
 

P R O T O K Ó Ł  Nr XX/ 2016

Sesji  Rady Gminy Jaktorów
z dnia 27 czerwca 2016r.

Ad. 1  Otwarcie XX Sesji Rady Gminy.

     Przewodniczący Rady Pan Mirosław Byczak o godz. 1700 otworzył XX  Sesję VII kadencji
Rady Gminy Jaktorów. Po serdecznym powitaniu wszystkich zgromadzonych i zapoznaniu się z
listą   obecności  stwierdził,  iż  w  posiedzeniu  uczestniczy  13  Radnych  co stanowi  kworum
niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji.  Nieobecny był radny:  Rafał Szwed oraz
Ireneusz Orliński
Ponadto w obradach udział wzięli:
- Wójt Gminy Jaktorów pan Maciej Śliwerski
- Sekretarz  Gminy Jaktorów pani Wanda Brzywczy,
- Zastępca Wójta pan Zbigniew Guzewski,
- Skarbnik  Gminy Jaktorów pani Jadwiga Florczak,
- radca prawny  pani Jolanta Miśkiewicz,
- Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie pan Dariusz  Grabowski
- Sołtysi 
- Mieszkańcy.

Ad. 2  Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący poinformował, że wszyscy Radni otrzymali proponowany porządek obrad, do
tego porządku  chciałby wprowadzić następujące zmiany:  Zdjąć z porządku obrad punkt 4a,
4f,  4g,  natomiast  na  to  miejsce  wprowadzić  jako  punkt  4f  projekt  uchwały  w  sprawie
udzielenia  pomocy  rzeczowej  dla  Miasta  Żyrardów,  punkt  4g  projekt  uchwały  w sprawie
przyjęcia  do  realizacji  Planu  Gospodarki  Niskoemisyjnej  na  lata  2015  -2020  dla  Gminy
Jaktorów, 4i projekt uchwał w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Dodał, że
są to ustalenia z posiedzenia połączonych komisji Rady Gminy. Wobec braku innych zgłoszeń
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad z wprowadzonymi zmianami. 

1. Otwarcie XX  Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy 

Jaktorów w latach 2012 – 2015.
4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
b) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów,
c) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
d) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi,
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e) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

f) udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta Żyrardów,

g) przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-2020 dla Gminy 

Jaktorów,
h) zmieniająca Uchwałę Budżetową gminy Jaktorów na rok 2016,
i) wygaśnięcia mandatu radnego.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania 

Budżetu gminy za rok 2015.
a) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez 

Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania budżetu za rok 2015,
b) zapoznanie Rady Gminy z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy,
c) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez 

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jaktorów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015,
e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2015.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych uchwał od    

ostatniej Sesji.

7. Sprawy organizacyjne.
8. Przyjęcie protokołów z poprzednich  Sesji Rady Gminy.
9. Zapytania i interpelacje.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Proponowany porządek obrad z wprowadzonymi zamianami Radni przyjęli ,,jednogłośnie’’.

Ad. 3 Przyjęcie sprawozdania z wykonania programu przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy 

Jaktorów w latach 2012 – 2015.
Przewodniczący poinformował, że w/w sprawozdanie uzyskało akceptacje na posiedzeniu 
połączonych komisji Rady Gminy. 

Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 13,,za”, 0,, 
przeciw”,     0,, wstrzymujących się” przyjęła w/w sprawozdanie.

Ad. 4a Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Przewodniczący również poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na 

posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy i uzyskał akceptacje.
 Przewodniczący zapytał czy ktoś  z Radnych chciałby zabrać głos w sprawie dotyczącej projektu 

uchwały.
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Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 13,,za”, 0,, 
przeciw”,     0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XX/164/2016, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4b Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Jaktorów.

Przewodniczący również poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na 

posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy i uzyskał większością głosów akceptacje. 

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

uchwały.

Radna  p. Iwona Barańska powiedziała, że w regulaminie tym są pewne nieścisłości i 

należałoby ten regulamin  w jak najszybszym czasie poprawić.
Wobec braku   innych pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 10,,za”, 
2,, przeciw”,     1,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XX/165/2016, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad .4c Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów.

Przewodniczący również poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na 

posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy i uzyskał akceptacje. 
Przewodniczący zapytał czy ktoś  z Radnych chciałby zabrać głos w sprawie dotyczącej projektu 

uchwały.

Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 13,,za”, 0,, 
przeciw”,     0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XX/166/2016, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4d Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący również poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na 

posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy i uzyskał akceptacje. 
Przewodniczący zapytał czy ktoś  z Radnych chciałby zabrać głos w sprawie dotyczącej projektu 

uchwały.

Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 12,,za”, 0,, 
przeciw”,     1,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XX/167/2016, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4e Podjęcie uchwały określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Przewodniczący również poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na 

posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy i uzyskał akceptacje.
 Przewodniczący zapytał czy ktoś  z Radnych chciałby zabrać głos w sprawie dotyczącej projektu 

uchwały.
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Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 13,,za”, 0,, 
przeciw”,     0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XX/168/2016, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4f Podjęcie udzielenia pomocy rzeczowej dla Miasta Żyrardów.

