
Protokół Nr XLIII/10 
z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Leoncin, która odbyła się w dniu 17 lutego 2010 roku 
od godz. 900 do godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Leoncinie. 
Przewodniczył – Przewodniczący Rady Gminy Pan Antoni Gruszka 
                                        Ustawowa liczba radnych     - 15 
                                        Radnych obecnych na sesji   - 14 
                                        Udział Gości zaproszonych 
 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.  
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad. 
3. Wprowadzenie zmian w budŜecie gminy na rok 2010. 
4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji 

projektu wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
5. Zakończenie obrad. 
 

Do punktu 1 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Antoni Gruszka, który przywitał 

obecnych i stwierdził quorum do podjęcia prawomocnych uchwał. 
 

Do punktu 2 
Pan Antoni Gruszka odczytał proponowany porządek obrad sesji. Kto z Państwa 

Radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki                  
do góry. 

Pan Bogdan Jaczyński – ja wiem, Ŝe to jest sesja nadzwyczajna, ale mamy bardzo 
trudną sytuację zagroŜenia przeciwpowodziowego i moŜe byśmy, skoro się spotkaliśmy, 
moŜe byśmy sprawę przedyskutowali, bo naprawdę jest bardzo duŜe napięcie szczególnie             
w tych miejscowościach Secymin, Wilków Polski, nad Wisłą wśród mieszkańców, no Ŝeby 
jakąś informację mieć, no i zastanowić się, bo ja podejrzewam, Ŝe jak się sprawdzą 
proponowane prognozy pogody, to za dwa tygodnie wszystkie tereny nad Wisłą będą 
przynajmniej lokalnie podtopione. Przynajmniej byśmy zagaili na ten temat, porozmawiali,              
bo moŜe przyjdzie się spotkać wkrótce, nie wiem, za tydzień od nowa w tej sprawie tylko               
i wyłącznie. 

Pan Antoni Gruszka – czy Pan Wójt będzie chciał coś na ten temat powiedzieć                     
na dzisiejszej sesji? 

Pan Józef Mosakowski – do mnie pytanie? 
Pan Antoni Gruszka – tak, do Pana. Jest to sesja nadzwyczajna i Pan moŜe po prostu 

wprowadzić …. 
Pan Józef Mosakowski – ja mogę Państwu przedstawić, jeśli jest taka wola.                         

W ubiegłym tygodniu w czwartek …… 
Pan Antoni Gruszka  –  ale to nie teraz, myślę, Ŝe później. 
Pan Józef Mosakowski – w czwartek odbyło się posiedzenie Powiatowego Sztabu 

Kryzysowego, w którym wziął udział przedstawiciel Wojewody, no i wszyscy 
przedstawiciele wszystkich jednostek organizacyjnych na terenie powiatu, wójtowie, 
burmistrzowie wszystkich gmin. 

Pan Bogdan Jaczyński – czy w związku z tym, Panie Wójcie, Pan na koniec moŜe nam 
powiedzieć parę słów? 

Pan Józef Mosakowski – bardzo proszę, moŜemy zostać poza porządkiem obrad. 
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Pan Antoni Gruszka – tak, juŜ po prostu nawet po zakończeniu, przed zakończeniem 
obrad. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem porządku obrad ze zmianami, jakie tutaj 
przedstawione były, Ŝeby po zakończeniu juŜ, po wyczerpaniu porządu obrad po prostu Wójt 
przedstawił nam sprawę w formie informacji o stanie wody? Kto z Państwa Radnych jest              
za przyjęciem porządku, proszę o podniesienie ręki do góry. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowano jednogłośnie 14 głosami „za” przy braku 
głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. 
 

Do punktu 3 
 Pan Antoni Gruszka – przechodzimy do punktu 3 tj. wprowadzenie zmian w budŜecie 
gminy na rok 2010. Bardzo proszę Pani Skarbnik. 

