PROTOKÓŁ
z II sesji Rady Gminy Teresin
w dniu 6 marca 2003 r.

Lista obecności w załączeniu.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad
Złożenie ślubowania przez radnego Szymona Drzazgę
Przyjęcie porządku dziennego
Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Administracji i
Przestrzegania Prawa
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Wójta Gminy do podpisania umów
dotyczących planowanych kontroli
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw modernizacji dróg
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia sołectw
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Kampinos”
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Granice
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynagradzania
nauczycieli …
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Gminnego
Ośrodka Kultury w Teresinie
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.
16. Informacja Przewodniczącego o pracach Rady Gminy
17. Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy
18. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy z dnia 22 stycznia 2003 r.
19. Interpelacje i zapytania
20. Wolne wnioski
21. Zakończenie obrad

Ad. pkt 1 i 2

-

Otwarcie obrad
Złożenie ślubowania przez radnego Szymona Drzazgę

Przewodniczący RG – otworzył obrady II sesji i poinformował zebranych, że w wyniku
wyborów uzupełniających przeprowadzonych w dniu 23 lutego br. skład Rady Gminy został
uzupełniony o 15-tego radnego, którym został p. Szymon Drzazga. Komisarz Wyborczy w
Płocku oraz Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej uznali ważność przeprowadzonych
wyborów. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz Statutem Gminy Teresin nowy
radny złoży obecnie ślubowanie. Przewodniczący RG poprosił wszystkich o powstanie i
odczytał tekst ślubowania, a radny Szymon Drzazga wypowiedział słowa: „Ślubuję. Tak mi
dopomóż Bóg”
Następnie Przewodniczący RG na podstawie listy obecności (obecnych – 14 radnych)
stwierdził prawomocność obrad.

Ad. pkt 3

-

Przyjęcie porządku dziennego

Przewodniczący RG – odczytał proponowany tekst porządku obrad i poprosił radnych o
zgłaszanie ew. uwag i wniosków.
A.Bartosik –
poinformował, że podczas prac komisji konkursowej powołanej do
rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora Teresińskiego Ośrodka Kultury okazało się, że zapisy
w obowiązującym statucie TOK są niezgodne z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej. W związku z powyższym zgłosił wniosek o poszerzenie porządku
obrad o punkt dotyczący dokonania odpowiednich zmian w tym statucie i umieszczenie go
jako pkt 14.
A.Gigier – poprosiła o podanie informacji, na czym polegają zaproponowane zmiany w
statucie Teresińskiego Ośrodka Kultury.
Wójt – szczegółowe wyjaśnienia i informacje zostaną przekazane przy okazji omawiania
punktu, jeżeli radni zadecydują o jego wprowadzeniu pod dzisiejsze obrady.
Przewodniczący RG – zaproponował, by wójt zapoznał ogólnie radnych z istotą sprawy, by
pomóc im w podjęciu decyzji dotyczącej wprowadzenia projektu uchwały do porządku obrad.
Wójt – zapis § 9 pkt 2 Statutu Teresińskiego Ośrodka Kultury przewiduje powierzenie
obowiązków dyrektorowi TOK na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony (4
lata) lub kontraktu (3 – 5 lat). Zapis taki, który został wprowadzony przez poprzednią Radę
Gminy jest niezgodny z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, która
mówi, że powierzenie obowiązków dyrektora następuje w formie umowy o pracę na czas
określony lub nieokreślony. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie do
statutu GOK odpowiednich zmian na podstawie opinii prawnej.
Przewodniczący RG – poddał pod głosowanie wniosek radnego A.Bartosika o umieszczenie
w porządku obrad - jako pkt. 14 - projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Teresinie.
Głosowanie:

za – 14

przeciw – 0

wstrzym. – 0

Następnie Przewodniczący RG odczytał i poddał pod głosowanie porządek obrad z
uwzględnieniem przegłosowanej zmiany:
Głosowanie:

za – 14

przeciw – 0

wstrzym. – 0

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 4

-

podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego
Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący RG – projekt uchwały zakłada uzupełnienie składu osobowego Komisji
Rewizyjnej,liczącej do tej pory 4 osoby, o nowo wybranego radnego Szymona Drzazgę.
Szymon Drzazga – wyraził zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej.
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Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący RG odczytał tekst uchwały i poddał go pod głosowanie:
Głosowanie:

Ad. pkt 5

za – 13

-

przeciw – 0

wstrzym. – 1

podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego
Komisji Administracji i Przestrzegania Prawa

Przewodniczący RG - uchwała jest analogiczna do poprzedniej i uzupełnia skład osobowy
Komisji Administracji i Przestrzegania Prawa o 5-tego członka - radnego Szymona Drzazgę.
Szymon Drzazga – wyraził zgodę na pracę w Komisji.
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący RG odczytał tekst uchwały i poddał ją pod głosowanie:
Głosowanie:

Ad. pkt 6

za – 13

-

przeciw – 0

wstrzym. – 0

podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2003 r.

Przewodniczący RG – poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej p.H.Zielską o
zapoznanie radnych z planem pracy Komisji.
H.Zielska – Komisja Rewizyjna opracowała plan pracy, wg którego w 2003 r. przeprowadzi
kontrole z podziałem na: kompleksowe, problemowe i sprawdzające. Kontrola kompleksowa
przeprowadzona zostanie w Gminnej Bibliotece Publicznej i obejmie całokształt działalności.
Kontrole problemowe dotyczą: sprawdzenia realizacji budżetu Szkoły Podstawowej w
Szymanowie za 2002 r., skontrolowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod kątem
udzielania pomocy podopiecznym oraz kontroli Urzędu Gminy w zakresie wydatków
inwestycyjnych gminy w roku 2002. Kontrole sprawdzające będą przeprowadzane w ciągu
całego roku. Ponadto Komisja Rewizyjna w roku 2003 oceni wykonanie budżetu za 2002 r. i
wystąpi do Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta. Zajmie się również oceną
wykonania budżetu gminy za I półrocze 2003 r.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący RG poddał proj. uchwały pod głosowanie:
Głosowanie:

za – 14

przeciw – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
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wstrzym. – 0

Ad. pkt 7

-

podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Wójta Gminy do
podpisania umów dotyczących planowanych kontroli

