PROTOKÓŁ
z XXXI sesji Rady Gminy
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
Lista obecności w załączeniu.
Uchwalony porządek obrad:

1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad
Przyjęcie porządku dziennego
Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy z dnia 31 marca 2009 r.
Wystąpienie Starosty Sochaczewskiego Tadeusza Korysia
Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Teresin
6. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2008 rok
7. Przedstawienie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy i
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Teresin za 2008 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Teresin
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
10. Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy
11. Interpelacje i zapytania
12. Wolne wnioski
13. Zakończenie obrad
Sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard.
Obrady rozpoczęły się o godz. 1300.
Obecnych 15 radnych.

Ad. pkt 1,2 -

Otwarcie obrad
Przyjęcie porządku dziennego

Przewodniczący RG - otworzył obrady XXXI sesji Rady Gminy i powitał starostę
sochaczewskiego Tadeusza Korysia, wójta, pracowników urzędu gminy, radnych, sołtysów
oraz wszystkie osoby przybyłe na sesję. Na podstawie listy obecności stwierdził
prawomocność obrad. Następnie Przewodniczący RG odczytał porządek obrad i
zaproponował rozszerzenie go o dwa punkty:
1) Wystąpienie Starosty Sochaczewskiego Tadeusza Korysia – jako pkt 4
2) Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Teresin – jako pkt 5

Przewodniczący RG poddał pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad o ww.
dwa punkty:
Wynik głosowania:

za – 14

przeciw – 0

wstrzym. - 0

Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy przyjęła porządek obrad XXXI sesji ze
zmianą.

Ad. pkt 3

-

Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy
z dnia 31 marca 2009 r.

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

Ad. pkt 14

-

przeciw – 0

wstrzym. - 0

Wystąpienie Starosty Sochaczewskiego Tadeusza Korysia

T.Koryś – poinformował, że Powiat Sochaczew rozpoczyna realizację trzech dużych, bardzo
istotnych inwestycji: budowę mostu na rzece Utracie w Chodakowie, budowę Domu Pomocy
Społecznej oraz budowę Zespołu Szkół Specjalnych. Rozstrzygnięte zostały już przetargi na
ww. przedsięwzięcia z bardzo korzystnymi wynikami. Niebawem będą podpisywane umowy
z wykonawcami. Starosta wspomniał, że duży problem stanowią inwestycje drogowe. Powiat
Sochaczew ma ok. 280 km dróg, z czego ok. 40 km znajduje się na terenie Gminy Teresin.
Powiaty nie mają dochodów własnych, kiedyś otrzymywały subwencje drogowe, obecnie
tego nie ma, a zadania związane z utrzymaniem i budową dróg zostały. Dlatego konieczna
jest w tym zakresie współpraca z samorządami gminnymi. Z Gminą Teresin ta współpraca
układa się modelowo, ale większość gmin - poza Teresinem, Sochaczewem oraz Iłowem – nie
ma pieniędzy na dofinansowanie powiatowej infrastruktury drogowej. Czynione są
nieustannie starania o pozyskanie środków z różnych źródeł. Największe szanse na
dofinansowanie mają drogi łączące się z drogą wyższej kategorii (najlepiej krajową). Poza
tym ważnym czynnikiem jest również bezpieczeństwo. W ubiegłym roku, dzięki udziale
finansowym gminy Teresin, wykonany został odcinek ul. Kolbego (do ul.Cmentarnej) w
Paprotni. Umożliwiło to ubieganie się o dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów
Operacyjnych na dalszy odcinek tej drogi. Złożony wniosek zajął pod względem punktacji
10-te miejsce w województwie i jest przeznaczony do realizacji na odcinku od drogi krajowej
(skrzyżowanie przy Kuźni Napoleońskiej) do skrzyżowania z drogą na Kaski i Kawęczyn.
Oznacza to, że będzie robiony cały ciąg drogowy (ul.Kolbego i Szymanowska) z 1,5metrowym chodnikiem po jednej stronie i 2-metrową ścieżką rowerową po drugiej. Łączny
koszt inwestycji to 5 mln 600 tys. zł, z czego 4 mln 600 tys. zł to środki z dofinansowania.
Realizacja przewidziana jest na lata 2009 – 2011. Drogą wymagającą pilnego remontu jest
również ul. XX-lecia. Jeszcze w tym roku złożony będzie wniosek w ramach Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówki). Być może uda się zrobić również drogę od
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Budek Piaseckich do Mikołajewa (Na tę drogę też został złożony wniosek - w ramach
Programu Ochrony Gruntów Rolnych).
Starosta poinformował, że samorząd powiatowy obchodził w ubiegłym roku 10-lecie
istnienia. Na uroczystości, która odbyła się 11 listopada 2008 r., wręczono pamiątkowe
medale osobom związanym z działalnością powiatu. Przewidziano również medale dla osób
szczególnie zasłużonych. Jedną z takich osób jest Wójt Gminy Teresin Marek Olechowski.
Starosta wręczył Wójtowi medal okolicznościowy „dla upamiętnienia 10-lecia Powiatu
Sochaczewskiego, w uhonorowaniu zasług w budowie idei samorządności na Ziemi
Sochaczewskiej oraz w podziękowaniu za tworzenie modelowej współpracy między
samorządami”.
Wójt – podziękował za wyróżnienie. Powiedział, że Staroście Sochaczewskiemu należą się
słowa uznania za pozyskane 4 mln 600 tys. zł. To kwota niebagatelna i niełatwa do zdobycia,
zwłaszcza w sytuacji powiatu, który nie dysponuje własnymi środkami finansowymi, a takie
są potrzebne by można było starać się o fundusze z zewnątrz.
T.Koryś – podziękował Wójtowi i Radzie Gminy za dobrą współpracę i wspieranie inicjatyw
powiatu.

