PROTOKÓŁ
z XXXVI sesji Rady Gminy
z dnia 27 października 2009 r.
Lista obecności w załączeniu.
Uchwalony porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad
Przyjęcie porządku dziennego
Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy z dnia 14 sierpnia 2009 r.
Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy z dnia 16 września 2009 r.
Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2009 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat,
w trybie przetargowym, gruntu działki ozn. ewid. nr 195/3, położonej w Teresinie
przy ul. Torowej
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu
w budynku Urzędu Gminy w Teresinie
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
na sfinansowanie planowanego deficytu
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
12. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi Pana Krzysztofa Piskorza na
działalność Wójta Gminy Teresin
13. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Teresin w
roku szkolnym 2008/2009
14. Przedstawienie informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r.
15. Informacja Przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym
16. Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy
17. Interpelacje i zapytania
18. Wolne wnioski
19. Zakończenie obrad
Sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard.
Obrady rozpoczęły się o godz. 1300.
Obecnych 15 radnych.
Ad. pkt 1,2 -

Otwarcie obrad
Przyjęcie porządku dziennego

Przewodniczący RG - otworzył obrady XXXVI sesji Rady Gminy. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad. Przewodniczący RG powitał wójta Marka
Olechowskiego, pracowników urzędu gminy, radnych, sołtysów oraz wszystkie osoby
przybyłe na sesję.

Następnie Przewodniczący RG odczytał porządek obrad oraz poinformował, że nie włączył
do niego projektu uchwały złożonego na poprzedniej sesji przez radnego Ryszarda
Kacprzaka. Po zasięgnięciu opinii radcy prawnego włączenie do porządku obrad tej uchwały
uznał za niezasadne (opinia radcy prawnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
R.Kacprzak - po raz kolejny zgłosił wniosek o włączenie do porządku obrad (jako pkt 6)
projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Prokuratora Rejonowego w Sochaczewie.
Odczytał uzasadnienie i projekt uchwały i poprosił o poddanie wniosku pod głosowanie
(projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Radny
R.Kacprzak nadmienił, że w roku 2004 zgłaszana była do Prokuratury sprawa domniemanego
nadużycia przy przetargu na budowę szkoły podstawowej w Teresinie na kwotę 1 mln zł. Dziś
wiadomo, że ekspert powołany przez Prokuraturę Rejonową w Sochaczewie wykazał kolejne
nieprawidłowości m.in. brak egzekwowania podpisanej umowy między Gminą a wykonawcą
inwestycji i narażenie w ten sposób Gminy na kolejne, bardzo duże straty w kwocie ponad
1 mln zł. Należy do tego dołączyć również sprawę kwoty 320 tys. zł za prace dodatkowe przy
budowie szkoły, która ostatecznie nie została wypłacona, choć radnych poprzedniej kadencji
straszono konsekwencjami grożącymi za nieuregulowanie powyższej kwoty. Radny
R.Kacprzak zwrócił uwagę, że w interesie Gminy i urzędującej obecnie Rady Gminy jest
posiadanie wiedzy w tym temacie, możliwość dostępu do dokumentów, aby można było się
przekonać jakie były fakty. Nie może być tak, że Wójt jest mecenasem i adwokatem we
własnej sprawie i jest jedyną osobą, która ma wiedzę dotyczącą przetargu i budowy szkoły w
Teresinie.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie wniosek radnego Ryszarda Kacprzaka o
włączenie do porządku obrad (jako pkt 6) projektu uchwały w sprawie wystąpienia do
Prokuratora Rejonowego w Sochaczewie
Wynik głosowania:

za – 2

przeciw – 13

wstrzym. – 0

Wniosek został odrzucony.
Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy przyjęła porządek obrad XXXVI sesji
w wersji przedłożonej.

Ad. pkt 3

-

Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy
z dnia 14 sierpnia 2009 r.

Radni nie zgłosili uwag do protokołu przyjmując go jednogłośnie (15 głosów „za”).

Ad. pkt 4

-

Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy
z dnia 16 września 2009 r.

Radni nie zgłosili uwag do protokołu przyjmując go jednogłośnie (15 głosów „za”).
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Ad. pkt 5

-

Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy
z dnia 29 września 2009 r.

Radni nie zgłosili uwag do protokołu przyjmując go jednogłośnie (15 głosów „za”).

Ad. pkt 6

-

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości
(uchwała RG Nr XXXVI/231/09)

G.Morga (kierownik ref. gospodarki komunalnej i przestrzennej) – projekt uchwały dotyczy
zabezpieczenia dojazdu do nieruchomości gminnych położonych w Elżbietowie, oznaczonych
numerami 174 i 183. Do tej pory dojazd do tych nieruchomości odbywał się przez grunt
Państwa Mitrowskich. W celu zabezpieczenia prawidłowego dojazdu do powyższych gruntów
Gmina wystąpiła do sądu o ustanowienie służebności gruntowej. W związku z tym, że
służebność gruntowa jest odpłatna, Urząd Gminy zawarł z właścicielami gruntu Państwem
Sławomirem i Agnieszką Mitrowskimi porozumienie w sprawie jego nabycia. Jest to
nieruchomość o powierzchni 702 m2 . Cena ustalona z właścicielami to 15 tys. zł (21 zł/m2).
H.Konecki – poinformował, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Infrastruktury Technicznej na posiedzeniu w dniu 22 października br. omówiła
przygotowane na dzisiejszą sesję projekty uchwał w sprawie:
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 30 lat, w trybie przetargowym, gruntu działki
ozn. ewid. nr 195/3, położonej w Teresinie przy ul. Torowej,
- wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu w budynku Urzędu Gminy w
Teresinie.
Wszystkie wymienione powyżej uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący RG odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
Wynik głosowania:

za – 14

przeciw – 0

wstrzym. – 1

Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie nieruchomości.

