PROTOKÓŁ
z XLII sesji Rady Gminy
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Lista obecności w załączeniu.
Uchwalony porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad
Przyjęcie porządku dziennego
Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy z dnia 5 marca 2010 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/62/01 Rady Gminy Teresin z dnia
28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/43/03 Rady Gminy Teresin z dnia
4 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Seroki Parcela
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/05 Rady Gminy Teresin z dnia
13 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/163/08 Rady Gminy Teresin z
dnia 17 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin
Gaj
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/217/09 Rady Gminy Teresin
z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/239/09 Rady Gminy
Teresin z dnia 20 listopada 2009 r. 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 nabycia udziału 12/48 części nieruchomości położonej w
obrębie Nowa Piasecznica gminy Teresin w celu zniesienia współwłasności
11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Granice gminy
Teresin na potrzeby Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Granicach
12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego
niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Szymanów gminy Teresin
13. Podjęcie uchwały w sprawie wykupu prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu
Państwa przez Gminę Teresin
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Teresin
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania
terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, a także określenia organów do tego uprawnionych
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Teresin na rok 2010
18. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zwiększenie liczby etatów w Posterunku
Policji w Teresinie
19. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w
Sochaczewie w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala
Powiatowego” w Sochaczewie

20. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy za rok 2009
21. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok
22. Przedstawienie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy i
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Teresin za 2009 rok
23. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Teresin
24. Informacja Przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym
25. Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy
26. Interpelacje i zapytania
27. Wolne wnioski
28. 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 XLII sesji Rady Gminy. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad. Przewodniczący RG powitał zastępcę wójta
Marka Jaworskiego (wyjaśnił, że wójt jest na zwolnieniu lekarskim i przeprosił w jego
imieniu za nieobecność) oraz pracowników urzędu gminy, radnych, sołtysów, dyrektorów
jednostek organizacyjnych, przedstawicieli lokalnych mediów i wszystkie osoby przybyłe na
sesję.
Przewodniczący RG zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dwóch dodatkowych
projektów uchwał: w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/239/09 Rady Gminy Teresin z
dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków oraz uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Teresin na rok 2010.
Przewodniczący RG poprosił Skarbnika Gminy o krótkie uzasadnienie dotyczące
wprowadzenia tych punktów.
J.Durczak (Skarbnik Gminy) – wyjaśniła, że zmiany w budżecie polegają na przesunięciu
kwoty 48.000 zł w związku z wynikami rozstrzygniętych przetargów. W uchwale dotyczącej
dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich chodzi jedynie o wykreślenie jednego
wyrazu.
Przewodniczący RG – poddał pod głosowanie propozycję wprowadzenia do porządku obrad
– jako pkt 9 – projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/239/09 Rady Gminy
Teresin z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na
dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków. Numeracja kolejnych punktów porządku obrad
automatycznie zwiększy się o jeden.
Wynik głosowania:

za – 14

przeciw – 0

2

wstrzym. – 1

Następnie Przewodniczący RG poddał pod głosowanie propozycję wprowadzenia do
porządku obrad – jako pkt 17 – projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy
Teresin na rok 2010. Numeracja kolejnych punktów porządku obrad zwiększy się o jeden.
Wynik głosowania:

za – 14

przeciw – 0

wstrzym. – 1

Zmiany do porządku obrad zostały przyjęte.
Przewodniczący RG odczytał przyjęty porządek obrad XLII sesji z uwzględnieniem
wprowadzonych przez Radę Gminy zmian.

Ad. pkt 3

-

Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Gminy
z dnia 5 marca 2010 r.

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

Ad. pkt 4

-

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/62/01
Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie
nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj
(uchwała RG Nr XLII/269/10)

Przewodniczący RG – poprosił o omówienie jednocześnie wszystkich projektów uchwał z
punktów 4 – 8 porządku obrad, w związku z tym, że dotyczą one tej samej zmiany.
G.Morga (kierownik ref. gospodarki komunalnej i przestrzennej) – wyjaśniła, że zmiany
uchwał dotyczących nadania nazw ulic w miejscowościach Teresin-Gaj i Seroki-Parcela
polegają na poprawieniu błędnie zastosowanej pisowni nazw tych miejscowości. Zgodnie z
zarządzeniem Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia
10.07.1980 r. nazwy miejscowości: Teresin-Gaj, Seroki-Parcela oraz Seroki-Wieś pisane są
z łącznikiem.
H.Konecki (przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Infrastruktury Technicznej) – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu
22 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał z pkt. 4 – 8 porządku obrad.
Radni nie zgłosili wniosków.
Przewodniczący RG – odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
Wynik głosowania:

za – 15 (jednogłośnie)

Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały
Nr XI/62/01 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Teresin Gaj.
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Ad. pkt 5

-

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/43/03
Rady Gminy Teresin z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie
nadania nazwy ulicy w miejscowości Seroki Parcela
(uchwała RG Nr XLII/270/10)

Projekt uchwały został omówiony w pkt 4.
Radni nie zgłosili wniosków.
Przewodniczący RG – odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
Wynik głosowania:

za – 15 (jednogłośnie)

Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały
nr V/43/03 Rady Gminy Teresin z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w
miejscowości Seroki Parcela.

Ad. pkt 6

-

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/05
Rady Gminy Teresin z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie
nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj
(uchwała RG Nr XLII/271/10)

Projekt uchwały został omówiony w pkt 4.
Radni nie zgłosili wniosków.
Przewodniczący RG – odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
Wynik głosowania:

za – 15 (jednogłośnie)

Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały
Nr VI/29/05 Rady Gminy Teresin z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Teresin Gaj.

