PROTOKÓŁ
z XXXVIII sesji Rady Gminy
z dnia 17 grudnia 2009 r.
Lista obecności w załączeniu.
Uchwalony porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad
Przyjęcie porządku dziennego
Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy z dnia 20 listopada 2009 r.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy
Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2010 rok
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Teresin na rok 2010
7. Informacja Przewodniczącego o działaniach w okresie międzysesyjnym
8. Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy
9. Interpelacje i zapytania
10. Wolne wnioski
11. Zakończenie obrad
Sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard.
Obrady rozpoczęły się o godz. 1300.
Obecnych: 12 radnych – w pkt. 1 - 6 porządku obrad
13 radnych – od pkt. 7 porządku obrad
Nieobecni: Ryszard Kacprzak, Paweł Przedpełski

Ad. pkt 1,2 -

Otwarcie obrad
Przyjęcie porządku dziennego

Przewodniczący RG - otworzył obrady XXXVIII sesji Rady Gminy. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad. Przewodniczący RG powitał wójta Marka
Olechowskiego, pracowników urzędu gminy, radnych, sołtysów, dyrektorów jednostek
organizacyjnych, przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkie osoby przybyłe na sesję.
Następnie Przewodniczący RG odczytał porządek obrad.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do przedstawionego porządku dziennego.
Przewodniczący RG stwierdził, że porządek obrad XXXVIII sesji został przez Radę Gminy
przyjęty.

Ad. pkt 3

-

Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy
z dnia 20 listopada 2009 r.

Radni nie zgłosili uwag do protokołu przyjmując go jednogłośnie (12 głosów „za”).

Ad. pkt 4

-

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2010 rok
(uchwała RG Nr XXXVIII/244/09)

Wójt M.Olechowski – przypomniał, że Rada Gminy zobowiązana jest do corocznego
uchwalania programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi, w myśl ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przedłożony program na rok 2010 nie
różni się w treści od programu obowiązującego w roku 2009.
Radni nie zgłosili wniosków do projektu uchwały.
Przewodniczący RG odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały
Wynik głosowania:

za – 12

przeciw – 0

wstrzym. – 0

Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia
rocznego programu współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.

Ad. pkt 5

-

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
(uchwała RG Nr XXXVIII/245/09)

Propozycje zmian w budżecie przedstawiła Jadwiga Durczak – Skarbnik Gminy. Po stronie
dochodów zaproponowano zwiększenia na łączną kwotę 204.415 zł oraz zmniejszenia o
kwotę 2.501.197 zł. Główną pozycję zmniejszeń w dochodach gminy stanowią środki, które
były zaplanowane do pozyskania z innych źródeł – 1.800.000 zł oraz planowana renta
planistyczna – 609.220 zł.
Zmiany w wydatkach dotyczą m.in. :
- zmniejszenia kwot stanowiących udział własny w wydatkach na niezrealizowane w
bieżącym roku inwestycje (rozdz. 70005, 90001)
- zwiększenia o 25.320 zł środków na urządzenie placów zabaw przy szkołach
podstawowych,
- zmniejszenia o kwotę 163.690 zł środków własnych w dz. Opieka społeczna z uwagi na
otrzymanie większych środków z budżetu wojewody,
- zmniejszenia dotacji dla Teresińskiego Ośrodka Kultury o 50.000 zł – zgodnie z wnioskiem
dyrektora TOK
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Łącznie zwiększenia wydatków wynoszą 321.792,95 zł, zaś zmniejszenia 7.058.848,95 zł.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Gminy L.Kaźmierczak przedstawił pozytywną
opinię Komisji z dnia 16 grudnia 2009 r.
Dyskusja
J.Szymaniak – czy te duże sumy z inwestycji, które nie zostały wykorzystane w tym roku
przechodzą automatycznie do budżetu na rok następny?
J.Durczak – jeśli inwestycje zaplanowane w budżecie danego roku nie są wykonane należy
zdjąć je z planu. Kwoty na niezrealizowane w tym roku inwestycje są zaplanowane w
przyszłorocznym budżecie.
J.Szymaniak – czy jest możliwość wykorzystania jeszcze w tym roku pieniędzy pozostałych
z oszczędności inwestycyjnych na przykład na remonty dróg?
J.Durczak – jest zbyt mało czasu, by zaplanować i wykonać w tym roku dodatkowe prace.
J.Szymaniak – było wiadomo dużo wcześniej, że oświetlenie ul. Kolbego nie będzie
wykonywane. Można było te pieniądze przesunąć na inny cel.
J.Durczak – środki, o których mówi radny nie mogły być przeznaczone na inwestycję
gminną, bo zostały one zapisane w budżecie jako dotacja dla powiatu
Radni nie zgłosili wniosków do zaproponowanych zmian budżetowych.
Przewodniczący RG odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Wynik głosowania:

za – 12

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 6

-

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Teresin na rok 2010
(uchwała RG Nr XXXVIII/246/09)

Przewodniczący RG – poinformował, że zgodnie z procedurą uchwalania budżetu kolejność
prac w tym punkcie obrad będzie następująca:
- przedstawienie projektu uchwały budżetowej
- przedstawienie opinii stałych komisji Rady,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
- przedstawienie stanowiska wójta w sprawie opinii komisji Rady
- dyskusja nad proponowanymi poprawkami i ich przegłosowanie
- głosowanie projektu uchwały budżetowej.
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Przewodniczący RG poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie projektu uchwały
budżetowej.
Skarbnik Gminy J.Durczak poinformowała, że projekt budżetu gminy na 2010 rok złożono
do Biura Rady Gminy oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 13 listopada 2009 r.
W projekcie tym zaplanowano dochody w kwocie 49.668.551,46 zł oraz wydatki w kwocie
57.268.092,19 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy
wynoszący 7.599.540,73 zł. W projekcie zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 280.000 zł
oraz rezerwę celową (kryzysową) w wysokości 50.000 zł. W projekcie budżetu uwzględniono
dotację przedmiotową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 1.070.000 zł
oraz dotacje podmiotowe dla: Społecznego Przedszkola Integracyjnego, Klubu Malucha,
Gimnazjum Sióstr Niepokalanek, Teresińskiego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki
Publicznej. W przyszłorocznym budżecie uwzględniono ponadto fundusz sołecki w
wysokości 298.513 zł.
Wójt – poinformował, że budżet inwestycyjny w 2010 r. zaplanowano na kwotę
26.203.338,19 zł. Ponadto w przyszłorocznym budżecie uwzględniono wydatki na
przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa, które będą realizowane w ramach środków z
funduszu sołeckiego. Tylko jedno sołectwo - Granice nie złożyło wniosku. Plan zadań
zgłoszonych przez pozostałe jednostki jest uwzględniony w załączniku nr 11 do uchwały
budżetowej. Wójt podkreślił, że największymi inwestycjami planowanymi na 2010 rok są:
budowa obwodnicy Teresina wpisana w projekcie budżetu pod nazwą „Kompleksowe
przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą”, budowa oczyszczalni ścieków w
Granicach, budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Szymanowie z boiskiem. Szczegółowy
wykaz planowanych inwestycji znajduje się w załącznikach nr 13 i 14 do uchwały
budżetowej.
Przewodniczący RG poprosił o przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy.
L.Kaźmierczak – poinformował, że Komisja Finansów i Budżetu Gminy, po
przeanalizowaniu planowanych na rok 2010 dochodów i wydatków budżetu gminy, złożyła
do Wójta wniosek o zwiększenie kwoty planowanego kredytu o 400 tys. zł i przeznaczenie
tych środków na:
- rekultywację wysypiska śmieci – 150 tys. zł
- dokończenie odwodnienia na ul.Kaskiej – 250 tys. zł
Projekt budżetu gminy na 2010 rok wraz z proponowanymi poprawkami Komisja Finansów i
Budżetu Gminy zaopiniowała pozytywnie (jednogłośnie 5 głosów „za”).
Ponadto Komisja wnioskuje do Wójta, by w przypadku pojawienia się w trakcie przyszłego
roku dodatkowych środków finansowych przeznaczyć je w pierwszej kolejności na:
utwardzenie drogi nr 380837 w Topołowej (droga stanowi objazd trasy poznańskiej) oraz
zwiększenie o 70 tys. zł środków dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
Z.Biederka – przedstawił opinię Komisji Oświaty, Kultury i Sportu do przedłożonego
projektu budżetu gminy na 2010 rok. Komisja wystąpiła do Wójta o przesunięcia w dz. 926,
rozdz. 92604 polegające na zwiększeniu o 3.000 zł środków dla „Filipides” i zmniejszeniu
środków dla Klubu Sokół. Projekt budżetu gminy na 2010 rok został przez Komisję
zaopiniowany pozytywnie.
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H.Konecki – poinformował, że Komisja Rolnictwa, Rozwoju Przestrzennego, Ochrony
Środowiska i Infrastruktury Technicznej projekt budżetu gminy na 2010 rok omówiła na
posiedzeniu w dniu 30 listopada 2009 r. Komisja nie wniosła uwag i wniosków do
przedłożonego projektu opiniując go pozytywnie.
D.Zdanowski – poinformował, że Komisja Administracji i Przestrzegania Prawa, po
zapoznaniu się z propozycją projektu budżetu na 2010 rok, członek Komisji Włodzimierz
Parzydeł zgłosił propozycję wystąpienia do Wójta o uwzględnienie w przyszłorocznym
budżecie naprawy drogi nr 380837 we wsi Topołowa. Zaproponował jednocześnie, aby środki
na ww. inwestycję zabezpieczyć zmniejszając wydatki na Urząd Gminy. Komisja odrzuciła
powyższy wniosek głosami 1 „za”, 3 „przeciw”. Przedłożony projekt budżetu Komisja
Administracji i Przestrzegania Prawa zaopiniowała pozytywnie.
A.Gigier – poinformowała, że Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej, zaaprobowała
ujęte w projekcie budżetu propozycje wydatków na realizację zadań gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz plan realizacji zadań Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przewodniczący RG – odczytał uchwałę nr 345/P/2009 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym
przez Wójta Gminy Teresin projekcie uchwały budżetowej i deficycie na 2010 rok oraz o
prawidłowości prognozy kwoty długu. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest
pozytywna (Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Następnie Przewodniczący RG poprosił o przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii
i wniosków komisji Rady.
Wójt – Wójt przedstawił radnym autopoprawkę do projektu budżetu gminy, uwzględniającą
wniosek Komisji Finansów i Budżetu Gminy oraz wniosek Komisji Oświaty, Kultury i
Sportu. Autopoprawka zakłada wprowadzenie następujących zmian w wydatkach
budżetowych:
- zwiększenia:

dział 600 rozdz. 60016 § 6050
(odwodnienie ul. Kaska etap II)

-

250.000 zł

dział 900 rozdz. 90003 § 6050
150.000 zł
(rekultywacja składowiska odpadów komunalnych)
- przesunięcie:

dział 926 rozdz. 92604 § 4300
zmniejszenie Klub Sokół
zwiększenie „Filipides”

-

3.000 zł
3.000 zł

Wydatki budżetu gminy wyniosą po zmianach – ogółem 57.668.092,19 zł
Wydatki majątkowe wzrastają o 400.000 zł i stanowią kwotę 28.678.535,19 zł
Przychody i rozchody budżetu na 2010 rok przedstawia załącznik nr 3 do autopoprawki.
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami
inwestycyjnymi wzrastają o 400.000 zł i stanowią kwotę 5.133.560 zł.
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Dyskusja
H.Ziółkowska (sołtys – Topołowa) – czy Komisja Finansów i Budżetu Gminy wnioskowała
o utwardzenie całej drogi w Topołowej?
L.Kaźmierczak (przewodn. Komisji Finansów) – Komisja Finansów i Budżetu Gminy
wnioskowała do Wójta o utwardzenie drogi w Topołowej w przypadku pojawienia się w
budżecie pierwszych wolnych środków.
H.Ziółkowska – czy łącznik w Topołowej będzie utwardzony na całej długości, czy na
odcinku, na jaki wystarczy funduszy sołeckich?
Wójt – jeśli nie wystarczy środków z funduszu sołeckiego, można uruchomić pieniądze z
rezerwy budżetowej lub funduszu remontowego.
J.Szymaniak – zwrócił uwagę, że planowana kwota zadłużenia gminy na koniec 2010 r.
wyniesie ponad 13 mln zł. Czy nie będzie to skutkowało zatrzymaniem inwestycji na przyszłe
lata? Radny przypomniał, że specjaliści, którzy pomagali konstruować wieloletni plan
inwestycyjny, przestrzegali władze samorządowe przed nadmiernym zadłużaniem gminy.
J.Durczak – dopuszczalny wskaźnik zadłużenia w jednostkach samorządowych wynosi 60%,
podczas gdy dla Gminy Teresin wskaźnik ten w roku 2010 wyniesie 26,18% dochodów, w
2011 r. – 22,18%, a w 2012 r. – 27,95%. Wskaźnik długu nie przekracza więc dopuszczalnej
granicy określonej w ustawie.
S.Gmurek (sołtys – Pawłowice) – czy w budżecie na 2010 r. zaplanowana jest droga w
Pawłowicach (od kościoła w stronę wsi Cholewy)?
Wójt – droga ta nie jest ujęta w przyszłorocznym budżecie.
K.Pietrzak (sołtys Seroki-Parcela) – zwróciła się z propozycją ujęcia w budżecie na 2010 r.
oświetlenia przy trasie A-2, przy skrzyżowaniu z ul.Pawłowicką. Chodzi o 1 – 2 lampy.
Wójt – tak małe inwestycje są wykonywane w ramach środków przewidzianych na remonty i
konserwację oświetlania.
W trakcie dyskusji nad projektem budżetu gminy na 2010 r. radni nie zgłosili wniosków.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący RG poddał pod głosowanie autopoprawkę do
projektu budżetu gminy na 2010 r. przedłożoną przez Wójta Gminy (w głosowaniu wzięło
udział 12 radnych).
Wynik głosowania:

za – 11

przeciw – 0

wstrzym. – 1

Przewodniczący RG stwierdził, że autopoprawka została przez Radę Gminy przyjęta.
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Następnie Przewodniczący RG odczytał treść uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2010 rok i poddał ją pod głosowanie.
Wynik głosowania:

za – 11

przeciw – 0

wstrzym. – 1

Przewodniczący RG stwierdził, że uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Teresin na
rok 2010 została przez Radę Gminy podjęta.

Ad. pkt 7

-

Informacja Przewodniczącego o działaniach
w okresie międzysesyjnym

Przewodniczący RG poinformował, że w dniu dzisiejszym wraz z Wójtem M.Olechowskim
uczestniczył w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.