Przewodniczący RG – uchwała ma bezpośredni związek z podjęciem w poprzednim punkcie
obrad uchwały zatwierdzającej plan pracy Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący poprosił
p.H.Zielską o przybliżenie radnym tematu.
H.Zielska – Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o zobowiązanie wójta do zawarcia
umów ze specjalistami, którzy będą służyć Komisji radą i fachową opinią w trakcie
przeprowadzanych kontroli. Szczególnie szeroki zakres ma kontrola wydatków
inwestycyjnych gminy, która wymaga wiedzy merytorycznej, fachowej i prawnej. Ostateczne
wyniki prac kontrolnych Komisji Rewizyjnej poparte fachowymi opiniami będą bardziej
wiarygodne.
I.Majcher – zapytał, czy jest określony limit pieniężny na te umowy.
Przewodniczący RG – w budżecie gminy na rok 2003 taka pozycja nie została zaplanowana.
Po podjęciu uchwały, w gestii wójta będzie oszacowanie potrzebnych środków i
przedstawienie Radzie Gminy propozycji dokonania zmian w budżecie gminy.
Sz.Drzazga – nie widzi uzasadnienia do zawierania z góry kilku umów, ponieważ może się
okazać w trakcie przeprowadzania kontroli, że wsparcie merytoryczne nie jest Komisji
potrzebne w ogóle, a zawarte umowy będą pociągały za sobą konsekwencje finansowe. W
związku z tym sugeruje wyraźne zaznaczenie w uchwale, że zlecanie weryfikacji materiałów
pokontrolnych przygotowanych przez Komisję Rewizyjną nastąpi wówczas, kiedy Komisja
uzna to za konieczne. Prace takie zostaną zlecone wyspecjalizowanym biegłym, którzy
otrzymają wynagrodzenie za wykonaną, konkretną pracę.
Przewodniczący RG – zapis w proponowanej uchwale przewiduje taką właśnie formę.
Wiadomo, że aby ocenić sytuację potrzebna jest wstępna analiza i praca Komisji Rewizyjnej.
Dopiero z chwilą pojawienia się zapotrzebowania na opinie specjalistów, wójt będzie, na
podstawie uchwały Rady Gminy, zawierał stosowne umowy z wyspecjalizowanymi
fachowcami.
Sz.Drzazga – zgłosił wniosek o wprowadzenie w § 1 omawianej uchwały następujących
zmian:
- słowo „zawarcia” zastąpić słowem „zawierania”
- wyrażenie „na wniosek Komisji Rewizyjnej” zastąpić: „na wnioski Komisji Rewizyjnej”

Przewodniczący RG – poddał wniosek Sz.Drzazgi pod głosowanie:
Głosowanie:

za – 13

przeciw – 0

wstrzym. - 1

a następnie odczytał całą uchwałę z uwzględnieniem przyjętych zmian i poddał ją pod
głosowanie:
Głosowanie:

za – 14

przeciw – 0
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wstrzym. - 0

Ad. pkt 8

-

podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji
do spraw modernizacji dróg

Przewodniczący RG – w projekcie uchwały zaproponowano 5-cio osobowy skład komisji,
złożony z 2 radnych oraz 3 osób spoza składu rady. Jednak w związku z tym, że członkami
komisji mogą być wyłącznie radni, Przewodniczący RG zaproponował, aby w skład komisji
ds. modernizacji dróg weszli radni:
1. Andrzej Bartosik (wyraził zgodę)
2. Mirosław Walczak (wyraził zgodę)
3. Tadeusz Pałuba (wyraził zgodę)
Osoby proponowane w projekcie uchwały, będące spoza składu rady:
1. Jacek Kalinowski – pełniący obowiązki Dyrektora GZGK
2. Jacek Pomarański – Referat Gospodarki Mieniem
3. Dorota Dorodzińska – Biuro Rady Gminy
będą brać udział w pracach komisji z głosem doradczym.
Przewodniczący RG wyjaśnił, że zadaniem komisji będzie zapoznanie się i przedstawienie
Radzie Gminy faktycznego stanu dróg gminnych, chodników i oświetlenia ulicznego oraz
określenie zakresu i terminów prac modernizacyjnych i budowlanych. Komisja dokona
rozpoznania bezpośrednio w terenie przy współpracy radnych z danego okręgu wyborczego
oraz sołtysów poszczególnych wsi.
A.Gigier – wnioskuje o umieszczenie w uchwale zapisu o zobowiązaniu sołtysów do brania
udziału w pracach komisji.
I.Majcher – wyraził opinię, że radni nie mogą zobowiązywać sołtysów, ale mogą zobowiązać
siebie do zapraszania sołtysów do współpracy przy dokonywaniu przeglądu dróg.
A.Gigier – zgodziła się ze swoim przedmówcą.
Przewodniczący RG – uważa, że uczestnictwo w pracach komisji leży w interesie sołtysów i
radnych, dlatego umieszczanie proponowanego zapisu w uchwale nie jest konieczne.
A.Gigier – podtrzymuje swoją propozycję.
Przewodniczący RG – poprosił p.A.Gigier o sformułowanie i zgłoszenie wniosku
formalnego.
A.Gigier – zgłosiła wniosek formalny o umieszczenie w uchwale dodatkowego paragrafu o
treści „W pracach komisji będą brali udział sołtysi oraz radni z danego okręgu”.
A.Gigier zapytała, czy proponowany skład komisji ds. modernizacji dróg był zaakceptowany
przez Komisję Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej, w której to gestii leży m.in. dbanie o
stan gminy.
R.Kacprzak – wyjaśnił, że była rozważana możliwość, aby oceną stanu dróg gminnych
zajęła się Komisja Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Infrastruktury
Technicznej, ostatecznie jednak, po przeprowadzeniu rozmów z członkami tej komisji,
uznano, że lepszym rozwiązaniem będzie powołanie dla wykonania tych zadań odrębnej,
doraźnej komisji.
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Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący RG – poddał pod głosowanie wniosek radnej A.Gigier o umieszczenie w
uchwale dodatkowego paragrafu (§ 2) o treści: „W pracach komisji będą brali udział sołtysi
oraz radni z danego okręgu”.
Głosowanie:

za – 11

przeciw – 0

wstrzym. – 3

Następnie Przewodniczący RG odczytał treść uchwały, z uwzględnieniem przegłosowanej
zmiany i poddał ją pod głosowanie:
Głosowanie:

Ad. pkt 9

za – 13

-

przeciw – 0

wstrzym. - 1

podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Przewodniczący RG – projekt uchwały dotyczy powołania 5-cio osobowej komisji
inwentaryzacyjnej, która sporządzi spis mienia gminnego. Przewodniczący poprosił o
zgłaszanie ew. uwag do treści uchwały.
I.Majcher – zwrócił się z prośbą o szersze omówienie przedmiotu działania tej komisji.
B.Piekutowska – ponieważ na terenie gminy Teresin są jeszcze nieruchomości Skarbu
Państwa należy wystąpić do Wojewody Mazowieckiego o potwierdzenie nabycia tych
nieruchomości. Do wniosku potrzebna jest pozytywna opinia komisji, która zgodnie z
wymogami ustawowymi, dokona spisu inwentaryzacyjnego mienia. Do składu osobowego
komisji zaproponowano następujące osoby:
Radni: Ryszard Kacprzak
Ireneusz Majcher
Halina Zielska
oraz: Bogusław Marcinkowski – geodeta
Beata Piekutowska – z-ca wójta

