PROTOKÓŁ
z XXXIX sesji Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Lista obecności w załączeniu.
Uchwalony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Przyjęcie porządku dziennego
3. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości położonej
w obrębie SHRO Pawłowice gminy Teresin
4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej
w obrębie Ludwików gminy Teresin, stanowiącej drogę
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego 2009
7. Informacja Przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym
8. Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy
9. Interpelacje i zapytania
10. Wolne wnioski
11. Zakończenie obrad
Sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard.
Obrady rozpoczęły się o godz. 1100.
Obecnych: 14 radnych
Nieobecny: Dariusz Gałecki

Ad. pkt 1,2 -

Otwarcie obrad
Przyjęcie porządku dziennego

Przewodniczący RG - otworzył obrady XXXIX sesji Rady Gminy. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad. Przewodniczący RG powitał wójta Marka
Olechowskiego, pracowników urzędu gminy, radnych, sołtysów, dyrektorów jednostek
organizacyjnych, przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkie osoby przybyłe na sesję.
Następnie Przewodniczący RG odczytał porządek obrad.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do przedstawionego porządku dziennego.
Przewodniczący RG stwierdził, że porządek obrad XXXIX sesji został przez Radę Gminy
przyjęty.

Ad. pkt 3

-

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości
położonej w obrębie SHRO Pawłowice gminy Teresin
(uchwała RG Nr XXXIX/247/09)

Wójt – poinformował, że Spółdzielnia Mieszkaniowa w Pawłowicach, będąca od ponad roku
w likwidacji, zwróciła się do gminy z wnioskiem o nieodpłatne przejęcie oczyszczalni
ścieków zlokalizowanej w Pawłowicach na działce o pow. 1900 m2. Oczyszczalnia wymaga
remontu, którego koszt będzie kształtował się w granicach do 100 tys. zł. Dokładna kwota
potrzebna na remont będzie znana po wykonaniu kosztorysu. Pozwolenie wodno-prawne
ważne jest do 2013 r.
H.Konecki – poinformował, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Infrastruktury Technicznej na posiedzeniu w dniu 29 grudnia br. omówiła
i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu.
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
zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie SHRO Pawłowice gminy Teresin.

Ad. pkt 4

-

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej
nieruchomości położonej w obrębie Ludwików gminy Teresin,
stanowiącej drogę
(uchwała RG Nr XXXIX/248/09)

Wójt – uchwała dotyczy nieodpłatnego przejęcia na rzecz gminy Teresin działki
o pow. 46 m2. Działka ta zostanie przeznaczona na poprawienie wyjazdu na skrzyżowaniu
dróg w Ludwikowie (wyprofilowanie skrzyżowania).
H.Konecki – poinformował o pozytywnej opinii
Komisji Rolnictwa, Rozwoju
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej do projektu uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu.
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.
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Ad. pkt 5

-

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
(uchwała RG Nr XXXIX/249/09)

Propozycje zmian w budżecie przedstawiła Jadwiga Durczak – Skarbnik Gminy. Po stronie
dochodów zaproponowano zwiększenie na kwotę 4.725 zł. Są to środki, które wpłynęły
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Ponadto wprowadzono dotację celową
w dz. „Oświata i wychowanie” w wysokości 8.080,77 zł. Dochody po zmianie wyniosą
32.045.401,77 zł
Zmiany w wydatkach dokonywane są w działach: 600, 700, 750, 751, 754, 801, 851, 852,
900, 926 i dotyczą głównie urealnienia planu na 2009 rok
Łącznie zwiększenia wydatków wynoszą 318.962,64 zł, zaś zmniejszenia 306.156,87 zł.
Wydatki po zmianach wyniosą 32.730.329,06 zł.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Gminy L.Kaźmierczak przedstawił pozytywną
opinię Komisji z dnia 28 grudnia 2009 r.
Radni nie zgłosili wniosków do zaproponowanych zmian budżetowych.
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 6

-

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2009
(uchwała RG Nr XXXIX/250/09)

Jadwiga Durczak (Skarbnik Gminy) poinformowała, że projekt uchwały dotyczy ustalenia
wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009. W załączniku do
uchwały zamieszczony został wykaz inwestycji, które nie zostały zrealizowane w 2009 roku z
powodu niedotrzymania przez wykonawców terminów. Ponadto podane zostały kwoty na
wykonanie wymienionych zadań inwestycyjnych oraz określono ostateczny termin dokonania
wydatków (30.06.2010 r.). Środki na wymienione w uchwale inwestycje są zabezpieczone w
budżecie.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Gminy L.Kaźmierczak poinformował, że
Komisja na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2009 r. pozytywnie zaopiniowała przedłożony
projekt uchwały.
Radni nie zgłosili wniosków.
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Przewodniczący RG odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:

za – 13

przeciw – 0

wstrzym. - 1

Przewodniczący RG stwierdził, że uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 została przez Radę Gminy podjęta.

Ad. pkt 7

-

Informacja Przewodniczącego o działaniach
w okresie międzysesyjnym

Przewodniczący RG poinformował, że do Biura Rady Gminy wpłynęło z Prokuratury
Rejonowej w Sochaczewie postanowienie o zawieszeniu śledztwa w sprawie
nieprawidłowości przy przetargu i realizacji budowy szkoły podstawowej w Teresinie.
Wpłynęła również (do wiadomości Rady Gminy) odpowiedź Wójta skierowana do p.Dariusza
Stychlerza dotycząca ustosunkowania się do uwag złożonych do projektu planu
zagospodarowania przestrzennego.

Ad. pkt 8

-

Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy

Wójt – poinformował, że rozpoczęły się przygotowania do realizacji budowy obwodnicy
Teresina. Ogłoszony został przetarg na Inżyniera Kontraktu, który zgodnie ze studium
wykonalności będzie odpowiedzialny za całość inwestycji, za jej prawidłowe i terminowe
przygotowanie i prowadzenie aż do jej zakończenia i rozliczenia.
W okresie przedświątecznym odbyło się wiele spotkań opłatkowych, m.in. spotkanie z
radnymi i sołtysami, wigilia dla dzieci oraz wigilia dla podopiecznych Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej.
Wójt, w imieniu swoim i pracowników Urzędu Gminy, złożył wszystkim życzenia na Nowy
Rok 2010.

Ad. pkt 9

-

Interpelacje i zapytania

Radni nie zgłosili interpelacji.

Ad. pkt 10, 11 -

Wolne wnioski
Zakończenie obrad

R.Kacprzak – zwrócił się z prośbą do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej o doraźne
remonty najgorszych dróg (m.in. drogi w Paskach). Sprawa była już zgłaszana na jednej z
poprzednich sesji, ale dotychczas nic nie zostało zrobione. Podobnie w temacie uzupełnienia
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oświetlenia ulicznego, braki nie zostały do tej pory uzupełnione. Wystarczy wymienić kilka
żarówek, nie jest to duży koszt.
Przewodniczący RG – złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżającego się Nowego 2010
Roku. Podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął XXXIX sesję Rady Gminy.
Sesja zakończyła się o godz. 1125 .

/-/ Bogdan Linard
Przewodniczący Rady Gminy

Protokołowała:
D.Dorodzińska
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