PROTOKÓŁ
z XLVII sesji Rady Gminy
z dnia 19 października 2010 r.
Lista obecności w załączeniu.
Uchwalony porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad
Przyjęcie porządku dziennego
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Teresin na rok 2010
Zakończenie obrad

Sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard.
Obrady rozpoczęły się o godz. 1500.
Obecnych: 13 radnych
Nieobecni: Paweł Przedpełski, Ryszard Śliwiński

Ad. pkt 1,2 -

Otwarcie obrad
Przyjęcie porządku dziennego

Przewodniczący RG - otworzył obrady XLVII sesji Rady Gminy. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad. Przewodniczący RG poinformował, że sesja
została zwołana na wniosek Wójta. Następnie poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych
uwag i pytań do porządku dziennego.
R.Kacprzak – zwrócił się do Wójta z pytaniem, czy wyrazi zgodę na rozszerzenie porządku
obrad o punkt „Interpelacje i zapytania”?
Wójt – nie wyraził zgody.
R.Kacprzak – czy będzie jeszcze sesja zwołana w trybie zwyczajnym, jeśli tak, to kiedy?
Przewodniczący RG – będzie sesja zwyczajna, a zwołana zostanie wówczas, gdy do Biura
Rady Gminy wpłyną materiały. Być może będzie to początek listopada, kadencja trwa do
12 listopada br.
R.Kacprzak – ta sesja jest drugą z rzędu sesją nadzwyczajną. W opinii radnego Kacprzaka
nie było takiej potrzeby, by zwoływać obie sesje w takim trybie. Kadencja się kończy,
a nazbierało się wiele spraw, zapytań mieszkańców, a radni nie mają możliwości przekazania
ich na sesji.
Przewodniczący RG – zwrócił uwagę, że zgodnie z ustawą i statutem ma obowiązek zwołać
sesję w ciągu 7 dni od daty złożenia przez Wójta wniosku.

J.Szymaniak – zgłosił uwagę odnośnie zwołania sesji z dnia na dzień. Wiadomo, że jest to
sesja nadzwyczajna, ale informacja tak na ostatnią chwilę burzy zaplanowany rozkład dnia.
Wójt – radny J.Szymaniak wie doskonale, że jest tylko 5 dni na rozstrzygnięcie przetargu.
Przetarg odbył się w piątek, dlatego sesję należało zwołać w nadzwyczajnym trybie. Materiał,
który otrzymali radni to zaledwie 2 strony, więc nie było wiele do czytania.
J.Szymaniak – chodzi o to, że w poniedziałek do południa ustalałem plan pracy na następny
dzień, a po powrocie do domu zastałem informację o wtorkowej sesji.
Radni nie zgłosili innych uwag do porządku dziennego.
Przewodniczący RG stwierdził, że porządek obrad XLVII sesji został przez Radę Gminy
przyjęty.
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-

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową
Gminy Teresin na rok 2010
(uchwała RG Nr XLVII/308/10)

Wójt M.Olechowski – przypomniał, że w tegorocznym budżecie inwestycyjnym zapisane
jest zadanie budowy chodnika przy ul. Zielonej wraz z zatoczkami parkingowymi oraz
przebudowa placu przed Urzędem Gminy. W pierwszym przetargu na wykonanie
ww. zadania (wraz z odwodnieniem ulicy) złożono ofertę na kwotę 925.000 zł, która
wydawała się za droga, ogłoszono więc drugi przetarg, w którym złożona oferta opiewała na
kwotę 750.000 zł. Jest to oferta znacznie korzystniejsza, ale w związku z tym, że przewyższa
ona kwotę zapisaną na ten cel w budżecie, w przedłożonej dziś uchwale zaproponowano
uzupełnienie na to zadanie środków, które pozostały po wykonaniu innych inwestycji.
Skarbnik Gminy J.Durczak wyjaśniła, że zmiany zaproponowane w projekcie uchwały
polegają na zmniejszeniach środków:
- w dziale „Drogi publiczne gminne”
80.000 zł - środki pozostałe po wykonaniu zadania „utwardzanie dróg”,
201.000 zł – środki pozostałe po rozstrzygniętym przetargu na oświetlenie ul. Kolbego
- w dziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
159.000 zł – środki z zadania „rozbudowa oczyszczalni ścieków w Granicach
i Szymanowie”, które nie będzie realizowane w tym roku.
Powyższe środki w łącznej kwocie 440.000 zł zostaną przesunięte na budowę chodnika
ul. Zielona.
L.Kaźmierczak poinformował, że Komisja Finansów i Budżetu Gminy omówiła
propozycje przesunięć w wydatkach budżetowych na posiedzeniu w dniu 18 października br.
Komisja nie zgłosiła zastrzeżeń do projektu uchwały i zaopiniowała go pozytywnie.
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Dyskusja
H.Ziółkowska – środki są zmniejszane z utwardzania dróg, które zostały już wykonane, a na
jednej z poprzednich sesji przesuwane były środki na utwardzanie dróg na wsiach z pieniędzy
Zakładu Gospodarki Komunalnej (z wysypiska). Czy to są te same środki?
J.Durczak – dzisiejsze przesunięcie jest z wydatków inwestycyjnych, a na poprzedniej sesji
było przesunięcie na remonty dróg.
H.Ziółkowska – czyli tamte drogi będą robione?
J.Durczak – tak.
Wójt – dzisiejsze zmniejszenia środków to pieniądze, które zostały po przetargach na
utwardzanie dróg, natomiast środki na remonty to zupełnie oddzielne wydatki.
R.Kacprzak – poprosił Wójta o potwierdzenie swojej deklaracji, że droga od trasy
poznańskiej w stronę Pask będzie wykonana.
Wójt – to nie jest tematem dzisiejszej sesji.
R.Kacprzak – na poprzednich dwóch sesjach Wójt mówił, że droga będzie robiona.
Wójt – mówiłem, że droga będzie robiona w tym roku. Rok się jeszcze nie skończył.
R.Kacprzak – przesuwamy pieniądze z dróg, a pewne drogi nie zostały jeszcze wykonane.
Nie zostało wykonane to, o czym Wójt mówił publicznie i dwukrotnie zapewniał, że odcinek
drogi od trasy w kierunku Pask będzie w tym roku zrobiony.
Wójt – rok się jeszcze nie skończył.
H.Ziółkowska – droga będzie robiona, czy nie?
Wójt – powiedziałem, że w tym roku droga będzie robiona.
Podczas dyskusji radni nie zgłosili wniosków do zaproponowanych zmian budżetowych.
Przewodniczący RG odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:

za – 11

przeciw – 1

wstrzym. - 1

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

Przewodniczący RG – podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął XLVII sesję
Rady Gminy.
Sesja zakończyła się o godz. 1520 .

/-/ Bogdan Linard
Przewodniczący Rady Gminy

Protokołowała:
D.Dorodzińska
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