PROTOKÓŁ
z XLVIII sesji Rady Gminy
z dnia 5 listopada 2010 r.
Lista obecności w załączeniu.
Uchwalony porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad
Przyjęcie porządku dziennego
Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy z dnia 5 października 2010 r.
Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy z dnia 19 października 2010 r.
Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Teresin w
roku szkolnym 2009/2010
6. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
oraz
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego w gminie Teresin
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w
obrębie Maszna gminy Teresin z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Granice”
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Granice”
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości
Szymanów”
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie gminy Teresin, w
ramach repatriacji, obywatelki Rosji polskiego pochodzenia, Pani Anny Pawłowej
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od
nieruchomości na 2011 rok
14. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych
15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego na rok 2011
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Teresin na rok 2010
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
18. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia środków na realizację inwestycji pn.
Zorganizowanie skweru z placem zabaw dla dzieci przy ulicy Południowej
19. Informacja Przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym
20. Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy
21. Zakończenie obrad
Sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard.
Obrady rozpoczęły się o godz. 1100.
Obecnych: 15 radnych

Ad. pkt 1,2 -

Otwarcie obrad
Przyjęcie porządku dziennego

Przewodniczący RG - otworzył obrady XLVIII sesji Rady Gminy. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad. Przewodniczący RG powitał wójta Marka
Olechowskiego, pracowników urzędu gminy, radnych, sołtysów, dyrektorów jednostek
organizacyjnych, dyrektorów szkół oraz mieszkańców gminy Teresin przybyłych na sesję.
Przewodniczący RG zaproponował wprowadzenie do przedłożonego porządku obrad
dodatkowych projektów uchwał:
- w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Granice”,
- w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Granice”,
- w sprawie zapewnienia środków na realizację inwestycji pn. Zorganizowanie skweru z
placem zabaw dla dzieci przy ulicy Południowej.
Następnie Przewodniczący RG poprosił radnych o zgłaszanie innych wniosków lub uwag do
porządku obrad i zaproponowanych zmian.
A.Gigier – zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał: w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Teresin oraz w
sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji (pkt 8 i 9 porządku obrad). Zdaniem radnej A.Gigier obydwa
projekty uchwał wymagają, przed podjęciem, skonsultowania ich treści z mieszkańcami oraz
z organizacjami pozarządowymi.
Ponadto p.A.Gigier zgłosiła wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktów: Interpelacje i
zapytania i Wolne wnioski. Uzasadniając swój wniosek radna stwierdziła, iż jest to ostatnia
sesja w tej kadencji, zatem wnioski kierowane do radnych są bezzasadne, ponieważ Rada
Gminy kończy swoją działalność. Jeśli chodzi o interpelacje, można je złożyć na piśmie do
Wójta.
R.Kacprzak – nie zgodził się z propozycją zdjęcia z porządku obrad punktów: Interpelacje i
Wolne wnioski. Ostatnie dwie sesje były zwoływane w nadzwyczajnym trybie, więc nie było
możliwości zabrania głosu w sprawach różnych. Ta sesja jest ostatnią, na której można
zgłosić interpelacje i wolne wnioski, więc pozostawienie tych dwóch punktów jest jak
najbardziej uzasadnione. Radny R.Kacprzak zgłosił wniosek o pozostawienie tych punktów w
porządku obrad.
L.Kaźmierczak – na spotkaniu klubu radnych „Niezależni plus Zdrowie” był dyskutowany
ten temat. Uznano, że w związku z tym, iż rozpoczyna się kampania wyborcza, a na sali co
najmniej 15 osób kandyduje do następnej kadencji (zarówno na radnych, jak i na wójta),
uzasadnione jest zdjęcie z porządku obrad punktów, w których kandydaci mogliby się
promować, prowadząc tym samym kampanię wyborczą. Sesja nie jest do tego odpowiednim
miejscem, dlatego klub „Niezależni plus Zdrowie” uznał zdjęcie tych dwóch punktów za
zasadne.
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J.Szymaniak – te punkty powinny zostać. Gdyby wypowiedzi wskazywały na zamiar
promowania się przed wyborami, Przewodniczący zawsze może przywołać takie osoby do
porządku lub nawet odebrać im głos. Ja na zakończenie tej kadencji chciałbym coś
powiedzieć, więc proszę o pozostawienie Interpelacji i Wolnych wniosków w porządku
obrad.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie kolejno zgłoszone wnioski:
wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt. 8 i 9 tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Teresin” oraz
„Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji”
Wynik głosowania:

za – 15

przeciw – 0

wstrzym. – 0

Wniosek został przyjęty.
wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu „Interpelacje i zapytania” (pkt 19)
Wynik głosowania:

za – 13

przeciw – 2

wstrzym. – 0

Wniosek został przyjęty.
wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu „Wolne wnioski” (pkt 20)
Wynik głosowania:

za – 13

przeciw – 2

wstrzym. – 0

Wniosek został przyjęty.

