PROTOKÓŁ
z XXXIII sesji Rady Gminy
z dnia 14 sierpnia 2009 r.
Lista obecności w załączeniu.
Uchwalony porządek obrad:

1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad
Przyjęcie porządku dziennego
Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy z dnia 10 czerwca 2009 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu
ewidencyjnego Nowe Gnatowice
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Teresin obejmującego część obrębu Teresin Gaj
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości położonej w
Teresinie przy ul. Zielonej z przeznaczeniem na cele biurowe związane z
funkcjonowaniem Urzędu Gminy
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w
obrębie Ludwików gminy Teresin stanowiącej drogę
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Sochaczewskiemu na realizację zadania: „przebudowa dróg powiatowych na terenie
Gminy Teresin”
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na
sfinansowanie planowanego deficytu
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
11. Informacja Przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym
12. Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy
13. Interpelacje i zapytania
14. Wolne wnioski
15. Zakończenie obrad
Sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard.
Obrady rozpoczęły się o godz. 1300.
Obecnych 14 radnych (nieobecna: Małgorzata Matejka)
Ad. pkt 1,2 -

Otwarcie obrad
Przyjęcie porządku dziennego

Przewodniczący RG - otworzył obrady XXXIII sesji Rady Gminy i powitał wójta,
pracowników urzędu gminy, radnych, sołtysów oraz wszystkie osoby przybyłe na sesję. Na
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Przedstawiając porządek obrad
Przewodniczący RG zaproponował dokonanie w nim następujących zmian:
- w związku ze zmianą brzmienia § 1 projektu uchwały w sprawie nabycia zabudowanej
nieruchomości położonej w Teresinie przy ul. Zielonej z przeznaczeniem na cele biurowe

związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy przygotowana została nowa, poprawiona
uchwała, która będzie przedmiotem obrad w pkt. 6;
- wprowadzić, jako pkt 8, dodatkowy projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu na realizację zadania: „przebudowa dróg
powiatowych na terenie Gminy Teresin”. Numeracja kolejnych punktów zwiększy się o jeden
- wprowadzić w pkt. 10 poprawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2009.
Zmienione projekty uchwał oraz dodatkową uchwałę dotyczącą pomocy finansowej dla
powiatu radni otrzymali przed sesją.
Przewodniczący RG poprosił Zastępcę Wójta M.Jaworskiego o uzasadnienie konieczności
wprowadzenia dodatkowego projektu uchwały.
M.Jaworski (z-ca wójta) – przedłożony projekt uchwały dotyczy realizacji, w ramach
porozumienia z Powiatem Sochaczewskim, trzech inwestycji: przebudowa drogi powiatowej
Sochaczew-Dębówka-Zielonka, przebudowa drogi powiatowej na odcinku Budki Piaseckie –
Skotniki oraz wykonanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż mostu na rzece Pisia w
Szymanowie.
R.Kacprzak – wydaje się, że tematu dotyczącego pomocy finansowej dla powiatu większość
radnych nie zna. Uchwała nie była omawiana na żadnej komisji, radni nie są zorientowani.
Wobec tego przydałoby się dokładniejsze uzasadnienie do tej uchwały, wyjaśnienie dlaczego
jest ona wprowadzana w takim trybie i bez konsultacji na komisjach. Takie informacje są
radnym potrzebne już na etapie głosowania nad porządkiem obrad.
Przewodniczący RG – temat jest radnym znany. Był omawiany na spotkaniu klubu radnych
oraz na komisji.
L.Kaźmierczak – stwierdzenia radnego R.Kacprzaka są bezpodstawne. Projekt uchwały był
omówiony na posiedzeniu Komisji Finansów i Budżetu Gminy.
M.Jaworski – pieniądze, które zostaną przekazane powiatowi na ww. inwestycje, to wolne
środki pozostałe w wyniku rozstrzygniętego przetargu na budowę drogi Seroki - Gągolina.
Nie są to dodatkowe pieniądze wykładane z budżetu gminy. Jeśli chodzi o tryb wprowadzenia
tej uchwały, wiadomo, że często dzieje się tak, że informacja o otrzymaniu środków z
Regionalnego Programu Operacyjnego jest przez samorządy otrzymywana w ostatniej chwili
i wówczas potrzebne jest szybkie działanie. Wprowadzenie dziś dodatkowej uchwały nie
wynika z opieszałości, czy nieprzemyślanych decyzji. Chodzi o to, by podjąć uchwałę, żeby
powiat mógł realizować swoje zadania.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie zaproponowane zmiany do porządku obrad.
Wynik głosowania:

za – 13

przeciw – 0

wstrzym. - 1

Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy przyjęła porządek obrad XXXIII sesji z
uwzględnieniem zaproponowanych zmian.
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Ad. pkt 3

-

Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy
z dnia 10 czerwca 2009 r.

