzo niebezpiecznym 

zapisie  w programie mówiącym o planowanej inwestycji w naszej gminie 400 kv. Powiedział, że taki 
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zapis w programie  promuje linię 400 kv i może gminę pogrążyć . Zaapelował aby tego dokumentu nie 

przyjmować w takim brzmieniu. Współ autor tego dokumentu ustosunkował się do uwag Radnego. 

Przewodniczący ogłosił przerwę celem dyskusji. 

Po przerwie Przewodniczący złożył wniosek aby przedłożony projekt uchwały w/w  sprawie zdjąć  z 

porządku obrad. 

Radni  ,,jednogłośnie ‘’ zaakceptowali wniosek Przewodniczącego. 

 

Ad.3e. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa 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 Sylwester Drązikowski poinformował, że jest członkiem Rady Parafialnej, wskazał i 

omówił wyjątkowy dorobek pracy w posłudze na rzecz Parafii księdza Prałata Jerzego Borsa. 

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 

Rada Gminy  w głosowaniu  10 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła uchwałę     

Nr XXV/192/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący poinformował, że ksiądz Bors zostanie zaproszony na Sesję Rady Gminy by w 

sposób uroczysty wykonać przyjęta uchwałę. 

( Na sali obrad obecnych 10 Radnych) 

 

 

Ad. 3f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości                      

( dz. 172/11, 173/9, 174/8). 

Przewodniczący poinformował, że 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. 

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 

Rada Gminy  w głosowaniu  11 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła uchwałę     

Nr XXV/193/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

( Na sali obrad obecnych 11 Radnych) 

 

Ad.3g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz. 372/1, 

371/4). 

Przewodniczący poinformował, że  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. 

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
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Rada Gminy  w głosowaniu  11 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła uchwałę     

Nr XXV/194/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

( Na sali obrad obecnych 11 Radnych) 

 

 

 

 

Ad. 3h Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości                       

( dz. 459/21). 

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. 

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 

Rada Gminy  w głosowaniu  11 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła uchwałę     

Nr XXV/195/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

( Na sali obrad obecnych 11 Radnych) 

 

 Ad3i. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz. 524). 

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. 

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 

Rada Gminy  w głosowaniu  11 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła uchwałę     

Nr XXV/196/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

( Na sali obrad obecnych 11 Radnych) 

 
Ad.3j. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz.  514). 

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. 

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 

Rada Gminy  w głosowaniu  11 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła uchwałę     

Nr XXV/197/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

( Na sali obrad obecnych 11 Radnych) 
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Ad.3k. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz.  521). 

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. 

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 

Rada Gminy  w głosowaniu  11 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła uchwałę     

Nr XXV/198/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

( Na sali obrad obecnych 11 Radnych) 

 

Ad.3l. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz. 510). 

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. 

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 

Rada Gminy  w głosowaniu  11 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła uchwałę     

Nr XXV/199/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

( Na sali obrad obecnych 11 Radnych) 

 

Ad.3m Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XVII/146/2016  Rady Gminy 

Jaktorów z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

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. 

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 

Rada Gminy  w głosowaniu  11 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła uchwałę     

Nr XXV/200/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

( Na sali obrad obecnych 11 Radnych) 

 

Ad.3n Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XIX/161/2016 Rady Gminy 

Jaktorów z dnia 6 czerwca 2016r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

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. 
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Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 

Rada Gminy  w głosowaniu  12 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła uchwałę     

Nr XXV/201/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

( Na sali obrad obecnych 12 Radnych) 

 

 

Ad.3o Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Jaktorów oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu. 

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. 

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 

Rada Gminy  w głosowaniu  11 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 1 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła uchwałę     

Nr XXV/202/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

( Na sali obrad obecnych 12 Radnych) 

 

Ad.3 p. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Jaktorów na lata 2016- 2031 

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. 