R.Kacprzak – nie ma słów, by określić to, co się stało na dzisiejszej sesji. Na ostatnich
dwóch sesjach nie było punktów „Interpelacje i zapytania”, „Wolne wnioski”. Dziś z kolei
radni wycofali te punkty. To jest zamach stanu, demokracji w gminie Teresin nie ma. Ponadto
proponuje się przyjęcie dodatkowych uchwał, które rzucono radnym przed samą sesją. Być
może inni radni zapoznali się wcześniej z treścią tych uchwał. Ja nie należę do żadnej komisji,
nie miałem żadnej możliwości zapoznania się z dodatkowymi uchwałami. Nie wykluczone, że
są to uchwały jak najbardziej zasadne, ale jest w nich mowa o dość dużych kwotach.
Dlaczego mamy podejmować decyzje na konto przyszłej Rady i być może za przyszłego
wójta decydować co będzie budowane, jakie inwestycje będą realizowane?
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Kontynuując procedurę głosowania Przewodniczący RG poddał pod głosowanie kolejne
wnioski:
wniosek o wprowadzenie dodatkowych punktów do porządku obrad – jako pkt 8:
„Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Granice” oraz
jako pkt 9: „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości
Granice”
Wynik głosowania:

za – 13

przeciw – 2

wstrzym. – 0

Wniosek został przyjęty.
wniosek o wprowadzenie do porządku obrad – jako pkt 17 – „Podjęcie uchwały w
sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej”
Wynik głosowania:

za – 13

przeciw – 0

wstrzym. – 1

Wniosek został przyjęty.
wniosek o wprowadzenie do porządku obrad – jako pkt 18 – „Podjęcie uchwały w
sprawie w sprawie zapewnienia środków na realizację inwestycji pn. Zorganizowanie
skweru z placem zabaw dla dzieci przy ulicy Południowej”
Wynik głosowania:

za – 13

przeciw – 0

wstrzym. – 2

Wniosek został przyjęty.
Przewodniczący RG odczytał porządek obrad z uwzględnieniem wprowadzonych zmian i
stwierdził, że Rada Gminy przyjęła porządek obrad XLVIII sesji.

Ad. pkt 3

-

Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy
z dnia 5 października 2010 r.

Radni nie zgłosili uwag do protokołu i przyjęli go głosami:
za – 14

Ad. pkt 4

-

przeciw – 0

wstrzym. - 1

Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy
z dnia 19 października 2010 r.

Radni nie zgłosili uwag do protokołu i przyjęli go głosami:
za – 14

przeciw – 0

wstrzym. – 1
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Ad. pkt 5

-

Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
Gminy Teresin w roku szkolnym 2009/2010

B.Bęzel (pełnomocnik Wójta ds. oświaty) – poinformował, że obowiązek sporządzenia
i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z zapisów ustawy
o systemie oświaty. Pan B.Bęzel przedstawił stan organizacji oświaty gminnej, podał dane
dotyczące liczby uczniów w poszczególnych szkołach, a także liczby zatrudnionych
nauczycieli. Zwrócił uwagę, że zauważalny jest postęp w podwyższaniu stopnia awansu
zawodowego nauczycieli (wzrosła liczba nauczycieli dyplomowanych). Ponadto B.Bęzel
podał dane dotyczące poziomu nauczania w szkołach. Poinformował, że wyniki
sprawdzianów umiejętności w gminie Teresin są na poziomie wyników krajowych. W roku
szkolnym 2009/2010 wyniki te były wyższe niż średnie krajowe.
Szczegółowa informacja przygotowana przez pełnomocnika ds. oświaty stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
R.Kacprzak – rodzice dzieci korzystających popołudniu z hali sportowej zgłaszają prośbę, by
można było udostępniać przejście między szkołą podstawową a halą po godzinach
lekcyjnych. Dzieci mają w szkole szatnię i muszą wychodzić z hali sportowej na zewnątrz, by
się do niej dostać. Jest to ważne, szczególnie o tej porze roku, kiedy jest zimno i pada,
a dzieci marzną.
B.Bęzel – obiecał, że zainteresuje się tą sprawą.