Ad. pkt 7

-

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
na okres 30 lat, w trybie przetargowym, gruntu działki ozn. ewid.
nr 195/3, położonej w Teresinie przy ul. Torowej
(uchwała RG Nr XXXVI/232/09)

G.Morga (kierownik ref. gospodarki komunalnej i przestrzennej) – projekt uchwały dotyczy
nieruchomości nr 195/3 położonej w Teresinie przy ul. Torowej. Jest to niezabudowana

3

nieruchomość o pow. 2075 m2, którą Gmina nabyła od PKP. Działka zostanie oddana w
dzierżawę na okres 30 lat. Dzierżawca, który zostanie wyłoniony w drodze przetargu, postawi
na terenie tej nieruchomości budynek, który będzie wykorzystywany na cele usługowohandlowe.
Wójt M.Olechowski – zlokalizowanie przy ul.Torowej budynku handlowo-usługowego jest
dobrą koncepcją zagospodarowania centrum Teresina wzdłuż ul. Torowej. Teren ten stanowi
wizytówkę Teresina, a obecnie jego wygląd i sposób zagospodarowania nie jest najlepszy.
Wyłoniony w drodze przetargu dzierżawca wybuduje pawilon handlowy stosując się do
wskazówek Urzędu Gminy, jeśli chodzi o elewację, dach, parametry i ogólny wygląd
budynku. Po okresie 30 lat Gmina będzie mogła odkupić ten budynek. Również Koleje
Mazowieckie planują przebudowę terenu przed dworcem oraz wybudowanie z drugiej strony
budynku stacji kolejowej parkingu typu „park & ride”. Całość tego ciągu wzdłuż ul. Torowej
uzyskałaby funkcjonalne i estetyczne zagospodarowanie.
Opinia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Infrastruktury
Technicznej została przedstawiona w pkt. 6.
Dyskusja
J.Szymaniak – przy nabywaniu tej nieruchomości od PKP padały takie propozycje, by
urządzić na tym terenie ładny skrawek zieleni. Wydawało się to dobrym pomysłem, tym
bardziej, że na tym placu stoi pomnik, który ma być odremontowany. Wątpliwe, by pawilon
handlowy zlokalizowany w tym miejscu poprawił wygląd Teresina, tym bardziej, że sklepów
w centrum Teresina jest już wystarczająco dużo. Zdaniem radnego J.Szymaniaka plac ten
lepiej wyglądałby z ładnie zagospodarowaną zielenią. Pan Szymaniak zapytał ponadto, kto
będzie inwestorem na tym terenie?
Wójt – stwierdził, że nie przypomina sobie, by na tym terenie planowano samą zieleń.
Natomiast na spotkaniu klubu radnych na pewno była omawiana propozycja, by zlokalizować
na tym placu pawilon handlowy, ale nie pozbywać się też zieleni. Za pomnikiem będzie teren
zielony i ławki. Całość musi zostać zagospodarowana tak, by wyglądało to atrakcyjnie i
estetycznie. Jeśli chodzi o inwestora, zostanie nim ten, kto w przetargu przedstawi najlepszą
ofertę.
Radni nie zgłosili wniosków do projektu uchwały.
Przewodniczący RG odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
Wynik głosowania:

za – 13

przeciw – 2

wstrzym. – 0

Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie na okres 30 lat, w trybie przetargowym, gruntu działki ozn. ewid. nr
195/3, położonej w Teresinie przy ul. Torowej.

4

Ad. pkt 8

-

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie
umowy najmu lokalu w budynku Urzędu Gminy w Teresinie
(uchwała RG Nr XXXVI/233/09)

G.Morga (kierownik ref. gospodarki komunalnej i przestrzennej) – projekt uchwały dotyczy
przedłużenia umowy najmu lokalu znajdującego się w budynku Urzędu Gminy. Umowa z
dotychczasowym najemcą – Telekomunikacją Polską SA skończyła się z dniem 1 września
2009 r. W związku z tym, że TPSA nie znalazła jeszcze innego lokalu, do którego mogłaby
przenieść urządzenia centrali telefonicznej, zwróciła się do Urzędu Gminy z prośbą o
przedłużenie umowy najmu. W projekcie uchwały zaproponowano przedłużenie umowy na
okres do 30 kwietnia 2010 r. Jednocześnie podniesiono stawkę czynszu za wynajmowany
lokal. Będzie ona trzykrotnie wyższa, niż do tej pory.
Opinia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Infrastruktury
Technicznej została przedstawiona w pkt. 6.
Przewodniczący RG odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
Wynik głosowania:

za – 15

przeciw – 0

wstrzym. – 0

Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na przedłużenie umowy najmu lokalu w budynku Urzędu Gminy w Teresinie.

Ad. pkt 9

-

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
(uchwała RG Nr XXXVI/234/09)

Wójt M.Olechowski – na terenie gminy Teresin istnieją obiekty, które powinny być objęte
pracami konserwatorskimi. Są to głównie obiekty sakralne (np. kościół w Szymanowie, w
Mikołajewie) i zabytkowe pomniki na terenie cmentarzy. Podjęcie uchwały umożliwi
udzielenie ze strony Gminy pomocy finansowej właścicielom tych obiektów na ich
odrestaurowanie. Brak prac konserwatorskich może spowodować zniszczenie w krótkim
czasie tych zabytków. Każda dotacja będzie przyznawana w drodze uchwały Rady Gminy.
L.Kaźmierczak – poinformował, że Komisja Finansów i Budżetu Gminy na posiedzeniu w
dniu 26 października br. omówiła projekty uchwał w sprawie:
- określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- zaciągnięcia długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu,
- zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Wszystkie wymienione powyżej uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie.
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Radni nie zgłosili wniosków do projektu uchwały.
Przewodniczący RG odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
Wynik głosowania:

za – 15

przeciw – 0

wstrzym. – 0

Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Ad. pkt 10

-

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu
(uchwała RG Nr XXXVI/235/09)

Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy Marek Olechowski. Poinformował, że
w bieżącym roku przewiduje się mniejsze, niż zaplanowano wpływy do budżetu z podatku od
osób fizycznych i prawnych. Dochody z tego tytułu za pierwsze trzy kwartały są mniejsze od
planu o ponad 700 tys. zł. W związku z tym, że może powstać deficyt budżetowy należy
przygotować się na jego ewentualne uzupełnienie środkami z kredytu. Zaciągnięcie kredytu
możliwe będzie po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Gminy L.Kaźmierczak poinformował
o pozytywnej opinii Komisji do przedłożonego projektu uchwały. Komisja omawiała
powyższy projekt na posiedzeniu w dniu 26 października br.
Dyskusja
R.Kacprzak – poprosił o dokładniejszą informację, na co zostałaby przeznaczona kwota z
tego kredytu? Wiadomo już, że nie będą realizowane dwie duże inwestycje, które były
zaplanowane na ten rok: budowa obiektu sportowego na stadionie i budowa hali sportowej w
Szymanowie. Środki własne na te inwestycje były zabezpieczone w budżecie, ale w związku
z tym, że Gmina nie otrzymała dofinansowania, zostały one rozdysponowane na inne cele.
Ponadto ogromna inwestycja w ramach Związku „Mazowsze Zachodnie” pewnie również nie
ruszy w tym roku, a środki w budżecie też były zabezpieczone. Co będzie, jeśli te inwestycje
ruszą? Ile kredytów Gmina będzie musiała wtedy zaciągnąć i kto je będzie spłacał? Wygląda
na to, że przyszła Rada będzie miała ogromne obciążenia kredytowe. Zdaniem R.Kacprzaka
radni nie powinni tak ochoczo podejmować decyzji o kredytach na poczet przyszłej Rady.
Gmina Teresin dojdzie niedługo do maksymalnej granicy zadłużenia, a z niektórych
inwestycji będzie musiała zrezygnować, bo nie będzie miała udziału własnego, by pozyskać
środki z zewnątrz.
Wójt – jeśli ktoś uważnie śledzi budżet, to wie, ile jest środków własnych, a ile kredytów.
Radny Kacprzak powinien to również sprawdzić. Poza tym jeszcze rok budżetowy się nie
skończył i z pewnymi przesunięciami trzeba czekać do końca. Zaciąganie kredytów jest
nieuniknione, jeśli Gmina chce czynić inwestycje. Zadłużanie się Gminy jest pozytywnie
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odbierane przez instytucje sprawujące nadzór nad finansami samorządu, bo wiadomo, że bez
tego niewiele można zrobić. Trwają konsultacje ze specjalistami uniwersyteckimi na temat
wypuszczenia papierów dłużnych. Dzięki temu, że Gmina zadłuży się na kilka milionów
złotych, ma szanse pozyskania kilkudziesięciu milionów złotych.
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 – 1

wstrzym. - 1

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

Ad. pkt 11

-

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
(uchwała RG Nr XXXVI/236/09)

Propozycje zmian w budżecie przedstawiła Jadwiga Durczak – Skarbnik Gminy.
Poinformowała, że zmian w dochodach w dziale 852 „Opieka społeczna” (dotacje celowe)
dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (zmniejszenie o
2.236 zł, zwiększenie o 4.500 zł).
Po stronie wydatków proponuje się dokonanie następujących zmian:
- zmniejszenia środków w § 6050 rozdziałów: 60016, 70005, 80101- pozostałych po
rozliczeniu wykonanych zadań oraz niewykorzystanych środków z rozdziałów 80110, 92604
– przesunięcia ww. środków w łącznej kwocie 70.680 zł jako zwiększenie w rozdziale 85121
na rozbudowę ZOZ w Szymanowie;
- zmniejszenia w rozdz. 40002 i 90001 w łącznej wysokości 80.000 zł i przesunięcie tej kwoty
na zwiększenie w rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”;
- zmniejszenia w rozdz. 80110 z uwagi na konieczność urealnienia planu (mniejsza liczba
uczniów w Gimnazjum w Szymanowie i likwidacja Gimnazjum w Niepokalanowie);
- zwiększenia o 23.489 zł dotacji dla Społecznego Przedszkola Integracyjnego w Teresinie z
uwagi na większą liczbę uczęszczających dzieci (rozdz. 80105);
- zwiększenia o 55.000 zł środków na oświetlenie uliczne (rozdz. 90015).
Przesunięć w dz. 852 „Opieka społeczna” dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Przesunięcia w dz. 750 wynikają z potrzeby urealnienia planu.
Uzupełniając informację Pani Skarbnik Wójt M.Olechowski poinformował, że zwiększenie
w rozdz. „Szkoły Podstawowe” o kwotę 20.025 zł dotyczy konieczności wypłacenia firmie
„Al-Ital” należności za prace dodatkowe przy Szkole Podstawowej w Teresinie, zgodnie z
prawomocnym wyrokiem sądu (sprawa była dziś poruszona przez radnego Kacprzaka). Firma
złożyła do sądu pozew o wypłacenie kwoty ok. 315 tys. zł, jednak wskutek tego, że
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występowała tylko w swoim imieniu i nie miała upoważnienia dwóch innych konsorcjantów
Sąd przyznał do wypłaty tylko kwotę należną firmie „Al-Ital”. Gdyby dwa pozostałe
konsorcja wystąpiły o swoje należności prawdopodobnie Gmina Teresin musiałaby wypłacić
pełną kwotę.
Radni nie zgłosili wniosków do przedstawionych zmian.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Gminy L.Kaźmierczak przedstawił pozytywną
opinię Komisji z dnia 26 października 2009 r.
Przewodniczący RG odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:

za – 14

przeciw – 0

wstrzym. - 1

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

Ad. pkt 12

-

Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi
Pana Krzysztofa Piskorza na działalność Wójta Gminy Teresin
(uchwała RG Nr XXXVI/237/09)