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący RG – odczytał tekst uchwały i poddał pod głosowanie:
Głosowanie:

za – 14

przeciw – 0
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wstrzym. - 0

Ad. pkt 10

-

podjęcie uchwały w sprawie utworzenia sołectw

Przewodniczący RG – poprosił Wójta o zabranie głosu.
Wójt – powiedział, że wnioskuje o utworzenie nowych sołectw w oparciu o rozpoznanie i
doświadczenie, które zdobył w trakcie przeprowadzanych wyborów na sołtysa w
poszczególnych wsiach. Uważa również, że sołectwa powinny skupiać ludzi w taki sposób,
aby łączył ich wspólny interes lokalny wynikający z miejsca zamieszkania. Tymczasem w
obecnym sołectwie Teresin-Gaj występują pewne nieścisłości prawne, które uwydatniają się
przy okazji wyborów np: mieszkańcy Al. XX-lecia są wówczas przypisywani do obszaru
terytorialnego, który nie pokrywa się z ich przynależnością do sołectwa. W uchwale
zaproponowano więc podział dotychczasowego sołectwa Teresin-Gaj na:
- sołectwo Gaj, skupiające mieszkańców wsi Gaj oraz mieszkańców al. XX-lecia (numery
nieparzyste od 19 do 35),
- sołectwo Teresin-Gaj, skupiające mieszkańców wsi Teresin-Gaj od torów kolejowych w
kierunku Topołowy i Paprotni.
W projekcie uchwały proponuje się również utworzenie sołectwa Skotniki, które skupiałoby
mieszkańców wsi: Strugi i Skotniki, należących obecnie do sołectwa Szymanów. Obie wsie
znajdują się w dużej odległości od miejscowości Szymanów. Utworzenie odrębnego sołectwa
połączyłoby mieszkańców z jednakowym interesem lokalnym.
T.Pałuba – zapytał, czy proponowane zmiany były konsultowane z mieszkańcami danych
wsi.
Wójt – konsultacje z mieszkańcami sołectwa Teresin-Gaj zostały przeprowadzone, w wyniku
czego zdecydowana większość opowiedziała się za utworzeniem nowego sołectwa. Przyznał,
że nie zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami wsi: Strugi i Skotniki. Można
więc odroczyć decyzję o utworzeniu sołectwa Skotniki do czasu przeprowadzenia konsultacji.
Poprosił również sołtysa wsi Szymanów o zajęcie stanowiska w tej sprawie.
Z.Jankowski – sołtys wsi Szymanów – uważa, że najlepiej spytać mieszkańców, czy chcą
tworzyć odrębne sołectwo.
A.Bartosik – w związku z opiniami wójta i sołtysa wsi Szymanów, zgłosił wniosek formalny
o odroczenie rozpatrzenia sprawy utworzenia sołectwa Skotniki, do czasu przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami wsi: Strugi i Skotniki.
A.Gigier – uważa, że należy wysłuchać również opinii sołtysa wsi Gaj na temat utworzenia
nowego sołectwa Gaj.
Przewodniczący RG – jak już wójt wcześniej wspominał, zostało złożonych ponad 60
podpisów za wnioskiem o utworzenie nowego sołectwa Gaj.
Wójt – wyjaśnił, że zebrane podpisy dotyczą wsi Teresin-Gaj po stronie północnej torów
kolejowych. Poprosił obecnego sołtysa wsi Teresin-Gaj p.L.Turka o zajęcie stanowiska w
sprawie utworzenia nowego sołectwa.
L.Turek – obecne sołectwo sięga aż do ul. Spacerowej w Paprotni. Jest ono bardzo
rozdrobnione, co wielokrotnie stwarza problem dla sołtysa np. przy podziale środków na
naprawę dróg. Mieszkańcy wsi Gaj wyrażają aprobatę za utworzeniem 2 sołectw.
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I.Majcher – zgłosił wniosek, aby przy prezentacji podobnych uchwał załącznikiem były
mapy lub schematy graficzne obrazujące stan dotychczasowy i stan proponowany, co
znacznie ułatwi podejmowanie decyzji.
L.Turek – zaproponował rozważenie możliwości przyłączenia Al. XX-lecia do Teresina.
Wójt – Al.XX-lecia to nie tylko ulica biegnąca od ul.Szymanowskiej do f-my ProLogis, ale
również droga leszowa w stronę wsi Gaj. Zgłaszając propozycję granic sołectw: Gaj i
Teresin-Gaj kierowano się interesem mieszkańców. Terytorium danego sołectwa powinno
skupiać jednakowe problemy, dążenia infrastrukturalne mieszkańców. Dlatego uważa, że
zaproponowane przez sołtysa p.L.Turka rozwiązanie nie jest korzystne dla mieszkańców,
którzy zresztą wyrazili już swoje stanowisko w tej sprawie.
A.Gigier – uważa, że należy zastanowić się nad propozycją p.Turka. Wniosek o przyłączenie
Al. XX-lecia do Teresina, po dokładniejszym przeanalizowaniu, może się okazać
rozwiązaniem słusznym i logicznym.
Wójt – stwierdził, że w gminie Teresin jest duży bałagan, jeżeli chodzi o podział
administracyjny. Uporządkowanie tego wymaga jednak dopełnienia odpowiednich procedur
oraz niesie za sobą nie małe koszty. Wójt ponownie podkreślił potrzebę łączenia sołectw w
taki sposób, by zasięg terytorialny nie kolidował ze wspólnym interesem lokalnym
mieszkańców. Zwracając się do radnych poprosił o zatwierdzenie granic sołectw Gaj i
Teresin-Gaj w wersji zaproponowanej w projekcie uchwały.
T.Szymańczak – zapytał, czy zmiana granic obszarów sołeckich nie będzie wiązała się ze
zmianą miejsca zamieszkania tj. automatycznym przypisaniem do innej wsi.
Wójt – odpowiedział p.Szymańczakowi, że nie ma takiego zagrożenia.
Ponadto Wójt zaproponował wniesienie do projektu uchwały następujących zmian:
- w § 1 powinno być: „tworzy sołectwa Gaj i Teresin-Gaj”
- w § 2 powinno być: „zmienia granice dotychczasowego sołectwa Teresin-Gaj”
A.Bartosik – zgłosił wniosek formalny o dokonanie w projekcie uchwały następujących
zmian:
- § 1 otrzyma brzmienie: „Tworzy sołectwa: Gaj i Teresin-Gaj”
- § 2 otrzyma brzmienie: „Zmienia granice dotychczasowego sołectwa Teresin-Gaj”
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie wniosek radnego A.Bartosika:
Głosowanie:

za – 11

przeciw – 0

wstrzym. – 3

Następnie odczytał uchwałę uwzględniając dokonane zmiany i poddał ją pod głosowanie:
Głosowanie:

za – 13

przeciw – 0
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wstrzym. - 1

Ad. pkt 11

-

podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Kampinos”

