PROTOKÓŁ
z XI sesji Rady Gminy Teresin
w dniu 26 listopada 2003 r.

Lista obecności w załączeniu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Przyjęcie porządku dziennego
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy
Teresin na lata 2004-2008
4. Prezentacja projektu pn. „Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społecznogospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego”
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Nr X/68/03 z dnia 22
października 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy Cmentarnej na ulicę
Świerkową
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wiktorii w Granicach
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Teresin (Baśniowa)
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie diety dla
Przewodniczącego Rady Gminy w Teresinie
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zakresu czynności
dokonywanych przez Przewodniczącego Rady Gminy wobec Wójta w sprawach z
zakresu prawa pracy
12. Informacja Przewodniczącego o pracach Rady Gminy
13. Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy
14. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy z dnia 22 października 2003 r.
15. Interpelacje i zapytania
16. Wolne wnioski
17. Zakończenie obrad
Sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Olechowski.

Ad. pkt 1 i 2 -

Otwarcie obrad

Przewodniczący RG – otworzył obrady XI sesji Rady Gminy, powitał radnych, sołtysów i
wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdził istniejące quorum (obecnych –
15 radnych). Następnie odczytał proponowany porządek obrad i poprosił radnych o
zgłaszanie uwag.

A.Gigier – zgłosiła wniosek o wykreślenie z porządku obrad umieszczonej w pkt. 9 uchwały
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w
Teresinie. Przygotowany projekt zakłada obowiązywanie uchwały od 19 listopada 2002 r. tj.
ponad rok wstecz, co jest zdaniem radnej A.Gigier niedopuszczalne.
A.Rybak – projekt uchwały został przygotowany w związku z rezygnacją Przewodniczącego
RG z pobierania miesięcznej diety oraz z uwagi na to, że w przypadku obowiązywania tej
uchwały Przewodniczący RG nie będzie mógł pobierać diety za sesje. Stanowisko takie
przedstawione jest w zaleceniach pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Propozycja obowiązywania uchwały od 19 listopada 2002 r. wiąże się z tym, że
Przewodniczący nie pobiera miesięcznej diety od początku kadencji.
A.Gigier – rezygnacja Przewodniczącego z diety miesięcznej jest jego sprawą prywatną i
powinna zostać uregulowana złożeniem odpowiedniego oświadczenia. Obowiązywanie aktu
prawnego na rok wstecz byłoby „prawnym dziwolągiem”.
Przewodniczący RG – pisemne oświadczenie o rezygnacji z pobierania diety miesięcznej
złożone zostało w Urzędzie Gminy w listopadzie 2002 r. Uchwała jest wynikiem zaleceń
pokontrolnych RIO, a parafowana została przez radcę prawnego.
A.Gigier – wyraziła zdanie, że można podjąć tę uchwałę, ale z mocą obowiązującą od dnia jej
podjęcia, a nie o rok wstecz.
Wójt – jeżeli radni uznają, że należy poprawić treść tej uchwały, to lepiej byłoby odłożyć jej
podjęcie do następnej sesji, aby nie wnosić poprawek bez konsultacji z prawnikiem.
K.Piskorz – zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad - jako pkt 11 – projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zakresu czynności dokonywanych przez
Przewodniczącego Rady Gminy wobec Wójta w sprawach z zakresu prawa pracy. W uchwale
z dnia 22 października należy nanieść poprawki zgodnie z zaleceniami Wojewody
Mazowieckiego.
A.Gigier – niektóre pozycje kwotowe umieszczone w załączniku „Wydatki inwestycyjne na
2004 r.” zaplanowanym w pkt. 10 porządku obrad, różnią się od kwot podanych w
Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Poprosiła p.B.Piekutowską o sprawdzenie tych
nieścisłości.
Sz.Drzazga – odnosząc się do wypowiedzi p.K.Piskorza oświadczył, że popiera zgłoszony
przez niego wniosek, aczkolwiek uważa, że można było uniknąć interwencji Wojewody,
gdyby radni z większym respektem odnosili się do opinii radcy prawnego Urzędu Gminy.
A.Bartosik – zwracając się do p.K.Piskorza przypomniał, że wniosek o wprowadzenie
dodatkowego punktu zgłoszony na poprzedniej sesji, spotkał się z uwagą p.Piskorza o
niezachowaniu 7-dniowego terminu dostarczenia radnym odpowiedniego projektu. Sytuacja
jest teraz analogiczna i wniosek o umieszczenie punktu dodatkowego składa radny K.Piskorz.
Pan A.Bartosik zaapelował o odstąpienie w uzasadnionych przypadkach od tego 7-dniowego
terminu. Taką możliwość przewiduje ustawa, której zapis mówi o możliwości wprowadzenia
zmian w porządku obrad bezwzględną większością ustawowego składu rady.
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K.Piskorz – wszystkie uwagi przyjmuje, chociaż ta uchwała nie jest pierwszą, która
zmieniona zostaje w wyniku zaleceń Wojewody.
A.Gigier – zwróciła uwagę, że załącznik do zmian w budżecie na 2003 r. dotyczy roku 2004.
Wójt – zmiana w budżecie polega na wprowadzeniu do wieloletniego planu inwestycji
wydatków inwestycyjnych na rok 2004.
Przewodniczący RG – poddał pod głosowanie kolejno zgłoszone wnioski:
•

wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 9 – „projektu uchwały w sprawie
uchylenia uchwały w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w Teresinie”

Wynik głosowania:

za – 6

przeciw – 4

wstrzym. – 5

Przewodniczący RG stwierdził, że wniosek nie uzyskał większości.
•

wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu (jako pkt 11) –
„projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zakresu czynności
dokonywanych przez Przewodniczącego Rady Gminy wobec Wójta w sprawach z
zakresu prawa pracy”

Wynik głosowania:

za – 13

przeciw – 0

wstrzym. – 2

Następnie Przewodniczący odczytał cały porządek obrad z uwzględnieniem przegłosowanej
zmiany i poddał go pod głosowanie.
Wynik głosowania:

Ad. pkt 3

-

za – 12

przeciw – 0

wstrzym. – 3

podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Gminy Teresin na lata 2004 – 2008

Wójt – Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Teresin opracowany został na okres 5 lat tj. od
2004 r. do 2008 r. Obejmuje cztery projekty, których łączny koszt realizacji wyniesie
40.601 tys. zł
1) Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gminy
(15.480 tys. zł) – projekt realizowany w ramach Związku Międzygminnego
„Mazowsze Zachodnie”
2) Dostosowanie budynków gminnych do wymagań w zakresie termoizolacji
(2.535 tys. zł)
3) Rozwój gminnej bazy sportowej (5.200 tys. zł)
4) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozwój infrastruktury pasa
drogowego (17.386 tys. zł)
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Po odrzuceniu przez Radę Gminy pierwszej wersji projektu plan został zmodyfikowany
zgodnie z sugestiami i uwagami radnych zgłoszonymi m.in. na spotkaniu w dniu 18
listopada br. Wójt poprosił Radę o przyjęcie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Przewodniczący RG – otworzył dyskusję.
I.Majcher – zgłosił wniosek o uwzględnienie w planie utwardzenia drogi wewnętrznej o
długości ok. 1000 m na osiedlu przy Al. XX-lecia. Z uwagi na nieobecność na spotkaniu
w dniu 18 listopada I.Majcher nie miał możliwości zgłoszenia wówczas tego wniosku do
planu.
Wójt – plan ma charakter otwarty, tj. może ulegać zmianom i modyfikacjom zgodnie z
potrzebami oraz posiadanymi środkami finansowymi. Proponuje, aby przyjąć taką
formułę, by raz do roku Rada Gminy dokonywała, w zależności od potrzeb, zmian w
programie inwestycji i po rozpatrzeniu złożonych wniosków wprowadzała nowe projekty.
Wójt zwrócił się z prośbą, aby radni biorąc powyższe pod uwagę, nie wprowadzali
poprawek do przedstawionego planu w dniu dzisiejszym.
I.Majcher – wyraził zgodę.
T.Pałuba – zgłosił następujące pytania:
- Wieloletni Plan Inwestycyjny oparty jest o plan finansowy. Z przedstawionego projektu
wynika, że w kolejnych latach wzrosną dochody z podatków i opłat o 10 %. Czy
planowana jest podwyżka podatków?
- na czym będzie polegać przebudowa instalacji c.o. w budynkach gminnych?
- jaki kształt ma mieć zaplecze gastronomiczne planowane przy hali sportowej przy
Teresinie oraz czy koszt jego wybudowania mieści się w kosztach budowy sali?
- dlaczego w programie „Rozwój gminnej bazy sportowej” nie uwzględniono środków
finansowych na GOSiR?
- dlaczego wybudowanie sali gimnastycznej w Budkach Piaseckich odkłada się na ostatni
rok tej kadencji? Szkoła czeka na salę już 20 lat, a w Teresinie są obiekty sportowe, z
których dzieci mogą korzystać.
- dobrze byłoby uwzględnić w planie zatoczki parkingowe i chodnik przy szkołach w
Szymanowie.
R.Kacprzak – zwracając się do p.T.Pałuby powiedział, że z jednej strony taka ilość pytań
świadczy o dużym zainteresowaniu radnego T.Pałuby tematem. Z drugiej zaś strony