Ad. pkt 8

-

Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy

W związku z zakończeniem przez Komisję Rewizyjną kontroli budowy hali sportowej w
Teresinie Wójt poprosił zastępcę przewodniczącego Komisji p.D.Gałeckiego
o przedstawienie wyników prac Komisji Rewizyjnej.
D.Gałecki - przypomniał, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2009 r.,
po przeprowadzeniu wizji lokalnej na obiektach hali, wnioskowała do Wójta Gminy Teresin o
powołanie w trybie pilnym eksperta, który wyda opinię w sprawie: jakości i grubości blachy
położonej na dachu hali sportowej i pomieszczeń przyległych, właściwego ocieplenia i
zaizolowania rur wodno-kanalizacyjnych oraz właściwego zamontowania i rozmieszczenia
folii paroizolacyjnej w więźbie dachowej. Ekspertyza dokonana przez dr. inż. Jerzego
Pieniążka została przekazana Komisji 28 września 2009 r.
Komisja Rewizyjna, odnosząc się do kwestii ocieplenia rur wodnych, po wysłuchaniu
przedstawicieli wykonawcy - firmy „Budrox” potwierdziła niestaranność zabezpieczeń
połączeń rurowych przed mrozami. Jednocześnie stwierdzono, że rury zostały rozprowadzone
i ocieplone zgodnie z projektem, zaś wiadomym było, że projekt na budowę hali sportowej
zawierał dużo błędów, co potwierdził biegły wykonujący opinię. Z powodu licznych błędów
w projekcie koniecznych było wiele spotkań i narad, by rozwiązywać problemy pojawiające
się w trakcie realizacji budowy. Rury zostały poprowadzone i ocieplone tak, jak było
narysowane w dokumentacji projektowej, ale nie można jednoznacznie stwierdzić, że było to
dobrze zaprojektowane. Aby zmienić przebieg tych rur trzeba by było przerabiać cały projekt.
Pan D.Gałecki poinformował, że wnioski zawarte w ekspertyzie technicznej dr. inż. Jerzego
Pieniążka były następujące:
1) Zastosowana blacha trapezowa na pokrycie obiektów hali sportowej jest niezgodna z
projektem. Zastosowano cieńszą blachę trapezową TR 35/207 gr. 0,50 mm, zamiast
projektowanej TR 35/207 gr. 0,63 mm.
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2) Zastosowana blacha trapezowa ma wystarczającą sztywność. Obliczone ugięcia
wbudowanych blach trapezowych są dużo mniejsze od dopuszczalnych.
3) Wbudowana blacha trapezowa, wg opinii biegłego z dnia 28.09.2009 r., jest w dobrym
stanie technicznym i ma, jak to wykazano w obliczeniach, wystarczającą sztywność.
Różni się natomiast kosztem materiałowym w stosunku do blachy projektowanej (TR
35/207 gr. 0,63 mm). Na podstawie uzyskanych informacji od producentów tego typu
blach trapezowych stwierdza się, że koszt blachy wbudowanej (TR 35/207 gr. 0,50 mm)
jest mniejszy od kosztu blachy projektowanej i przyjętej w rozliczeniu (TR 35/207 gr.
0,63 mm) o ok. 12% – 14%.
4) Rozmieszczenie folii paroizolacyjnej zostało zaprojektowane i wykonane prawidłowo.
W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna potwierdziła fakt braku
jakichkolwiek wpisów i uzgodnień wykonawcy z inwestorem o zmianie zastosowanych
cieńszych blach, jak również niezgodne z prawdą wpisy w dzienniku budowy.
Wnioski końcowe Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli są następujące:
1. Wystąpić do Wójta Gminy Teresin z wnioskiem o wyegzekwowanie od wykonawcy
inwestycji – firmy „Budrox” zwrotu kosztów powstałych w wyniku zastosowania cieńszej
niż w projekcie blachy.
2. Wystąpić do Wójta Gminy o złożenie do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa przez wykonawcę – firmę „Budrox”.
3. Wystąpić do Wójta Gminy z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa poprzez poświadczenie nieprawdy przez inspektora nadzoru
budowlanego Stanisława Sobczaka.
Odnosząc się do kwestii nieprawidłowości przy budowie hali Wójt stwierdził, że wprawdzie
ekspertyza potwierdziła wystarczającą sztywność wbudowanej blachy trapezowej oraz jej
dobry stan techniczny, jednak nie zmienia to faktu, że inspektor nadzoru, kierownik budowy
oraz wykonawca potwierdzili w dokumentach nieprawdę. Wydaje się, że w zaistniałym
przypadku nie można mówić o wyłudzeniu, bo niewiarygodne jest, by tej wielkości firma
realizująca tak dużą inwestycję chciała połaszczyć się na pieniądze rzędu 7 – 9 tys. zł. Fakt
jest jednak taki, że założona blacha pomimo swej dostatecznej wytrzymałości jest tańsza.
Wystarczyło jedynie, by firma zgłosiła inwestorowi problem braku na rynku grubszej blachy i