Przewodniczący RG – poprosił o zabranie głosu sekretarza gminy p.A.Rybak.
A.Rybak – wyjaśniła, że zgodnie ze statutem Związku Międzygminnego „Kampinos”, do
Zgromadzenia wchodzą wójtowie poszczególnych gmin, będących członkami Związku oraz
po 2 przedstawicieli delegowanych przez rady gmin.
I.Majcher – zapytał o cel i korzyści przynależności naszej gminy do tego Związku.
Przewodniczący RG – gminy konsolidując się w związki, działając wspólnie, mają
łatwiejszy dostęp do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, realizują wspólne inwestycje
w zakresie ochrony środowiska, infrastruktury itp.
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur.
H.Zielska zgłosiła kandydaturę radnego Szymona Drzazgi, który wyraził zgodę.
Radna Irena Jandzińska zgłosiła swoją kandydaturę do Zgromadzenia.
Przewodniczący RG odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę uwzględniając zgłoszone
kandydatury.
Głosowanie:

Ad. pkt 12

za – 14

-

przeciw – 0

wstrzym. - 0

podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Granice

Przewodniczący RG – projekt uchwały zawiera załącznik w postaci schematu graficznego
obrazującego usytuowanie ulicy w miejscowości Granice.
A.Bartosik – zgłosił uwagę, że załącznik graficzny jest mało czytelny. Według numerów
działek trudno jest zorientować się w lokalizacji tej ulicy. Poprosił o sprecyzowanie jej
usytuowania z-cę wójta p.B.Piekutowską.
Przewodniczący RG – wyjaśnił, że ulica, o której mowa w uchwale, jest równoległa do ul.
Krańcowej, znajdująca się od niej w odległości ok. 30 - 40 m, a prostopadła do ul. Perłowej w
Paprotni, usytuowana w pobliżu cmentarza.
B.Piekutowska – stwierdziła, że w gminie Teresin są duże braki w nazewnictwie ulic. W
niedługim czasie rozpoczną się prace zmierzające do uporządkowania tematu. Urząd Gminy
jest już w posiadaniu map numerycznych. Przyznała, że mapka stanowiąca załącznik do
projektu uchwały jest mało czytelna, zapewniając, że do następnych projektów uchwał będą
załączane wyraźne i przejrzyste schematy graficzne.
Przewodniczący RG – poinformował, że rodziny mieszkające przy tej ulicy nie zgłaszały
uwag co do proponowanej nazwy.
Radni nie zgłosili innych uwag
Przewodniczący RG – odczytał i poddał pod głosowanie tekst uchwały:
Głosowanie:

za – 14

przeciw – 0
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wstrzym. – 0

Ad. pkt 13

-

podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad
wynagradzania nauczycieli

Przewodniczący RG – poprosił p.A.Parol – Pełnomocnika Wójta ds. Oświaty o zreferowanie
uchwały.
A.Parol – zasady wynagradzania nauczycieli określa art.30 Karty Nauczyciela. Szczegółowe
warunki przyznawania dodatków funkcyjnych, motywacyjnych, dodatków mieszkaniowych
itp. zawarte są w regulaminie ustalonym przez Radę Gminy. Zmiany proponowane w
projekcie uchwały dotyczą kwestii formalnych. W załączniku do uchwały określającym
zasady przyznawania dodatku za wysługę lat wprowadzono dodatkowe zapisy, wg których
prawo do dodatku ma nauczyciel za okres urlopu dla poratowania zdrowia, za dni
nieobecności w pracy z powodu choroby lub opieki nad chorym dzieckiem. Są to zapisy
oczywiste, które do tej pory były stosowane, należało umieścić je w regulaminie.
Pozostałe poprawki to:
- zmiana nazwy wynagrodzenia z „najniższe” na „minimalne” – zgodnie z wymogiem
Kodeksu Pracy,
- zastąpienie wyrazów „zarząd gminy” wyrazami „wójt gminy”.
Przewodniczący RG – poprosił przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o
przedstawienie opinii do projektu uchwały.
A.Bartosik – odczytał protokół Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zawierający pozytywną
opinię do projektu uchwały. Protokół Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
I.Majcher – w załączniku nr 5 pkt 2 lit. b) jest mowa o 20 % kwoty przekazanej do
dyspozycji wójta. O jaką kwotę chodzi?
A.Parol – wyjaśniła, że jest to część funduszu nagród dla nauczycieli. 20 % tego funduszu
przekazuje się do dyspozycji wójta na nagrody dla dyrektorów szkół. Zmiana, którą
wprowadza się w tym zapisie polega wyłącznie na zamianie wyrazów „zarząd gminy” na
„wójt gminy”.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący RG – odczytał tekst uchwały i poddał go pod głosowanie:
Głosowanie:

Ad. pkt 14

za – 14

-

przeciw – 0

wstrzym. – 0

podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia
Gminnego Ośrodka Kultury w Teresinie

Przewodniczący RG – przypomniał, że podczas dyskusji nad wprowadzeniem projektu
uchwały do porządku obrad, temat został omówiony przez wójta oraz radnego A.Bartosika.
Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Przewodniczący
poprosił A.Bartosika o przedstawienie opinii Komisji.
A.Bartosik – poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, po zapoznaniu się z
opinią prawnika w sprawie zatrudnienia dyrektora Teresińskiego Ośrodka Kultury,
jednogłośnie wnioskuje o przyjęcie projektu uchwały. Protokół Komisji stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
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Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący RG – odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały:
Głosowanie:

Ad. pkt 15

za – 14

-

przeciw – 0

wstrzym. - 0

podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Przewodniczący RG – poprosił Skarbnika Gminy p.H.Mytyk o zabranie głosu.
H.Mytyk – przedstawiła propozycje zmian w budżecie gminy na 2003 r.
omawiając poszczególne pozycje.

szczegółowo

Zmiany w dochodach budżetu polegają na zwiększeniu środków Opieki Społecznej o kwotę
46.475 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego (dofinansowanie wypłat dodatków
mieszkaniowych oraz dożywiania uczniów w szkołach).
Zmiany w wydatkach budżetowych polegają na zmniejszeniu rezerwy celowej o 25.000 zł
oraz zwiększeniu:
- o 25.000 zł - dotacji celowej z budżetu na zakupy inwestycyjne GZGK
- o 14.975 zł – świadczeń społecznych przezn. na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- o 31.500 zł – świadczeń społecznych przezn. na dożywianie uczniów w szkołach.
I.Majcher - Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Gminy - przedstawił pozytywną
opinię Komisji do projektu uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do zaproponowanych zmian w budżecie.
Przewodniczący RG - poddał projekt uchwały pod głosowanie, w którym wzięło udział 14
radnych obecnych na sali obrad.
Głosowanie:

za – 14

przeciw – 0

wstrzym. - 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący RG stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
została przez Radę Gminy podjęta.

