PROTOKÓŁ
z XL sesji Rady Gminy
z dnia 21 stycznia 2010 r.
Lista obecności w załączeniu.
Uchwalony porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad
Przyjęcie porządku dziennego
Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2009 r.
Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2009 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2010
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na
sfinansowanie planowanego deficytu
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie
planowanego deficytu
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Teresin na rok 2010
11. Informacja Przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym
12. Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy
13. Interpelacje i zapytania
14. Wolne wnioski
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 XL 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.
Przewodniczący RG zaproponował wprowadzenie do porządku obrad następujących zmian:
- wycofać z porządku obrad projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2010 r. na prace
konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – w związku ze złożonym
przez Wójta wnioskiem pisemnym (wniosek stanowi załącznik do protokołu),
- wprowadzić w miejsce wycofanej uchwały (pkt 5) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.

Zaproponowane przez Przewodniczącego RG zmiany do porządku obrad zostały przez Radę
Gminy przyjęte głosami:
za – 13

przeciw – 0

wstrzym. - 2

Przewodniczący RG odczytał porządek obrad z uwzględnieniem dokonanych zmian
i stwierdził, że porządek obrad XL sesji został przez Radę Gminy przyjęty.
Ad. pkt 3

-

Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy
z dnia 17 grudnia 2009 r.

Radni nie zgłosili uwag do protokołu przyjmując go głosami:
Za – 14
Ad. pkt 4

-

przeciw – 0

wstrzym. - 1

Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2009 r.

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

Ad. pkt 5

-

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2010 rok
(uchwała RG Nr XL/251/10)

Przewodniczący RG poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
J.Wójcika.
J.Wójcik – odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 stycznia 2010 r.,
na którym członkowie Komisji ustalili następujące propozycje planu pracy Komisji na 2010
rok:
Ocena wykonania budżetu gminy za 2009 rok i wystąpienie
z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy Teresin (zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym)

kwiecień 2010 r.

Kontrola wybranej inwestycji w Ochotniczej Straży Pożarnej
z terenu gminy Teresin

maj 2010 r.

Kontrola kompleksowa Urzędu Gminy Teresin za rok 2009

wrzesień 2010 r.

Ocena realizacji budżetu gminy Teresin za I półrocze 2010 r.

wrzesień 2010 r.

Powyższy plan Komisja Rewizyjna przedłożyła Przewodniczącemu
z wnioskiem o skierowanie go do zatwierdzenia przez Radę Gminy.
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Gminy

Dyskusja
R.Kacprzak – zwrócił uwagę, że radni nie mieli możliwości wcześniejszego zapoznania się
z planem pracy Komisji Rewizyjnej, gdyż projekt uchwały pojawił się przed samą sesją.
Radny zgłosił wniosek, by do przedstawionego planu dopisać dodatkowy punkt (jako pkt 2)
„Kontrola hali sportowej w Teresinie” z terminem – luty 2010 r. Uzasadniając swój wniosek
radny Kacprzak przypomniał, że przy budowie hali wystąpiły nieprawidłowości przy
pokryciu dachu oraz przy ułożeniu folii paraizolacyjnej i paroprzepuszczalnej. Poza tym już
na początku budowy (za poprzedniej kadencji Rady Gminy) pojawiły się nieprawidłowości.
Poprzednia Rada próbowała rozwiązać ten problem, jednak to się nie udało. W związku
z tym, że Wójt złożył zawiadomienie do prokuratury przeciwko wykonawcy, inspektorowi
nadzoru i kierownikowi budowy, Komisja Rewizyjna powinna ponownie, kompleksowo zająć
się kontrolą budowy tj. pokrycia dachu hali i nieprawidłowości przy fundamentach obiektu.
Radny zadeklarował ze swej strony pomoc i udostępnienie pewnych dokumentów.
Przewodniczący RG – ogłosił 5 minut przerwy (1315 – 1320) , w czasie której Komisja
Rewizyjna przedyskutuje propozycję radnego R.Kacprzaka i zajmie stanowisko w tej sprawie.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący RG poprosił o zabranie głosu Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Jerzego Wójcika.
J.Wójcik – poinformował, że Komisja Rewizyjna jednogłośnie stwierdziła, że nie ma
podstaw do ponownego przystąpienia do kontroli budowy hali sportowej w Teresinie. Jeżeli
zaistnieją nowe okoliczności, przesłanki uzasadniające potrzebę kontroli, Komisja Rewizyjna
podejmie temat.
R.Kacprzak – zastanawiające jest, dlaczego dziś z zaskoczenia, przed samą sesją
przedłożony został plan pracy Komisji Rewizyjnej. Jeśli chodzi o budowę hali sportowej, już
przy fundamentach popełniono szereg nieprawidłowości, które pozostawiono bez żadnych
konsekwencji.
J.Wójcik – Komisja Rewizyjna uznała, że nie jest uzasadnione podejmowanie kontroli
w sytuacji, gdy sprawą zajęły się już organy ścigania.
R.Kacprzak – wygląda na to, że Komisja Rewizyjna unika odpowiedzialności.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie wniosek radnego R.Kacprzaka o włączenie do
planu pracy Komisji Rewizyjnej (jako pkt 2) „Kontroli budowy hali sportowej w Teresinie”
Wynik głosowania:

za – 0

przeciw – 14

wstrzym. – 1

Wniosek nie uzyskał akceptacji.
Następnie 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 zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
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Ad. pkt 6

-

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2010
(uchwała RG Nr XL/252/10)

Projekt uchwały omówiła p.Maria Wójcicka, koordynator ds. profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych. Zwróciła uwagę, że podejmowane przez Gminę działania
zapobiegające powstawaniu problemów alkoholowych mają charakter długofalowy. Działania
te szczegółowo zostały wymienione w załączniku do uchwały.
A.Gigier – poinformowała, że Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej na posiedzeniu
w dniu 18 stycznia 2010 r. zapoznała się z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i zaopiniowała go pozytywnie.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego Programu.
Przewodniczący RG odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:

za – 15

przeciw – 0

wstrzym. – 0

Przewodniczący RG stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 została przez Radę
Gminy podjęta.

Ad. pkt 7

-

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
(uchwała RG Nr XL/253/10)

Omawiając projekt uchwały p.Maria Wójcicka, koordynator ds. profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych poinformowała, że działania Gminy nakierowane
są głównie na profilaktykę. Szczegółowo zostały one wymienione w załączniku do uchwały.
A.Gigier – poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Rodziny, Zdrowia i Opieki
Społecznej do przedstawionego Programu.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego Programu.
Przewodniczący RG odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:

za – 15

przeciw – 0

wstrzym. – 0

Przewodniczący RG stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 została przez Radę Gminy podjęta.
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Ad. pkt 8

-

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego
kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu
(uchwała RG Nr XL/254/10)

Projekt uchwały przedstawiła Jadwiga Durczak Skarbnik Gminy. Poinformowała, że
dotyczy on zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.700.000 zł zgodnie z zapisem w uchwale
budżetowej na 2010 rok. Kredyt zostanie przeznaczony na realizację zadań inwestycyjnych.
Uchwała zostanie przesłana do zaopiniowania Regionalnej Izbie 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 20 stycznia 2010 r.
Radni nie zgłosili wniosków do projektu uchwały.
Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie
Wynik głosowania:

za – 13

przeciw – 0

wstrzym. - 2

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

Ad. pkt 9

-

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej
pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu
(uchwała RG Nr XL/255/10)

Jadwiga Durczak Skarbnik Gminy poinformowała, że uchwała dotyczy zaciągnięcia
pożyczki w wysokości 3.700.000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań
inwestycyjnych: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granicach i Szymanowie, odwodnienie
ul. Kaska I etap, wymiana co i cw w Gimnazjum w Teresinie, sieć wodociągowa/Spacerowa,
studnia - Strażacka. Pożyczka będzie zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Gminy L.Kaźmierczak przedstawił
pozytywną opinię Komisji do przedłożonego projektu uchwały z dnia 20 stycznia 2010 r.
Radni nie zgłosili wniosków do projektu uchwały.
Przewodniczący RG odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie
Wynik głosowania:

za – 13

przeciw – 0

wstrzym. - 2

Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu.
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Ad. pkt 10

-

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową
Gminy Teresin na rok 2010
(uchwała RG Nr XL/256/10)

Propozycje zmian w budżecie przedstawiła Jadwiga Durczak – Skarbnik Gminy. Zmiany
dokonywane są po stronie wydatków i polegają głównie na przesunięciach między
paragrafami w rozdziałach: „Ochotnicze Straże Pożarne” i „Zadania z zakresu kultury
fizycznej i sportu – GOSiR”. Ponadto proponuje się przesunięcie kwoty 40 tys. zł z rozdz.
„Rezerwy ogólne i celowe” na „Ochronę i konserwację zabytków”.
Wydatki pozostają bez zmian i wynoszą 57.668.092,19 zł
Wójt - uzupełniając wypowiedź p.Skarbnik poinformował, że planowany do zakupu
samochód dla OSP jest samochodem używanym, będzie kupiony od „Bakomy” (15 tys. zł).
Zarząd Gminny OSP stwierdził, że jest on w bardzo dobrym stanie i będzie mógł służyć
straży jako cysterna.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Gminy L.Kaźmierczak przedstawił pozytywną
opinię Komisji z dnia 20 stycznia 2010 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. - 1

Przewodniczący RG stwierdził, że uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Teresin
na rok 2010 została przez Radę Gminy podjęta.