spotkania dla radnych przed sesją organizowane były po to, aby podobne wątpliwości
zostały szczegółowo wyjaśnione. Na wszystkie zadane pytania radni uzyskali
wyczerpujące odpowiedzi, zgłoszone wnioski zostały w planie inwestycyjnym w miarę
możliwości uwzględnione. Radny T.Pałuba w spotkaniach tych niestety nie uczestniczył.
Na pewno na zadanie pytania Wójt udzieli odpowiedzi, ale na przyszłość trzeba starać się
szanować wzajemnie swój czas, bo pozostali radni poświęcili go wiele, aby dokładnie
zapoznać się z planem inwestycyjnym.
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Wójt – udzielił radnemu T.Pałubie następujących odpowiedzi:
- przygotowywane propozycje podatkowe na rok następny przewidują podwyżki stawek o
wskaźnik inflacji, a w niektórych przypadkach pozostają na poziomie roku poprzedniego.
Na lata kolejne również nie przewiduje się drastycznych podwyżek podatków i opłat.
Wzrost przychodów uwzględniony w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym wynika z
rozwoju gminy Teresin, napływu nowych inwestorów. Przewidywane wpływy do budżetu
nie pochodzą ze wzrostu stawek podatkowych.
- jednym z projektów przewidzianych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym jest
„Dostosowanie budynków gminnych do wymagań w zakresie termoizolacji”. Inwestycja
ta będzie polegać na modernizacji kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania pod
kątem ich przystosowania do zasilania gazem.
- wykonanie zaplecza gastronomicznego przy hali sportowej nie jest priorytetem tej
inwestycji. W projekcie uwzględniony został aneks, w którym będzie można prowadzić
usługi i sprzedaż w zakresie gastronomii, ponieważ docelowo obiekt hali sportowej ma
stanowić centrum rekreacyjno-sportowo-kulturalne. Nie ma na razie specjalnych planów
co do tego zaplecza i jego wyposażania. Nie będzie ono miało szczególnego wpływu na
koszty tej inwestycji.
- budowę sali gimnastycznej w Budkach Piaseckich, jeżeli radni podejmą taką decyzję,
można umieścić jako inwestycję pierwszą – przed salą w Teresinie. Zdaniem Wójta
zaproponowane rozwiązanie jest właściwe, gdyż budowa obiektu w Teresinie jest już
rozpoczęta, poniesione zostały określone koszty, a będzie on służył znacznie większej
liczbie dzieci, niż sala sportowa w Budkach Piaseckich.
- GOSiR będzie miał swoją siedzibę w hali sportowej w Teresinie. Czynione są starania,
aby tereny znajdujące się w sąsiedztwie tego obiektu zostały przez gminę przejęte,
odrolnione i uzbrojone. Wówczas powstałyby tam takie obiekty, jak: boisko sportowe,
bieżnia i inne, które będą do dyspozycji również GOSiR-u.
H.Konecki – czy jest możliwość, aby w WPI umieścić budowę chodnika oraz zatoczek
parkingowych w Szymanowie przy obu szkołach oraz określić czas realizacji tej
inwestycji? Trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo dochodzących do
szkół dzieci.
Wójt – projekt techniczny wykonania prac, o których mówił radny H.Konecki nie jest
jeszcze sporządzony, a wszelkie sugestie mieszkańców będą uwzględniane. Niektóre
zaplanowane odcinki chodników znajdują się przy drogach powiatowych i w tych
przypadkach konieczne są uzgodnienia z Powiatem. W tym zakresie priorytetowe odcinki
chodników to: przy ul.Kolbego - naprzeciw Klasztoru, w Paprotni przy ul. Kampinoskiej obok szkoły oraz w Szymanowie - od kościoła wzdłuż szkół aż do osiedla. W tej kadencji
wymienione odcinki zostaną wykonane. Jeżeli chodzi o chodniki przy drogach gminnych
w Szymanowie - w pierwszej kolejności należy wykonać tam prace związane z budową
kanalizacji. Będą starania, aby terminy podane w WPI zostały dotrzymane.