Radni nie zgłosili uwag do protokołu przyjmując go jednogłośnie (14 głosów „za”).

Ad. pkt 4

-

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Teresin obejmującego część obrębu ewidencyjnego Nowe
Gnatowice
(uchwała RG Nr XXXIII/222/09)

J.Kucharek-Matos – przedłożona uchwała dotyczy przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania części obrębu Nowe Gnatowice. Teren objęty
sporządzeniem planu, o powierzchni ok. 15 ha, położony jest u zbiegu dróg gminnych
prowadzących w kierunku Łaz i Starych Pask. Obecnie część tego obszaru objęta jest
obowiązującym planem zagospodarowania, teren przeznaczony jest pod przemysł, składy i
usługi. Z uwagi na złożony wniosek o zmianę ww. planu włączono powyższy teren do
obszaru objętego przedłożoną uchwałą. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania teren ten przewidziany jest do rozwoju funkcji zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz komunikacji drogowej.
H.Konecki – poinformował, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Infrastruktury Technicznej omówiła przedłożony projekt uchwały na
posiedzeniu w dniu 12 sierpnia br. i zaopiniowała go pozytywnie.
J.Szymaniak – w przekazanych radnym materiałach czytamy, że opisanego w uchwale terenu
dotyczy 1 wniosek. Czy cały ten obszar należy do jednego właściciela?
J.Kucharek-Matos – złożony wniosek dotyczy jedynie 3 działek, które stanowią ok. 30%
obszaru objętego planem.
Przewodniczący RG – odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:

za – 14

przeciw – 0

wstrzym. – 0

Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin
obejmującego część obrębu ewidencyjnego Nowe Gnatowice.
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Ad. pkt 5

-

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego
część obrębu Teresin Gaj
(uchwała RG Nr XXXIII/223/09)

J.Kucharek-Matos – przedłożony plan obejmuje fragment obrębu Teresin Gaj o powierzchni
0,80 ha. Obszar ten znajduje się w granicach jednej działki nr 171/1 położonej w centralnej
części gminy przy planowanej obwodnicy Teresina. Niniejsza uchwała została zainicjowana
uchwałą Rady Gminy z 30 stycznia 2007 r. Projektowane przeznaczenie terenu to zabudowa
produkcyjna, magazynowa i usługowa. Do projektu planu zostały złożone 2 uwagi, z czego
jedna nie została przez Wójta uwzględniona. Dotyczyła ona uwzględnienia w projekcie planu
ustaleń studium względem stref funkcjonalnych dla obszaru działki 171/1 strefa U,
podstrefa U3. Z uwagi na zbyt małą powierzchnię działki nie jest możliwe uwzględnienie na
tym terenie wszystkich wnioskowanych funkcji, dlatego uwaga nie została przez Wójta
uwzględniona.
H.Konecki – poinformował, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Infrastruktury Technicznej omówiła przedłożony projekt uchwały na
posiedzeniu w dniu 12 sierpnia br. i zaopiniowała go pozytywnie.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały.
Przewodniczący RG – odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:

za – 14

przeciw – 0

wstrzym. – 0

Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin obejmującego część
obrębu Teresin Gaj.

Ad. pkt 6

-

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości
położonej w Teresinie przy ul. Zielonej z przeznaczeniem na cele
biurowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy
(uchwała RG Nr XXXIII/224/09)

G.Morga – przedłożona uchwała dotyczy nieruchomości położonej w Teresinie przy ul.
Zielonej. Jest to nieruchomość o pow. 734 m2 znajdująca się w użytkowaniu wieczystym
przedsiębiorstwa CEFARM. Znajdują się na niej naniesienia budowlane (budynek po aptece i
budynek gospodarczy) stanowiące własność CEFARM-u. Urząd Gminy wystąpił do
Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM z wnioskiem o umożliwienie
nabycia tej nieruchomości. Cena zaproponowana przez CEFARM opiewała na kwotę
450 tys. zł. Po negocjacjach ustalono, że gmina nabędzie nieruchomość za sumę 390 tys. zł.
W roku 2008 rzeczoznawca wycenił sam grunt na kwotę 84 tys. zł. Tak więc wartość
budynków opiewa na sumę 306 tys. zł. Powierzchnia użytkowa budynku bez piwnic i
budynku gospodarczego wynosi 153 m2.
H.Konecki – poinformował, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Infrastruktury Technicznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
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Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały.
Przewodniczący RG – odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:

za – 13

przeciw – 0

wstrzym. – 1

Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie nabycia
zabudowanej nieruchomości położonej w Teresinie przy ul. Zielonej z przeznaczeniem na
cele biurowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