Ad. pkt 16

-

informacja Przewodniczącego o pracach Rady Gminy

Przewodniczący RG – poinformował o pracach Rady w okresie międzysesyjnym:
- w dniu 8 lutego br. Przewodniczący RG wraz z Wiceprzewodniczącym RG,
Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu A.Bartosikiem byli obecni na Halowym
Turnieju Piłki Nożnej, rozgrywanym w sali sportowej Zespołu Szkół im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Teresinie;
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- w dniu 12 lutego br. Przewodniczący RG odbył robocze spotkanie z przewodniczącymi
stałych komisji Rady Gminy, na którym wymieniono uwagi i propozycje dotyczące
usprawnienia prac poszczególnych komisji oraz poruszono temat udziału Rady w bieżących
kontrolach;
- w dniu 25 lutego br. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Gminy, na którym ustalono
porządek obrad na II sesję oraz wymieniono uwagi i spostrzeżenia dotyczące pracy i
funkcjonowania Urzędu Gminy;
- Przewodniczący RG uczestniczył w rozmowach z prawnikami na temat ich obecności na
sesjach. Na dzisiejszej sesji obecny był mecenas Goździński.
- w ostatnim czasie do Biura Rady Gminy wpłynęły następujące pisma:
1) od p.M.Ksita w sprawie zwiększenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
2) od Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego w sprawie uczestnictwa gminy Teresin w
organizacji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Katolickich w Niepokalanowie,
3) od A.Popławskiego – Przewodniczącego Zarządu Gminnego Związku Rolników
Indywidualnych „Solidarność” w sprawie uczestnictwa gminy Teresin w organizowaniu V
Dni Kukurydzy w Skrzelewie,
4) od LKS „Mazowsze” w sprawie dofinansowania Klubu w kwocie 35.000 zł.

Ad. pkt 17

-

informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy

Wójt – poinformował o najważniejszych sprawach w okresie międzysesyjnym:
1) zakończone zostały wybory sołtysów (za wyjątkiem Teresin-Gaj). W większości wsi na
sołtysów wybrano ponownie te same osoby. Zmiany nastąpiły tylko w 4 sołectwach:
Witoldów – Witold Zdanikowski
Ludwików – Zbigniew Szymański
Nowe Gnatowice – Marek Zygmunciak
Topołowa – Halina Ziółkowska
Przy okazji odbytych spotkań wiejskich wójt miał okazję zapoznać się z największymi
oczekiwaniami mieszkańców, do których należą: wodociągowanie oraz naprawa i budowa
dróg.
2) ważnym tematem jest ostatnio pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej. Jest
wiele spotkań i szkoleń organizowanych m.in. przez Urząd Marszałkowski oraz Banki
Spółdzielcze, z których ciągle jeszcze, zdaniem wójta, wynika zbyt mało konkretów.
Gmina Teresin jest członkiem 2 Związków Międzygminnych: „Kampinos” oraz „Mazowsze
Zachodnie”. Z tym ostatnim współpraca jest dosyć daleko zakrojona, przygotowywane są
konkretne wnioski w celu pozyskiwania pieniędzy z funduszy UE.
3) rozstrzygnięty został konkurs na dyrektora Teresińskiego Ośrodka Kultury. Komisja
konkursowa wyłoniła kandydata na dyrektora, którym jest p.Mariusz Cieśniewski z
Sochaczewa. Umowa o pracę zostanie podpisana w najbliższych dniach.
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4) ważnym ostatnio tematem była akcja odśnieżania dróg na terenie gminy. Drogi odśnieżano
wg kolejności potrzeb. GZGK nie dysponuje własnym sprzętem, tak więc konieczne było
wynajmowanie maszyn od firm z zewnątrz, co pociągnęło za sobą duże koszty.
5) wstrzymano decyzję o uruchomieniu sali gimnastycznej w starym budynku szkoły
podstawowej w Teresinie. Jest to obiekt wyłączony z użytkowania, a koszt jego
uruchomienia, związany ze spełnieniem szeregu wymogów m.in. Sanepid-u, sięgałby ok.
100.000 zł. Prawdopodobnie sala nie będzie remontowana, a pieniądze przeznaczone w
budżecie na ten cel zostaną wydatkowane na remonty obiektów GOSiR.
6) trwają rozmowy wójta gminy z władzami LKS „Mazowsze”. W roku 2003 Klub otrzymał
od gminy dotację w kwocie 50.000 zł tj. o 20.000 zł mniejszą niż w roku ubiegłym.
Dofinansowanie w 2002 r. ze środków gminnych stanowiło 50 % całego budżetu Klubu,
dlatego władze samorządowe chcą wiedzieć, na co wydatkowano te pieniądze. Wójt zwrócił
się z prośbą do Zarządu Klubu o umożliwienie przeprowadzenia kontroli, chociaż LKS, jako
stowarzyszenie (samodzielne i samofinansujące) nie ma obowiązku wyrażenia zgody na
skontrolowanie. Ponadto nowe władze Klubu nie przedstawiły dotychczas realnego programu
działania. Do chwili obecnej nie osiągnięto porozumienia z LKS „Mazowsze”.
7) odbyły się wybory uzupełniające do Rady Gminy. Prasa doniosła o pojawieniu się na
terenie Teresina fałszywych kart do głosowania. Rzeczywiście karty zostały znalezione w
dniu głosowania w przejściu podziemnym PKP przez pracownika Urzędu Gminy, członka
Gminnej Komisji Wyborczej. Fakt ten miał miejsce w godzinach rannych. O zdarzeniu
natychmiast została poinformowana Policja, która zabezpieczyła karty. W urnach do
głosowania kart fałszywych nie znaleziono, wybory zostały uznane za ważne. W sprawie
znalezionych kart trwa dochodzenie.
8) trwają konsultacje w sprawie gazyfikacji Teresina. Firma włoska, która będzie realizować
inwestycję planuje rozpoczęcie prac budowlanych wiosną przyszłego roku. Całe
przedsięwzięcie zostanie sfinansowane przez inwestora bez partycypacji gminy, która
występować będzie jako strona w negocjacjach i rozmowach.
9) w ostatnich dniach nawiązane zostały kontakty z firmami, które podjęły się oceny
inwestycji, co do których obecne władze mają zastrzeżenia.
10) dniem przyjęć interesantów przez wójta jest każdy wtorek. W najbliższym numerze
informatora samorządowego ukaże się stosowna informacja.
11) planowana jest zmiana godzin pracy Urzędu Gminy. Proponuje się, aby Urząd był
czynny od 8:00 do 16:00, a jednego dnia od 9:00 do 17:00. Wójt poprosił zebranych o
wyrażenie opinii w tej sprawie.