po uzyskaniu akceptacji projektant naniósłby stosowne zmiany w projekcie. Tak się jednak
nie stało. Wójt poinformował, że w zaistniałej sytuacji, idąc za wnioskami Komisji
Rewizyjnej, w dniu 7 grudnia 2009 r. złożył do Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez inspektora nadzoru, kierownika
budowy oraz wykonawcę inwestycji. Różnica w kosztach między projektowaną a
zastosowaną blachą oceniona została na 12%-14%, co daje kwotę brutto 7.790,60 zł
przyjmując 12%, 9.089,04 zł przyjmując 14%. Średnia różnica w kosztach wynosi 8.439,82 zł
brutto. Wójt wspomniał, że Prezes firmy „Budrox” wystosował do Urzędu Gminy pismo z
wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji, podkreślając 3-krotnie większą niż przewidują normy
wytrzymałość wbudowanej blachy oraz wydłużając gwarancję na pokrycie dachowe hali
sportowej z 3 do 6 lat. Ponadto Wójt poinformował, że sprawa nieprawidłowości nie będzie
miała konsekwencji jeśli chodzi o dofinansowanie ze środków unijnych. Gdyby
nieprawidłowości stanowiły kwotę większą niż 10.000 Euro trzeba byłoby zawiadomić o tym
fakcie Urząd Wojewódzki. W naszym przypadku suma ta jest dużo mniejsza.
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Ponadto Wójt przekazał zebranym następujące informacje:
- Wójt wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Lechem Kaźmierczakiem
uczestniczyli w gali wręczania tytułów „Gmina Fair Play”. Gmina Teresin po raz trzeci
otrzymała certyfikat „Gmina Fair Play” i dodatkowo została uhonorowana tytułem „Złota
Lokalizacja Biznesu”. Zdaniem Wójta warto brać udział w tego typu konkursach, warto
utrzymywać dobre kontakty ze światem biznesu, przyciągać firmy i zachęcać je do
inwestowania na terenie gminy, bo to oznacza wpływ do budżetu gminy dodatkowych
pieniędzy. Cieszy, że obecna Rada Gminy przyjaźnie odnosi się do potencjalnych
inwestorów. W przeszłości bywało różnie, nie zawsze wnioski biznesu spotykały się z
przychylnością radnych, o czym wspomniał swego czasu Wiceprzewodniczący RG
L.Kaźmierczak obliczając, ile inwestycji gminnych straciliśmy przez jedną decyzję grupy
radnych poprzedniej kadencji podjętą wbrew zdrowemu rozsądkowi i wbrew stanowisku
mieszkańców.
- Gmina Teresin złożyła w 2009 r. wniosek na dofinansowanie projektu „Kompleksowe
przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną” potocznie zwanego „budowa
obwodnicy Teresina”, czyli drogi wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem na odcinku od
Al. XX-lecia do Aleksandrowa. I etap tej inwestycji, kończący się na drodze do Hermanowa,
oszacowano na sumę ponad 43 mln zł. W dniu 1 grudnia br. Zarząd Sejmiku Województwa
Mazowieckiego podjął decyzję o przyznaniu Gminie Teresin dofinansowania w maksymalnej
wysokości 85%, co stanowi kwotę 37 mln 141 tys. zł. Podpisanie umowy z Marszałkiem
p.Adamem Struzikiem nastąpi 6 stycznia 2010 r. Termin wykonania inwestycji
to 30.06.2011 r. Tak ogromna suma dofinansowania jest rekordową spośród pozyskanych
dotychczas przez Gminę środków na inwestycje. Wójt podziękował pracownikom Urzędu
Gminy, którzy włożyli dużo wysiłku w opracowanie wniosku, głównie z referatów:
pozyskiwania funduszy pozabudżetowych, inwestycji oraz gospodarki komunalnej i
przestrzennej.
- trwają przygotowania do przetargu na Inżyniera Kontraktu do realizacji inwestycji
modernizacja oczyszczalni ścieków w Granicach. Jeśli chodzi o ten projekt jest zapewnienie
ministerstwa, że wniosek na dofinansowanie ww. inwestycji (7 mln zł) znajdzie się na liście
w lutym 2010 r. Realizacja całego projektu (oczyszczalnia i kanalizacja) przewidziana jest na
lata 2010 – 2014. Projekt na modernizację oczyszczalni ścieków jest wykonany. Natomiast na
sieć kanalizacyjną była zrobiona tylko koncepcja, trzeba więc wyłonić wykonawcę, który
zrobi projekty zgodnie z tą koncepcją.
- został złożony wniosek na dofinansowanie budowy hali sportowej i biblioteki przy
Gimnazjum w Szymanowie na kwotę 3,5 mln zł.
Wójt zwrócił uwagę, że zadłużanie gminy jest opłacalne, bo pozwala to na pozyskiwanie
dużych sum pieniędzy. Trzeba maksymalnie wykorzystać szansę teraz, bo po 2013 r. pewnie
takich środków do pozyskania już nie będzie.
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Ad. pkt 9