Ad. pkt 7

-

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej
nieruchomości położonej w obrębie Ludwików gminy Teresin,
stanowiącej drogę
(uchwała RG Nr XXXIII/225/09)

G.Morga – projekt uchwały dotyczy przyjęcia przez Gminę, w formie darowizny, działki o
pow. 1863 m2 położonej w Ludwikowie. Działka ta jest własnością Państwa Mężyńskich. Jest
ona użytkowana przez mieszkańców jako droga.
H.Konecki – poinformował, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Infrastruktury Technicznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały.
Przewodniczący RG – odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:

za – 14

przeciw – 0

wstrzym. – 0

Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie nabycia
niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Ludwików gminy Teresin, stanowiącej
drogę.

Ad. pkt 8

-

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Sochaczewskiemu na realizację zadania:
„przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Teresin”
(uchwała RG Nr XXXIII/226/09)

Projekt uchwały przedstawił Zastępca Wójta Gminy Marek Jaworski. Poinformował, że
pieniądze, które w projekcie uchwały zostały przewidziane jako dotacja dla Powiatu
Sochaczewskiego pochodzą z wolnych środków pozostałych w wyniku rozstrzygniętego
przetargu na budowę odcinka drogi Seroki – Gągolina. Środki te zostaną przeznaczone na
realizację trzech zadań: przebudowę drogi powiatowej Sochaczew-Dębówka-Zielonka,
przebudowę drogi powiatowej na odcinku Budki Piaseckie – Skotniki oraz na wykonanie
koncepcji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż mostu na rzece Pisia w Szymanowie.
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Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Gminy L.Kaźmierczak poinformował, że
Komisja, na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia br., po wysłuchaniu informacji Wójta,
pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożonej uchwały.
Dyskusja
R.Kacprzak – poprosił o informację, jaki w wymienionych inwestycjach jest udział powiatu i
czy powiat otrzymuje dodatkowe dofinansowanie z innych źródeł?
J.Szymaniak – czy w planowanej przebudowie został uwzględniony niedokończony odcinek
ul. Kolbego - w stronę trasy poznańskiej?
M.Jaworski – powiat stara się o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego. Jeśli chodzi o procentowy udział powiatu i gminy, zwykle było to po 50%, ale
najważniejsze jest to, że robiona będzie droga na terenie naszej gminy, służąca naszym
mieszkańcom. Odpowiadając na pytanie radnego J.Szymaniaka zastępca wójta poinformował,
że powiat pozyskał pieniądze na dokończenie ul. Kolbego z Regionalnego Programu
Operacyjnego. W ramach tych środków planowany jest remont drogi od trasy A2 do mostu w
Szymanowie. Zabezpieczone dziś pieniądze na ścieżkę rowerową to oddzielne zadanie.
H.Konecki – czy te 6 tys. zł jest na projekt na ścieżkę rowerową wraz z przeprawą przez
most?
M.Jaworski – są to pieniądze na wykonanie koncepcji ścieżki rowerowej wzdłuż mostu.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do projektu uchwały.
Przewodniczący RG odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:

za – 14

przeciw – 0

wstrzym. - 0

Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu na realizację zadania: „przebudowa dróg
powiatowych na terenie Gminy Teresin”.