Przewodniczący RG poprosił p.Jerzego Wójcika – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o
przedstawienie stanowiska Komisji w sprawie skargi.
J.Wójcik – odczytał stanowisko Komisji Rewizyjnej (przyjęte 4 głosami ”za” i 1 „przeciw”)
oraz przedstawił wniosek Komisji o uznanie skargi za niezasadną, w związku z tym, że
zarzuty stawiane Wójtowi Gminy Teresin w złożonej przez Pana Krzysztofa Piskorza skardze
nie zostały potwierdzone.
Stanowisko Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dyskusja
R.Kacprzak – trudno jest podejmować decyzję, kiedy nie zna się całokształtu sprawy, nie ma
się przed sobą dokumentacji i kiedy na sali nie ma zainteresowanej osoby, która tę skargę
złożyła. Powiadomienie skarżącego o terminie rozpatrywania jego sprawy na sesji powinno
być nieodzowne. Z uwagi na te braki rozpatrywanie skargi powinno być, zdaniem
p.Kacprzaka, odroczone. Ponadto radny wspomniał, że pani Morga może zapewne
potwierdzić powszechną praktykę w gminie Teresin, kiedy to nie mając prawa własności
gmina staje się włodarzem dróg. Taki przykład jest w Gnatowicach, podobna sprawa dotyczy
również jego gruntu w Paskach Starych, gdzie droga dojazdowa, która od pokoleń należała do
rodziny Kacprzaków, jest we władaniu gminy. Nie ma dokumentów z podpisem ojca, czy
dziadka, że zrzekają się na rzecz gminy gruntu stanowiącego drogę. Być może podobnie
wygląda sprawa poruszona przez p.Piskorza. Trzeba dokładnie wyjaśnić, czy gmina mogła
wejść na prywatny teren z nakładką asfaltową. Nie można odpowiedzialności zrzucać na
wykonawcę, bo to inwestor, czyli gmina powinna sprawdzić stan faktyczny, dopełnić
wszystkich formalności. Radny Kacprzak zwrócił się do Wójta z pytaniem, czy gmina
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posiada akt własności na grunt zajęty pod drogę, a także czy p.Piskorz otrzymał z Urzędu
Gminy odpowiedź na swoje pismo z dnia 24 czerwca 2009 r.? Prawdopodobnie Wójt nie ma
aktu własności na te grunty i zapewne nie odpowiedział na wspomniane pismo i z tego też
względu skarga powinna zostać uznana za zasadną.
Wójt – oświadczył, że Pan Piskorz otrzymał odpowiedź na wspomniane pismo. Jeśli chodzi o
akt własności, takiego dokumentu nie ma Gmina, ale nie ma go również Pan Piskorz. Gmina
jest - zgodnie z wypisem z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego - we władaniu tego
gruntu. Wójt poprosił radcę prawnego o dokładne wyjaśnienie tej sprawy.
A.Jaworski (radca prawny) – nieuregulowana sytuacja dróg jest problemem w skali całego
kraju. Część dróg jest we władaniu gmin, które nie mają na te grunty tytułu prawnego. W
roku 1998 weszła w życie ustawa – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
administrację publiczną, której przepisy (art. 73) mówią, iż: „Nieruchomości pozostające w
dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia
1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek
samorządu terytorialnego za odszkodowaniem. Odszkodowanie będzie ustalane i wypłacane
według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone
nieruchomości, na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia
2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. po upływie tego okresu roszczenie wygasa”.
R.Kacprzak – kto z właścicieli otrzymał jakąkolwiek informację, że z danym dniem droga
stała się własnością gminy? Prawo własności jest w Polsce prawem niekwestionowanym.
A.Jaworski – potwierdzenie własności nie leży w kompetencji Wójta, tu właściwym organem
jest Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, a kiedyś Urząd Rejonowy. To ich obowiązkiem
było przy zmianach ewidencji gruntów poinformować o takich zmianach właścicieli.
A.Gigier – sprawa, o której dyskutujemy jest bardzo ważna, bo dotyczy prywatnej własności.
Jednak w rozpatrywanym dziś przypadku chodzi m.in. o to, że Pan Piskorz nie ma aktu
własności na grunt zajęty pod drogę. Radna A.Gigier zwróciła uwagę, że Rada Gminy ma
skupić się na tym, czy skarga na Wójta jest zasadna, tj. czy Wójt nic nie robił w sprawie
poruszanej przez p.Piskorza, czy pozostawał bierny w działaniu, czy też było odwrotnie –
toczyły się rozmowy pomiędzy obiema stronami, podejmowanie były działania? Jeśli chodzi
o zaproszenie skarżącego, wiadomo, że Pan Piskorz był obecny na wczorajszym posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej i wiedział o sesji. Spór o własność gruntów między Panem Piskorzem a
Gminą może być rozwiązana tylko w sądzie. Jak przedstawił Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej, nakładka asfaltowa położona na gruntach p.Piskorza będzie zdjęta i przywrócony
zostanie stan pierwotny.
R.Śliwiński – radny Kacprzak zarzucił Urzędowi Gminy, Wójtowi, prawnikowi, że nie
informowali właścicieli o zmianie stanu prawnego dróg. Okazuje się, że był to obowiązek
Powiatu, w którego władzach jako radny powiatowy zasiadał w tamtym okresie pan
Kacprzak. Wydaje się zatem, że to radny powiatowy R.Kacprzak powinien wówczas
poinformować o tym mieszkańców.
R.Kacprzak – wyjaśnił, że nie twierdzi, iż winny całej sytuacji jest Wójt. Być może błędy
nastąpiły w wyniku aktualizacji przeprowadzanej przez Starostwo Powiatowe. Jednak
dokumentacja dotarła zapewne do Gminy, która nikogo nie poinformowała o zmianach.
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Przewodniczący RG zamknął dyskusję, a następnie odczytał projekt uchwały uznający
skargę Pana Krzysztofa Piskorza za niezasadną – zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i
poddał go pod głosowanie:
Wynik głosowania:

za – 13

przeciw – 1

wstrzym. – 1

Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie załatwienia
skargi Pana Krzysztofa Piskorza na działalność Wójta Gminy Teresin uznając powyższą
skargę za niezasadną.
Przewodniczący RG ogłosił 10-minutową przerwę (1420 – 1430).