-

Interpelacje i zapytania

J.Szymaniak – ze skrzyżowania ul. Kolbego z ul. Sochaczewską został usunięty słup
oświetleniowy. Wójt wspominał, że oświetlenie tego skrzyżowania zostanie zrobione przy
modernizacji trasy poznańskiej przez Zarząd Dróg Krajowych. Tymczasem prace drogowe
zbliżają się już ku końcowi, a oświetlenie skrzyżowania nie zostało zrobione. Czy coś w tej
sprawie jest wiadomo?
Wójt – inwestycja przebudowy trasy poznańskiej jeszcze się nie skończyła. Prace mają trwać
do końca marca 2010 r. Wójt powiedział, że uczestniczył w spotkaniu z Dyrekcją Dróg
Krajowych, jednak nie są to rozmowy łatwe. Większość zgłaszanych propozycji i rozwiązań
odpierają stwierdzeniem, że muszą działać zgodnie z dyrektywami. Jeśli ZDDKiA nie
wykona oświetlenia skrzyżowania trzeba będzie wystąpić do tej instytucji o zgodę na
postawienie słupa oświetleniowego i sfinansować to ze środków gminy.
Przewodniczący RG – powitał przybyłego na sesję Starostę Sochaczewskiego Pana
Tadeusza Korysia i oddał mu głos.
Starosta T.Koryś – pogratulował Radzie Gminy i Wójtowi uchwalenia budżetu na następny
rok. Budżet ten jest bardzo ambitny, ponadto cieszy, że znalazły się w nim również środki na
wspólne inwestycje drogowe powiatu i gminy. Powiat nie ma środków na inwestycje, jedyną
szansą jest pozyskiwanie pieniędzy z zewnątrz, ale warunkiem otrzymania takich środków
jest wykazanie się własnym wkładem finansowym. W zabezpieczeniu tych własnych środków
powiat liczy na współpracę z gminami. Starosta bardzo dobrze ocenił współpracę w tym
zakresie między powiatem i gminą Teresin. Dzięki przychylności władz gminy udało się
wyremontować odcinek ul.Kolbego, drogę w Serokach, w Mikołajewie, w Dębówce. Na rok
przyszły planuje się dokończenie ul.Kolbego oraz ul.Szymanowskiej aż do mostu w
Szymanowie, a także następny etap remontu drogi Budki Piaseckie - Mikołajew. Złożony jest
wniosek na remont ul.XX-lecia. Wniosek ten jest na liście rezerwowej na dofinansowanie z
tzw. „schetynówki”. Starosta T.Koryś pogratulował władzom gminy ogromnego sukcesu,
jakim jest zdobycie rekordowo dużych środków – ponad 37 mln zł na tzw. obwodnicę
Teresina. Ponadto Gmina Teresin po raz trzeci uzyskała certyfikat „Gmina Fair Play” oraz
tytuł „Złotej Lokalizacji Biznesu”. Z tej okazji samorząd powiatowy przygotował
okolicznościową paterę z wygrawerowanymi gratulacjami dla Wójta Gminy Teresin. Starosta
T.Koryś wręczył Wójtowi paterę i pogratulował trzykrotnego zdobycia certyfikatu.