Ad. pkt 5

-

Podjęcie uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Teresin
(uchwała RG Nr XXXI/213/09)

A.Jaworski (radca prawny) – regulamin wynagradzania nauczycieli został uchwalony na
ostatniej sesji. Niniejsza uchwała zakłada wprowadzenie jednej zmiany w stosunku do
poprzedniej uchwały. Chodzi o zmianę daty obowiązywania regulaminu z 1 stycznia 2009 r.
na 22 stycznia 2009 r., bo od tego dnia obowiązują zmiany do ustawy – Karta Nauczyciela.
Nie wprowadzenie tej poprawki może skutkować unieważnieniem przez Wojewodę
Mazowieckiego całej uchwały. Sama treść regulaminu pozostaje bez zmian.
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący RG – odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:

za – 14

przeciw – 0

wstrzym. – 0

Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Teresin.
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Ad. pkt 6

-

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2008 rok przedstawiła Maria
Wójcicka – koordynator ds. PiRPA.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radni nie zgłosili pytań do sprawozdania.

Ad. pkt 7

-

Przedstawienie sprawozdań z działalności jednostek
organizacyjnych gminy i jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych gminy Teresin za 2008 rok

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

Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
przedstawił dyrektor Marek Misiak. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

•

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

•

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

•

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

•

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiła pani
Bogumiła Komorowska. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