A.Gigier – poparła propozycję dotyczącą godzin pracy Urzędu, przynajmniej jednego dnia do
godz. 17:00.
T.Pałuba – uważa, że należy zapytać również pracowników Urzędu.
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Ad. pkt 18

-

przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy z dnia 22 stycznia 2003 r.

Radni nie zgłosili uwag do protokołu z I sesji Rady Gminy z dnia 22 stycznia 2003 r. i
przyjęli go głosami:
za – 14

Ad. pkt 19

-

przeciw – 0

wstrzym. - 0

Interpelacje i zapytania

R.Śliwiński – nawiązał do wypowiedzi wójta dotyczącej LKS „Mazowsze” i poinformował,
że cała suma, którą Klub otrzymał w formie dotacji z gminy, została rozliczona, a rachunki
znajdują się w Urzędzie Gminy. Zapewnił, że skoro wójt chce sprawdzić sposób
wydatkowania pieniędzy, które Klub otrzymał z innych źródeł, zrobi wszystko, by do takiej
kontroli doszło. Obecnie sytuacja finansowa LKS „Mazowsze” jest bardzo trudna: zaległe
składki ZUS, nieopłacony telefon, pracownicy na wymówieniach.
I.Majcher – poinformował, że w dniu 4 marca br. grupa radnych, na mocy § 124 Statutu
Gminy Teresin, utworzyła Klub Radnych Praca i Uczciwość. Klub tworzą następujący radni:
A.Bartosik, Sz.Drzazga, I.Jandzińska, R.Kacprzak, A.Karwaszewska, I.Majcher,
T.Olechowski, T.Pałuba, K.Piskorz, M.Walczak, H.Zielska. Przewodniczącym Klubu jest
radny Ireneusz Majcher.
Wójt – zwracając się do R.Śliwińskiego powiedział, że nie chodzi o kontrolę środków, które
Klub pozyskuje z zewnątrz. Złożone w Urzędzie Gminy faktury nie są dowodem na
wydatkowanie pieniędzy, przykładem jest faktura na kilkadziesiąt tys. zł za rzecz wykonaną,
której faktycznie nie wykonano. Obecnie Klub ma do dyspozycji 50.000 zł dotacji z gminy,
więc ma za co funkcjonować.
R.Śliwiński – środki z Urzędu Gminy przeznaczone są na wyjazdy zawodników, nie można
opłacić za nie telefonu, czy składek ZUS.
Wójt – gmina nie może dofinansować Klubu na opłacenie tych zaległości finansowych, jest
to niezgodne z ustawą o finansach publicznych. LKS „Mazowsze”, jako stowarzyszenie, jest
jednostką samofinansującą, tak więc powinien próbować rozwiązać ten problem we własnym
zakresie.
A.Karwaszewska – zapytała, od kiedy zacznie działać Komisja ds Modernizacji Dróg.
Przewodniczący RG - Komisja rozpocznie prace w najbliższych dniach.
M.Matela – zapytała o sprawę poruszaną na poprzedniej sesji, a dotyczącą budowy wiat na
przystankach autobusowych na trasie do Żyrardowa.
B.Piekutowska – PKS w Żyrardowie odpowiedział w ostatnich dniach na wniosek Urzędu
Gminy informując, że nie dysponuje odpowiednimi środkami, aby sfinansować budowę wiat i
nie jest właścicielem terenu, na którym wiaty takie byłyby zlokalizowane. Odpowiedź do
radnych składających interpelację w tej sprawie została wysłana.
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Ad. pkt 20

-

Wolne wnioski

J.Buzuk – wypowiedź dotyczyła walki z bezrobociem oraz sposobu ożywienia
gospodarczego. Według p.Buzuka najważniejszą sprawą jest „wykształcenie monetarne
gospodarki”. Szczegółowo opisane rozwiązania zawarte są we wniosku, który przekazał do
dyrektorów szkół na terenie gminy oraz do wójta gminy. Pomysł dotyczy m.in. powołania
„koordynatora ds. nauki i życia gospodarczego”. Zwrócił się do wójta o wyrażenie opinii do
propozycji rozwiązań zawartych we wniosku.
Wójt – nie ma opinii co do tego wniosku, ponieważ był on adresowany do dyrektorów
szkół, a nie do wójta gminy. Być może obecni na sali przedstawiciele szkół zechcą zająć
stanowisko w tej sprawie.
J.Kornacka – po dokładnym zapoznaniu się z treścią pisma uznała, że sprawa ta leży poza
kompetencjami dyrektora szkoły.
G.Fabiszak – zgodził się z p.J.Kornacką - dyrektorzy szkół nie są władni do zatrudniania
pracowników w gminie.
J.Buzuk – koordynator, którego zatrudnienie zaproponował w swoim piśmie, będzie miał za
zadanie m.in. „dysponować limitem impulsów telefonicznych ofiarowywanych przez
Telekomunikację i innych operatorów telefonicznych”.
Przewodniczący RG – Wójt skonsultuje poruszony temat z dyrektorami szkół oraz osobami
kompetentnymi i rozpatrzy możliwości wykorzystania propozycji p.J.Buzuka.
Sprawa bezrobocia w całym kraju oraz w naszej gminie pozostaje ciągle nierozwiązanym
problemem, którego w żaden sposób nie wolno lekceważyć, lecz należy do niego podchodzić
bardzo delikatnie i poważnie.