Ad. pkt 11

-

Informacja Przewodniczącego o działaniach
w okresie międzysesyjnym

Przewodniczący RG – w okresie od ostatniej sesji do Rady Gminy nie wpłynęły żadne
pisma.
Ad. pkt 12

-

Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy

Wójt – rozpoczęły się pierwsze przygotowania do prac inwestycyjnych. W dniu dzisiejszym
miało miejsce otwarcie ofert na pełnienie roli inżyniera dla zadania: „Kompleksowe
przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną” tzw. budowa obwodnicy – etap I.
Wpłynęły 2 oferty. W dniu 8 lutego br. odbędzie się otwarcie ofert na realizację zadania:
„Budowa kanalizacji deszczowej ul. Teresińska – Kaska – etap II”, a w dniu 10 lutego br.
otwarcie ofert na wykonanie inwestycji „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Skrzelew – stan
surowy zamknięty”.

Wójt poinformował, że Urząd Marszałkowski ogłosił listę projektów przewidzianych do
dofinansowania. Projekt gminy Teresin znajduje się na pierwszym miejscu tej listy.
Ponadto Wójt, w imieniu dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, zwrócił się
do wszystkich z prośbą o wyrozumiałość jeśli chodzi o odśnieżanie dróg. Warunki pogodowe
są ciężkie, w ostatnich dniach występowały dość obfite opady śniegu. Zakład Komunalny
dokłada wszelkich starań, by drogi były przejezdne.

Ad. pkt 13

-

Interpelacje i zapytania

R.Kacprzak – poinformował, że w ubiegłym tygodniu złożył do Wójta 2 pisma. Pierwsze z
nich dotyczyło przedstawienia informacji dotyczącej wpływów z podatku i czynszu
dzierżawnego od gruntów położonych w Kawęczynie, wydzierżawionych przez Urząd Gminy
oraz podania numerów dowodów wpłat podatku i czynszu dzierżawnego za wszystkie lata
poprzednie do stycznia 2010 r. Radny prosił o informację pisemną przed najbliższą sesją
Rady Gminy. Niestety, informacja taka nie została przygotowana i przekazana radnemu.
Drugie pismo dotyczyło przekazania kserokopii protokołu sporządzonego na okoliczność
awarii w hali sportowej w Teresinie w styczniu 2009 r. (oberwanie się części sufitu).
Dokument ten był radnemu R.Kacprzakowi potrzebny w związku z tym, że został wezwany
jako świadek w prowadzonym przez Prokuraturę śledztwie. Radny R.Kacprzak przypomniał,
że rok temu, po awarii, zadał Wójtowi pytanie na sesji, czy na okoliczność tego zdarzenia
sporządzono stosowny protokół. Wójt odpowiedział wówczas, że jest wpis w dzienniku hali
sportowej. Tymczasem radny sprawdził i żadnych adnotacji o awarii w tym dzienniku nie ma.
R.Kacprzak udał się więc do Urzędu Gminy z prośbą o ksero sporządzonego na okoliczność
zaistniałej awarii protokołu. Okazało się jednak, że jest jedynie adnotacja sporządzona na
małej kartce przez dyrektora hali sportowej informująca Urząd Gminy, że doszło do awarii.
Nie ma natomiast protokołu z dokładnym opisem zdarzenia, naprawionych uszkodzeń, czy
udzielonej gwarancji. Radny w dniu dzisiejszym ponownie prosił pracownika p.E.Magdziak o
udostępnienie protokołu, ale spotkał się z odmową.
Przewodniczący RG – zwrócił radnemu R.Kacprzakowi uwagę, że w punkcie „Interpelacje i
zapytania” radni powinni formułować krótkie, zwięzłe pytania do Wójta. Poprosił radnego
o stosowanie się do Statutu Gminy i sformułowanie konkretnej interpelacji.
R.Kacprzak – w styczniu 2009 roku na łączniku hali sportowej ze szkołą wystąpiła awaria.
W styczniu tego roku również pojawił się na hali sportowej przeciek. Na tę okoliczność też
prawdopodobnie nie sporządzono żadnej adnotacji. Radny zwrócił się do Komisji Rewizyjnej,
by notowała te fakty, bo ten wspaniały obiekt, który jest taką dumą, na który gmina otrzymała
dofinansowanie, okazuje się po części bublem. Oby tylko władze gminy zdążyły
wyegzekwować pewne prace przed upływem okresu gwarancji.
Wójt – na złożone pisma jest określony termin udzielenia odpowiedzi. Pracownicy Urzędu
Gminy nie będą reagowali na słowa, w szczególności pana Kacprzaka, który wchodzi i życzy
sobie udostępnienia dokumentów natychmiast. Pracownicy „natychmiast” muszą wykonywać
bieżące, zlecone im przez kierownictwo Urzędu zadania. Jeśli chodzi o halę sportową, projekt
na ten obiekt był mówiąc wprost „spieprzony”. Gdzie jest projekt, który był doskonały, który
kosztował 130 tys. zł i został przez p.Ziółkowskiego wyrzucony? Miał być tańszy i jest
tańszy, a wszystkie problemy są konsekwencją tamtej zmiany.
R.Kacprzak – to, co mówi Wójt, to jest bzdura. Tamten projekt nie spełniał norm i
standardów, by można było pozyskać dofinansowanie. A dlaczego Wójt Olechowski wystąpił
o kwotę 500 tys. zł na prace dodatkowe przy budowie hali po ich wykonaniu, a nie wcześniej?

