P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2017
Sesji Rady Gminy Jaktorów
z dnia 6 lutego 2017r.

Ad. 1 Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1700 otworzył XXX 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: radny Rafał
Szwed, radna Hanna Regulska i radna Iwona Barańska.
Ponadto w obradach udział wzięli:
- Zastępca Wójta Gminy pan Zbigniew Guzewski
- Sekretarz Gminy Jaktorów pani Wanda Brzywczy,
- Doradca Wójta pan Sławomir Kamiński
- radca prawny pani Jolanta Miśkiewicz,
- Dyrektorzy Szkół
- 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 wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji
Powiatu Grodziskiego, punkt 3d projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, oraz zdjąć z
porządku obrad punkt 3j w sprawie nadania nazw drogom ( Letnia, Zimowa,
Skośna, Cienista, Irysowa, Babie Lato, Owsiana), zdjąć z porządku obrad punkt 3k w
sprawie nadania nazw drogom ( Batalionu ,,Zośka”, Truskawkowa, Majora
Kotowskiego, Żołnierzy Wyklętych, Zaginionej Kasetki, Strzelecka) i zdjąć z
porządku obrad punkt 3o w sprawie Statutów Sołectw Gminy Jaktorów
Radni jednogłośnie przyjęli w/w wnioski Przewodniczącego .
Przewodniczący zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad.
Radny Krzysztof Jarosz przedstawił wniosek dotyczący wprowadzenia punktu 4a g
jako Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych
uchwał od
ostatniej Sesji. Przedstawił także wniosek w sprawie usunięcia punktu 5 Przyjęcie
protokołów z poprzednich Sesji Rady Gminy. Zaproponował także wprowadzenie
w punkcie 3 projektu uchwały w sprawie ustanowienie pomników przyrody.
Radni w głosowaniu 11 ,,za”, 0,, przeciw”, 1,, wstrzymujący się ‘’ przyjęli pierwszy
wniosek radnego Krzysztofa Jarosza .
Radni w głosowaniu 2 ,,za”, 9,, przeciw”, 1,, wstrzymujący się ‘’ odrzucili drugi
wniosek radnego Krzysztofa Jarosza .
1

Radni w głosowaniu 3 ,,za”, 7,, przeciw”, 2,, wstrzymujących się ‘’ odrzucili trzeci
wniosek radnego Krzysztofa Jarosza .
Wobec braku innych zgłoszeń Przewodniczący odczytał proponowany porządek
obrad z wprowadzonymi przez siebie autopoprawkami.
1. Otwarcie

XXX Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji Powiatu Grodziskiego
b) zaliczenia drogi na terenie Gminy Jaktorów do kategorii dróg gminnych,
c) ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli , ustalenia specjalności i form kształcenia, na które
dofinansowanie to będzie przyznawane oraz przyjęcia planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Jaktorów,
d) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów – Kolonia, gmina Jaktorów,
f) nadania nazwy drodze (Turniowa),
g)nadania nazwy drodze ( Małego Księcia),
h)nadania nazwy drodze ( Jana Styki ),
i)nadania nazwy drodze ( Platynowa),
j)nadania nazwy drodze ( Mieszka I ),
k)nadania nazwy drodze ( Agrestowa),
l) zmiany uchwały Rady Gminy Jaktorów nr XIII/85/2015 z dnia 19
października 2015 r. w sprawie nadania nazw drogom ( Maślaka, Borowika)
m) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz. 663/14 Stare Budy),
n) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów,
o) zmiany składu osobowego komisji Budownictwa, Planowania
Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii Rady Gminy,
p) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów,
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4.Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych uchwał
od ostatniej Sesji.
5. Sprawy organizacyjne.
6. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Gminy.
7. Zapytania i interpelacje.
8. Wolne wnioski
9. Zakończenie obrad.

Radni w głosowaniu 9 ,,za”, 0 ,, przeciw”, 3 ,, wstrzymujący się ‘’ przyjęli
proponowany porządek obrad.