T.Szymańczak - w swojej wypowiedzi poruszył kilka kwestii:
- uważa, że bardzo poważnym problemem jest brak planu zagospodarowania przestrzennego.
Fakt ten wielokrotnie utrudnia mieszkańcom możliwość obrotu ziemią. Sporządzenie i
przyjęcie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Teresin jest
konieczne i wymaga załatwienia w trybie pilnym.
- dostrzega potrzebę zorganizowania spotkania sołtysów z przedstawicielami Izby Rolniczej
oraz władz gminnych. Posłużyłoby ono przedyskutowaniu możliwości większego
zaangażowania sołtysów w rozwiązywanie problemów środowiskowych.
Według
p.Szymańczaka rola i znaczenie sołtysa w ostatnich latach bardzo się obniżyła. Potrzebne
byłoby np. współdziałanie sołtysów ze spółką wodną, z którą mógłby również współpracować
Zakład Komunalny. Dobrym rozwiązaniem, zdaniem p.Szymańczaka, byłoby utworzenie w
GZGK jednostki, która zajmowałaby się czyszczeniem rowów melioracyjnych oraz przy
wyposażeniu w odpowiedni sprzęt – odśnieżaniem w okresie zimowym, a w okresie letnim –
czyszczeniem i odkrzaczaniem rowów, utrzymywaniem w należytym stanie dróg gminnych
itp.
- p.Szymańczak wspomniał, że na początku poprzedniej kadencji proponował utworzenie
związku gmin powiatu sochaczewskiego. Przedsięwzięcia tego nie udało się jednak
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zrealizować, chociaż nadal uważa, że zintegrowanie się gmin naszego powiatu byłoby bardzo
potrzebne chociażby np. przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego.
- zgłosił potrzebę dokonania zmiany organizacji na wysypisku śmieci w Topołowie. Jest
wiele wsi, które zakupiły swego czasu kontenery na śmieci. Te kontenery zostały im zabrane,
chociaż zostały zakupione za środki własne. Za wywóz śmieci płacić trzeba niemałe kwoty
obcym firmom, a byłoby lepiej i korzystniej, gdyby zajmował się tym Zakład Komunalny.
Na zakończenie swojej wypowiedzi p.T.Szymańczak powiedział o decyzji podjętej w
ostatnim czasie przez Radę Powiatu Sochaczew, a dotyczącej sprzedaży mienia komunalnego.
Nastąpiło zbycie ok. 54 ha ziemi I i II klasy. Sprawa jest według p.Szymańczaka o tyle
bulwersująca, że grunty te należały do Technikum Ogrodniczego, które uczy nie tylko
teoretycznej ale również praktycznej nauki zawodu, a do tego potrzebny jest odpowiedni
sprzęt i teren.
J.Kubik (sołtys wsi Maurycew) – zgłosił konieczność zabezpieczenia wyrwy, która powstała
przy rowie melioracyjnym w Maurycewie.
Wójt – odnosząc się do wypowiedzi p.Szymańczaka w sprawie Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej podał dla porównania sytuację w zakładzie komunalnym w
Mszczonowie, który utrzymuje się sam, bez żadnych dotacji, a zajmuje się tymi samymi
zadaniami i ma podobne możliwości do GZGK w Teresinie. Dodał też, że w GZGK
konieczne są niewątpliwie zmiany. Przede wszystkim Zakład musi dysponować sprzętem i
być odpowiednio zorganizowany. Obecnie wprowadzone zostają zestawy inkasenckie, które
usprawnią pracę i obniżą koszty związane z wystawianiem rachunków za wodę i ścieki.
A.Gigier – poinformowała, że w dniu 28 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny,
Zdrowia i Opieki Społecznej, na którym podjęto następujące ustalenia:
- zorganizowanie dyżurów członków Komisji dla mieszkańców gminy mających problem w
rodzinie lub uwagi dotyczące organizacji służby zdrowia itp. Dyżury pełnione byłyby w
Urzędzie Gminy w każdy czwartek w godz. 17:00 – 18:00 (od kwietnia);
- zgłoszenie propozycji umieszczenia w porządku obrad najbliższej sesji punktu dotyczącego
funkcjonowania opieki społecznej oraz przedstawienie przez kierownika GOPS i
pełnomocnika ds przeciwdziałania alkoholizmowi sprawozdań ze swojej działalności;
- Komisja poparła akcję Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii „Polskie Sztuczne Serce”, jednak
w związku z brakiem podstaw prawnych do podjęcia uchwały dofinansowującej akcję,
proponuje rozważenie możliwości przeznaczenia diet radnych na ten cel.
Przewodniczący RG – poparł inicjatywę zorganizowania dyżurów Komisji Rodziny Zdrowia
i Opieki Społecznej, odpowiednia informacja zostanie opublikowana w „Teresińskim
Informatorze Samorządowym”. Ponadto Przewodniczący poinformował, iż przy udzielaniu
absolutorium wszystkie jednostki organizacyjne, w tym również GOPS oraz pełnomocnik ds.
przeciwdziałania alkoholizmowi, są zobowiązani do przedstawienia sprawozdań z
działalności za rok 2002. W sprawie dotyczącej przeznaczenia diet radnych jako
dofinansowania akcji „Polskie Sztuczne Serce”, Przewodniczący poprosił o złożenie przez
Komisję Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej stosownego wniosku.
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S.Tondera - zgłosił następujące zapytania i uwagi:
- kilka lat temu w gminie był tylko wójt i sekretarz. Obecnie, od poprzedniej kadencji,
zatrudnia się jeszcze zastępcę wójta i w dalszym ciągu jest sekretarz. Czy stanowisko
sekretarza w Urzędzie Gminy jest rzeczywiście potrzebne, czym się ta osoba zajmuje?
- po objęciu funkcji wójt gminy od razu, bez rozpoznania sytuacji, zwolnił pracowników,
którym oprócz 3-miesięcznego wynagrodzenia przysługują 6-miesięczne odprawy. „Będzie to
kosztować gminę 100 tys. zł. Czy gminę stać na taki wydatek?”
Wójt – pytania te padły już na zebraniu sołeckim w Paprotni i p.Tondera uzyskał na nie
wówczas odpowiedź. Odnosząc się do kwestii dot. zwolnień w Urzędzie Gminy wójt
powiedział, że pracownicy zwolnieni zostali w ramach reorganizacji po to, żeby Urząd
funkcjonował lepiej. Ich rola, powierzona im w poprzedniej kadencji, nie była do końca
wypełniona. Pracownicy ci, wg oceny obecnych władz, gminie szkodzili. Konsekwencją
zwolnienia ludzi jest płacenie im odpraw, co wynika z przepisów prawa i z faktu, że
pracownicy ci, jak prawie wszyscy (poza p.Skarbnik i p.Sekretarz) pracownicy Urzędu
Gminy, zostali przez poprzednią władzę mianowani.
Odnośnie stanowiska sekretarza gminy wójt uważa, że p.Tondera nie ma prawa podważać
fachowości p.Sekretarz, która pełni tę funkcję od kilkunastu lat i zasługuje na zaufanie i
szacunek. Jej kompetencje, uczciwość i zaangażowanie w pracę nie budzą żadnych
wątpliwości.
S.Tondera – dlaczego do Rady Społecznej ZOZ-u nie została powołana p.Gigier, która ma
największą wiedzę i doświadczenie do sprawowania takiej funkcji?
Wójt – radni uznali, że wskazane będzie, żeby interesy pacjentów reprezentował nie lekarz, a
pacjent.
S.Tondera – dlaczego dla prywatnego Gimnazjum Sióstr Niepokalanek gmina dała dotację w
wysokości 308 tys. zł?
Wójt – pieniądze przeznaczone dla Gimnazjum Sióstr Niepokalanek pochodzą z subwencji
oświatowej, którą gmina otrzymuje z Ministerstwa. Są to środki rządowe dzielone i
kierowane przez gminę do szkół.