Ad. pkt 9

-

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu
(uchwała RG Nr XXXIII/227/09)

Projekt uchwały omówiła Jadwiga Durczak – Skarbnik Gminy. Poinformowała, że projekt
dotyczy zaciągnięcia długoterminowego kredytu w wysokości 550 tys. zł. Projekt został
przygotowany w związku z tym, że nie wykorzystano uchwały Rady Gminy z 27 lutego
2009 r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu przeznaczonego na budowę sieci wodociągowej. Na
realizację powyższego zadania przeznaczono środki pochodzące z umorzenia wcześniej
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pobranych pożyczek (268 tys. zł). Przedłożony projekt uchwały uchyla uchwałę
Nr XXIX/197/09 z 27 lutego 2009 r. Planowany do zaciągnięcia kredyt zostanie
przeznaczony na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Gminy L.Kaźmierczak poinformował o
pozytywnej opinii Komisji do propozycji zawartej w projekcie uchwały. Komisja omawiała
projekt uchwały na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia br.
R.Kacprzak – na jakie konkretnie zadania inwestycyjne przeznaczone będą pieniądze z
kredytu?
J.Durczak – kredyt będzie wykorzystany m.in. na docieplenie budynku Urzędu Gminy,
urządzenie placu przez urzędem i na drogę w Skrzelewie.
W trakcie dyskusji radni nie zgłosili wniosków do projektu uchwały.
Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie
Wynik głosowania:

za – 13

przeciw – 0

wstrzym. - 1

Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu.

Ad. pkt 10

-

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
(uchwała RG Nr XXXIII/228/09)

Propozycje zmian w budżecie przedstawiła Jadwiga Durczak – Skarbnik Gminy.
Poinformowała, że zmiany te polegają na przesunięciach środków pomiędzy działami i
rozdziałami. W rozdz. „Drogi publiczne powiatowe”, w wyniku rozstrzygniętego przetargu,
zmniejsza się o kwotę 114.195 zł wydatki inwestycyjne na przebudowę drogi w Serokach.
Jednocześnie zwiększone zostaną środki (dotacja celowa dla Powiatu Sochaczewskiego) na
następujące zadania inwestycyjne: przebudowa drogi powiatowej Sochaczew-DębówkaZielonka, przebudowa drogi powiatowej na odcinku Budki Piaseckie – Skotniki, wykonanie
koncepcji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż mostu na rzece Pisia w Szymanowie. Ponadto w
wyniku rozstrzygniętych przetargów proponuje się zmniejszenie środków na utwardzenie
ul.Pawłowickiej (18 tys. zł) oraz docieplenie budynku GZGK (24.600 zł). O kwotę 26.600 zł
zwiększone zostaną wydatki inwestycyjne przeznaczone na docieplenie budynku Urzędu
Gminy i garażu. Zmiany w dz. „Oświata i wychowanie” dokonane zostaną na wniosek
dyrektorów szkół celem urealnienia planu.
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Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Gminy L.Kaźmierczak poinformował o
pozytywnej opinii Komisji do projektu uchwały. Komisja opiniowała projekt tej uchwały na
posiedzeniu w dniu 12 sierpnia br.
Radni nie zgłosili wniosków.
Przewodniczący RG odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:

za – 14

przeciw – 0

wstrzym. - 0

Przewodniczący RG stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
została przez Radę Gminy podjęta.

Ad. pkt 11

-

Informacja Przewodniczącego o działaniach
w okresie międzysesyjnym

Przewodniczący RG poinformował, że w ostatnim czasie mieszkańcy wsi graniczących z
terenem planowanego lotniska złożyli do Wójta oraz informacyjnie do Rady Gminy pismo o
wykonanie pomiarów natężenia hałasu dochodzącego z terenu lotniska w chwili obecnej.
Wójt udzielił już odpowiedzi na to pismo. Radni zainteresowani treścią wniosku oraz
udzielonej odpowiedzi mogą zapoznać się z tymi pismami w Biurze Rady Gminy.
Ponadto Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pawłowicach zwróciła się pismem do
Wójta i Rady Gminy z prośbą o przejęcie przez Gminę oczyszczalni ścieków. Temat ten był
na jednej z poprzednich sesji przedstawiany przez Dyrektora GZGK Marka Misiaka.