Ad.3a Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec likwidacji Powiatu
Grodziskiego.
Projekt tej uchwały omówił szczegółowo pan Sławomir Kamiński doradca Wójta.
Radny Krzysztof Jarosz złożył poprawkę do w/w projektu uchwały. Zaproponował
aby doprecyzować projekt uchwały wprowadzając zdanie w brzmieniu ,,Rada
Gminy wyraża wolę pozostania we wspólnej jednostce samorządu terytorialnego
szczebla powiatowego razem z miastem gminą Grodzisk Maz.” Poinformował, także
o potrzebie referendum w tej sprawie gdyż głos mieszkańców gminy Jaktorów jest
najważniejszy w tak ważnej kwestii. Poinformował, że w merytorycznym
uzasadnieniu do tego projektu uchwały powinno znaleźć się takie zdanie jak: Gmina
Jaktorów geograficznie, komunikacyjnie i społecznie jest powiązana z Grodziskiem
Maz. i Warszawą.
Radni w głosowaniu 6 ,,za”, 5,, przeciw”, 1,, wstrzymujący się ‘’ przyjęli poprawkę
radnego Krzysztofa Jarosza .
Rada Gminy w głosowaniu 11 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 1 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła
uchwałę Nr XXX/226/2017, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 3b Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Jaktorów
do kategorii dróg gminnych.
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany
na posiedzeniu połączonych komisji i uzyskał akceptacje.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 12 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się ‘’ podjęła
uchwałę Nr XXX /227/2017 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad.3c Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2017 maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli , ustalenia specjalności i form kształcenia, na
które dofinansowanie to będzie przyznawane oraz przyjęcia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w
szkołach prowadzonych przez Gminę Jaktorów.
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany
na posiedzeniu połączonych komisji i uzyskał akceptacje.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 12 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się ‘’ podjęła
uchwałę Nr XXX /228/2017 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 3d. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany
na posiedzeniu połączonych komisji i został zmodyfikowany według uwag komisji.
Radna Elżbieta Idrian poinformowała, że w poprawionej obecnie uchwale wracamy
do starych obwodów i zaapelowała do Radnych o właściwe podjęcie decyzji dot. tej
uchwały.
Radny Krzysztof Jarosz poprosił aby na przyszłość do tego rodzaju uchwał załącznik
dodatkowo stanowiła mapa .
Poprosił Dyrektorów Szkół o przygotowanie dla Radnych szlaku przejazdu
autobusów szkolnych jaktorowskiego i międzyborowskiego.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 12 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się ‘’ podjęła
uchwałę Nr XXX /229/2017 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.3e Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jaktorów – Kolonia,
gmina Jaktorów.
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany
na posiedzeniu połączonych komisji i uzyskał akceptacje.
Radny Krzysztof Jarosz zadał pytanie dot. projektu uchwały.
Wobec braku innych chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt
uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 12 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się ‘’ podjęła
uchwałę Nr XXX /230/2017 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu
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Ad.3f Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze ( Turniowa).
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany
na posiedzeniu połączonych komisji i został podjęta decyzja o zmianie nazwy ulicy
na ulicę Karpacką. Jednak ulica ta jest ulicą prywatną i Rada powinna uwzględnić
prośbę mieszkańców tej ulicy, którzy wnioskowali o ulicę Turniową.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 11,,za”, 0 ,,przeciw”, 1 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła
uchwałę Nr XXX /231/2017 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.3g Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze ( Małego Księcia).
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany
na posiedzeniu połączonych komisji i uzyskał akceptacje.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 12 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się ‘’ podjęła
uchwałę Nr XXX /232/2017 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.3h Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze ( Jana Styki).
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany
na posiedzeniu połączonych komisji i został podjęta decyzja o zmianie nazwy ulicy
na ulicę Turystyczną.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 12 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się ‘’ podjęła
uchwałę Nr XXX /233/2017 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.3i Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze (Platynowa).
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany
na posiedzeniu połączonych komisji i uzyskał akceptacje.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 12 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się ‘’ podjęła
uchwałę Nr XXX /234/2017 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.3j Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze ( Mieszka I).
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany
na posiedzeniu połączonych komisji i uzyskał akceptacje.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 12 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się ‘’ podjęła
uchwałę Nr XXX /235/2017 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad.3k Podjęcie uchwały w sprawie nadana nazwy drodze ( Agrestowa).
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany
na posiedzeniu połączonych komisji i uzyskał akceptacje.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 12 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się ‘’ podjęła
uchwałę Nr XXX /236/2017 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
AD.3l Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jaktorów nr
XIII/85/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie nadania nazw drogom (
Maślaka, Borowika).
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany
na posiedzeniu połączonych komisji i uzyskał akceptacje.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 12 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się ‘’ podjęła
uchwałę Nr XXX /237/2017 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.3ł Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (
dz. 663/14 Stare Budy).
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany
na posiedzeniu połączonych komisji i uzyskał akceptacje.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 12 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się ‘’ podjęła
uchwałę Nr XXX /238/2017 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3m Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Projekt tej uchwały zreferował pani Agnieszka Boniecka z referatu Gospodarki
Odpadów Komunalnych. Poinformowała, że w/w projekt uchwały podyktowany
jest tym, iż w czerwcu tego roku kończy się umowa z dotychczasowym odbiorcom
odpadów komunalnych w gminie Jaktorów, dlatego też przygotowujemy się do
kolejnego przetargu. Zgodnie z ustawą proponujemy w tej uchwale aby gmina
przejęła na siebie obowiązek wyposażenia mieszkańców w pojemniki do odbierania
odpadów komunalnych. W uchwale tej została zwiększona częstotliwość odpadów
zielonych . Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców zrezygnowaliśmy z
punktu mobilnego odbioru odpadów zielonych, proponując odbiór w okresie letnim
6