Ad. pkt 6

-

Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w gminie Teresin
(uchwała RG Nr XLVIII/309/10)

G.Morga (kierownik ref. gospodarki komunalnej i przestrzennej) – projekt uchwały omówi
pani Katarzyna Dąbrowska – asystent kierownika Pracowni Urbanistyczno-Projektowej
Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”.
K.Dąbrowska – zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co
najmniej raz w czasie kadencji rady wójt jest zobowiązany przekazać radzie gminy wyniki
analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z powyższym Radzie Gminy
przedłożono projekt uchwały dotyczący aktualności studium i planów miejscowych.
Wcześniej Wójt dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i ocenił
postępy w opracowywaniu planów miejscowych. Wyniki tych analiz przedstawione zostały
Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Mszczonowie. Z przeprowadzonej
analizy wynika, że Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Teresin (uchwała nr II/1/06 z 21.02.2006 r.) jest aktualne. Jeśli chodzi o plany
miejscowe – dla niektórych stwierdzono częściową nieaktualność. Są to plany, które zostały
sporządzone na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
Ustawa ta nie wymagała zgodności planów z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
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zagospodarowania przestrzennego, dopuszczała sporządzanie załączników graficznych w
skalach mniejszych niż 1:2000. Inny był też zakres merytoryczny planów, dlatego też niektóre
plany miejscowe są pod tymi względami niezgodne z obecnie obowiązującymi przepisami.
Plany miejscowe uchwalone na podstawie obowiązującej ustawy zachowują aktualność
w całości.
H.Konecki (przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Infrastruktury Technicznej) – poinformował, że Komisja omówiła projekt
uchwały na posiedzeniu w dniu 2 listopada br. i zaopiniowała go pozytywnie.
A.Gigier – zwróciła uwagę, że ostatnio zmniejszyła się liczba wydanych decyzji o warunkach
zabudowy. Czy to sygnał, że ludzie coraz mniej budują na naszym terenie?
J.Kucharek-Matos (pracownik UG) – malejąca liczba decyzji o warunkach zabudowy jest
konsekwencją wejścia w życie miejscowych planów. Uchwalone są plany dla terenów, gdzie
tendencja inwestycyjna jest największa.
Przewodniczący RG odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:

za – 13

przeciw – 0

wstrzym. - 2

Przewodniczący RG stwierdził, że uchwała w sprawie aktualności studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego w gminie Teresin została przez Radę Gminy podjęta.

Ad. pkt 7

-

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia niezabudowanej
nieruchomości położonej w obrębie Maszna gminy
Teresin z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi
(uchwała RG Nr XLVIII/310/10)

G.Morga (kierownik ref. gospodarki komunalnej i przestrzennej) – projekt uchwały dotyczy
nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Maszna. Działka o pow. 135 m2
jest własnością Państwa Szwarczewskich. Nabycie tej nieruchomości pozwoli poszerzyć
drogę odchodzącą od ul. Kampinoskiej (przy zbiegu ulic: Kampinoska, Skośna, Gnatowicka).
Cena nabycia ustalona z właścicielami działki to 30 zł/m2.
H.Konecki (przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Infrastruktury Technicznej) – poinformował o pozytywnej opinii Komisji do
przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący RG odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:

za – 13

przeciw – 0

wstrzym. - 2

Przewodniczący RG stwierdził, że uchwała w sprawie nabycia niezabudowanej
nieruchomości położonej w obrębie Maszna gminy Teresin z przeznaczeniem na
poszerzenie istniejącej drogi została przez Radę Gminy podjęta.
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Ad. pkt 8

-

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy
Miejscowości Granice”
(uchwała RG Nr XLVIII/311/10)

Wójt – plan odnowy miejscowości, zarówno dla Granic, jak i Szymanowa, jest niezbędny do
tego, by móc starać się o środki finansowe. Dla miejscowości Granice przygotowywany jest
projekt „Zorganizowanie skweru z placem zabaw dla dzieci przy ulicy Południowej”,
natomiast dla Szymanowa „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje
Boisko – Orlik 2012”. Wójt zwrócił się do Rady Gminy z prośbą o podjęcie przedłożonych
trzech uchwał, by umożliwić złożenie do Urzędu Marszałkowskiego wniosków
o dofinansowanie.
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący RG odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:

za – 13

przeciw – 0

wstrzym. - 2

Przewodniczący RG stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia „Planu Odnowy
Miejscowości Granice” została przez Radę Gminy podjęta.