Przewodniczący również poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na 

posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy i uzyskał akceptacje. 
Przewodniczący zapytał czy ktoś  z Radnych chciałby zabrać głos w sprawie dotyczącej projektu 

uchwały.

Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 11,,za”, 0,, 
przeciw”,     2,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XX/169/2016, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4g Podjęcie uchwały przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2015-

2020 dla Gminy Jaktorów.

Przewodniczący również poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na 

posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy i większością głosów uzyskał akceptacje. 

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

uchwały.

Radny Krzysztof Jarosz zabrał głos  w sprawie  w/w projektu uchwały i powiedział o swoich 

spostrzeżeniach.
Wobec braku innych  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 12,,za”, 
0,, przeciw”,     1,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XX/170/2016, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

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

2016.

Przewodniczący również poinformował, że projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na 

posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy i uzyskał akceptacje. 
Pan Wójt Maciej Śliwerski zreferował dodatkowe zmiany   w projekcie uchwały. 

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

uchwały.
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Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 13,,za”, 0,, 
przeciw”,     0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XX/171/2016, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4i Podjecie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
Przewodniczący odczytał uzasadnienie do tego projektu uchwały. Przewodniczący zapytał czy ktoś  z 

Radnych chciałby zabrać głos w sprawie dotyczącej projektu uchwały.

Wobec braku  pytań przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w głosowaniu 13,,za”, 0,, 
przeciw”,     0,, wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr XX/172/2016, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5a Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych 
przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania budżetu za rok 2015.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr Pł.153.2016 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2016 roku, w sprawie 
wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Jaktorów sprawozdaniach z wykonania 
budżetu za rok 2015.

Ad.5b Zapoznanie Rady Gminy z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy.
Wice Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Hanna Regulska odczytała opinię Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy w Jaktorowie o wykonaniu budżetu Gminy Jaktorów za rok 2015
  Komisja Rewizyjna Rady Gminy  Jaktorów na posiedzeniu w dniu  24 maja roku 2016r., 
rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy Jaktorów z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok,   
sprawozdania finansowe oraz informację o stanie mienia Gminy , porównała z wynikami 
kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku oraz innymi sprawozdaniami i uwagami innych
komisji, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień Wójta.
 Komisja Rewizyjna w składzie: Ireneusz Orliński, Regulska Hanna pozytywnie opiniuje 
wykonanie budżetu gminy za rok 2015, w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów 2 ,,za”, 0 
,,przeciw”, 0 ,,wstrzymujących się” przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy Jaktorów.

Ad.5c Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym 
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jaktorów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał Uchwałę Nr Pł.208.2016 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 czerwca 2016 roku, w sprawie 
wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jaktorów wniosku w 
sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Ad.5d Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że ten projekt uchwały był szczegółowo 
omawiany na posiedzeniu połączonych komisji przed sesją i uzyskał akceptacje.
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Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w sprawie w/w 
sprawozdania.
Radny p. Krzysztof Jarosz poinformował o swoich spostrzeżeniach dot. sprawozdania 
finansowego za rok 2015.
Przewodniczący zapytał czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos w sprawie dotyczącej projektu 
uchwały. Wobec braku innych wniosków i uwag Przewodniczący odczytał omawiany projekt 
uchwały. Rada Gminy w głosowaniu jawnym 12 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 1 ,,wstrzymujące się’’ 
podjęła uchwałę Nr XX / 173/2016, która stanowi załącznik  do niniejszego protokołu.
/ Radnych obecnych na sesji- 13 /

Ad.5e Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2015 rok.
Przewodniczący poinformował, że ten projekt uchwały również był omawiany na posiedzeniu 
połączonych komisji i uzyskał akceptacje.
Przewodniczący zapytał czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu w/w 
projektu uchwały.
Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie 
udzielenia Wójtowi  Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
Rada Gminy  w głosowaniu jawnym 12 ,,za”, 0 ,,przeciw”, 1 ,,wstrzymujący się ‘’ podjęła 
uchwałę     Nr XX/174/2016, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
/ Radnych obecnych na sesji -13 / ‘’

Ad. 6 Informacja z działalności Wójta Gminy, podjętych zarządzeń i uchylonych uchwał od    
ostatniej Sesji.
Pan Wice Wójt Zbigniew Guzewski odczytał  podjęte zarządzenia.

 Zarządzenie Nr 23/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 8 czerwca 2016 roku zmieniające 
Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2016 .

Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 
przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 
Jaktorowie.

Ad. 7 Sprawy organizacyjne.
W punkcie tym Przewodniczący poinformował o pismach jakie wpłynęły do biura Rady Gminy, 

dotyczące podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego.