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 

Rada Gminy  w głosowaniu  11 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 1 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła uchwałę     

Nr XXV/203/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

( Na sali obrad obecnych 12 Radnych) 

 

 

Ad.3 r. Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na 

rok 2016. 

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. 

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 

Rada Gminy  w głosowaniu  12 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła uchwałę     

Nr XXV/204/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

( Na sali obrad obecnych 12 Radnych) 
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Ad 4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów, informacji o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planu finansowego 

samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.  

Przewodniczący poinformował, że w/w sprawozdanie  było omawiane na posiedzeniu 

połączonych komisji i zostało zaopiniowane pozytywnie. 

Radni ,,jednogłośnie’’ przyjęli w/w sprawozdanie. 

 

 

Ad 5. Sprawy organizacyjne. 

W punkcie tym Przewodniczący poinformował, że są do rozpatrzenia skargi na działanie i 

pracę Rady Gminy oraz na Wójta. Materiały w tych sprawach zostały rozesłane drogą 

mailową i Radni mogą wyrazić swoje stanowisko w tych sprawach.  Następnie przedstawił 

kolejno poszczególne sprawy. 

Dot. LEX-I.1410.30.2016.MZ              

      Skarga dotyczy braku odpowiedzi na wniosek w sprawie  wyodrębnienia w budżecie 

gminy funduszu sołeckiego złożony w Urzędzie Gminy w Jaktorowie w dniu 14 marca 2016r. 

zaadresowany – Przewodniczący Rady Gminy  Mirosław Byczak. Przewodniczący przedstawił 

swoje stanowisko w tej sprawie mówiąc , że ,,wniosek został złożony przez skarżącą  14 

marca 2016r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Jaktorowie w trakcie trwania obrad Sesji Rady 

Gminy. Sesja odbywała się w innym budynku przy ulicy Chełmońskiego 4. Przedmiotem obrad 

tej Sesji był min.  punkt wyodrębnienia funduszu sołeckiego i podjęcie przez Radnych 

stosownej uchwały w tym zakresie. Wniosek skarżącej trafił do Biura Rady Gminy już po Sesji 

więc nie mógł być przedstawiony przez Przewodniczącego Rady w trakcie obrad nad uchwałą 

o funduszu sołeckim. Jednakże  w trakcie dyskusji zgłoszone były przez Radnych wnioski 

zarówno o wyodrębnieniu ( czyli tożsame z wnioskiem skarżącej) jak i o nie wyrażaniu zgody 

na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, które były przez Wójta i przez Radnych 

argumentowane. W efekcie po wyczerpaniu dyskusji w głosowaniu 7,,za’’ 3 ,,przeciw’’ 1,, 

wstrzymujący się’’ Rada Gminy Jaktorów podjęła uchwałę o nie wyrażaniu zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy Jaktorów na 2017 rok środków stanowiących fundusz 

sołecki.  

       Uważam, że odpowiedzią na wniosek skarżącej była podjęta uchwała z dnia 14 marca 

2016 roku w sprawie funduszu sołeckiego oraz  protokół z tej Sesji. Dokumenty te są 

zamieszczone  w biuletynie informacji publicznej gminy Jaktorów. Dlatego też uważam, że 

skarga w tej sprawie jest bezzasadna.’’ 

Następnie zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie. 
Radny Krzysztof Jarosz powiedział, że jego zdaniem skarga ta jest zasadna. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie  stanowisko w przedmiocie uznania bezzasadności 
skargi. 
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Rani w głosowaniu 10 ,,za’’, 1 ,,przeciw’’, 1 ,,wstrzymujący się ‘’ uznali, że Wojewodzie 
Mazowieckiemu należy przedstawić stanowisko Rady Gminy o uznaniu skargi za bezzasadną. 
 
 
 
 
 
 
Dot. LEX-I.1410.32.2016.MZ 

 Skarga z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie nie rozpatrzenia przez Radę Gminy Jaktorów 

skierowanej do niej skargi z dnia 18 maja 2015 r. na Wójta Gminy. 