Ad. pkt 13

-

Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
gminy Teresin w roku szkolnym 2008/2009

B.Bęzel (pełnomocnik Wójta ds. oświaty) – poinformował, że obowiązek corocznego
przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z ustawy o systemie
oświaty. Informacja taka, zawierająca dane za poprzedni rok szkolny, musi zostać
przedłożona Radzie Gminy w terminie do 31 października. Pełnomocnik Wójta ds. Oświaty
B.Bęzel zapoznał radnych z danymi dotyczącymi: organizacji szkół podstawowych i
gimnazjów w minionym roku szkolnym, liczby uczniów, stanu zatrudnienia w
poszczególnych szkołach, wynikach sprawdzianów klas VI oraz wynikach egzaminu
gimnazjalnego oraz wydatków na oświatę na tle budżetu gminy (sporządzona na piśmie
informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Z.Biederka – stwierdził, że wprawdzie trudno porównywać liczby dotyczące nauki, bo za
każdą z nich stoją uczniowie, ale liczby te wskazują na bardzo dobry poziom nauczania w
gimnazjach. Osiągane przez uczniów naszych szkół wyniki są co roku lepsze, a uczniowie
dobrze radzą sobie w szkołach ponadgimnazjalnych, kontynuując później naukę na poziomie
wyższym. W dużym procencie są to ponadgimnazjalne szkoły warszawskie.

Ad. pkt 14

-

Przedstawienie informacji z przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2009 r.

Informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Teresin za I półrocze 2009 r. przedstawiła
Jadwiga Durczak – Skarbnik Gminy. Poinformowała, że dochody zostały wykonane w
47,46%, zaś wydatki – 34,76%. Za I półrocze 2009 r. uzyskana została nadwyżka dochodów
nad wydatkami w kwocie 2.567.926,07 zł. (Informacja stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).
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Przewodniczący RG – odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Teresin
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku. W wyniku analizy
sprawozdań oraz przedłożonej informacji opisowej Regionalna Izba Obrachunkowa wydała
opinię pozytywną.
Radni nie zgłosili pytań do przedstawionej informacji.

Ad. pkt 15

-

Informacja Przewodniczącego o działaniach
w okresie międzysesyjnym

Zgodnie z zapisem art. 24h, ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym Przewodniczący RG
poinformował, że wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w terminie.
Przewodniczący RG nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w ww. oświadczeniach
majątkowych. Wyniki analizy oświadczeń przesłał również Radzie Gminy Wojewoda
Mazowiecki, do którego wpłynęły oświadczenia majątkowe Wójta Gminy i
Przewodniczącego Rady Gminy Teresin. Wojewoda nie zgłosił uwag do powyższych
oświadczeń.
Ponadto Przewodniczący RG poinformował, że do Rady Gminy wpływają pisma zawierające
wnioski do przyszłorocznego budżetu gminy. Pisma te zostaną skierowane do odpowiednich
komisji Rady Gminy.
Przewodniczący RG podziękował p.Tadeuszowi Szymańczakowi za zorganizowanie XI Dni
Kukurydzy Województwa Mazowieckiego. Coroczna impreza w znacznym stopniu
przyczynia się do promocji naszej gminy.
Przewodniczący B.Linard poinformował, że wspólnie z Wójtem Gminy Teresin uczestniczyli
w Kongresie Gmin Wiejskich, który odbył się w Warszawie. Uchwały podjęte na Kongresie
są do wglądu w Biurze Rady Gminy.

Ad. pkt 16

-

Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy

Wójt – usprawiedliwiając swoją nieobecność na dwóch ostatnich sesjach wyjaśnił, że
uczestniczył w tych dniach w istotnych dla gminy spotkaniach, które odbyły się w
Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Spotkania dotyczyły wspólnego projektu gmin
„Mazowsze Zachodnie”. Złożony przez Związek Gmin „Mazowsze Zachodnie” projekt został
jako wniosek zbiorowy odrzucony w Komisji Europejskiej. Z uwagi jednak na to, że
procedura ciągnęła się kilka lat i gminy tak długi czas trzymane były w nadziei na pozyskanie
środków, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapewniło, że wszystkie projekty znajdujące
się we wspólnym wniosku zostaną wykonane z dofinansowaniem takim, jak zakładał program
z funduszy europejskich (52% - 58%). Wniosek został podzielony na dwie części. Gminy
Teresin, Baranów i Radziejowice są umieszczone w Programie Ochrony Środowiska
pilotowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Projekty czterech pozostałych gmin
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będą finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego. Każda
z gmin będzie sama występować jako beneficjent i sama będzie realizować projekt. I etap
inwestycji (oczyszczalnia ścieków) zostanie zrealizowany w przyszłym roku. Podpisanie
umowy planuje się najpóźniej w kwietniu 2010 r., zaś rozstrzygnięcie przetargu – w styczniu
2010 r. tak, aby po podpisaniu umowy firma mogła od razu rozpoczynać realizację inwestycji.
Wszystkie etapy będą wykonywane według takiego samego harmonogramu, jaki był
przewidziany w projekcie wspólnym tj. przez okres 4 lat. Z uwagi na konieczność spełnienia
kryteriów związanych z efektem ekologicznym, z projektu należało wyłączyć odcinki z małą
liczbą przyłączy, dlatego projekt naszej gminy zostanie odpowiednio zmniejszony kwotowo.
Inwestycją zostanie objęty na pewno Szymanów, Elżbietów, dawna Zielonka, a pominięte
będą niektóre obszary w Paprotni i Masznie.
Ponadto Wójt poinformował, że w związku z pismem Komisji Rewizyjnej, zlecona została
ekspertyza jakości i grubości blachy położonej na dachu hali sportowej w Teresinie. Odbyło
się również posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która kontroluje tę inwestycję. Komisja czeka
na dokumenty, które ma dostarczyć firma wykonująca tę budowę, a po zapoznaniu się z tymi
materiałami sporządzone zostaną końcowe wnioski. Należy zatem wstrzymać się z podaniem
ostatecznych wyników tej kontroli i nie wychodzić przed szereg, tak jak uczyniła to pewna
osoba, która jeszcze przed rozpoczęciem prac kontrolnych Komisji Rewizyjnej, już
opublikowała w gazecie swoje wnioski i odczucia.
Wójt przekazał ponadto następujące informacje:
- z uwagi na niesprzyjającą pogodę trzeba przesunąć termin wykonania drogi w Skrzelewie
- 10 października br. w Zespole Szkół w Teresinie odbyła się uroczystość z okazji 35-lecia
istnienia tej szkoły.
Wójt zaprosił zebranych na obchody Święta Niepodległości i poprosił
Jaworskiego o podanie szczegółów uroczystości.