raz w miesiącu z nieruchomości. Został także wprowadzony zapis dot. PSZOK -u,
gdzie zostały określone jakie odpady mieszkaniec będzie mógł własnym
transportem przywieść do takiego punktu.
Radny Krzysztof Jarosz poinformował, że wyposażenie mieszkańców w pojemniki
znacznie podniesie koszty odbioru odpadów i mieszkaniec powinien mieć
możliwość wyboru czy chce mieć nowy pojemnik czy tez nie.
Zastępca Wójta pan Zbigniew Guzewski przedstawił kalkulacje wzrostu ceny, która
wyniesie ok 25 gr na jedna osobę w miesiącu.
W punkcie tym do głosu doszli mieszkańcy, którzy wyrazili swoje niezadowolenie i
obawy dot. zapisu w sprawie PSZOK -u.
Po przerwie i burzliwej dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały .
Rada Gminy w głosowaniu 10 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 2 ,,wstrzymujących się ‘’ podjęła
uchwałę Nr XXX /239/2017 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3o Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji
Budownictwa, Planowania Przestrzennego, Rolnictwa i Ekologii Rady Gminy.
Przewodniczący poinformował, że obecnie komisja składa się z dwóch członków
gdyż rada Beata Kapuścińska złożyła rezygnacje ze składu osobowego komisji.
Poprosił o zgłaszanie się przez radnych chętnych do pracy w w/w komisji.
Radny Krzysztof Jarosz zgłosił kandydaturę radnego Wiesława Świderskiego.
Radny Wiesław Świderski nie wyraził zgody na kandydowanie w komisji.
Radna Krystyna Ficner zgłosił swoją kandydaturę. Radni w głosowaniu 11 ,,za”, 0
,,przeciw”, 1 ,,wstrzymujący się ‘’ przyjęli kandydaturę radnej Krystyny Ficner.
Wobec braku innych chętnych Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 11 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 1 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła
uchwałę Nr XXX /240/2017 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.3p Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Jaktorów.
Przewodniczący poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany
na posiedzeniu połączonych komisji i uzyskał akceptacje.
Radny Krzysztof Jarosz zgłosił wniosek aby w § 6a wprowadzić zapis w brzmieniu ,,
mieszkańcy, którzy posiadają własne pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych i zrezygnują z pojemnika gminnego będą ponosić obniżoną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Radni w głosowaniu 2 ,,za”, 8 ,,przeciw”, 2 ,,wstrzymujących się ‘’ odrzucili wniosek
radnego Krzysztofa Jarosza.
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Pani Jolanta Miśkiewicz radca prawny Urzędu Gminy wyjaśniła, że nie można
różnicować opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od tego
czy ktoś posiada pojemnik czy nie posiada, opłaty są jednolite dla wszystkich.
Wobec braku innych chętnych Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Rada Gminy w głosowaniu 9 ,,za”, 2 ,,przeciw”, 1 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła
uchwałę Nr XXX /241/2017 , która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4 Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych
uchwał od ostatniej Sesji.
Informację z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych uchwał od
ostatniej Sesji przedstawił zastępca Wójta Gminy pan Zbigniew Guzewski.
Odczytał podjęte zarządzenia:
ZARZĄDZENIE Nr 1/2017
Wójta Gminy Jaktorów
z dnia 2 stycznia 2017 roku
w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków w
Urzędzie Gminy Jaktorów na rok 2017.
ZARZĄDZENIE Nr2/2017
z dnia 2 stycznia 2017 roku
w sprawie
ZARZĄDZENIE Nr 3/2017
Wójta Gminy Jaktorów
z dnia 10 stycznia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017.
ZARZĄDZENIE Nr 4 / 2017
Wójta Gminy Jaktorów
z dnia 1 lutego 2017 roku
w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy J
aktorów w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaktorów na 2017 r.
ZARZĄDZENIE Nr 5/2017
Wójta Gminy Jaktorów
z dnia 2 lutego 2017 roku
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w sprawie powołania Komisji Konkursowej w konkursie ofert na powierzenie
realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w 2017 roku.
Poinformował także, o podpisaniu przez Wójta Gminy w dniu 16 stycznia 2017 roku
z Zarządem Województwa Mazowieckiego umowę na budowę parkingów w
Międzyborowie.
Ad. 5 Sprawy organizacyjne.
W punkcie tym Przewodniczący o skargach jakie wpłynęły do biura Rady, oraz
poinformował,że skargi te przekazuje komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaktorów
celem wnikliwego rozpatrzenia.
Następnie Przewodniczący poinformował o piśmie od Wójta Gminy skierowanym
do Rady Gminy w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Jaktorów
nieruchomości.
W punkcie tym głos zabrała radna Elżbieta Idrian, pytając czy Wójt Gminy
wystosował pisma do Rady Powiatu w związku z ulica Topolową. Zapytała także
czy Pan Sławomir Kamiński nadal pełni funkcję pełnomocnika Wójta ds, linni 400
Kv?
Radny Krzysztof Jarosz zadał pytanie dot. przetargu wykonawcy ścieżki rowerowej,
jakie są zadania wobec wykonawcy tej ścieżki. Zapytał także o zaawansowanie
projektu odnawialnych źródeł energii.