Przewodniczący odczytał wyjaśnienie Wójta w tej sprawie. 

               ,, W związku ze skargą na Wójta Gminy Jaktorów  złożoną do Rady Gminy w dniu 18 

maja 2015r. uprzejmie wyjaśniam, że w dniu 22  kwietnia 2015 r. Wojewoda Mazowiecki  

zawiadomił o wszczęciu  postępowania nadzorczego  w sprawie stwierdzenia nieważności  

uchwały Nr VI/51/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania 

doraźnej komisji. Zawiadomienie zostało przesłane do Urzędu Gminy faxem w dniu                  

24 kwietnia 2015 r. dlatego też poinformowano skarżącą , która wówczas była 

przewodniczącą  tej komisji, o nie podejmowanie działań przez komisję do czasu wydania 

przez Wojewodę rozstrzygnięcia nadzorczego. Konsekwentnie zatem próby zwołania przez 

przewodniczącą komisji kolejnych posiedzeń uznałem za wstrzymane do czasu wydania przez 

Wojewodę rozstrzygnięcia nadzorczego. Wojewoda wydał rozstrzygnięcie dnia 5  maja 

2015r., w którym  stwierdził nieważność uchwały w części powołania w skład komisji osób z 

poza Rady Gminy Jaktorów między innymi skarżącej, która  pełniła w tej komisji funkcję 

przewodniczącej.’’ 

Radni zostali zapoznani z wyjaśnieniem złożonym przez Wójta w tej sprawie .  
W głosowaniu 11 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 1 ,,wstrzymujący się’’ Rada Gminy uznała skargę za 
bezzasadną.  
 
 
Dot. LEX-I.1410.31.2016.MZ 

        W związku   ze skargą  Stowarzyszenia Nasza Mała Ojczyzna  złożoną do Wojewody 

Mazowieckiego w dniu  27 czerwca 2016r. na działanie i pracę Rady Gminy Jaktorów .. 

Przewodniczący przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie. 

1) ,,Zarzut, że Sesje Nadzwyczajne Rady Gminy w okresie XII. 2014 – IX. 2015 odbywają 

się z naruszeniem Statutu Gminy jest nieuzasadniony. Sesje w tym okresie były 

zwołane przez Przewodniczącego Rady Gminy na pisemny wniosek Wójta  w terminie 

umożliwiającym jej odbycie, gdy zachodziła konieczność pilnego zajęcia stanowiska i 

podjęcia przez Radę uchwał  w sprawach niecierpiących zwłoki . Jest to zgodne z § 21 

ust 7 Statutu Gminy przyjętego uchwałą Nr XXVI/180/2004 Rady Gminy Jaktorów z 

dnia 14 czerwca 2004r. z późn. zmianami. 

2) Wójt Gminy rzeczywiście osobiście nie uczestniczył w posiedzeniach Rady Gminy 

jednakże był w stałym kontakcie z Radnymi we wszystkich bieżących sprawach Gminy 

a na Sesjach organ wykonawczy Gminy reprezentował  Zastępca Wójta. 

3)  Z powodu nieumyślnego skasowania przez pracownika Biura Rady w szablonie wersji 

elektronicznej protokołu z Sesji pozycji ,, godz. zakończenia Sesji” w protokołach od nr 

I/2014 do XVI/2016 rzeczywiście nie była zapisana godzina zakończenia obrad. Po 
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zwróceniu uwagi na ten fakt poprawiono szablon i aktualnie jest już na bieżąco 

odnotowana w protokole godzina zakończenia Sesji. 