Zastępcę Marka

M.Jaworski – uroczystości z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada br. rozpoczną
się Mszą świętą o godz. 1615 w kościele w Szymanowie, następnie zostaną złożone kwiaty
pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Dalsza część uroczystości odbędzie się w Klasztorze
Sióstr Niepokalanek, gdzie m.in. będzie miała miejsce prezentacja książki „Szymanów Gmina
Teresin”, napisanej przez Siostrę Niepokalankę Marię Ena.
Wójt poprosił Przewodniczącego o udzielenie głosu radcy prawnemu Andrzejowi
Jaworskiemu.
A.Jaworski – odniósł się do treści projektu uchwały przygotowanego przez radnego
Ryszarda Kacprzaka stwierdzając, że:
- w § 1 radny proponuje zwrócenie się do Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie o
przekazanie uzasadnienia postanowienia z 28.04.2009 r. o umorzeniu postępowania w
sprawie dotyczącej przetargu na budowę szkoły podstawowej w Teresinie – postanowienie to
wraz z uzasadnieniem wpłynęło do Urzędu Gminy w dniu 5.05.2009 r. i jest do wglądu dla
wszystkich zainteresowanych radnych. Pan Ryszard Kacprzak otrzymał odpis tego
postanowienia.
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- w § 2 radny proponuje zwrócenie się do Prokuratora Rejonowego w Sochaczewie o
przekazanie kopii ekspertyz sporządzonych przez biegłych – w powyższej sprawie radny
Kacprzak występował do Wójta pismem z 5.06.2009 r. W dniu 10.06.2009 r. Wójt wystąpił
do Prokuratury Rejonowej o przekazanie kserokopii ekspertyz. Do dnia dzisiejszego wydanie
tych ekspertyz nie jest możliwe. Wcześniej nie było możliwe, ponieważ ktoś złożył skargę i
akta zostały wysłane do Prokuratury Apelacyjnej, a teraz są one u biegłych sądowych, którzy
wydają nowe opinie.

Ad. pkt 17

-

Interpelacje i zapytania

R.Kacprzak – odnosząc się do wypowiedzi radcy prawnego stwierdził, że przedłożoną na
dzisiejszej sesji uchwałę w sprawie wystąpienia do Prokuratora Rejonowego można było
przyjąć, a Prokuratura udostępniłaby dokumenty wtedy, kiedy byłoby to możliwe. Wszyscy
radni powinni mieć prawo wglądu do wymienionych w projekcie uchwały dokumentów, by
nie opierali się wyłącznie na słowach radnego R.Kacprzaka i na stwierdzeniach Wójta.
Przewodniczący RG – akta, o które występuje radny Kacprzak są w Urzędzie Gminy.
Każdy radny może się z nimi zapoznać.
R.Kacprzak – Wójt wspomniał na dzisiejszej sesji, że jest już ekspertyza dotycząca grubości
blachy na dachu hali sportowej w Teresinie. Czy z tą ekspertyzą można się już zapoznać?
Wójt – ekspertyza została przekazana Komisji Rewizyjnej. Radny będzie mógł się z nią
zapoznać po zakończeniu przez Komisję kontroli.
R.Kacprzak – mieszkańcy Gnatowic zgłosili istotny problem wymagający wyjaśnienia.
Chodzi o to, że prawdopodobnie Gmina Teresin i Gmina Kampinos podpisały umowę
dotyczącą odprowadzania wód deszczowych z dachów i placów magazynów w Gnatowicach.
Wody te zostały odprowadzone bezpośrednio do kanału zbudowanego na terenie Gminy
Kampinos, ale kanał ten, o głębokości 3 m, jest doprowadzony tylko do granicy z Gminą
Teresin, a po naszej stronie znajduje się zwykły, płytki i nieoczyszczony rów. Woda
deszczowa wpadająca z kanału do tego rowu wylewa się z niego i wypływa na pola. Jakie są
ustalenia między gminami i do której z gmin należy obowiązek właściwego odprowadzenia
wody deszczowej? Po stronie Gminy Kampinos biegnie jedynie kilkaset metrów kanału
zbierającego wody deszczowe, a przez teren naszej Gminy przechodzi zaniedbany i
zarośnięty rów o długości kilku kilometrów, który w obecnym stanie nie może gwarantować
prawidłowego odbioru wód w przypadku większych opadów.
Wójt – do Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne skargi od mieszkańców w tej sprawie.
Pozwolenia na budowy realizowane na terenie Gminy Kampinos wydaje Starostwo Powiatu
Warszawskiego Zachodniego, a uzgodnienia melioracyjne były zapewne prowadzone między
Starostwem Warszawskim i Sochaczewskim. Gmina Teresin nie jest właścicielem rowów
melioracyjnych i nie miała w tej sprawie żadnego udziału. Jeśli wpłyną skargi od
mieszkańców Urząd Gminy zapewne zajmie się wyjaśnieniem problemu.
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R.Kacprzak – tam nie ma rowów melioracyjnych, tylko zwykłe rowy odpływowe, więc Wójt
powinien wiedzieć coś w tej sprawie. Nie może być tak, że Gmina Kampinos buduje sobie
piękny kanał, doprowadza go do granicy z Gminą Teresin i dalej puszcza wody z tego kanału
na pola rolników sąsiedniej gminy. Radny poprosił o odpowiedź na piśmie z wyjaśnieniem tej
kwestii.
Wójt – poprosił o interpelację radnego precyzyjnie sformułowaną, również na piśmie.