•

Sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przedstawił
komendant gminny OSP Dariusz Tartanus. Sprawozdanie stanowi załącznik do
niniejszego protokołu.
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Dyskusja
A.Gigier – zwróciła uwagę, że gmina Teresin jest bardzo zaśmiecona. Co prawda Gminny
Zakład Gospodarki Komunalnej bardzo się stara i sprząta teren, ale sam nie da rady. Być
może dobrym pomysłem byłoby zorganizowanie akcji sprzątania, w którą włączyliby się
mieszkańcy? Może sołtysi poddadzą jakiś pomysł? Bardzo zaśmiecone są pobocza dróg,
rowy, a las wygląda jak wysypisko śmieci. Ponadto radna A.Gigier stwierdziła, że czeka nas
spory problem wynikający z nieuniknionej likwidacji wysypiska śmieci i co za tym idzie –
wzrostem opłat za wywóz śmieci.
Radna A.Gigier podziękowała Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji za dobrą
współpracę, za wyrażenie zgody na utworzenie sekcji szachowej i udzielaną pomoc w
działaniu tej sekcji. Słowa podziękowania radna skierowała również do Dyrektora
Teresińskiego Ośrodka Kultury, który zawsze jest otwarty na propozycje Stowarzyszenia
„Impuls” i gotowy do współpracy oraz pomocy.
Z.Biederka – przyłączył się do podziękowań dla Dyrektora GOSiR Krzysztofa Walencika i
Dyrektora TOK Mariusza Cieśniewskiego. Organizowane przez nich imprezy są zawsze
bardzo udane. Radny Z.Biederka nawiązał ponadto do wspomnianej przez p.Gigier sprawy
wysypiska śmieci. Jest pewne, że będzie ono zamknięte i trzeba o tym głośno mówić, bo
wiążą się z tym podwyżki za wywóz śmieci, a mieszkańcy muszą wiedzieć, jaka jest
przyczyna tych podwyżek. Pan Z.Biederka podziękował Dyrektorowi Markowi Misiakowi,
bo gdyby nie praca Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, wszędzie byłoby mnóstwo
śmieci. Pracownicy GZGK codziennie sprzątają teren wzdłuż ulic i wokół stacji.
Przewodniczący RG – podziękował
przedstawienie sprawozdań.

Ad. pkt. 8

dyrektorom

jednostek

organizacyjnych

za

- Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Teresin
(uchwała RG Nr XXXI/214/09)

Przewodniczący RG – zaproponował przyjęcie następującego toku prac w punkcie
dotyczącym absolutorium: sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 r., odczytanie
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonych sprawozdań,
przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz wniosku w sprawie absolutorium,
odczytanie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej, dyskusja, głosowanie uchwały.
Przewodniczący RG przypomniał, że wszyscy radni otrzymali sprawozdanie 2 tygodnie przed
terminem sesji. Następnie odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o
przedłożonych przez Wójta Gminy Teresin sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2008
rok. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię pozytywną.
Uchwała Składu Orzekającego RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
J.Wójcik (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) – odczytał treść wniosku Komisji
Rewizyjnej, która po zapoznaniu się ze złożonym sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy
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Teresin za 2008 rok i po przeprowadzeniu wnikliwych czynności sprawdzająco-kontrolnych
gospodarki finansowej gminy, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i wystosowała
do Rady Gminy wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Teresin. Komisja
Rewizyjna oceniła stopień wykonania budżetu jako zadowalający: realizacja dochodów na
poziomie 100,15%, zaś wydatków – 88,18%. Komisja nie stwierdziła przekroczenia zakresu
upoważnień do zaciągania zobowiązań obciążających budżet, ani przekroczenia dyscypliny
finansów publicznych. J.Wójcik poinformował, że w sprawie wniosku dotyczącego udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy za działalność w roku sprawozdawczym 2008
przeprowadzono głosowanie jawne. W głosowaniu wzięło udział 5 obecnych na posiedzeniu
członków Komisji Rewizyjnej. Za wystąpieniem do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie
absolutorium oddano 5 głosów.
Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący RG odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2009 r. wyrażającą opinię pozytywną o
przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy. W uzasadnieniu do uchwały RIO stwierdzono, że wniosek Komisji
Rewizyjnej został sformułowany w oparciu o analizę i ocenę wykonania budżetu gminy za
2008 r. zgodnie z przepisami art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.
Przewodniczący RG odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Wynik głosowania:

za – 14

przeciw – 0

wstrzym. – 1

Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy Teresin
absolutorium za rok 2008.

A.Gigier – w imieniu Klubu „Niezależni plus Zdrowie” i wszystkich radnych podziękowała
Wójtowi za całoroczną pracę i za trud włożony w realizację budżetu oraz życzyła sukcesów w
realizacji budżetu tegorocznego.
Wójt – podziękował radnym i powiedział, że absolutorium nie odbiera jako akceptacji pracy i
działań wyłącznie Wójta, tylko pracy wszystkich pracowników Urzędu Gminy i wszystkich
jednostek organizacyjnych.
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Ad. pkt 9

-

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
(uchwała RG Nr XXX/215/09)