Ad. pkt 9

-

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy
Miejscowości Granice”
(uchwała RG Nr XLVIII/312/10)

Projekt uchwały został omówiony w pkt. 8.
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący RG odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:

za – 13

przeciw – 0

wstrzym. - 1

Przewodniczący RG stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy
Miejscowości Granice” została przez Radę Gminy podjęta.

Ad. pkt 10

-

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy
Miejscowości Szymanów”
(uchwała RG Nr XLVIII/313/10)

Projekt uchwały został omówiony w pkt. 8.
P.Przedpełski – poinformował, że Komisja Administracji i Przestrzegania Prawa omówiła
projekt uchwały na posiedzeniu w dniu 3 listopada br., opiniując go pozytywnie.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
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Przewodniczący RG odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:

za – 15

przeciw – 0

wstrzym. - 0

Przewodniczący RG stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy
Miejscowości Szymanów” została przez Radę Gminy podjęta.

Ad. pkt 11

-

Podjęcie uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie
gminy Teresin, w ramach repatriacji, obywatelki Rosji polskiego
pochodzenia Pani Anny Pawłowej
(uchwała RG Nr XLVIII/314/10)

Wójt M.Olechowski - Pani Anna Pawłowa, z pochodzenia Polka, mieszkająca w Rosji
złożyła we wrześniu br. prośbę o przydzielenie mieszkania w gminie Teresin, co
umożliwiłoby jej powrót do Polski. Jej córka z rodziną od trzech lat mieszka w Sochaczewie.
Pani Pawłowa jest kobietą samotną, była nauczycielką, obecnie na emeryturze. Wójt
powiedział, że planuje przygotować dla repatriantki mieszkanie w jednym z domów przy
obwodnicy Teresina.
P.Przedpełski – poinformował o pozytywnej opinii Komisji Administracji i Przestrzegania
Prawa do przedłożonego projektu uchwały.
Przewodniczący RG – odczytał wniosek Pani Anny Pawłowej, który wpłynął do Urzędu
Gminy.
Radni nie zgłosili uwag 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 zaproszenia do
osiedlenia się na terenie gminy Teresin, w ramach repatriacji, obywatelki Rosji polskiego
pochodzenia Pani Anny Pawłowej.

Ad. pkt 12

-

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji i deklaracji podatkowych
(uchwała RG Nr XLVIII/315/10)

J.Durczak (Skarbnik Gminy) – wyjaśniła, że zmienione wzory formularzy informacji i
deklaracji podatkowych zostały dostosowane do zapisów i wymogów ustawowych.
H.Konecki – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej do przedłożonego projektu uchwały.
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Radni nie zgłosili uwag 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
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Ad. pkt 13

-

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień
z podatku od nieruchomości na 2011 rok
(uchwała RG Nr XLVIII/316/10)

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy Jadwiga Durczak. Poinformowała, że stawki
podatku od nieruchomości na rok 2011 proponuje się pozostawić na poziomie roku bieżącego.
Przewodniczący RG – poprosił o przedstawienie opinii komisji.
H.Konecki – poinformował, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju
Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt
uchwały na posiedzeniu w dniu 2 listopada br.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do propozycji zawartej w projekcie 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
wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Ad. pkt 14

-

Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych
(uchwała RG Nr XLVIII/317/10)

Treść uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Jadwiga Durczak. Poinformowała, że stawki
podatku od środków transportowych na rok 2011 zaproponowane w uchwale pozostają na
poziomie stawek obowiązujących w 2010 roku.
H.Konecki – przedstawił pozytywną opinię Komisji Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej do przedłożonego projektu uchwały.
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Radni nie zgłosili uwag i wniosków.
Przewodniczący RG – odczytał i poddał pod głosowanie treść uchwały.
Wynik głosowania:

za – 14

przeciw – 0

wstrzym. - 1

Przewodniczący RG stwierdził, że uchwała w sprawie podatku od środków transportowych
została przez Radę Gminy podjęta.