4) Przyjęcie kilku protokołów na Sesji w dniu 17 sierpnia 2015 roku spowodowane było 

tym, że w okresie maj- sierpień 2015 r. odbywały się krótkie Nadzwyczajne Sesje, na 

których w porządku obrad nie umieszczano punktu ,, przyjęcia protokołu z ostatniej 

Sesji Rady Gminy’’. Ze względu na to, że tych protokołów już się nagromadziło przy 

kolejnej Sesji Nadzwyczajnej w dniu 19 sierpnia 2015r. podjąłem decyzję o 

umieszczeniu w porządku obrad tego punku i spowodowałem tym samym  przyjęcie 

poprzednich kilku protokołów na tej Sesji co uważam za słuszne i nie  naruszające 

Statutu Gminy. 

 

5) W porządku obrad Sesji rzeczywiście  nie ma punktu ,, Odpowiedzi na zgłoszone 

interpelacje” ze względu na fakt, że na Sesjach Radni nie zgłaszają interpelacji – w 

związku z tym bezcelowe jest wpisywanie punktu ,, odpowiedzi ‘’ jeśli nie ma   na co 

odpowiadać. Natomiast  Radni zgłaszają na Sesji wiele wniosków, które są często 

mylnie rozumiane jako interpelacje. Wnioski są z reguły na bieżąco omawiane lub 

przyjmowane do realizacji, jeśli są zasadne. 

Natomiast punkt ,, informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym’’  Radni 

zdecydowali swego czasu, żeby pomijać w porządku obrad Sesji, gdyż ich intencją było 

skupienie się na Sesji i rozstrzyganie  o ważnych sprawach Gminy. Jednakże punkt ten 

przywrócono  do porządku obrad w momencie, kiedy na Sesjach organ prowadzący 

reprezentował Zastępca Wójta. Obecnie Wójt Gminy uczestniczy  w Sesjach i składa 

osobiście sprawozdanie ze swej  działalności. 

6)  Zdarza się, że projekty uchwał nie zawierają pisemnego uzasadnienia czy podpisu 

radcy prawnego  ale na komisjach i Sesjach Wójt lub merytoryczni pracownicy zawsze 

uzasadniają i omawiają konieczność podjęcia przedkładanych uchwał, a w Sesjach 

zawsze uczestniczy radca prawny, który jeśli  nawet nie podpisał faktycznie uchwał to 

zawsze Radni, jeśli mają wątpliwości mogą  wystąpić o jego stanowisko co do 

projektów uchwał. Natomiast skutki finansowe wynikające z realizacji 

podejmowanych uchwał zawarte są zawsze w tych uchwałach , które tego wymagają. 

7)  Radni może nie mają ustalonych stałych dyżurów  w Biurze Rady, jednakże  na 

bieżąco w terenie spotykają się ze swoimi wyborcami i nigdy nie było negatywnych 

informacji , że z kimkolwiek z Radnych wyborca nie może się porozumieć. 

8) Odnośnie posiedzeń komisji, planów pracy, protokołów, sprawozdań z działalności 

komisji – do czerwca 2016 roku komisje Rady we własnym zakresie sporządzały w/w 

dokumenty. Jednakże ze względu na fakt, że nie wszyscy Przewodniczący komisji 

dysponują wystarczającą ilością czasu potrzebną do prowadzenia pełnej 

dokumentacji pracy komisji Wójt wyznaczył pracownika biura Rady do udziału w 

posiedzeniach komisji, który pod nadzorem Przewodniczących komisji przygotuje 

wymaganą dokumentację. Jest to duże usprawnienie pracy komisji i zapewni ich 

działalność  zgodną ze Statutem Gminy. 

9) Używane  w protokołach z Sesji określenia stanowisk pracy niezgodne z regulaminem  

organizacyjnym tzw. nazwy zwyczajowe) zostały wyeliminowane   i są  już zapisywane 

w protokołach prawidłowo. Wcześniej nie zwrócono uwagi na niewielkiej rangi 

niewłaściwe określenie stanowisk osób uczestniczących w Sesji .’’ 
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Następnie podsumował, że Rada Gminy skupia się nad rozstrzyganiem spraw ważnych dla 

całej społeczności Gminy i drobne niedociągnięcia formalne, które się zdarzają nie mają 

szczególnego negatywnego znaczenia dyskwalifikującego całokształt pracy Rady Gminy 

Jaktorów. 