Ad. pkt 12

-

Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy

M.Jaworski (Zastępca Wójta) – poinformował, że Wójt nie mógł w dniu dzisiejszym być na
sesji, ponieważ uczestniczy w posiedzeniu Zarządu Związku „Mazowsze Zachodnie”.
W imieniu Wójta M.Jaworski przekazał zebranym informacje o trwających inwestycjach:
nakładka asfaltowa w Izbiskach (odcinek łączący gm. Teresin z gm. Kampinos), budowa
drogi w Paskach, utwardzanie tłuczniem ul. Skośnej w Paprotni, budowa ul. Pawłowickiej,
remont asfaltu ul. Zielonej w Szymanowie oraz w Maurycewie i Skrzelewie. W czerwcu
zakończono elewację budynku TOK, trwają prace przy termomodernizacji budynku GZGK,
ukończono kolejny etap przebudowy elewacji OSP. Ponadto trwają prace przystosowania
budynku Ośrodka Zdrowia w Szymanowie do standardów unijnych. W tym roku planowane
jest docieplenie budynku Urzędu Gminy oraz urządzenie placu przed Urzędem. Założono
monitoring wewnątrz budynku Szkoły Podstawowej w Teresinie, a także wokół budynku hali
GOSiR.
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Ponadto Zastępca Wójta M.Jaworski poinformował o planowanych imprezach i
uroczystościach:
- 23 sierpnia br. w Boryszewie odbędą się dożynki powiatowe. M.Jaworski podziękował
Państwu Szymańczakom, którzy podjęli się wykonania wieńca dożynkowego oraz Państwu
Daneckim, których piekarnia upiecze chleb na tę uroczystość. Ponadto Z-ca Wójta zwrócił się
z prośbą o pomoc w wybraniu delegacji, która będzie na dożynkach reprezentowała rolników
gminy Teresin. M.Jaworski poprosił chętnych o zgłaszanie się po zakończeniu sesji.
- 23 sierpnia br. w Baranowie organizowany jest rajd rowerowy (trasa ok. 14 km). Osoby
chętne do udziału w rajdzie proszone są o zgłaszanie się do Z-cy Wójta.
- 13 września br. Gmina Teresin wspólnie z Gminą Kampinos i Powiatem Warszawskim
Zachodnim organizuje imprezę Eko-Piknik w Kampinosie. Jak co roku zapewniony będzie
dowóz autokarami.
M.Jaworski zaprezentował zebranym makietę pomnika upamiętniającego tragiczne
wydarzenie z czasów II wojny światowej. Symbolika tego pomnika to: krzyż, który będzie
wykonany z szyn kolejowych, drut kolczasty, fragment muru oraz toru kolejowego. Pomnik
będzie oświetlony. Jego odsłonięcie nastąpi 20 września br. i rozpocznie się mszą św. na
parkingu przy dworcu kolejowym. Wzór pomnika uzyskał pozytywną opinię środowiska
kombatantów oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
A.Gigier – oświadczyła, że nie podoba jej się wygląd tego pomnika. Połączenie krzyża ze
słupem, który nie wiadomo co ma obrazować, jest bardzo nieudane. Radna wyraziła swoje
niezadowolenie, że koncepcja pomnika nie została skonsultowana z radnymi.
M.Jaworski – wygląd pomnika, który obecnie stoi przy stacji PKP jest przez wielu ludzi
bardzo krytykowany, ale są też tacy, którym się podoba. Jest to kwestia gustu. Prezentowana
dziś makieta nie ma kolorystyki, która zostanie zastosowana przy pomniku, dojdą jeszcze
tablice pamiątkowe z metalu i stali nierdzewnej.

Ad. pkt 13

-

Interpelacje i zapytania

J.Szymaniak – czy powiat wypowiedział się w sprawie jeszcze jednych pasów dla pieszych
na ul. Kolbego?
M.Jaworski – obiecał, że będzie interweniował w tej sprawie.