Propozycje zmian w budżecie przedstawiła Jadwiga Durczak – Skarbnik Gminy. Zmiany
po stronie dochodów polegają na ich zwiększeniu o dotację celową w kwocie 6.929 zł
przeznaczoną na wybory do Parlamentu Europejskiego. Ta sama kwota zostanie
wprowadzona po stronie wydatków. Ponadto w wydatkach proponuje się zmniejszenia
środków na wydatki inwestycyjne: chodnik Dębówka (o 82 tys. zł), docieplenie TOK (o 220
tys. zł), OSP Szymanów (o 50 tys. zł) oraz rozbudowa ZOZ Szymanów (o 50 tys. zł).
Zmniejszenia te wynikają z kwot rozstrzygniętych przetargów. Pozostałe pozycje dotyczą:
- przesunięcia kwoty 15.000 zł z rodz. 75023 do rozdz. 75095 – na wynagrodzenia dla osób
obsługujących schronisko dla psów,
- zwiększenia o 30 tys. zł na rozbudowę garaży w OSP Skrzelew;
- zwiększeń w dz. „Oświata i Wychowanie” – o 15 tys. zł na wykonanie przyłącza gazu do
Szkoły Podstawowej w Teresinie, 12 tys. zł na założenie monitoringu w Szkole Podstawowej;
w Teresinie, 40 tys. zł na urządzenie placów zabaw przy szkołach podstawowych w Teresinie
i w Szymanowie;
- zwiększenie o 350 tys. zł środków na remonty dróg gminnych.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Gminy L.Kaźmierczak poinformował o
pozytywnej opinii Komisji do projektu uchwały.
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 zmian w budżecie gminy na rok 2009
została przez Radę Gminy podjęta.

Ad. pkt 10

-

Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy

Wójt – poinformował, że w ostatnim okresie rozstrzygnięta została większość przetargów, z
których wyniknęły oszczędności i można je było przeznaczyć na inne zadania, co zostało dziś
uczynione uchwałą dotyczącą zmian w budżecie. Zadania te to przede wszystkim utwardzanie
dróg. Dzięki staraniom Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej pozyskano materiał,
który po skruszeniu będzie wykorzystany do utwardzenia ok. 2,5 km dróg. Część pieniędzy
zostanie przeznaczona na remont dróg asfaltowych. Do rozstrzygnięcia pozostanie jeszcze
przetarg na docieplenie budynku GZGK.
W dniu 24 kwietnia br. został złożony wniosek o dofinansowanie budowy obwodnicy
Teresina. Na decyzję Zarządu Sejmiku Mazowieckiego trzeba będzie poczekać kilka tygodni
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Ponadto Wójt przekazał informację, że w dniu 24 maja br. jest organizowana pielgrzymka
samorządowców do Częstochowy. Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się w terminie do 8
maja br. Jeśli będzie wystarczająca liczba uczestników zostanie zapewniony bezpłatny
transport.