Radna Hanna Regulska odczytała protokół komisji Rewizyjnej  w sprawie  pisma Państwa 

Makles-  Jakubiak dot. wezwania do  usunięcia naruszenia prawa i poinformowała że:  Cały 

obszerny materiał zebrany w powyższej sprawie  był szczegółowo omawiany i wnikliwie 

rozpatrywany na posiedzeniu połączonych komisji Rady Gminy w dniu 9 listopada 2015 roku. 
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Na Sesji w dniu 30 listopada 2015 r. Rada po zapoznaniu się ze stanowiskiem połączonych 

komisji Rady i komisji Rewizyjnej  w głosowaniu większością głosów uznała skargę za 

bezzasadną.  Komisja stwierdziła, że  zarzuty zawarte  w piśmie  z dnia 16 maja  2016 roku 

były już rozpatrywane przez Radę – stwierdziła, że w  w/w piśmie  nie ma żadnych nowych 

okoliczności mogących mieć wpływ na zmianę opinii komisji Rewizyjnej. 
W związku z powyższym komisja Rewizyjna podtrzymuje swoje stanowisko z dnia  9 listopada 

2015 roku i wnioskuje by uznać zarzuty zawarte w/w piśmie za bezzasadne.   Przewodniczący 

ogłosił dyskusje, wobec braku chętnych do zabrania głosu sformułował wniosek ,, Kto z 

Radnych jest za przyjęciem stanowiska komisji Rewizyjnej jako stanowiska Rady w powyższej 

sprawie. Radni w głosowaniu 9 ,,za”, 3,, wstrzymujących się’’, 1 ,, przeciw” przyjęli wniosek 

Przewodniczącego, który jest jednocześnie stanowiskiem Rady w powyższej sprawie.

Ad. 8 Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Gminy.
Pan Przewodniczący zapytał czy Radni mają uwagi bądź wnioski do poprawionych  protokołów z 

ostatnich sesji Rady Gminy. Wobec braku zgłoszeń przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 

protokołów z ostatnich sesji. Protokół  Nr XVIII i protokół Nr XIX zostały przyjęte  w głosowaniu 12 

,,za’’, 2 ,,wstrzymujących się’’, 0 ,, przeciw’’.

Ad. 9 Zapytania i interpelacje.
Radny p. Grzegorz Aliszewski  poprosił o zwrócenie uwagi Wójta na uschnięte drzewa zagrażające 

bezpieczeństwu na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki i Partyzantów  w Międzyborowie.
Radny Krzysztof Jarosz zapytał kiedy zostaną wybudowane wiaty przystankowe dla dzieci czekających 

na autobus szkolny oraz kiedy będą toalety publiczne w gminie Jaktorów. 

Ad.10 Wolne wnioski.
W punkcie tym głos zabrali:

Radna p. Iwona Barańska przedstawiła trzy wnioski:
Pierwszy wniosek w sprawie ustawienia koszy  na śmieci w miejscach publicznych na terenie  gminy 

Jaktorów.
Drugi wniosek w sprawie bezpieczniejszej organizacji ruchu drogowego na ul. Wojska Polskiego w 

Jaktorowie.
Trzeci wniosek  w sprawie zorganizowania w przyszłym roku pół koloni dla dzieci  w wieku szkolnym na

czas wakacji.

Radny p. Krzysztof Jarosz powiedział aby w punkcie 6 porządku obrad zamieszczać także informacje o 

przetargach.

Pani  Marianna Bielecka mieszkanka gminy Jaktorów poinformowała o bardzo dobrych wynikach 

uczniów w teście szóstoklasistów. Zabrała także głos w sprawie porządku  w Jaktorowie a dokładnie 

budynku który straszy swoim wyglądem  oraz stanowi zagrożenie dla mieszkańców i powinien być już 

dawno rozebrany.
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Pani Joanna Celuch przedstawicielka Stowarzyszenia  Nasza Mała Ojczyzna zabrała głos w sprawie 

funkcjonowania pracy Rady Gminy.

 Pani Połutrenko mieszkanka gminy Jaktorów zabrała głos w sprawie biuletynu  informacyjnego 

Urzędu Gminy Jaktorów Wieści z Gminy  w którym to wskazała o licznych  błędach  w oznaczeniu  

tabel w ścieżce przyrodniczo – dydaktycznej ,, Wydmy Międzyborowskie’’.

Pani Agnieszka Szczęsna  zabrała głos w sprawie linii 400 Kv.

Pan Piotr Tracz mieszkaniec gminy Jaktorów zabrał głos w sprawie  Przewodniczącego Rady Gminy 

Jaktorów oraz w sprawie budowy placu zabaw ,, Pajączka ‘’w szkole podstawowej w Jaktorowie. 

Zabrał także głos w sprawie oświadczenia majątkowego  pana Wice Wójta.

Pani Mieczysława Kucner mieszkanka gminy Jaktorów zapytała czy drogi będą remontowane wraz z 

chodnikami.

Pan Adam Banaszek mieszkaniec gminy Jaktorów zabrał głos w sprawie komunikacji społecznej w 

gminie Jaktorów.

Pan Rafał Łuniewski mieszkaniec gminy Jaktorów na początku swojej  wypowiedzi podziękował 

wszystkim mieszkańcom oraz Wójtowi Gminy Jaktorów za wspólną walkę w sprawie linii 400 kv. 

Następnie zabrał głos w sprawie planistyki w gminie Jaktorów.

Ad . 11 Zakończenie obrad.
Przewodniczący  o godz. 20.20 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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