5

Sz.Drzazga – podzielił się swoją opinią na temat Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Plan obejmuje wszystkie elementarne dla gminy i jej mieszkańców sprawy, do których
zaliczają się: wodociągi, kanalizacja, drogi, oświetlenie, bezpieczeństwo oraz rozwój bazy
sportowo-rekreacyjnej. Trzeba będzie włożyć wiele wysiłku i starań, aby znaleźć sposoby
na sfinansowanie tych ambitnych planów. Trafność wyboru projektów zawartych w WPI
jest ściśle związana z wymogami Unii Europejskiej, która przede wszystkim stawia na
ekologię, a w ramach ekologii na zaopatrzenie ludności w wodę oraz rozwiązanie
problemu ścieków. Niemniej istotną sprawą są drogi i komunikacja. Przy tak trafnym
wyborze zwiększają się szanse gminy na pozyskanie funduszy strukturalnych. Radny Sz.
Drzazga stwierdził, że jego opinia do przedstawionego planu inwestycyjnego jest
pozytywna.
K.Piskorz – zgodził się z przedmówcą, że plan jest bardzo ambitny, ale zwrócił
jednocześnie uwagę, że zawiera on również braki. Niektóre wsie zostały pominięte
całkowicie: Skotniki, Strugi, Elżbietów II. Już po spotkaniach roboczych pojawiły się
dodatkowe propozycje ze strony mieszkańców do uwzględnienia w planie: oświetlenie w
Budkach Piaseckich oraz utwardzenie drogi (ok. 180 m) we wsi Dębówka. Radny
K.Piskorz przyznał, że WPI jest opracowaniem bardzo potrzebnym, stanowiącym
podstawę działania, ale konieczne są jego modyfikacje i dostosowywanie do
pojawiających się potrzeb.
M.Misiak (b.pracownik UG) – WPI opracowany został na 5 lat, z czego 3 lata jego
realizacji przypadnie na obecną kadencję, a 2 lata - na kadencję następną. Biorąc to pod
uwagę należy mieć świadomość, że kolejna Rada Gminy może nie zaakceptować planów
swoich poprzedników, bo w przypadku niektórych samorządów tak właśnie było. Wyraził
ponadto wątpliwość, aby tak duże kwoty dotacji, jakie zostały w WPI zaplanowane, udało
się rzeczywiście pozyskać. W pierwszej kolejności będą dotowane gminy najuboższe, a
gmina Teresin do takiej się nie zalicza. Niewłaściwe, zdaniem M.Misiaka, są rozwiązania
dotyczące problemu ścieków: w pierwszej kolejności powinna zostać zmodernizowana
oczyszczalnia ścieków, a dopiero potem rozbudowywana sieć kanalizacyjna. Mieszkańcy
Paprotni i Zielonki czekają na kanalizację bardzo długo, tymczasem zostały już
podłączone nowo powstałe magazyny, od których powinno się zażądać wyłożenia
odpowiednich środków finansowych.
Wójt – ustosunkowując się do wypowiedzi M.Misiaka stwierdził przede wszystkim, że
akceptacja planów poprzedników była o tyle niemożliwa, że takich w ogóle nie było. Plan
inwestycyjny stworzony został od podstaw przez obecną władzę, która dołoży wszelkich
starań, aby dla następnej kadencji był on ułatwieniem dalszych działań. Pozyskanie
środków finansowych nie jest rzeczą prostą, ale też nikt nie traktuje zadań zawartych w
planie jako łatwych, są to zadania do wykonania. Ocena natomiast ich realizacji będzie
możliwa dopiero za jakiś czas. ProLogis poniósł koszty przystosowania oczyszczalni oraz
umożliwienia podłączenia tego obiektu. Były to koszty rzędu kilkudziesięciu tysięcy
złotych. Kończąc, Wójt stwierdził, że sformułowane przez p.Misiaka zastrzeżenia uważa
za bezpodstawne.
Przewodniczący RG – odczytał tekst uchwały i poddał pod głosowanie:
Wynik głosowania:

za – 14

przeciw – 0
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wstrzym. – 1

Przewodniczący RG stwierdził, że Wieloletni Plan Inwestycyjny został przez Radę Gminy
uchwalony. Dodał, że plan zasługuje na ocenę pozytywną, założenia w nim zawarte są
prawidłowe, obejmujące najważniejsze dla gminy i mieszkańców zadania.