Ad. pkt 7

-

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/163/08
Rady Gminy Teresin z dnia 17 października 2008 r. w sprawie
nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj
(uchwała RG Nr XLII/272/10)

Projekt uchwały został omówiony w pkt 4.
Radni nie zgłosili wniosków.
Przewodniczący RG – odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
Wynik głosowania:

za – 15 (jednogłośnie)
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Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIII/163/08 Rady Gminy Teresin z dnia 17 października 2008 r. w sprawie nadania
nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj

Ad. pkt 8

-

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/217/09
Rady Gminy Teresin z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie nadania
nazwy ulicy w miejscowości Teresin Gaj
(uchwała RG Nr XLII/273/10)

Projekt uchwały został omówiony w pkt 4.
Radni nie zgłosili wniosków.
Przewodniczący RG – odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
Wynik głosowania:

za – 15 (jednogłośnie)

Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXII/217/09 Rady Gminy Teresin z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Teresin Gaj

Ad. pkt 9

-

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/239/09
Rady Gminy Teresin z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
(uchwała RG Nr XLII/274/10)

J.Durczak (Skarbnik Gminy) – w związku z tym, że gmina nie może finansować badań
archeologicznych, w uchwale nr XXXVII/239/09 należy zmienić odpowiednio zapis
w § 2 pkt 2 ppkt 2), wykreślając wyraz „archeologicznych”. Zapis ten otrzyma brzmienie:
„prowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych”.
Radni nie zgłosili wniosków.
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 zmiany uchwały
nr XXXVII/239/09 Rady Gminy Teresin z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
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Ad. pkt 10

-

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia udziału 12/48 części
nieruchomości położonej w obrębie Nowa Piasecznica
gminy Teresin w celu zniesienia współwłasności
(uchwała RG Nr XLII/275/10)

G.Morga (kierownik ref. gospodarki komunalnej i przestrzennej) – współwłaścicielami
nieruchomości nr 112, 113 i 114 w Nowej Piasecznicy, o ogólnej powierzchni 3,97 ha, są:
w 36/48 części Gmina Teresin oraz w 12/48 części osoby prywatne, które zdecydowały się
sprzedać swoje części gruntu Gminie. Cena nabycia określona przez rzeczoznawcę wynosi
8 zł/m2, wartość nabywanego gruntu wyniesie 79.392 zł. Nabycie udziału 12/48 pozwoli na
zniesienie współwłasności tej nieruchomości.
H.Konecki (przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Infrastruktury Technicznej) – poinformował o pozytywnej opinii Komisji do
przedstawionego projektu uchwały.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków.
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 nabycia udziału
12/48 części nieruchomości położonej w obrębie Nowa Piasecznica gminy Teresin w celu
zniesienia współwłasności

Ad. pkt 11

-

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w obrębie
Granice gminy Teresin na potrzeby Gminnej Oczyszczalni Ścieków
w Granicach
(uchwała RG Nr XLII/276/10)

G.Morga (kierownik ref. gospodarki komunalnej i przestrzennej) – projekt uchwały dotyczy
nieruchomości o pow. 2140 m2 położonej w Granicach, będącej własnością pani Barbary
Piórkowskiej. Uzasadniając przedłożenie powyższego projektu uchwały p.Morga
przypomniała, że w roku 1989 Gminna Spółka Wodna wybudowała do oczyszczalni ścieków
linię abonencką m.in. na gruntach należących do p.Piórkowskiej. W roku 1994 Spółka
sprzedała wszystkie swoje nieruchomości wraz z urządzeniami i instalacjami Gminie Teresin.
Pani Barbara Piórkowska zwróciła się w 2008 r. do Urzędu Gminy o wypłatę odszkodowania
za wybudowaną na jej nieruchomości linię – w wysokości 60 tys. zł, a także o wypłacanie
miesięcznego odszkodowania za użytkowanie jej terenu – w kwocie 1.500 zł. Propozycja
Urzędu Gminy poprowadzenia okablowania ziemią została przez p.Piórkowską odrzucona.
W wyniku przeprowadzonych rozmów i negocjacji właścicielka wyraziła ostatecznie zgodę
na sprzedaż nieruchomości za kwotę 100 tys. zł (46,72 zł/m2). W planie zagospodarowania
teren ten jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.
H.Konecki (przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Infrastruktury Technicznej) – poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu
22 kwietnia br. nie wniosła uwag do projektu uchwały opiniując go pozytywnie.
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Radni nie zgłosili uwag i wniosków.
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 nabycia działki
położonej w obrębie Granice gminy Teresin na potrzeby Gminnej Oczyszczalni Ścieków w
Granicach.

Ad. pkt 12

-

Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu
ograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej
w obrębie Szymanów gminy Teresin
(uchwała RG Nr XLII/277/10)

G.Morga (kierownik ref. gospodarki komunalnej i przestrzennej) – przeznaczona do
sprzedaży nieruchomość jest położona w Szymanowie z tyłu budynku komunalnego. O jej
nabycie wystąpił właściciel nieruchomości sąsiadującej p.Robert Bluszcz. W związku z tym,
że działka ta nie ma dojazdu zdecydowano, że należy ją sprzedać w drodze przetargu
ograniczonego dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. Rzeczoznawca ustalił wartość tego
terenu na kwotę 11.600 zł, tj. 2,76 zł/m2.
H.Konecki – poinformował, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Infrastruktury Technicznej pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt
uchwały.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków.
Przewodniczący RG – odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:

za – 13

przeciw – 0

wstrzym. – 2

Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży w
drodze przetargu ograniczonego niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie
Szymanów gminy Teresin.