Ad. pkt 15

-

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011
(uchwała RG Nr XLVIII/318/10)

Skarbnik Gminy Jadwiga Durczak poinformowała, że średnia cena skupu żyta ogłoszona
przez Prezesa GUS wynosi 37,64 zł/1 dt. W projekcie uchwały zaproponowano obniżenie tej
ceny do kwoty 34,10 zł/1 dt. Taka sama kwota obowiązywała również w 2010 roku.
Jednocześnie Pani Skarbnik poinformowała, że podatek leśny jest naliczany według ceny
drewna ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W związku z
powyższym uchwała nie musi być podejmowana.
Przewodniczący RG – poprosił o przedstawienie opinii komisji.
H.Konecki – poinformował, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Infrastruktury Technicznej poparła zawartą w projekcie uchwały propozycję
obniżenia ceny skupu żyta do kwoty 34,10zł za 1dt.
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 uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów
wymiaru podatku rolnego na rok 2011 została przez Radę Gminy podjęta.

Ad. pkt 16

-

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową
Gminy Teresin na rok 2010
(uchwała RG Nr XLVIII/319/10)

Skarbnik Gminy J.Durczak wyjaśniła, że zmiany zaproponowane w projekcie uchwały
polegają na przesunięciach środków po stronie wydatków budżetu. Konieczność zmian
wynika głównie z potrzeby urealnienia planu. Ponadto zwiększane są środki na remont dróg,
na dotację dla Powiatu (roboty dodatkowe na ul.Szymanowskiej), na zakup gruntów pod
drogi, dodatkowe prace w Gimnazjum w Teresinie oraz na budowę oświetlenia ulicznego.
Plan wydatków po przesunięciach nie zmienia się i wynosi 54.151.594,43 zł.
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L.Kaźmierczak poinformował, że Komisja Finansów i Budżetu Gminy omówiła
propozycje przesunięć w wydatkach budżetowych na posiedzeniu w dniu 3 listopada br.
Komisja nie zgłosiła zastrzeżeń do projektu uchwały i zaopiniowała go pozytywnie.
Radni nie zgłosili wniosków do zaproponowanych zmian budżetowych.
Przewodniczący RG odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:

za – 14

przeciw – 1

wstrzym. - 1

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

Ad. pkt 17

-

Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac
nad projektem uchwały budżetowej
(uchwała RG Nr XLVIII/320/10)

Skarbnik Gminy Jadwiga Durczak wyjaśniła, że projekt uchwały regulujący tryb pracy
nad projektem uchwały budżetowej został przygotowany w oparciu o zapisy ustawy o
finansach publicznych.
Przewodniczący RG – poprosił o przedstawienie opinii komisji.
L.Kaźmierczak – poinformował, że Komisja Finansów i Budżetu Gminy pozytywnie
zaopiniowała przedłożony projekt uchwały na posiedzeniu w dniu 3 listopada br.
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 trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej.

Ad. pkt 18

-

Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia środków na realizację
inwestycji pn. Zorganizowanie skweru z placem zabaw dla dzieci
przy ulicy Południowej
(uchwała RG Nr XLVIII/321/10)

Wójt – wybudowane już place zabaw dla dzieci cieszą się dużym powodzeniem, co
wskazuje, że takich miejsc potrzeba więcej. Na ul. Południowej funkcjonuje plac zabaw, ale
trzeba go powiększyć co najmniej dwukrotnie. Urząd Gminy przygotowuje wniosek o
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dofinansowanie na zorganizowanie skweru z placem zabaw. Do tego niezbędna jest uchwała
Rady Gminy o zapewnieniu w przyszłorocznym budżecie środków na ten cel.
P.Przedpełski – potwierdził, że plac zabaw przy ul. Południowej jest zbyt mały. Dzieci się
nie mieszczą. Inicjatywa powiększenia tego placu jest trafna. Radny poinformował ponadto,
że za jego pośrednictwem, mieszkańcy Osiedla Granice wystosowali do Wójta pismo
z podziękowaniem za urządzenie placu zabaw. Miejsce to cieszy się dużym powodzeniem,
dzieci chętnie się tam spotykają.
R.Kacprzak – być może propozycja jest trafiona. Chodzi jednak o to, że część radnych jest
zaskakiwana, otrzymuje materiały w ostatniej chwili, przed samą sesją. Każdy powinien mieć
prawo do jednakowego dostępu do informacji i możliwość wcześniejszego zapoznania się z
tematem. Nikt nie kwestionuje samej inicjatywy, ale chodzi o formę i pewne zasady, które
powinny obowiązywać. Te zasady nie są przestrzegane, zdejmowany jest dziś punkt
„Interpelacje i zapytania”, więc na ostatniej sesji radny nie ma możliwości zadania Wójtowi
pytań.
Przewodniczący RG – interpelacje można złożyć do Wójta na piśmie.
P.Przedpełski – nie tylko radny Kacprzak otrzymał materiały w ostatniej chwili. Wszyscy
radni mieli projekt uchwały rozdany przed samą sesją. Chodziło o to, by zdążyć jeszcze
złożyć wniosek o dofinansowanie.
Radni nie zgłosili 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 zapewnienia
środków na realizację inwestycji pn. Zorganizowanie skweru z placem zabaw dla dzieci przy
ulicy Południowej