Ad. pkt 4

-

Prezentacja projektu p.n. „Racjonalna gospodarka wodą w
aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza
Zachodniego

Projekt zaprezentowała p.Beata Piekutowska – Zastępca Wójta. Projekt dotyczy
rozbudowy infrastruktury, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ze stacjami uzdatniania
wody i oczyszczalniami ścieków na obszarze gmin należących do Związku
Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” (Mszczonów, Teresin, Baranów, Jaktorów,
Puszcza Mariańska, Radziejowice, Wiskitki, Żabia Wola). Opracowanie to – efekt
kilkumiesięcznej pracy – będzie podstawą do występowania o środki finansowe z
funduszy strukturalnych. Praca została zaprezentowana na konferencji zamykającej cykl
szkoleniowy i uzyskała certyfikat z wyróżnieniem.

Ad. pkt 5

-

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Nr
X/68/03 z dnia 22 października 2003 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Teresin

B.Piekutowska – zmiana w uchwale Nr X/68/03 polega na zmianie określenia daty jej
obowiązywania – od 1 stycznia 2004 r. Wprowadzenie tej poprawki konieczne jest ze
względów proceduralnych. B.Piekutowska zwróciła się do radnych z prośbą o podjęcie tej
uchwały.
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący RG – odczytał uchwałę i poddał pod głosowanie:
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych (nieobecny na sali H.Konecki)
Wynik głosowania:

za – 14

Ad. pkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy
Cmentarnej na ulicę Świerkową

-

przeciw – 0

wstrzym. – 0

Przewodniczący RG – przypomniał, że uchwała była przedmiotem obrad ostatniej sesji i
została wycofana do konsultacji ze wszystkimi mieszkańcami i właścicielami
nieruchomości położonych przy tej części ulicy. Zwrócił się do Wójta z pytaniem, czy
konsultacje takie zostały przeprowadzone.
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Wójt – uwzględniając sugestie radnych z poprzedniej sesji zadbano o to, aby większość
zainteresowanych mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości wypowiedziała się w
kwestii nadania nazw poszczególnym ulicom. Na wysłane z Urzędu Gminy zapytania nie
wpłynęły sprzeciwy, ani zastrzeżenia. Informacja powyższa odnosi się do wszystkich
trzech projektów uchwał dotyczących nazewnictwa ulic.
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący RG – odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wynik głosowania:

Ad. pkt 7

-

za – 15

przeciw – 0

wstrzym. – 0

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Wiktorii
w Granicach

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący RG – odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wynik głosowania:

Ad. pkt 8

-

za – 15

przeciw – 0

wstrzym. – 0

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w
miejscowości Teresin (Baśniowa)

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący RG – odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wynik głosowania:

Ad. pkt 9

-

za – 15

przeciw – 0

wstrzym. – 0

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie
diety dla Przewodniczącego Rady Gminy w Teresinie

Przewodniczący RG – wprowadzenie do uchwały dokonane zostało przy okazji dyskusji
nad porządkiem obrad. Poprosił radnych o zgłaszanie uwag i wniosków.
I.Majcher – taki przypadek, kiedy Przewodniczący nie pobiera za pełnioną funkcję
wynagrodzenia jest przypadkiem raczej odosobnionym. Decyzja T.Olechowskiego o
niepobieraniu diety miesięcznej zasługuje na szacunek i podziw tym bardziej, że funkcja
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przewodniczącego jest funkcją bardzo odpowiedzialną, z dużym zakresem obowiązków.
I.Majcher, jako zwolennik prawa stałego, tj. takiego którego nie trzeba zmieniać zbyt
często, uważa, że uchwała przyznająca przewodniczącemu dietę miesięczną powinna
pozostać, chociażby dla potrzeb następnej kadencji samorządu. Można natomiast
wprowadzić w istniejącej uchwale dodatkowy paragraf o możliwości pisemnego
zrzeczenia się diety przez Przewodniczącego. Jeżeli dodanie tego zapisu nie jest możliwe
na tej sesji ze względów formalnych, radni mogą zobowiązać Wójta do przygotowania
takiego projektu na sesję następną. I.Majcher sformułował swój wniosek formalny:
proponuje nie uchylać uchwały i jeżeli to możliwe na tej sesji – dopisać do istniejącej
uchwały dodatkowy paragraf mówiący o tym, że przewodniczący może, w formie
pisemnej, zrzec się pobierania diety miesięcznej.
Przewodniczący RG – zwrócił się do radnego I.Majchera z pytaniem, czy w zgłoszonym
wniosku chodzi o nieprzyjęcie proponowanej dziś uchwały i przygotowanie zmiany wg
przedstawionej propozycji?
I.Majcher – potwierdził.
Przewodniczący RG – odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wynik głosowania:

za – 0

przeciw – 12

wstrzym. – 2

Przewodniczący RG stwierdził, że w wyniku głosowania Rada Gminy nie przyjęła
uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady
Gminy w Teresinie.