Ad. pkt 13

-

Podjęcie uchwały w sprawie wykupu prawa użytkowania
wieczystego gruntu Skarbu Państwa przez Gminę Teresin
(uchwała RG Nr XLII/278/10)

G.Morga (kierownik ref. gospodarki komunalnej i przestrzennej) – projekt uchwały dotyczy
nieruchomości, którą Gmina Teresin nabyła od PKP w użytkowanie wieczyste. W momencie
nabywania wartość tej nieruchomości wynosiła 13.783 zł, dlatego obecnie na rzecz Skarbu
Państwa gmina płaci niewielką kwotę z tytułu użytkowania wieczystego. W momencie
dokonania przez Starostę przeszacowania nieruchomości i ustalenia jej obecnej wartości
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rzeczywistej, kwota odprowadzana na rzecz Skarbu Państwa znacznie wzrośnie. W związku z
tym gmina wystąpiła do Starosty Sochaczewskiego o umożliwienie wykupu prawa
użytkowania wieczystego. Kwota, którą trzeba będzie zapłacić wynosi 30% wartości
nieruchomości, tj. 27.790 zł.
H.Konecki – poinformował, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Infrastruktury Technicznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków.
Przewodniczący RG – odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:

za – 13

przeciw – 0

wstrzym. – 2

Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wykupu prawa
użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa przez Gminę Teresin.

Ad. pkt 14

-

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin
(uchwała RG Nr XLII/279/10)

K.Siewierska (pracownik ref. gospodarki komunalnej i przestrzennej) – poinformowała, że
zmiany proponowane w Regulaminie polegają na wprowadzeniu zapisów dotyczących
sposobu postępowania z zużytymi bateriami oraz zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym, a także na zmianie brzmienia zapisu dotyczącego składowania odpadów
komunalnych, wynikającej z zamknięcia z dniem 1 stycznia 2010 r. gminnego wysypiska
śmieci.
H.Konecki – poinformował, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Infrastruktury Technicznej omówiła projekt uchwały na posiedzeniu w dniu
22 kwietnia br. i zaopiniowała go pozytywnie.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków.
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 zmieniającą uchwałę
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin.
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Ad. pkt 15

-

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
(uchwała RG Nr XLII/280/10)

K.Siewierska (pracownik ref. gospodarki komunalnej i przestrzennej) – projekt uchwały
określa wymagania konieczne do spełnienia przez przedsiębiorcę, który ubiega się o
zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych
bądź transport nieczystości ciekłych. Do dnia 1 sierpnia 2009 r. określenie tych wymagań
było regulowane zarządzeniem Wójta, obecnie należy do kompetencji Rady Gminy.
H.Konecki – poinformował, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Infrastruktury Technicznej na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia br. pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków.
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 określenia
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Ad. pkt 16

-

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu
umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty
spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
a także określenia organów do tego uprawnionych
(uchwała RG Nr XLII/281/10)

M.Jaworski (zastępca wójta) – przedłożony projekt uchwały dotyczy regulacji zasad i trybu
umarzania bądź rozkładania na raty należności pieniężnych oraz określenia organów do tego
uprawnionych. Są to należności takie, jak: opłata za wodę, ścieki, czynsz itp. Przygotowanie
powyższej uchwały wynika ze zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków.
Przewodniczący RG – odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:

za – 13

przeciw – 0

wstrzym. – 2

Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie szczegółowych
zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, a także określenia organów do
tego uprawnionych.
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Ad. pkt 17

-

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową
Gminy Teresin na rok 2010
(uchwała RG Nr XLII/282/10)

Jadwiga Durczak – Skarbnik Gminy poinformowała, że zmiany w budżecie polegają na
dokonaniu przesunięcia kwoty 48.200 zł w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”.
Powyższa kwota zostanie przesunięta z zadania „odwodnienie ul. Kaska II etap” na zadania:
„nakładki asfaltowe: Gaj, Ludwików, Piasecznica, ul. Miła, Graniczna od Kaskiej i od
Warszawskiej” (40.000 zł) oraz na „projekt chodnika Pawłówek” (8.200 zł). Zaproponowane
zmiany kwotowe wynikają z rozstrzygniętych przetargów.
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 18

-

Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zwiększenie liczby etatów
w Posterunku Policji w Teresinie
(uchwała RG Nr XLII/283/10)

M.Jaworski (zastępca wójta) – wyjaśnił, że podjęcie uchwały umożliwi przedłużenie umowy
z Komendantem Wojewódzkim Policji na utrzymanie przez Gminę Teresin dwóch
dodatkowych etatów dzielnicowych przez okres od dnia 1 września 2010 r. do 31 grudnia
2015 r.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków.
Przewodniczący RG odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:

za – 15

przeciw – 0

wstrzym. - 0

Przewodniczący RG stwierdził, że uchwała w sprawie wniosku o zwiększenie liczby etatów
w Posterunku Policji w Teresinie została przez Radę Gminy podjęta.

Przewodniczący RG ogłosił 10-minutową przerwę (1410 – 1420).
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Ad. pkt 19

-

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady
Powiatu w Sochaczewie w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki
Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie
(uchwała RG Nr XLII/284/10)