Następnie zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie. 
Radny Krzysztof Jarosz powiedział, że w dużej mierze zgadza się z zarzutami zawartymi w tej 
skardze, 
Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawione  stanowisko w tej sprawie. 
Rani w głosowaniu 11 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 1 ,,wstrzymujący się ‘’ uznali, że Wojewodzie 
Mazowieckiemu należy przedstawić stanowisko Rady Gminy o uznaniu skargi za bezzasadną. 
 
 
 
Dotyczy skargi na Wójta: - narada Sołtysów w dniu 9.03.2015r 

Przewodniczący odczytał wyjaśnienie Wójta w tej sprawie. 

    ,, W związku ze skargą na Wójta Gminy Jaktorów złożoną do Rady Gminy w dniu  27 

czerwca 2016 r. uprzejmie wyjaśniam, że rzeczywiście po zakończeniu we wszystkich 

Sołectwach zebrań wiejskich, na których dokonywano wyborów Sołtysów na kadencję 2015 – 

2019 w dniu 9 marca 2015 r. zaprosiłem wszystkich Sołtysów na spotkanie celem zapoznania 

się oraz omówienia zadań Sołtysa jako inkasenta podatków, sposobu, trybu i terminu 

rozliczania pobranych podatków oraz innych technicznych spraw dotyczących sprawowania 

funkcji Sołtysa. 

Zorganizowane w tym dniu spotkanie miało charakter wyłącznie roboczy dlatego też nie 

wyraziłem zgody na uczestniczenie w nim niezaproszonych osób, którą była wyłącznie 

skarżąca. Moje zachowanie było przy tym taktowne. Nie było to posiedzenie żadnego organu  

gminy, na które powołuje się skarżąca w swojej skardze, które musiałoby być  udostępnione 

wszystkim chętnym  obserwatorom. Nie znajduję zatem żadnych powodów, które 

zobowiązują mnie do spełnienia żądań skarżącej i przeproszenia za swoje zachowanie. 

Ponadto w maju i czerwcu 2015 r. odpowiedziałem skarżącej na wnioski  w tej sprawie 

złożone w trybie udostępnienia informacji publicznej.’’ 

Radni zostali zapoznani z wyjaśnieniem złożonym przez Wójta w tej sprawie .  
W głosowaniu 11 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 1 ,,wstrzymujący się’’ Rada Gminy uznała skargę za 
bezzasadną.  
 
 
Następnie Przewodniczący przedstawił swoje stanowisko w sprawie złożonych wniosków 

przez mieszkankę gminy Jaktorów w dniu 23 czerwca 2016r w trybie artykułu 241 kpa. 

1. Wobec złożonego wniosku o umieszczenie na stronie internetowej w biuletynie 

informacji publicznej protokołów  z prac  każdej Komisji Rady Gminy wyrażam 

stanowisko, że wniosek jest zasadny i wnioskuję  do przewodniczących komisji o 

przekazywanie do Biura Rady zaakceptowanych protokołów  z posiedzeń celem ich 

umieszczania w bip. 

2. Wobec złożonego wniosku o umieszczenie na stronie internetowej w biuletynie 

informacji publicznej harmonogramu prac każdej Komisji Rady Gminy z 

wyprzedzeniem przynajmniej 7 dni wraz z dołączeniem pełnej dokumentacji i 

protokołów uchwał wyrażam stanowisko, że wniosek ten można przyjąć do 

rozpatrzenia i ewentualnego uwzględnienia przy opracowaniu zamian w Statucie 
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Gminy, które planowane są do wprowadzenia w 2017 roku. 