Ad. pkt 10

-

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na
2003 rok

Uchwałę zreferowała p.B.Piekutowska Zastępca Wójta informując, że załącznik do tej
uchwały dotyczy wydatków inwestycyjnych na rok 2004 i wiąże się z uchwalonym dziś
Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. Pani B.Piekutowska zwróciła uwagę, że w
przygotowanym projekcie zostały pomyłkowo wpisane kwoty, które należy poprawić:
Dz. 801, rozdz. 80101 – „budowa sali gimnastycznej w Teresinie” – powinno być
1.500.000 zł, w tym dotacje: 450.000 zł
Dz. 600, rozdz. 60016 – „utwardzanie dróg gminnych” – powinno być 667.000 zł, w tym
dotacje: 267.000 zł.
B.Piekutowska zwróciła się do radnych z prośbą o wprowadzenie powyższych poprawek.
A.Gigier – zgłosiła wniosek o wprowadzenie poprawek w załączniku do uchwały –
zgodnie z informacją Zastępcy Wójta.
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Przewodniczący RG – poddał pod głosowanie wniosek radnej A.Gigier o wprowadzenie
w załączniku do uchwały następujących poprawek:
Dz. 801, rozdz. 80101 – „budowa sali gimnastycznej w Teresinie” – wpisać: łączne
nakłady - 1.500.000 zł, w tym dotacje - 450.000 zł
Dz. 600, rozdz. 60016 – „utwardzanie dróg gminnych” – wpisać: łączne nakłady 667.000 zł, w tym dotacje - 267.000 zł.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych
Wniosek został przyjęty jednogłośnie (14 głosów „za”)
Następnie Przewodniczący RG poddał
uwzględnieniem przegłosowanych poprawek.

pod

głosowanie

projekt

uchwały

z

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosów „za”).

Ad. pkt 11

-

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
ustalenia zakresu czynności dokonywanych przez
Przewodniczącego Rady Gminy wobec Wójta w
sprawach z zakresu prawa pracy

Przewodniczący RG – uchwała została wprowadzona do porządku obrad dzisiejszej sesji
jako punkt dodatkowy i wstępnie omówiona przy okazji dyskusji nad porządkiem obrad.
Poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag i wniosków.
K.Piskorz – zapoznał radnych z opinią Komisji Administracji i Przestrzegania Prawa,
która nie wniosła uwag do projektu uchwały opiniując go pozytywnie – biorąc pod uwagę
stanowisko Wojewody Mazowieckiego w tej sprawie. Radny K.Piskorz dodał, że
zastrzeżenia Wojewody dotyczyły zapisu w § 1 – „przygotowywanie uchwał rady gminy
w sprawie wynagrodzenia wójta” oraz zapisu § 2. Powyższe zapisy zostaną z uchwały
wykreślone. Są to poprawki kosmetyczne, których należy dokonać.
A.Bartosik – nie zgodził się ze stwierdzeniem radnego K.Piskorza, że wykreślenie tych
zapisów to poprawki kosmetyczne. Uważa wręcz przeciwnie, że jest to zmiana
zasadnicza.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący RG – odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
Wynik głosowania:

za – 14 (jednogłośnie)
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Ad. pkt 12

-

Informacja Przewodniczącego o pracach
Rady Gminy

Przewodniczący RG poinformował o najważniejszych wydarzeniach od ostatniej sesji:
- w dniu 22 października br. do Biura Rady Gminy wpłynął wniosek Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej o zatwierdzenie nowych stawek opłat za wodę i ścieki, który
został przekazany wszystkim radnym. Temat wprowadzenia nowych stawek będzie
przedmiotem obrad najbliższej sesji;
- 18 listopada odbyło się spotkanie radnych z wójtem i jego zastępcą dotyczące propozycji
zawartych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2004-2008;
- do Biura Rady Gminy wpłynęło pismo od Starosty Sochaczewskiego w sprawie
przekazania przez Gminę Teresin dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego dla
Szpitala Powiatowego w Sochaczewie z okazji jubileuszu 100-lecia jego istnienia;
- w dniu 19 listopada br. w rocznicę pierwszej sesji IV kadencji odbyło się spotkanie
radnych, wójta i jego zastępcy z przedstawicielami firm Greiner i Tesco. Bezpośrednio po
tym spotkaniu odbyło się towarzyskie spotkanie w gronie władz samorządu gminnego, na
którym podsumowano miniony rok. Spotkania upłynęły w rzeczowej i miłej atmosferze.
- do Rady Gminy wpłynęło pismo od Wojewody Mazowieckiego z zawiadomieniem o
wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w
sprawie ustalenia zakresu czynności dokonywanych przez Przewodniczącego Rady
Gminy wobec Wójta w sprawach z zakresu prawa pracy.
- dyrektor Gimnazjum w Teresinie p.J.Kornacka przekazała dla radnych zaproszenie na
uroczystość 60-tej rocznicy egzekucji przy stacji PKP Teresin-Niepokalanów w dniu 3
grudnia o godz. 1000.
- Przewodniczący RG zwrócił się do przewodniczących komisji z prośbą o
przygotowywanie rocznych sprawozdań z prac komisji, które będą przedstawione na
jednej z najbliższych sesji.
- w dniu 29 listopada br. o godz. 900 odbędzie się I Andrzejkowy Turniej Halowy, którego
organizatorami są Express Sochaczewski i OSP Teresin. Przewodniczący zaprosił
wszystkich do kibicowania drużynie reprezentującej Urząd Gminy Teresin.