Projekt uchwały przedstawiła p.Antonina Gigier – członek Rady Społecznej ZOZ w
Sochaczewie. Wyjaśniła, że w Zespole Opieki Zdrowotnej istnieje szereg komórek, które w
rzeczywistości nie funkcjonują bądź z braku lekarzy, bądź też z braku podpisanych z
Narodowym Funduszem Zdrowia kontraktów. W związku z tym Dyrektor Szpitala
Powiatowego wystąpił z propozycją urealnienia zakresu udzielanych przez szpital świadczeń
medycznych. Chodzi o likwidację następujących komórek organizacyjnych: Pracownia
Audiometryczna (ul. Batalionów Chłopskich 3/7), Poradnia Dermatologiczna (ul. Batalionów
Chłopskich 3/7), Poradnia Wenerologiczna (ul. Batalionów Chłopskich 3/7), Poradnia
Nefrologiczna (ul. Batalionów Chłopskich 3/7), Pracownia Protetyki Stomatologicznej (ul.
Ziemowita 10) oraz oddział chirurgii – odcinek chirurgii dziecięcej (ul. Batalionów
Chłopskich 3/7). Jednocześnie wyznaczone zostaną placówki zapewniające pacjentom
udzielanie świadczeń zdrowotnych w związku z likwidacją ww. placówek. Są to: NZOZ
Laryngologia przy ul. 600-lecia 45 – w zakresie Pracowni Audiometrycznej, NZOZ Dermed
przy ul. Chodakowskiej 8 – w zakresie zadań Poradni Dermatologicznej i Wenerologicznej,
Poradnia Nefrologiczna, Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 – w zakresie Poradni
Nefrologicznej, Poradnia Stomatologii Ogólnej w Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie – w
zakresie zadań Poradni Protetyki Stomatologicznej, oddział chirurgii ogólnej oraz oddział
chirurgii urazowo-ortopedycznej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie – w zakresie zadań
oddziału chirurgii ogólnej – odcinek chirurgii dziecięcej. W związku z tym, że projekt
uchwały w sprawie przekształcenia ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie podlega
zaopiniowaniu przez właściwe organy gmin, Rada Powiatu w Sochaczewie zwróciła się do
Rady Gminy Teresin z prośbą o zaopiniowane przedstawionej propozycji.
Ponadto p.A.Gigier zapoznała zebranych ze stanowiskiem Komisji Rodziny, Zdrowia i Opieki
Społecznej, która na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała
przedłożony projekt uchwały dotyczący zmiany struktury organizacyjnej Szpitala
Powiatowego.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków.
Przewodniczący RG odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:

za – 14

przeciw – 0

wstrzym. - 1

Przewodniczący RG stwierdził, że uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady
Powiatu w Sochaczewie w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala
Powiatowego” w Sochaczewie została przez Radę Gminy podjęta.
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Ad. pkt 20

-

Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy
za rok 2009

Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy za rok 2009 przedstawili kolejno:
•

Paweł Przedpełski – Przewodniczący Komisji Administracji i Przestrzegania Prawa,

•

Hubert Konecki – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej,

•

Lech Kaźmierczak – Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Gminy.

•

Antonina Gigier – Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej,

•

Zbigniew Biederka – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,

•

Jerzy Wójcik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdania są załącznikami do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 21

-

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za 2009 rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2009 rok przedstawiła Maria
Wójcicka – koordynator ds. PiRPA.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie zgłosili pytań do sprawozdania.

Ad. pkt 22

-

Przedstawienie sprawozdań z działalności jednostek
organizacyjnych gminy i jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych gminy Teresin za 2009 rok

Przewodniczący RG – poprosił dyrektorów jednostek organizacyjnych o podsumowanie
swojej działalności za ubiegły rok w formie krótkich wystąpień.
•

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
przedstawił dyrektor Marek Misiak. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
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Ponadto, w związku z zapytaniem zgłoszonym na ostatniej sesji, dyrektor M.Misiak
poinformował, że na akcję odśnieżania wydano w tym roku kwotę 147.700 zł. Tegoroczna
zima była wyjątkowo trudna, w styczniu pracowało przy odśnieżaniu 6 sprzętów, a w
lutym – 9 (w tym 3 to sprzęt ciężki na gąsienicach). Traktor GZGK przepracował w
okresie zimy 364 godziny.
M.Misiak zwrócił uwagę, że podstawowym problemem dla Zakładu Komunalnego jest
eksploatacja kanalizacji. Chodzi o wrzucanie przez mieszkańców do studzienek
kanalizacyjnych rzeczy, które powodują awarie na przepompowniach, zapychanie rur, co
wiąże się z dodatkowymi kosztami. Niejednokrotnie w gazetach ukazywały się informacje
z apelem do mieszkańców o niewrzucanie do kanalizacji rzeczy, które ją zapychają,
jednak odniosły one niewielki skutek. Wszyscy użytkownicy poniosą konsekwencję
takich praktyk, gdyż koszty wydawane na usuwanie awarii wpłyną na cenę za odbiór
ścieków.
Od 30 grudnia 2010 r. zamknięte zostało składowisko odpadów. Jednocześnie pracownicy
GZGK zaobserwowali dużo większą niż w ubiegłym roku ilość śmieci wyrzucanych do
rowów. W związku z tym dyrektor M.Misiak zwrócił się do Wójta z prośbą o
przeprowadzenie na terenie całej gminy kontroli umów podpisanych przez mieszkańców z
firmą zajmującą się wywozem odpadów komunalnych. Obowiązek posiadania kontenera
na odpady dotyczy każdego gospodarstwa.
M.Misiak wspomniał, że w związku z bardzo dużymi kosztami, jakie poniósł Zakład
Komunalny na akcję odśnieżania, brakuje środków na naprawy dróg. Zwrócił się do
radnych z prośbą o zabezpieczenie na ten cel dodatkowych środków finansowych.
R.Kacprzak – zima była faktycznie bardzo ciężka, niemniej jednak przed następnym
sezonem trzeba wyciągnąć odpowiednie wnioski. Już latem i jesienią powinny być
przygotowane pobocza – należy usunąć pnie, duże kamienie, wyrównać ziemię, bo to
ułatwi później odśnieżanie, skróci czas pracy sprzętu i tym samym zmniejszy koszty. Poza
tym pierwsze odśnieżanie musi być wykonane dokładnie i jak najszerzej. Radny Kacprzak
przyznał, że Zakład Komunalny dobrze wywiązał się z zimowego utrzymania dróg, były
one odśnieżane na bieżąco, niemniej jednak zastosowanie się do przekazanych uwag
pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie sprzętu i lepsze efekty działań w przyszłości.
•