Ponadto radny Kacprzak oświadczył, że pracowników Urzędu Gminy zawsze grzecznie prosi
i pyta, czy może uzyskać dany dokument lub kiedy może go otrzymać. Nigdy nie jest to
żądanie wydania czegoś natychmiast. Wójt sam dziś przyznał, że wszyscy pracownicy mają
zakaz udzielania jakichkolwiek informacji i udostępniania dokumentów radnemu
Kacprzakowi.

Ad. pkt 14, 15

-

Wolne wnioski
Zakończenie obrad

P.Przedpełski - zwracając się do radnego R.Kacprzaka powiedział, że w Urzędzie Gminy
obowiązuje określona hierarchia i podległość służbowa. Nie może być tak, że każdy ma
prawo wydawać polecenia pracownikom.
K.Dąbrowski (sołtys Teresin-Gaj) – na ul. Spacerowej każdego wieczoru parkowane są dwa
samochody, które utrudniają przejazd i uniemożliwiają odśnieżenie ulicy. Konieczna jest
interwencja policji.
Sz.Ziółkowski – słowa Wójta dotyczące projektu hali sportowej wymagają sprostowania, tym
bardziej, że Wójt tę kwestię porusza już nie pierwszy raz, opowiadając przy tym rzeczy
nieprawdziwe. Być może pierwszy projekt był doskonały, ale według potocznie znanego
określenia, czyli „doskonały inaczej”. Projekt na budowę hali sportowej, za który odpowiadał
Wójt M.Olechowski, wykonywała ta sama firma, która zrobiła projekt szkoły podstawowej w
Teresinie. Nie ma ekspertyzy na temat projektu hali, ale na temat projektu szkoły
wypowiedzieli się biegli sądowi. Ta ekspertyza jest w Urzędzie Gminy i każdy może do niej
zajrzeć i przekonać się, jakie są tam określenia na temat firmy, która projekt wykonywała.
Pan Sz.Ziółkowski zwrócił się do Wójta M.Olechowskiego upominając go na przyszłość, by
nie był gołosłowny i podawał konkrety przy okazji stwierdzeń, że coś, za co odpowiada
Sz.Ziółkowski było „takie lub inne”. Sposób, w jaki Wójt do tej pory wyrażał swoją opinię
na ten temat jest chamski i bezczelny. Co do faktów dotyczących budowy hali sportowej,
obecni tutaj radni, którzy byli również w poprzedniej kadencji, wiedzą doskonale, że
wszystkie zmiany w stosunku do pierwotnego projektu były konsultowane z radnymi, z
nauczycielami, z dyrektorami szkół. Bez wprowadzenia tych zmian nie byłoby hali
zapaśniczej, ani dodatkowych sal gimnastycznych, nie byłoby również rozbudowy
gimnazjum. Być może w tym nowym projekcie również były błędy. Jeśli były, to Wójt
M.Olechowski mówiąc o nich powinien podać konkretnie, jakie to były błędy. Jeśli zaś Wójt
twierdzi, że ten zmieniony projekt był zły, to zdaniem p.Sz.Ziółkowskiego o projekcie
pierwotnym w ogóle nie warto mówić. Obecnie wiele się dzieje wokół sprawy szkoły i hali
sportowej, więc Wójt ma prawo być zdenerwowany i jest to zrozumiałe, jednak mimo
wszystko nie powinien sobie za dużo pozwalać, bo zdaje się, że czasy, gdy Wójt
M.Olechowski mógł wiele już mijają.
Przewodniczący RG – podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął XL sesję
Rady Gminy.
Sesja zakończyła się o godz. 1355 .
/-/ Bogdan Linard
Przewodniczący Rady Gminy

Protokołowała:
D.Dorodzińska
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