Ad. 10, 11

-

Wolne wnioski
Zakończenie obrad

p.Jaworski (mieszkaniec) – dlaczego przybyli na sesję mieszkańcy nie mogą zabierać głosu
przy poszczególnych punktach sesji? Niektórzy chcieli wypowiedzieć się na temat budżetu,
jednak mogą to zrobić dopiero teraz, gdy budżet został już zatwierdzony.
Przewodniczący RG – każdy mieszkaniec może zgłaszać swoje uwagi do radnego. Prace nad
budżetem rozpoczynają się dużo wcześniej, na sesji odbywają się tylko ostatnie głosowania,
nie może być tak, że dopiero na sesji budżet będzie rozkładany na części i poprawiany.
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p.Jaworski – czy w budżecie uwzględniono budowę kanalizacji na ul.Kasztanowej i
Wiśniowej?
Wójt – w I etapie projektu kanalizacyjnego przewidziana jest budowa oczyszczalni ścieków
oraz zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie budowy sieci
kanalizacyjnej zgodnie z przygotowaną koncepcją. Cała inwestycja będzie realizowana w
latach 2010 – 2014.
Przedstawiciel firmy „Sirko” – poinformował, że firma, którą reprezentuje zajmuje się
wywozem nieczystości stałych i zwrócił się do sołtysów z ofertą swoich usług na 2010 rok.
Firma ma swoją siedzibę w Raszynie, działa od 30 lat, dysponuje dużym taborem
samochodowym i ma konkurencyjne ceny.
Przewodniczący RG – zainteresowani sołtysi mogą zostać po zakończeniu sesji i wysłuchać
propozycji firmy „Sirko”.
H.Kucharski – zaproponował, by władze gmin oraz sąsiadujących ze sobą powiatów podjęły
działania, by przedłużyć trasę autobusu kursującego obecnie z Grodziska Maz. do Kask na
kurs z Grodziska do Sochaczewa.
mieszkaniec Teresina – wspomniał, że składał do Wójta wnioski o oznakowanie ulic w
Teresinie. Obecnie niektóre skrzyżowania oznaczone są w sposób nieprawidłowy, wręcz
zagrażający bezpieczeństwu. Postawione są znaki „ustąp pierwszeństwa przejazdu” ale już na
drodze z pierwszeństwem nie ma żadnego znaku. Jest to niedopuszczalne, a w ten sposób
oznakowane zostały ostatnio 2 skrzyżowania.
Przewodniczący RG – temat oznakowania ulic był niejednokrotnie poruszany. Trwają prace
nad tym, by poprawić sposób oznakowania ulic i skrzyżowań.
Sz.Ziółkowski – zgłosił uwagę, że w załączniku do uchwały budżetowej „Informacja o stanie
mienia komunalnego” zawarte są nieprawdziwe informacje dotyczące działek, co do których
gmina nie ma tytułu prawnego. Sz.Ziółkowski podkreślił, iż ma wiedzę, że trzech właścicieli
z różnych miejscowości naszej gminy rości pretensje, gdyż uważają oni, że drogi wymienione
w tym załączniku są ich własnością. Ponadto Sz.Ziółkowski, w związku ze składanym na
poprzedniej sesji wnioskiem, zwrócił się do Przewodniczącego RG z pytaniem, kiedy otrzyma
odpowiedź? Przypomniał, że w piśmie tym wnioskował do Wójta i Rady Gminy o podjęcie
działań mających na celu doprowadzenie do zgodności zrealizowanego zakresu prac objętych
inwestycją budowy hali sportowej w Teresinie z projektem i umową na finansowanie, zawartą
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Czy i jakie
działania zostały podjęte?
Przewodniczący RG – dziś odpowiedź na ten wniosek nie zostanie udzielona.
Sz.Ziółkowski – kiedy będzie odpowiedź?
Przewodniczący RG – nie podał konkretnego terminu udzielenia odpowiedzi na złożone
pismo.
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W.Wysocki (sołtys – Budki Piaseckie) – zwrócił się do Starosty T.Korysia z pytaniem, czy
będzie remontowana droga w Budkach Piaseckich? Jest ona bardzo zniszczona, ma doły i
wyrwy, a często służy jako objazd trasy poznańskiej.
Starosta T.Koryś – droga była remontowana w ramach bieżącego utrzymania dróg, w roku
2010 również jest ona przewidziana do remontów bieżących. Z powodu braku funduszy nie
będzie wykonywana nakładka asfaltowa w przyszłym roku.
Przewodniczący RG – złożył wszystkim życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia. Podziękował zebranym za udział w obradach i zamknął XXXVIII sesję Rady
Gminy.
Sesja zakończyła się o godz. 1450 .

/-/ Bogdan Linard
Przewodniczący Rady Gminy

Protokołowała:
D.Dorodzińska
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