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła
kierownik GOPS Jolanta Parobczyk. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

•

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przedstawił
dyrektor Krzysztof Walencik. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

A.Gigier – podziękowała dyrektorowi K.Walencikowi za przychylne odnoszenie się do
inicjatyw społecznych i za okazywaną pomoc. Sprawnie i szybko uruchomiona została
w hali GOSiR sekcja szachów. Dyrektor zawsze pomaga przy organizowaniu imprez,
a współpraca z nim układa się bardzo dobrze.
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•

Sprawozdanie z działalności Teresińskiego Ośrodka Kultury przedstawił dyrektor
Mariusz Cieśniewski. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

A.Gigier – podziękowała dyrektorowi M.Cieśniewskiemu za świetną współpracę, za
pomoc przy inicjatywach podejmowanych przez stowarzyszenia. Działalność
Teresińskiego Ośrodka Kultury widać, organizowane imprezy są na coraz wyższym
poziomie.
•

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiła dyrektor
Grażyna Starus. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

•

Sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawił
komendant gminny OSP Dariusz Tartanus. Sprawozdanie stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.

R.Kacprzak – liczba wyjazdów poszczególnych jednostek OSP za ubiegły rok pokazuje,
że najbardziej aktywną jest OSP Niepokalanów. Jest to jednostka bardzo mobilna,
sprawna i dlatego trzeba w pierwszej kolejności jej pomagać, dofinansowywać
i doposażać. Pozostałe jednostki miały dużo mniej wyjazdów, niektóre tylko 6 – 7.
Zastanawia duża liczba akcji OSP Szymanów, która wyjeżdżała w ubiegłym roku aż 75
razy. Czym była spowodowana taka szczególna aktywność tej jednostki?
D.Tartanus – OSP Szymanów miała w ubiegłym roku bardzo dużo wyjazdów do
usuwania gniazd owadów. Jednostka ta ma odpowiednie ubrania do takich akcji, więc
obsługuje teren całej gminy.
R.Kacprzak – w liczbie wyjazdów do pożarów Szymanów również przoduje. Czy
dlatego, że ma specjalistyczny sprzęt, czy też forma powiadamiania decyduje o tym, że
jednostka uczestniczy w tylu akcjach?
D.Tartanus – członkowie OSP Szymanów są bardzo mobilni i aktywni.
H.Konecki – zwrócił uwagę, że jednostka w Szymanowie wyróżnia się spośród
pozostałych jednostek gminnych, jeśli chodzi o liczbę przeprowadzonych akcji
pożarniczych. Na ręce komendanta gminnego D.Tartanusa złożył podziękowania
strażakom z Szymanowa.
P.Przedpełski – często jest tak, że dyspozytor nie zastanawia się, którą jednostkę
powiadomić o zagrożeniu (tj. która ma najbliżej), tylko wciska przycisk powiadamiania
selektywnego.
D.Tartanus – na terenie 4 powiatów są tylko cztery gminy (w tym również Teresin), w
których 100% jednostek strażackich jest mobilna . Jednostki z gminy Teresin bardzo
często wyjeżdżają na akcje do gmin sąsiednich.
Przewodniczący RG – podziękował dyrektorom jednostek organizacyjnych i
komendantowi OSP za przedstawienie sprawozdań.
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Ad. pkt. 23

- Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Teresin
(uchwała RG Nr XLII/285/10)