Ad. pkt 19

-

Informacja Przewodniczącego o działaniach
w okresie międzysesyjnym

Przewodniczący RG poinformował, że wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe za
rok 2009 oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. Oświadczenia są kompletne, nie
stwierdzono nieprawidłowości.
Podsumowując mijającą kadencję Przewodniczący RG przypomniał, że I sesja odbyła się
23 listopada 2006 r. W okresie kadencji Rada Gminy odbyła 48 sesji, na których podjęła 321
uchwał, z czego 63 to akty prawa miejscowego. Dwie uchwały zostały unieważnione przez
Regionalną Izbę Obrachunkową (w 2007 r. - uchwała dotycząca zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki; w 2008 r. - uchwała dotycząca opłaty od posiadania psów).
Pracom stałych komisji Rady Gminy przewodniczyli: Komisja Rewizyjna – Jerzy Wójcik,
Komisja Finansów i Budżetu Gminy – Lech Kaźmierczak, Komisja Rolnictwa, Rozwoju
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej – Hubert Konecki,
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Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej – Antonina Gigier, Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu – Zbigniew Biederka, Komisja Administracji i Przestrzegania Prawa – Paweł
Przedpełski. Przedstawicielami gminy w Związku Międzygminnym „Mazowsze Zachodnie”
byli: Marek Olechowski – Wójt Gminy i delegowany przez Radę Gminy - Lech Kaźmierczak.
Przedstawicielami w Związku Międzygminnym „Kampinos” byli radni: Dariusz Gałecki i
Daniel Zdanowski. Przedstawicielem do Rady Społecznej Ośrodka SzkoleniowoRehabilitacyjnego KRUS w Teresinie była Antonina Gigier (wybrana została również na
następną kadencję). Pani Antonina Gigier była również delegatem do Rady Społecznej
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie. Reprezentantami Gminy w „Związku Gmin
Związanych z Życiem Św. Maksymiliana Marii Kolbe” byli: Zbigniew Biederka (delegowany
przez Radę Gminy) oraz Zastępca Wójta Marek Jaworski. Frekwencja na sesjach w okresie
całej kadencji wyniosła 96 %.
Na zakończenie V kadencji Przewodniczący RG podziękował za współpracę sołtysom i
radnym, pracownikowi biura rady gminy, a także wszystkim mieszkańcom gminy Teresin.
Przewodniczący RG Bogdan Linard i Przewodnicząca Klubu Radnych „Niezależni plus
Zdrowie”, w imieniu całej Rady Gminy, złożyli wójtowi Markowi Olechowskiemu
podziękowanie za dobrą współpracę i duży wkład pracy w rozwój gminy.

Ad. pkt 20

-

Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy

Wójt M.Olechowski – poinformował, że trwają pracę przy przebudowie ul. XX-lecia oraz
budowie ścieżki rowerowej do Szymanowa, a niebawem rozpocznie się budowa chodnika
przy ul. Zielonej w Teresinie oraz miejsc parkingowych przy Urzędzie Gminy.
Wójt podziękował za współpracę wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy,
dyrektorom szkół oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych, a w szczególności p.Markowi
Misiakowi - dyrektorowi Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i kierownikowi w
GZGK Lechowi Kaźmierczakowi. Praca Zakładu Gospodarki Komunalnej daje obraz
funkcjonowania gminy. Wójt podziękował również swojemu zastępcy Markowi Jaworskiemu
oraz przewodniczącemu Rady Gminy Bogdanowi Linardowi.
Wójt wręczył wszystkim radnym i sołtysom dyplomy z podziękowaniem za 4-letnią
współpracę i z życzeniami sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Ad. pkt 21

-

Zakończenie obrad

Przewodniczący RG – podziękował wszystkim za udział i zamknął XLVIII, ostatnią sesję
V kadencji Rady Gminy.
Sesja zakończyła się o godz. 1325.
/-/ Bogdan Linard
Przewodniczący Rady Gminy
Protokołowała:
D.Dorodzińska
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