Ad. pkt 13

-

Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy

Wójt poinformował o najważniejszych wydarzeniach od ostatniej sesji:
- zakończona została inwestycja: odwodnienie Osiedla Granice;
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- w najbliższym tygodniu zakończone zostaną prace budowy wodociągu w
miejscowościach: Mikołajew, Witoldów, Maszna, Pawłowice i Seroki;
- dobiegają końca prace przy budowie wodociągu w Serokach-Parceli;
- realizowana jest inwestycja utwardzania dróg tłuczniem w miejscowościach:
Piasecznica, Granice i Pawłowice;
- trwa budowa oświetlenia we wsiach: Budki Piaseckie, Dębówka, Pawłowice, Pawłówek
i Gnatowice. Są to zwykle pojedyncze podłączenia oświetlenia na skrzyżowaniach, bądź
przedłużenia istniejących już linii. Koszt tych prac wyniesie ok. 25.000 zł.
- jednym z najistotniejszych wydarzeń minionego okresu było spotkanie radnych, wójta i
zastępcy wójta z przedstawicielami największych obecnie inwestorów na terenie gminy
Teresin, firm: Greiner i Tesco. Przedstawiciele tych zakładów zaprezentowali plany
związane z ich funkcjonowaniem w naszej gminie. Plany te wydają się bardzo istotne dla
mieszkańców gminy Teresin, a dotyczą m.in. dużego naboru do pracy. Firma Greiner
planuje zatrudnienie ok. 150 osób, a Tesco – ok. 600 osób. Ponadto na spotkaniu
omówiono wstępnie warunki współpracy tych przedsiębiorców z gminą Teresin oraz ich
oczekiwania wobec władz gminnych dotyczące aspektów finansowych.
- w ostatnim czasie odbyło się spotkanie Wójta z Pełnomocnikiem ds. Oświaty p.A.Parol
oraz dyrektorami szkół funkcjonujących na terenie gminy Teresin. Oprócz tematów
bieżących omówiono sprawy budżetów szkół i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w
zakresie dotyczącym gminnej oświaty. Poruszono również sprawę uruchomienia stołówek
w szkołach. Dożywianie dzieci jest jednym z zadań gminy. Obecnie posiłki są dowożone
z zewnątrz. Ostatnio pojawiła się interesująca i realna propozycja ze strony jednej z firm,
dotycząca zorganizowania w szkołach stołówek. Sprawa została przedstawiona
dyrektorom szkół, którzy wyrazili swoją aprobatę. Ostateczne rozstrzygnięcia nastąpią w
drodze procedury przetargowej.
- na bieżąco odbywają się spotkania w ramach działalności w Związku Międzygminnym
„Mazowsze Zachodnie”. Pod koniec października odbyła się w Warszawie konferencja w
ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, na której zastępca wójta gminy
Teresin B.Piekutowska i wójt gminy Żabia Wola p.H.Wawruch zaprezentowały projekt
p.n. „Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin
Mazowsza Zachodniego”.
- odbyły się dwa spotkania z prezydentem m.Żyrardowa. Jedno z nich dotyczyło
Miejskiego Zespołu Urbanistycznego, z którym współpraca odbywać się będzie do końca
tego roku. Od 1 stycznia 2004 r. zostanie zorganizowany zespół urbanistów w ramach
Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”.
- odbyło się spotkanie Prezydium Rady Gminy z Wójtem, na którym dokonano ustaleń
dotyczących bieżącej sesji.
- zakończyła się kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Są już zalecenia pokontrolne.
Z wynikami kontroli radni zostaną zapoznani w najbliższym czasie.
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- ugodą zakończyła się sprawa sądowa z pozwu jednego z byłych pracowników Urzędu
Gminy.
- w dniu wczorajszym odbyła się rozprawa przed Komisją Orzekającą RIO, dotycząca
naruszenia dyscypliny budżetowej przez poprzednie i obecne władze gminy Teresin.
Sprawa nie została jeszcze zakończona.
- Wójt uczestniczył w spotkaniu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Poręczeń
Kredytowych.