Przewodniczący RG – zaproponował przyjęcie następującego toku prac w punkcie
dotyczącym absolutorium: sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 r., odczytanie
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonych sprawozdań dotyczących
wykonania budżetu, przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz wniosku w sprawie
absolutorium, odczytanie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący RG poprosił Skarbnika Gminy p.Jadwigę Durczak o przedstawienie
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
J.Durczak (Skarbnik Gminy) – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Teresin za rok
2009 zostało złożone w Biurze Rady Gminy w dniu 12 marca 2010 r. Jednocześnie zostało
ono przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej – do zaopiniowania. Pani Skarbnik
poinformowała, że dochody budżetu zostały wykonane w wysokości 31.043.892,60 zł, a
wydatki w kwocie 32.198.262,04 zł. Niedobór budżetowy wyniósł 1.154.369,44 zł. Realizacja
dochodów i wydatków, w tym analiza wydatków inwestycyjnych, została szczegółowo
przedstawiona w przedłożonym sprawozdaniu.
Przewodniczący RG odczytał uchwałę nr 9/2010/P Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wydania opinii o
przedłożonych przez Wójta Gminy Teresin sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2009
rok. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię pozytywną.
Uchwała Składu Orzekającego RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
J.Wójcik (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) – odczytał treść wniosku Komisji
Rewizyjnej, która po zapoznaniu się ze złożonym sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy
Teresin za 2009 rok, dokonaniu analizy rocznej sprawozdawczości budżetowej i oceny
wykonania budżetu pod kątem celowości wydatków i gospodarności oraz w wyniku
przeprowadzenia czynności sprawdzająco-kontrolnych gospodarki finansowej gminy,
pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i wystosowała do Rady Gminy wniosek
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Teresin. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła
przekroczenia zakresu upoważnień do zaciągania zobowiązań obciążających budżet, ani
przekroczenia dyscypliny finansów publicznych. J.Wójcik poinformował, że w sprawie
wniosku dotyczącego udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za działalność w roku
sprawozdawczym 2009 przeprowadzono głosowanie jawne. W głosowaniu wzięło udział
4 obecnych na posiedzeniu członków Komisji Rewizyjnej. Za wystąpieniem do Rady Gminy
z wnioskiem o udzielenie absolutorium oddano 4 głosy.
Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący RG odczytał uchwałę nr 72/P/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2010 r. wyrażającą opinię pozytywną o
przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy. W uzasadnieniu do uchwały RIO stwierdzono, że wniosek Komisji
Rewizyjnej został sformułowany w oparciu o analizę i ocenę wykonania budżetu gminy za
2009 rok zgodnie z przepisami art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.
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Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Dyskusja
R.Kacprzak – poprosił o ponowne przytoczenie kwoty stanowiącej skutki obniżeń i zwolnień
z podatków, która podana była w opinii RIO.
Przewodniczący RG – skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i obniżenia górnych
stawek podatkowych oraz skutki umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 2.633.513 zł
i stanowią 14,12% wykonanych podstawowych dochodów podatkowych.
R.Kacprzak – wyraził opinię, że zwolnienia z podatku są za duże. Trzeba się wspólnie
zastanowić, czy w przyszłym roku też stosować tak daleko idące ulgi i zwolnienia w
podatkach. Skutki tych zwolnień stanowią bardzo dużą kwotę. Nie sztuką jest tylko dzielić
pieniądze z budżetu, pieniądze pochodzące ze środków unijnych. Trudniej jest pozyskiwać i
zdobywać środki do budżetu. Kwota zwolnień – ponad 2,5 mln zł to bardzo duża suma
pieniędzy, radni powinni wziąć to pod rozwagę. Radny R.Kacprzak powiedział, że ubolewa,
iż na tak ważnej sesji – absolutoryjnej, Wójt jest nieobecny.
Przewodniczący RG – Wójt jest chory, ma zwolnienie lekarskie.
R.Kacprzak – ocena działalności Wójta to nie tylko wykonany budżet, przedstawiony w
paragrafach, w tabelach, ale również ocena postawy Wójta, jego osobowości.
Przewodniczący RG – do decyzji w sprawie absolutorium pod uwagę bierze się wyłącznie
wykonanie budżetu.
R.Kacprzak – zanim odbędzie się głosowanie nad absolutorium, poprosił o udzielenie
odpowiedzi na pytanie: czy prawdą jest, że jakiś czas temu doszło do zatrzymania Wójta, jeśli
tak, to przez kogo? Czy prawdą jest, że na dzień dzisiejszy Wójt Gminy Teresin ma
postawione zarzuty, jeśli tak, to w jakiej sprawie?
Przewodniczący RG – pytania postawione przez radnego Kacprzaka nie są związane z oceną
wykonania budżetu i z absolutorium.
A.Gigier – zdaje się, że podjęta dziś uchwała dotycząca szczegółowych zasad i trybu
umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych
dotyczy właśnie sprawy, o której wspomniał radny Kacprzak.
J.Durczak (skarbnik) – ta uchwała dotyczy tylko umarzania i rozkładania na raty płatności za
wodę, ścieki i czynsz. W sprawozdaniu natomiast podane są skutki wszystkich zwolnień, w
tym również z podatku od nieruchomości od wszystkich jednostek gminy np. szkół, TOK,
GOSiR itd. Są to zwolnienia stanowiące rzeczywiście dość istotną kwotę, ale w dużej części
dotyczą jednostek organizacyjnych gminy.
M.Jaworski (zastępca wójta) – trochę zaskakuje pytanie radnego R.Kacprzaka o skutki
obniżenia górnych stawek podatkowych, bo w tym przecież bierze udział Rada Gminy,
ustalając niższe od maksymalnych stawki podatku od nieruchomości, od środków
transportowych, podatku rolnego.
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R.Kacprzak – przykre jest, że w takich sytuacjach przywołuje się zawsze przykład podatku
rolnego, chociaż z tytułu obniżenia tego podatku gmina straciła 204 tys. zł, a od środków
transportowych aż 916 tys. zł. Tu nie ma w ogóle porównania. Wszyscy wiedzą, jaka jest
sytuacja dochodowa w rolnictwie, często dochody są prawie zerowe.
Radny poprosił o odpowiedź na postawione przez niego wcześniej pytania, jeszcze przed
głosowaniem.
Przewodniczący RG – dyskusja dotyczy budżetu 2009 roku i na tym należy się skupić.
Podczas dyskusji radni nie zgłosili wniosków.
Przewodniczący RG odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy.
W głosowaniu jawnym wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:

za – 14

przeciw – 1

wstrzym. – 0

Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy Teresin
absolutorium za rok 2009.

Ad. pkt 24

-

Informacja Przewodniczącego o działaniach
w okresie międzysesyjnym

Przewodniczący RG poinformował, że w dniu 6 kwietnia 2010 r. wpłynęło na ręce
Przewodniczącego Rady Gminy Teresin pismo z Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie
informujące o umorzeniu postępowania przeciwko Wójtowi Markowi Olechowskiemu.
Przewodniczący RG odczytał treść tego pisma i poinformował, że postępowanie dotyczyło
sprawy przetargu na budowę szkoły podstawowej w Teresinie. Sprawa ta została umorzona
po raz czwarty.

Ad. pkt 25

-

Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy

M.Jaworski (zastępca wójta) – podziękował w imieniu wójta i własnym za zaufanie i ocenę
pracy wyrażoną w udzielonym przez radnych absolutorium.
Ponadto M.Jaworski przekazał następujące informacje:
- w budynku OSP Mikołajew naprawiono dach, natomiast w OSP Skrzelew trwają prace przy
rozbudowie części garażowej strażnicy
- podpisano umowy na wykonanie asfaltu w miejscowości Seroki-Wieś oraz na odwodnienie
ul. Kaskiej (II etap)
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- wykonano już niektóre z zadań w ramach funduszy sołeckich, część jest w fazie
przygotowawczej
- w najbliższym czasie zaplanowano spotkania, na których odbędzie się podpisanie umów
związanych z montażem kolektorów słonecznych. Dla mieszkańców Teresina i Teresina-Gaju
spotkanie to wyznaczone zostało na 6 maja br. o godz. 1900 w Szkole Podstawowej w
Teresinie, a dla mieszkańców pozostałych miejscowości - na 10 maja br. o godz. 1900 w hali
GOSIR w Teresinie.
- wg informacji z Powiatowego Zarządu Dróg 27 kwietnia br. nastąpiło wyłonienie
wykonawcy przebudowy ciągu drogi Paprotnia – Szymanów. Przewidziane jest dokończenie
chodnika w Paprotni, wykonanie asfaltu i ścieżki rowerowej do Szymanowa.
- z dniem 1 maja br. rusza regularna linia autobusu „pielgrzymkowego” Warszawa Niepokalanów. Będzie on kursował raz w tygodniu
- w związku z 20. rocznicą pierwszych wolnych wyborów samorządowych, na 21 maja br.
zaplanowano spotkanie okolicznościowe i uroczystą sesję Rady Gminy