Ad. pkt 14, 15

-

Wolne wnioski
Zakończenie obrad

R.Kacprzak – stwierdził, że widać pracę Zakładu Komunalnego na terenie gminy, w miarę
sukcesywnie wykaszane są pobocza. Są jednak jeszcze miejsca, gdzie GZGK nie dotarł, a
uporządkowanie poboczy jest niezbędne, m.in. od pałacu w Paskach do Skarbikowa.
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T.Szymańczak – przypomniał, że Andrzej Popławski i Tadeusz Szymańczak, jako
przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej, deklarowali kiedyś współpracę z Komisją
Rolnictwa Rady Gminy. Niestety nie widać chęci do tej współpracy ze strony Komisji.
Tymczasem sytuacja w rolnictwie jest tragiczna. Chodzi m.in. o owoce miękkie, rynek mleka,
zboża. Przydałoby się stosowne stanowisko Komisji Rolnictwa lub nawet Rady Gminy
dotyczące tej sprawy. Część rolników ma zaciągnięte kredyty i w tej sytuacji stan ich
gospodarstw jest zagrożony. Brakuje jakichkolwiek działań ze strony władz samorządowych.
W niedługim czasie Rada Gminy będzie ustalać wysokość podatku rolnego kierując się
średnią ceną skupu żyta podaną przez GUS. Faktyczna cena w niektórych rejonach Polski
kształtuje się na poziomie 200 zł/tonę. Przy obecnych kosztach wszystkie produkcje rolnicze
są na minusie. Zdaniem T.Szymańczaka Rada Gminy powinna zająć jakieś stanowisko, nie
można milczeć w obliczu tak poważnej sytuacji.
T.Szymańczak powiedział, że zabrakło na dzisiejszej sesji informacji ze strony Zastępcy
Wójta, dotyczącej Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Chełmońskiego”, której gmina Teresin
jest członkiem. LGD stara się o pozyskanie funduszy, jednak żeby otrzymać takie środki
trzeba najpierw wyłożyć własne pieniądze. Samorządy członkowskie podjęły inicjatywę, by
każdy z nich udzielił stowarzyszeniu pożyczki w wysokości 30 tys. zł, aby można było
kwalifikować koszty, a później wystąpić o ich zwrot. T.Szymańczak oczekiwał, że taka
decyzja zapadnie na dzisiejszej sesji. Jako Wiceprezes Stowarzyszenia T.Szymańczak zwrócił
się do Wójta i Rady Gminy o udzielenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” takiej pożyczki.
Ponadto T.Szymańczak, w imieniu proboszcza parafii Szymanów, zaprosił zebranych na
dożynki parafialne – 15 sierpnia.
Zwracając się do Przewodniczącego B.Linarda p.T.Szymańczak zwrócił uwagę na brak
współpracy między Mazowiecką Izbą Rolniczą a Radą Gminy lub Komisją Rolnictwa.
Współpraca ta nie musi zawsze mieć charakteru oficjalnych spotkań, ważne, by utrzymywać
jakiś kontakt. Zbliżają się dożynki powiatowe. Na uroczystościach o takim charakterze
główną rolę powinni pełnić rolnicy, niestety, nie zawsze tak jest. Tradycyjnie na tę
uroczystość wybiera się starostów dożynek. W gminie Teresin mamy wielu dobrych
rolników, wyróżnianych w różnego rodzaju konkursach. Trzeba o nich pamiętać.
T.Szymańczak powiedział, że czuje pewien niedosyt związany z organizacją dożynek
powiatowych i prawdopodobnie nie będzie w nich uczestniczył. Jako członek Zarządu
Mazowieckiej Izby Rolniczej oświadczył, że skorzysta z zaproszeń od tych, którzy szanują
Izbę Rolniczą. W miesiącu sierpniu jest zawsze wiele imprez związanych ze świętem plonów.
W gminie Teresin brakuje tego spięcia trudu rolniczego z inicjatywą władz samorządowych
jeśli chodzi o dożynki gminne. Sąsiednia gmina – Baranów gminne dożynki organizuje.
T.Szymańczak zwracając się do Przewodniczącego RG zwrócił uwagę, by nie traktować jego
słów jako krytyki, ale by odbierać je jako zachętę do współpracy.
J.Paradowski (sołtys Elżbietów) – zgłosił, że w Elżbietowie przy kapliczce zostały zarwane
płyty chodnikowe na przepustach wodnych. W tym miejscu konieczny jest znak zakazu
zatrzymywania się na chodniku. Ponadto sołtys przypomniał, że na wiacie przystanku
autobusowego miała zostać zamontowana rynna, bo ściekająca z wiaty woda moczy i niszczy
drewniane ogrodzenie.
M.Jaworski – obiecał, że przypomni wykonawcy o zamontowaniu rynny.
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K.Dąbrowski (sołtys – Teresin Gaj) – wykonany nie tak dawno asfalt na ul. Spacerowej,
Teresin-Gaj pęka i kruszy się. Od budowy drogi nie minęły jeszcze 3 lata, więc być może
wykonawca naprawi asfalt w ramach gwarancji.
J.Szymaniak – zgłosił potrzebę naprawy asfaltu na skrzyżowaniu ulic Krańcowej i Srebrnej.
Asfalt się kruszy, a ponadto drogę w tym miejscu trzeba odpowiednio wyprofilować, bo po
każdej ulewie stoi tam woda.
Przewodniczący RG – podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął XXXIII sesję
Rady Gminy.
Sesja zakończyła się o godz. 1420 .

/-/ Bogdan Linard
Przewodniczący Rady Gminy

Protokołowała:
D.Dorodzińska
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