Ad. pkt 18, 19

-

Wolne wnioski
Zakończenie obrad

R.Kacprzak – w związku z tym, że Dyrektor GZGK M.Misiak jest nieobecny, skierował do
p.L.Kaźmierczaka pytanie dotyczące oświetlenia ulicznego w Gnatowicach. Część została
zrobiona, ale przy głównej drodze prowadzącej do Łaz nie ma żadnej lampy, skrzyżowania są
nieoświetlone, co stwarza duże niebezpieczeństwo. Nie ma również oświetlenia przy drodze
odchodzącej na prawo od drogi na Łazy, gdzie zabudowa mieszkaniowa jest dość gęsta i
lampy są bardzo potrzebne. Radny poprosił o zaplanowanie środków na dokończenie
oświetlenia Gnatowic, jeśli takie pieniądze nie były do tej pory planowane.
Ponadto radny Kacprzak zwrócił uwagę na tragiczny stan niektórych dróg, szczególnie
uciążliwy po ostatnich opadach deszczu. Utwardzanie dróg tłuczniem i pozostawianie ich tak
na dłuższy czas jest próżną robotą, bo po roku te drogi są całkiem zdewastowane. Radny
zgłosił uwagę, by w przyszłorocznym budżecie uwzględnić w pierwszej kolejności
asfaltowanie dróg utwardzonych tłuczniem i zwrócił się do p.L.Kaźmierczaka, by Zakład
Komunalny dokonał doraźnych napraw tych dróg, bo w niektórych miejscach w ogóle nie
można przejechać. Należy również zgłosić konserwatorowi p.Kierzkowskiemu, aby
skontrolował, czy wszystkie lampy uliczne działają.
L.Kaźmierczak – zwrócił uwagę, że zgłoszone przez radnego Kacprzaka tematy nie leżą w
gestii Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. GZGK zajmuje się konserwacją
oświetlenia ulicznego, a nie zakładaniem nowych lamp. To samo dotyczy utwardzania ulic –
GZGK nie realizuje inwestycji, tylko naprawy. Jeśli chodzi o doraźne naprawy, są one
wykonywane w miarę możliwości i posiadanych środków. L.Kaźmierczak obiecał, że zgłosi
konserwatorowi P.Kierzkowskiemu konieczność przejrzenia wszystkich lamp ulicznych.
Wójt – przypomniał, że Rada Gminy poprzedniej kadencji oraz poprzedni Wójt zajmowali się
modernizacją oświetlenia ulicznego całej gminy. Za tamtej kadencji zrobiony był projekt i
rozpoczęto jego realizację. Dlaczego radny Kacprzak nie dopilnował wówczas, by wszystkie
ulice na terenie Pask i Gnatowic objęte były tą modernizacją? Zdaniem Wójta tamten projekt
był felerny, pominął wiele odcinków ulic na terenie gminy, teraz trzeba to uzupełniać i
poprawiać. Jeśli chodzi o drogi - już kiedyś była o tym mowa, ile można byłoby zrobić dróg,
gdyby nie jedna inwestycja zablokowana przez poprzednią Radę Gminy i uniemożliwione
przez to wpływy do budżetu 4 mln zł rocznie.
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J.Szymaniak – zgłosił konieczność naprawy zapadniętych płyt chodnikowych przy ul.
Kolbego w Paprotni. Sprawa była zgłoszona jakiś czas temu do Powiatu przez p.M.Misiaka,
do tej pory jednak nie ma żadnej reakcji. W nawiązaniu do tego, o czym była mowa na
poprzedniej sesji, że gmina finansuje drogi i chodniki należące do powiatu, bo są one
użytkowane przez naszych mieszkańców, być może ten chodnik też trzeba zrobić z własnych
środków nie oglądając się na powiat.
L.Kaźmierczak – sprawa była przez GZGK zgłaszana, przedstawicielom powiatu osobiście
pokazano miejsca, w których trzeba dokonać napraw. Nic innego nie można zrobić, a już na
pewno nie można wejść z robotami na nie swój teren.
R.Kacprzak – nawiązując do wypowiedzi Wójta stwierdził, że o oświetleniu w Gnatowicach
mówił nie raz. Lampy były uzupełniane nie za kadencji p.Ziółkowskiego, ale obecnego
Wójta. Jeśli planowane jest oświetlenie danej miejscowości, to powinno obejmować
wszystkie odcinki, a nie tylko ich część. Wójt ma tylu pracowników, że to oni powinni
wszystkiego dopilnować.
R.Śliwiński – podczas dyskusji nad uchwałą o kredycie radny Kacprzak apelował, aby nie
zaciągać kolejnych kredytów i nie zadłużać przyszłej Rady, po czym teraz zgłasza wnioski o
wykonywanie inwestycji. Radny jest więc za, czy przeciw kredytom na inwestycje?
Ponadto R.Śliwiński zwrócił uwagę, że na początku obrady były nagrywane na kamerę przez
jednego z mieszkańców, ale tylko do momentu głosowania nad uchwałą wniesioną przez
radnego R.Kacprzaka. Kiedy uchwała nie została podjęta, mieszkaniec ten wyszedł i dalszy
ciąg obrad już go nie interesował. Są to ewidentne rozgrywki personalne stosowane przez obu
panów. Ta Rada jednak nie da się wciągnąć w międzypersonalne rozgrywki.
R.Kacprzak – oświadczył, że ma własne gospodarstwo rolne, z którego utrzymuje całą swoją
rodzinę, nie wyciągając ręki po żaden pieniądz publiczny, jak niektórzy. Pan Ziółkowski
również ma duże gospodarstwo sadownicze, a obecnie jest okres intensywnych zbiorów, więc
pracuje kilkanaście godzin na dobę. Aluzje radnego Śliwińskiego są więc nie na miejscu.
J.Szymaniak – wracając do sprawy chodnika zapytał, co grozi gminie, gdyby dokonała
naprawy chodnika własnymi siłami?
Ponadto radny J.Szymaniak powiedział, że podsypka, którą wyrównano pobocza
ul.Spacerowej nie nadaje się na tę porę roku. Zrobiło się z tego błoto i nadal na poboczu robią