Ad. pkt 26

-

Interpelacje i zapytania

R.Kacprzak – poprosił o odpowiedź na postawione wcześniej pytania, dotyczące rzekomego
zatrzymania Wójta M.Olechowskiego oraz postawienia mu zarzutów. Następnie radny
poruszył sprawę postępowania w sprawie szkoły podstawowej w Teresinie. Przewodniczący
poinformował dziś radnych, iż postępowanie po raz kolejny zostało umorzone. Pismo
wpłynęło dość dawno i nikt z radnych o tym nie wiedział. Tymczasem postępowanie dotyczy
Wójta Gminy Teresin, który przecież nie może być adwokatem we własnej sprawie.
W przypadku, jeśli toczy się postępowanie przeciwko Wójtowi, Rada Gminy powinna
wiedzieć, być informowana na bieżąco o wszystkim. Obowiązkiem Przewodniczącego było
powiadomić wszystkich, bo od decyzji przysługuje odwołanie i na jego złożenie przewidziany
jest nieprzekraczalny termin.
Przewodniczący RG – Rada Gminy nie występowała z zawiadomieniem do prokuratury,
więc nie będzie się odwoływać.
R.Kacprzak – wspomniał, że chciał zapoznać się z uzasadnieniem do postanowienia
Prokuratury, jednak Zastępca Wójta powiedział, że radny musi złożyć pismo w tej sprawie.
Zdaniem radnego Kacprzaka obowiązkiem Wójta i Przewodniczącego było poinformowanie
Rady Gminy o treści uzasadnienia i podania o udostępnienie tego dokumentu są tu zbędne.
Przewodniczący RG – radni zostali poinformowani o tym, że postępowanie zostało
umorzone.
R.Kacprzak – chodzi o przedstawienie uzasadnienia do decyzji Prokuratury.
Przewodniczący RG – do Biura Rady Gminy wpłynęła informacja, która została radnym
przedstawiona. Decyzja z uzasadnieniem nie została przez Prokuraturę przesłana do Rady
Gminy. Radny Kacprzak wprowadza w błąd opinię publiczną.
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R.Kacprzak – w takim razie kto jest w błędzie, jeśli druga strona otrzymuje informację, że
od decyzji przysługuje odwołanie?
Przewodniczący RG - kto składał pozew, temu przysługuje odwołanie. Rada Gminy nie
składała do Prokuratury zawiadomienia.
R.Kacprzak – proszę wystąpić o przesłanie uzasadnienia. Jeśli po raz czwarty sprawa jest
umorzona, to wójt powinien być dumny z tego powodu i sam powinien przedstawić
wszystkim powody, z jakich umorzono postępowanie. Sprawa nie została umorzona przez
sąd, tylko jednoosobowo - przez prokuratora. Wszyscy powinni poznać pełne uzasadnienie z
przytoczeniem treści ekspertyz. Radny Kacprzak poprosił ponadto o informację, co z
postanowieniem w sprawie hali sportowej?
Z.Biederka – wójt Marek Olechowski należy do ludzi skromnych, nie będzie się więc
wychwalał, tak jak by tego oczekiwał radny Kacprzak. Wójt zajmuje się swoją robotą, robi to,
co do niego należy i ludzie to widzą. Widzą efekty działań wójta: szkołę, halę, wszystkie
inwestycje.
M.Jaworski (z-ca wójta) – stwierdził, że oficjalnie nic nie wie na temat zatrzymania wójta
Marka Olechowskiego i postawienia mu zarzutów. Jest zdumiewające, jak radny Kacprzak
ma czelność krytykować z-cę wójta, za to, że żąda pisma w sprawie przedstawienia
uzasadnienia Prokuratury, skoro sam od kilku lat nie odpowiada na zapytanie w sprawie
wysokości pobranych diet. M.Jaworski powiedział, że nie chce tego wywlekać, bo jest dużo
przyjemniejszych rzeczy. Jest wielu ludzi, którzy dla tej gminy działają, dla jej dobra i widzą
też dobro. Nie trzeba zakładać różowych okularów, by dostrzec, ile zostało zrobione. Ta Rada
jest przykładem tego, że można działać ponad podziałami, mieć wizję rozwoju gminy, w
drobiazgach się różnić, ale dążyć do wspólnego celu. Jeśli chodzi o postanowienie o
umorzeniu sprawy dotyczącej budowy szkoły w Teresinie M.Jaworski powiedział, że nie
zapoznał się z jego treścią, choć pewnie radnemu Kacprzakowi wyda się to dziwne.
Wystarczyła mu sentencja zawarta na początku decyzji i powtórzona na końcu.
A.Gigier – czy prawdą jest to, co sugeruje pan Kacprzak, że wójt jest zawieszony w swoich
czynnościach?
M.Jaworski – nie jest zawieszony, sprawuje normalnie swój urząd.
R.Kacprzak – zwrócił uwagę, że nie sugerował, że wójt jest zawieszony. Zadał tylko pytanie,
po to, by rozwiać wątpliwości. Zwracając się do M.Jaworskiego radny Kacprzak oświadczył,
że będąc radnym już drugą kadencję może chodzić z podniesionym czołem, bo nigdy nikogo
niesłusznie nie pomówił, a jeśli się domaga wyjaśnień to jest to w trosce o słuszne sprawy.
Jeśli chodzi o sprawę wysokości diet, to przecież wszyscy je znają, kwota pobranych diet jest
wyszczególniona w zeznaniach majątkowych – jawnych i publikowanych - każdy może się z
tymi danymi zapoznać. To, czego żąda pan Jaworski (odpowiedzi na piśmie w sprawie kwoty
pobranych diet) to farsa. Jest wiele ważniejszych, konkretnych spraw, którymi należy się
zajmować.
J.Szymaniak – nawiązując do wypowiedzi p.Marka Misiaka o potrzebach finansowych na
remonty dróg, zwrócił się do zastępcy wójta z pytaniem, czy znajdą się dodatkowe środki na
ten cel? Po okresie zimowym wiele dróg jest zniszczonych i wymaga remontu.
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M.Jaworski – decyzja w sprawie przesunięcia środków finansowych na utrzymanie dróg
będzie należeć do radnych. Niewątpliwie jest potrzeba, by takie pieniądze na ten cel
skierować.
R.Kacprzak - poparł wypowiedź radnego J.Szymaniaka. Po zimie jest bardzo dużo
zniszczeń na drogach i trzeba je naprawiać, łatać, bo po niektórych ciężko jest przejechać.