Ad.6 Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący poinformował, że do biura Rady Gminy nie wpłynęły żadne uwagi
ani wnioski dotyczące protokołów. Przewodniczący poddał pod głosowanie
protokół nr XXVIII i nr XXIX.
Radni w głosowaniu 9,,za’’, 2 ,,przeciw’’, 1 ,,wstrzymujący się ‘’ przyjęli w/w
protokoły.

Ad. 7 Zapytania i interpelacje.
Wobec braku chętnych do zabrania głosu Przewodniczący przeszedł do kolejnego
punktu porządku obrad.
Ad.8 Wolne wnioski.
W punkcie tym głos zabrali radni :
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Radny Sylwester Drązikowski poinformował ,że został przesłuchany przez policję w
sprawie porysowanego auta radnego Krzysztofa Jarosza, gdyż został wskazany jako
podejrzany w tej sprawie.
Radny Krzysztof Jarosz poinformował, że radny Sylwester Drązikowski został
wskazany w sprawie jako mogący coś widzieć w dniu zdarzenia, gdyż wcześniej
opuścił Sesję Rady Gminy.
Zgłosił wniosek w sprawie wezwania Wójta Gminy do przygotowania uchwały w
sprawie zmiany budżetu Gminy Jaktorów na 2017 rok i przeznaczenie środków
finansowych na oświetlenie terenu wokół Gimnazjum w Jaktorowie i założenie
monitoringu na zewnątrz.
Radni w głosowaniu 10,,za’’, 0 ,,przeciw’’, 1 ,,wstrzymujący się ‘’ przyjęli w/w
wniosek.
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W punkcie tym także głos zabrali mieszkańcy.
Pani Joanna Celuch poruszyła temat skarg oraz temat Statutu Sołectw.
Państwo Mariola Sokólska – Połutrenko i Grzegorz Połutrenko, poruszyli temat
informacji publicznej.
Pani Małgorzata Wojcieszak poruszyła temat komisji Budownictwa.

Ad.9 Zakończenie obrad.
Przewodniczący o godz. 21.15 zamknął obrady Sesji i podziękował wszystkim
obecnym na sali obrad za przybycie, życząc jednocześnie miłego wieczoru.

Protokółowała:
Wójcik Monika

Przewodniczący Rady Gminy
MIROSŁAW BYCZAK
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