się wyrwy. Radny poprosił o wyrównanie tych poboczy lepszym materiałem np. tłuczniem,
bo doły są coraz większe.
A.Jaworski (radca prawny) – wyjaśnił radnemu Szymaniakowi, że wykonanie przez gminę
robót bez porozumienia z powiatem jest naruszeniem dyscypliny finansowej. Ustawa o
finansach publicznych mówi, że gmina bez odpowiednich uchwał i porozumień nie może
inwestować, ani wykonywać jakichkolwiek robót na nie swoim gruncie. Wójtowi groziłaby za
takie działanie odpowiedzialność dyscyplinarna.
J.Szymaniak – wygląda na to, że powiatowych dróg i chodników nie można również
odśnieżać.
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Wójt – poinformował, że 31 grudnia 2009 r. jest ostatnim dniem działania wysypiska śmieci
w Topołowej. Z nowym rokiem składowisko zostaje zamknięte, śmieci nie będą więc
przyjmowane. Wszyscy, którzy nie mieli podpisanych umów na odbiór odpadów, będą
musieli w nowym roku takie umowy zawrzeć. Dotyczy to również mieszkańców Topołowej,
którzy śmieci zostawiali na składowisku bezpłatnie. Teraz oni również będą musieli posiadać
umowę zawartą z firmą Remondis na odbiór odpadów.
T.Szymańczak – podziękował za współpracę wszystkim, którzy przyczynili się do
organizacji XI Dni Kukurydzy. Ponadto, jako przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej
p.Szymańczak poinformował, że cena skupu żyta, którą ogłosił Prezes GUS wynosi 34,10 zł.
Jest to cena dużo niższa niż w ubiegłym roku, dlatego wpływy do budżetu z tytułu podatku
rolnego również będą niższe o ok. 25%. Przy okazji wspomniał, iż ubolewa nad tym, że nie
powstała firma, która nie byłaby na pewno zbyt uciążliwa dla mieszkańców, ale dzięki temu
do budżetu wpływałyby dodatkowe środki finansowe. Ponadto T.Szymańczak zwracając się
do przewodniczących komisji, głównie finansowej oraz rolnictwa, zadeklarował, że
przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej są gotowi do współpracy i zawsze chętnie
skorzystają z zaproszenia do udziału w posiedzeniach komisji. Pan Szymańczak poruszył
również temat szkód wyrządzanych na polach przez zwierzynę łowną i zwrócił się do Wójta,
aby wniósł stosowne uwagi do rocznego planu łowieckiego, które pozwolą zminimalizować
szkody wyrządzane w uprawach rolnych.
St.Tondera – zwrócił się do Wójta z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
- na początku kadencji Wójt obiecywał spotkania z wyborcami. Dlaczego takich spotkań nie
ma?
- jak to się stało, że w dokumentach p.Morgi teren cmentarza w Paprotni nie jest zaznaczony
jako cmentarz, tylko jako pole?
- dlaczego Wójt pozwolił na to, że przy budowie skrzyżowania z trasą poznańską w Paprotni
nie zachowano odpowiedniej odległości od kapliczki? Kapliczka, która ma wartość
historyczną, bo jest z roku 1913, stoi teraz niemal w pasie drogowym, a powinna zostać
zachowana od niej odpowiednia odległość.
Wójt – nikt nie musi mieć obaw co do istnienia cmentarza. Cmentarz jest zaznaczony na
mapie jako miejsce pochówku, natomiast miejsce to nie zostało zarejestrowane w
odpowiednich organach ze stosownym planem, jaki powinna złożyć Parafia. Jeśli chodzi o
kapliczkę, stoi ona w pasie drogowym, będącym w zarządzie krajowym. Przebudowa drogi i
pasa drogowego była uzgadniana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Protesty co do skrzyżowania zarówno ze strony władz gminy, jak i mieszkańców nie zostały
wzięte pod uwagę. Odnosząc się do kwestii spotkań z mieszkańcami Wójt przypomniał, że
deklarował gotowość do zebrań z mieszkańcami, ale każdorazową potrzebę spotkania miał
sygnalizować sołtys. Takie spotkania na zaproszenie sołtysa odbywały się już niejednokrotnie
i Wójt zawsze, jeśli jest zgłaszana taka potrzeba, w nich uczestniczy.
St.Tondera – zwrócił uwagę, że miejscem wyznaczonym do prowadzenia handlu jest
targowisko gminne. Tymczasem handel odbywa się również w innych miejscach, w bramach,
na chodnikach, przy przejeździe kolejowym. Wójt ma odpowiednie służby, które powinny
dopilnować, by wszyscy handlujący przestrzegali wyznaczonego do handlu miejsca.
Również policja mogłaby zająć się tą sprawą, bo otrzymuje dofinansowanie z budżetu gminy.
St. Tondera zwrócił ponadto uwagę, że na drogach gminnych zakłada się za dużo muld, drogi
są wąskie, muldy utrudniają przejazd.
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K.Pietrzak (sołtys Seroki-Parcela) – zwróciła się do Wójta z pytaniem, czy oczyszczalnia w
Pawłowicach będzie przejęta przez Gminę?
Wójt – jeżeli Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pawłowicach ogłosi upadłość i zapadnie decyzja
o upadłości, wówczas likwidator zgłosi się do Urzędu Gminy o przejęcie oczyszczalni.
Decyzję w sprawie ewentualnego przejęcia oczyszczalni podejmie wtedy Rada Gminy.
Przewodniczący RG – podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął XXXVI sesję
Rady Gminy.
Sesja zakończyła się o godz. 1550 .

/-/ Bogdan Linard
Przewodniczący Rady Gminy

Protokołowała:
D.Dorodzińska
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