Ad. pkt 27, 28

-

Wolne wnioski
Zakończenie obrad

S.Gmurek (sołtys – Pawłowice) – w Pawłowicach robiona była droga ze środków funduszu
sołeckiego, ale zabrakło pieniędzy na odcinek ok. 315 m. Czy jest możliwość dofinansowania
i dokończenia tej drogi?
M.Jaworski – obiecał, że przekaże tę prośbę wójtowi, być może uda się wygospodarować
jakieś środki z rezerwy. Rzeczywiście przydałoby się dokończyć drogę, z drugiej jednak
strony wiadomo, że takich dróg jest w gminie bardzo dużo.
K.Pietrzak (sołtys – Seroki-Parcela) – na jakim etapie jest realizacja zadania z funduszu
sołeckiego (oświetlenie ul.Pałacowa, projekt budowy dróg – ul.Jarzębinowa, Kwiatowa)?
M.Jaworski – trwa przygotowanie dokumentacji i przetargu na tłuczniowanie dróg.
H.Chaber (sołtys – Nowe Paski) – w Starych Paskach trwa łatanie dziur w drogach. Czy
droga w Nowych Paskach również będzie naprawiana?
M.Jaworski – powiedział, że nie zna dokładnego zakresu prac, ale postara się to ustalić.
J.Bluszcz (sołtys – Pawłówek) – zwrócił się do Przewodniczącego RG z pytaniem, czy
wpłynęło do niego pismo od rolnika z Pawłówka. Była to skarga na panią kierownik Morgę.
Przewodniczący RG – nie ma w Biurze Rady Gminy takiej skargi.
G.Cierpis-Przysucha (sekretarz gminy) – zwróciła uwagę, że skargi na pracowników Urzędu
Gminy składa się do Wójta. Do Wójta taka skarga również nie wpłynęła.
R.Kacprzak – dlaczego remont drogi przeprowadzany jest od środka tj. od Starych Pask do
głównej drogi? Nie remontowana jest część drogi, którą jeździ autokar szkolny, a droga ta ma
okropne wyrwy. Poza tym radny Kacprzak zgłosił uwagi dotyczące pracy równiarki. Omijane
są odcinki dróg, chociaż mają one takie wyrwy, że nie da się przejechać. Powinno się
zawiadomić sołtysa, który pokazałby miejsca, gdzie bezwzględnie trzeba drogę wyrównać.
Przed puszczeniem równiarki większe doły powinny być zasypane.
M.Tondera (sołtys – Skrzelew) – zwróciła uwagę, że trzeba zgłosić do naprawy (w ramach
gwarancji) nakładkę asfaltową w Skrzelewie, która bardzo mocno popękała.
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L.Kaźmierczak – kierownik referatu inwestycji zna już sprawę nakładki w Skrzelewie. Jeśli
chodzi o remonty dróg, to nie Zakład Komunalny zlecił te roboty, ponieważ – jak wspominał
dyrektor Misiak – GZGK nie ma na to pieniędzy. Większość przychodzących na sesję osób
ma porównanie, jak pracował Zakład Komunalny kiedyś, a jak działa obecnie. GZGK stara
się robić jak najwięcej, ale często jest ograniczony brakiem środków finansowych. Dużo
pieniędzy wydano na odśnieżanie dróg. Odnośnie tego tematu mogliby wypowiedzieć się
sołtysi, których każde zgłoszenie telefoniczne było realizowane. Sołtysi byli zadowoleni, bo
odśnieżanie było przeprowadzane sprawnie. Wracając do tematu remontów dróg
L.Kaźmierczak zwrócił uwagę, że dyrektor GZGK nie może nająć równiarki dopóki nie
będzie miał w swoim budżecie na to środków.
J.Szymaniak – kiedy na skrzyżowaniu ulic Kolbego i Sochaczewskiej zostanie postawiony
słup oświetleniowy?
M.Jaworski – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyraziła ostatecznie zgodę
na przywrócenie tego słupa. Obecnie sprawa jest na etapie dokumentacji.
Przewodniczący RG – podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął XLII sesję
Rady Gminy.
Sesja zakończyła się o godz. 1605 .
/-/ Bogdan Linard
Przewodniczący Rady Gminy

Protokołowała:
D.Dorodzińska
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