Ad. pkt 11

-

Interpelacje i zapytania

A.Gigier – czy wiadomo coś na temat modernizacji oczyszczalni ścieków?
Wójt – wszystkie gminy „Mazowsza Zachodniego” czekają na oficjalną informację, która
zapewne pojawi się tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Związek
Międzygminny przygotował się już do procedury przetargowej, która ma niebawem ruszyć.
R.Kacprzak - zwrócił się do Wójta z pytaniem, czy podjęte zostały jakieś działania odnośnie
znaków drogowych ustawionych na drodze do firmy w Gnatowicach i na drodze do Łaz?
Temat był już poruszany na poprzednich sesjach. Mieszkańcy się denerwują, bo na drogę
gminną wjeżdża po kilka tirów dziennie. Kierowcy błądzą, bo widząc z daleka zakaz wjazdu
na drogę do Gnatowic, jadą dalej i skręcają w drogę gminną, nieprzeznaczoną do ruchu tak
ciężkich pojazdów. Ponadto mieszkańcy Gnatowic pytają, czy będzie dokończone oświetlenie
drogi w ich rejonie. W ubiegłym roku składali w tej sprawie pismo, ale nie otrzymali żadnej
odpowiedzi.
Wójt – znaki na drodze do Łaz zostały już zmienione. Ustawiono tam zakaz wjazdu dla
pojazdów powyżej 10 t. Przeprowadzono również rozmowy z przedstawicielami firm w
Gnatowicach. Mają oni spowodować, by w nawigacji GPS pojawiał się wyłącznie dojazd do
tych firm drogą prywatną do Gnatowic. Jeśli chodzi o oświetlenie, w budżecie są
przewidziane środki w wysokości 100 tys. zł. Środki te planowane były na oświetlenie uliczne
przy przejściu dla pieszych w Elżbietowie oraz przy ul.1-Maja i ul.XX-lecia, więc na inne
punkty może nie wystarczyć pieniędzy.
R.Kacprzak – zanim zmiany w GPS zostaną naniesione, znak zakazu wjazdu na drodze do
Gnatowic powinien być zdjęty. Co do oświetlenia – przy odrobinie dobrej woli można
wygospodarować jakieś środki i zrobić oświetlenie w Gnatowicach.
Wójt – powiedział, że rozmawiał z właścicielem drogi do Gnatowic o zdjęciu tego znaku.
Znak miał został usunięty. Wójt obiecał, że zadzwoni do niego i ponowi prośbę.
P.Przedpełski – kierowcy ciężkiego sprzętu wiozącego towar na remont trasy krajowej nie
stosują się do ustaleń i jeżdżą nocą naszymi drogami. Po zwróceniu uwagi kierowca
stwierdził, że takie ma zalecenia od dyspozytora.
M.Jaworski – poinformował, że sprawę poruszał na posiedzeniu Rady Budowy, a także w
dniu dzisiejszym rozmawiał z Powiatowym Zarządem Dróg. Na drodze w Aleksandrowie
został ustawiony znak zakazu dla tonażu powyżej 10 t. Jest również zapewnienie Policji, że
będzie pilnować przestrzegania tego znaku. Przedstawiciel wykonawcy zapewniał, że
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kierowcy mają wydane dyspozycje, zgodnie z którymi nie wolno im wjeżdżać na drogi
gminne.
J.Szymaniak – jakie będą rozwiązania dotyczące wywozu śmieci z terenu naszej gminy po
zamknięciu wysypiska? Czy jest możliwość rozbudowy istniejącego wysypiska?
Wójt – za wywóz śmieci odpowiadają firmy, z którymi mieszkańcy podpisali umowy. Wójt
powiedział, że jeśli chodzi o wysypisko, teoretycznie jest możliwość jego rozbudowy, ale po
doświadczeniach sprzed kilku lat on sprawy śmieci już nie dotknie.

Ad. pkt 12, 13

-

Wolne wnioski
Zakończenie obrad

H.Kucharski – stwierdził, że obiekty po byłej jednostce wojskowej mogłyby być
przystosowane pod Dom Pomocy Społecznej. Ponadto zwrócił uwagę, że powinna zostać
powołana komisja, która dokonałaby przeglądu, inwentaryzacji i oznakowania hydrantów.
Wójt – poinformował, że gmina zakupiła dla policji kamerę do pomiaru prędkości, która
będzie czasami umieszczana na ul.Szymanowskiej – przy ul.XX-lecia.
Wójt wspomniał ponadto, że ostatnio pytał w GDDKiA o skrzyżowanie w Paprotni. Co
prawda na światła na głównym skrzyżowaniu w Paprotni Generalna Dyrekcja od początku się
nie zgadzała, ale zapewniała, że sygnalizacja będzie założona przy ul.Kampinoskiej. Okazało
się, że GDDKiA o tych ustaleniach zapomniała i światła przy Kampinoskiej nie były
uwzględnione w projekcie. Po interwencji Wójta projekt został poprawiony zgodnie z
wcześniejszymi ustaleniami.
E.Gasik (ODR Bielice) – przekazała informację dla osób zainteresowanych składaniem
wniosków o dopłaty, że od 15 marca do 15 maja br. jest w Urzędzie Gminy codziennie w
godz. 800 – 1600.
Przewodniczący RG – podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął XXXI sesję
Rady Gminy.
Sesja zakończyła się o godz. 1450 .
/-/ Bogdan Linard
Przewodniczący RG

Protokołowała:
D.Dorodzińska
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