Ad. pkt 14

-

Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy
w dniu 22 października 2003 r.

Przewodniczący RG – zapytał radnych, czy mają uwagi do protokołu.
A.Bartosik – odniósł się do zapisu w protokole dotyczącego nieudzielenia głosu przez
Przewodniczącego RG swojemu zastępcy p.R.Kacprzakowi oraz Wójtowi na ostatniej
sesji Rady Gminy. W obowiązujących przepisach prawa nie ma zapisu, który
upoważniałby Przewodniczącego do odmawiania radnemu lub wójtowi zabrania na sesji
głosu. Radny A.Bartosik oczekuje ze strony Przewodniczącego RG deklaracji, że
sytuacja taka się nie powtórzy, a obowiązujące prawo będzie przez niego przestrzegane.
Stanowisko pisemne radnego A.Bartosika stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący RG – zapytał radnego A.Bartosika, czy zgłasza uwagi do treści
protokołu.
A.Bartosik – nie zgłosił uwag do protokołu.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie protokół z X sesji RG, który radni przyjęli
głosami:
Wynik głosowania:

za -12

przeciw – 0

wstrzym. – 1

(w trakcie głosowania nieobecni na sali obrad radni: A.Gigier i H.Konecki)

Ad. pkt 15

-

Interpelacje i zapytania

T.Pałuba – po drogach leszowych gminy jeździła równiarka. Co prawda przy drodze w
Pawłówku jest tylko 4 gospodarstwa, ale przydałoby się tę drogę również wyrównać.
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J.Kalinowski – fundusze Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej są ograniczone,
brakuje środków. Równiarka miała pracować maksymalnie 100 godzin, dlatego trzeba
było ograniczyć się do wyrównania dróg częściej uczęszczanych. Droga w Pawłówku
rzeczywiście wymaga wyrównania i zostanie to wykonane w inny sposób.
K.Piskorz – konieczna jest naprawa drogi Kawęczyn – Mikołajew. Droga Hermanów –
Elżbietów została już naprawiona, trzeba jeszcze wyciąć krzaki przy poboczach.
Wójt – wykonane zostały naprawy dróg w Maurycewie, Paskach i Hermanowie. Są
jeszcze środki finansowe, które przeznaczone zostaną na naprawę drogi z Kawęczyna do
Mikołajewa. Środki te pozwolą na uzupełnienie dziur, wyrównanie i zagęszczenie. Dalsza
naprawa, z zastosowaniem technologii bardziej zaawansowanej, zostanie wykonana w
przyszłym roku.

Ad. pkt 16, 17

-

Wolne wnioski
Zakończenie obrad

M.Sieczkowska (sołtys wsi Maszna) – przy ul. Kampinoskiej w Paprotni został
przewrócony znak drogowy ograniczający prędkość. Konieczna jest szybka interwencja.
T.Szymańczak – poinformował o szkoleniach dla rolników, które będą się odbywały w
Urzędzie Gminy.
Przewodniczący RG – przypomniał radnym, że bezpośrednio po sesji odbędzie się
spotkanie dotyczące propozycji nowych stawek opłat za wodę i ścieki.
M.Cieśniewski – ustosunkował się do artykułu dzieci ze szkoły w Budkach Piaseckich,
który ukazał się w gazetce szkolnej. Artykuł zawierał spostrzeżenia i wrażenia dzieci po
Konkursie Retoryki, który odbył się w TOK. Ogólnie opinia dzieci na temat tego
konkursu i jego organizacji była negatywna. M.Cieśniewski udzielił wyjaśnień oraz
ustosunkował się do wymienionych uwag i zarzutów, z których - według niego - nie
wszystkie były prawdziwe. Stwierdził, że wyrażoną przez dzieci opinię weźmie pod
uwagę przy okazji organizowania kolejnych tego typu konkursów.
Przewodniczący RG – podziękował wszystkim za przybycie i udział w sesji i zamknął
obrady XI sesji Rady Gminy.

/-/ mgr Tadeusz Olechowski
Przewodniczący Rady Gminy

Protokołowała:
Dorota Dorodzińska
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