Następnie zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie. 
Wobec braku chętnych do zabrana głosu w tej sprawie Przewodniczący poddał pod 
głosowanie przedstawione  stanowisko w tych sprawach. 
Rani w głosowaniu 11 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 1 ,,wstrzymujący się ‘’ przyjęli w/w stanowisko. 

 
 
 

Po przedstawieniu skarg i wniosków Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chce zabrać 
głos w tym punkcie. 
 
Radny Krzysztof Jarosz powiedział aby termin komisji w sprawie Programu Ochrony 
Środowiska wyznaczyć z wyprzedzeniem  7 dniowym, celem odpowiedniego przygotowania. 
 
 
 
 
 
 

 Ad 6. Przyjęcie protokołów z poprzednich  Sesji Rady Gminy.  

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

wnioski dotyczące protokołów, wobec powyższego poddaje pod głosowanie protokół Nr XXI, 

XXII, XIII, XXIV. 

Rady Krzysztof Jarosz powiedział, że protokóły zostały Radnym zbyt późno przesłane. 

Poinformował, że złożył uwagi do tych protokołów oraz prosi o uwzględnienie tych uwag.   

Radni w głosowaniu 11 ,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 1 ,,wstrzymujący się ‘’ przyjęli  w/w protokoły. 

 

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

ostatniej Sesji. 

W punkcie tym Wójt Gminy przedstawił sytuację związaną z linią 400 kV. 

Podziękował bardzo serdecznie  mieszkańcom naszej gminy, którzy w czwartek 22 września 
br. wzięli udział w Warszawie w proteście przeciwko budowie linii 400kV przez teren naszej 
gminy.  
 Powiedział, że frekwencja był bardzo duża, z gminy Jaktorów pojechało do stolicy około 500 
mieszkańców. W całym proteście z 12 gmin przyjechało około 5 tysięcy protestujących.  
Raz jeszcze podziękował wszystkim za udział w proteście oraz zaapelował o udział w 
kolejnych protestach by pokazać siłę i skuteczność demonstracji. 
 
Następnie poinformował  o podjętych zarządzeniach. 
 

Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 3 sierpnia 2016r w sprawie 
przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jaktorów, informacji o 
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planu finansowego samorządów. 
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Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2016r w sprawie 
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia 
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

 Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2016r w sprawie 
powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia 
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 10 sierpnia 2016 w sprawie przyznania 
stypendiów edukacyjnych dla uczniów 

  

Zarządzenie Nr 35A/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie. 

  

 

Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 30 sierpnia 2016 roku zmieniające 
Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016. 

  
Przewodniczący również bardzo serdecznie podziękował wszystkim uczestniczącym w 
proteście przeciwko budowie linii 400 kv na terenie gminy Jaktorów. 

Ad.8 Zapytania i interpelacje. 

W punkcie tym głos zabrał radny Krzysztof Jarosz. Zapytał czy gmina Jaktorów podjęła już 

kroki prawne w sprawie linii 400 kv, czy mamy już odpowiednią kancelarię. Następne radny 

zapytał czy na dzień 24 października br. na posiedzenie Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego będzie zapewniony autokar. Pan Wójt odpowiedział na pytania, że autokar 

będzie zapewniony oraz, że są już pewne przymierzenia co do kancelarii prawnej. 

 Ad. 9 Wolne wnioski. 

W  punkcie tym głos zabrali mieszkańcy, którzy poruszyli tematy z wiązane z drogami, 

bezpieczeństwem,  ładem i porządkiem w gminie Jaktorów. Zostały także poruszone tematy 

związane z funkcjonowaniem Rady Gminy , skargami . 

 
 

 

Ad . 10 Zakończenie obrad. 

Przewodniczący  o godz. 20.55 zamknął obrady sesji i podziękował wszystkim obecnym na  
sali obrad za przybycie, życząc jednocześnie miłego wieczoru. 

                                                                      

     Protokółowała:                                                                Przewodniczący Rady Gminy 
   
    Wójcik Monika                                                                       MIROSŁAW BYCZAK  