R.Andrzejewski – wyraził niezadowolenie z faktu zamieszczenia w gazecie lokalnej (Nr 1)
jego nazwiska. Zdaniem p.Andrzejewskiego Przewodniczący RG nie miał do tego prawa, tym
bardziej, że przytoczone wypowiedzi są niepełne, zamieszczone w sposób nie oddający ich
prawdziwego sensu. W związku z tym p.Andrzejewski zażądał opublikowania w najbliższym
numerze Informatora sprostowania i uzupełnienie wypowiedzi o tematy przez niego
poruszone, a dotyczące:
- złej jakości wykonania chodnika z zatoczką przy ul. Szymanowskiej,
- potrzeby sprawowania przez gminę nadzoru nad inwestycjami wykonywanymi przez
powiat,
- uniemożliwienia mu złożenia podania o przyjęcie do pracy.
Odnośnie ostatniej kwestii p.Andrzejewski wyjaśnił, iż pytał w Urzędzie o możliwość
przyjęcia do pracy i uzyskał informację, że przewidziane są tylko redukcje. Tymczasem na
miejsca pracowników zwolnionych przyjęto wkrótce inne osoby. Fakt ten pozwala
podejrzewać zatrudnianie przez wójta pracowników na zasadach układów i kumoterstwa.
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Konsekwencją zwolnień są dużej wysokości odprawy wypłacane z pieniędzy publicznych.
Zdaniem p.Andrzejewskiego, skoro Wójt twierdzi, że zwolnił pracowników ze względu na
to, że nie wywiązywali się ze swoich obowiązków i działali na szkodę gminy, to pracownicy
ci powinni zostać zwolnieni na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy (bez prawa do otrzymania
odpraw), a nie z powodu redukcji etatów. Pan Andrzejewski stwierdził, że dotychczas nie
widać ani pracy, ani uczciwości, chociaż taką właśnie nazwę ma komitet, z którego wywodzi
się obecna władza.
Przewodniczący RG – odnosząc się do zarzutu p.Andrzejewskiego dotyczącego publikacji w
I numerze „TIS” przyznał, że nie wszystkie wypowiedzi p. Andrzejewskiego były
przytoczone, podobnie jak wypowiedzi wielu innych osób, które zabierały głos na sesji. Nie
należy jednak upatrywać w tym działania celowego, ani podyktowanego uprzedzeniami.
Powodem zamieszczenia poszczególnych wypowiedzi był jedynie zamiar zdania relacji z
przebiegu sesji.
R.Andrzejewski – przypomniał, że podstawą w tej sprawie jest fakt, że Przewodniczący RG
nie miał zgody do użycia jego nazwiska. Jeżeli natomiast nazwisko zamieścił, to wypowiedź
powinna zostać przytoczona wiernie.
Przewodniczący RG - każdy, zabierając głos na sesji, powinien się liczyć z tym, że jest to
wypowiedź na forum publicznym. Przygotowując pewien materiał do gazety chcemy go
dodatkowo zobrazować wybranymi wypowiedziami z sesji dla podkreślenia, czy uzupełnienia
konkretnego tematu. Jeżeli natomiast p.Andrzejewski jest przekonany, że w zamieszczonym
artykule jego wypowiedź została zniekształcona w znaczący sposób, może napisać protest,
który na pewno zostanie rozpatrzony.
R.Andrzejewski – wypowiadając się na temat nakładek asfaltowych stwierdził, że są źle
wykonane na kilku odcinkach, a z artykułu w gazetce wynika, że skrytykował całość
inwestycji. Na tej samej sesji wspomniał również o złym wykonaniu zatoczek przy ul.
Szymanowskiej i ten fragment wypowiedzi został już w artykule pominięty.
R.Andrzejewski oświadczył, że oczekuje w informatorze gminnym stosownego sprostowania.
Wójt – zwrócił się do p.Andrzejewskiego z prośbą, aby nie rozpowszechniał nieprawdziwych
informacji, że w urzędzie nie są przyjmowane podania o pracę, ponieważ u sekretarza gminy
jest takich podań cały segregator.
R.Andrzejewski - od pani Sekretarz uzyskał informację, że nie ma sensu składać podania,
ponieważ są tylko zwolnienia, nie ma przyjęć.
A.Rybak – odmowa przyjęcia podania o pracę nie miała miejsca, ponieważ p.Andrzejewski
takiego podania nie przyniósł.
Wójt – odpowiadając na dalsze uwagi i zarzuty p.Andrzejewskiego powiedział, że
zwolnienie pracowników na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy nie było możliwe. Natomiast
podejrzewane przez p.Andrzejewskiego kumoterstwo, czy układy to zwykłe pomówienia, a
nie konkretne zarzuty. Co do „pracy” – wójt powiedział, że obecnie czuje się jako człowiek
zapracowany, a „uczciwość” – być może p.Andrzejewski pojmuje ją inaczej, bo bardziej
nieuczciwe było to, co przed chwilą powiedział, niż to, co wójt robi na co dzień.
Jeżeli chodzi o zatoczki wójt ocenił, biorąc pod uwagę trudne warunki pogodowe, jakie
panowały podczas wykonywania robót, że decyzja o odebraniu prac była uzasadniona. Interes
gminy, patrząc pod kątem konsekwencji finansowych związanych z tą inwestycją, jest
zabezpieczony.
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Wójt poinformował, że jakość wykonania nakładek asfaltowych jest badana przez fachową
firmę, a ostateczny raport zawierający ocenę wykonania tej inwestycji zostanie przedstawiony
Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący RG – zakończył dyskusję. Następnie podziękował wszystkim za udział w
posiedzeniu i zamknął II sesję Rady Gminy.

/-/ mgr Tadeusz Olechowski
Przewodniczący Rady Gminy
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