Pani Małgorzata Kurek – przedstawiony Państwu projekt zmian w budŜecie gminy 
zawiera dwa takie waŜne podstawowe zadania. Związane jest z tym, iŜ w Dzienniku Ustaw            
z 20 listopada 2009 o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych 
ustaw wprowadziła ta ustawa istotne zmiany w zakresie gospodarki finansowej jednostek 
samorządu terytorialnego. Likwiduje ona z dniem 1 stycznia 2010 roku gminne fundusze 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zgodnie z tą ustawą gminy muszą dostosować 
uchwały budŜetowe na 2010 rok do przepisów nowej ustawy w terminie 3 miesięcy od daty 
jej wejścia w Ŝycie, czyli do końca marca. My proponujemy właśnie, Ŝeby to było zawarte              
w tej uchwale zmieniającej plan zarówno dochodów jak i wydatków gminy Leoncin. 
Dodatkowo składamy wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o dotację 
dofinansowanie zakupu motopompy dla StraŜy PoŜarnej w Leoncinie. I tak: w części 
dotyczącej zmian dochodów budŜetu gminy wprowadzamy dwie pozycje: zwiększamy                     
o 11 800 plan finansowy z tytułu dotacji otrzymanych z funduszów celowych i o 6 i pół 
tysiąca wpływy z róŜnych dochodów, jest to związane z tymi planowanymi przychodami 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Po stronie wydatków w ochotniczych straŜach 
poŜarnych zwiększamy wydatki na zakupy inwestycyjne, jest to właśnie związane z zakupem 
motopompy dla OSP Wilków Polski o 24 tysiące i zakup usług (Pan Antoni Gruszka 
poprawił, Ŝe to Leoncin), przepraszam, kupiony samochód, przepraszam bardzo. Zwiększamy 
równieŜ zakup usług remontowych o 6300, Ŝeby zabezpieczyć środki finansowe na te zmiany 
zmniejszamy zakup materiałów i wyposaŜenia o 5 tysięcy i zakup energii o 13 i pół tysiąca. 
Proponujemy teŜ przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budŜetowej wydatków 
dotyczących funkcjonowania Punktu Przedszkolnego „Anulka” i tak: zmniejszamy paragraf 
dotyczący zakupu materiałów i wyposaŜenia łącznie o tysiąc złotych, natomiast zwiększamy 
zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych łącznie o tę właśnie kwotę 
tysiąca złotych. Wprowadzamy teŜ dodatkowo w gospodarce komunalnej i ochronie 
środowiska wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego funduszu ochrony środowiska. 
Nie ma tutaj, a cały czas się zastanawiamy, moŜe Pan Wójt. 

Pan Józef Mosakowski – proszę Państwa, w dniu wczorajszym odbyliśmy rozmowę            
ze Starostami naszego Powiatu, z członkami Zarządu na temat dofinansowania do utrzymania 
zimowego dróg powiatowych na terenie gminy. W dniu dzisiejszym o godz. 9.30 jest, zbiera 
się Zarząd w tej sprawie w Powiecie, a w czwartek jest sesja Rady Powiatu, niemniej jednak 
na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda w ten sposób, Ŝe Powiat zwiększył o 20%, tj. około                
4 i pół tysiąca złotych wydatki na utrzymanie, a do dnia 15 wydaliśmy juŜ te pieniądze 
łącznie z tymi zwiększonymi. UwaŜam, Ŝe powinniśmy na to zimowe utrzymanie z własnych 
środków przeznaczyć jakieś pieniądze i tutaj przyjęliśmy z Panią Skarbnik, Ŝe kwota                     
20 tysięcy złotych byłaby taką kwotą, która powinna wystarczyć i liczymy na to, Ŝe jeszcze 
Powiat teŜ coś na tej sesji najbliŜszej dołoŜy. Jeden dzień tylko przy opadach śniegu 
utrzymania tych dróg jest to kilka tysięcy złotych. W związku z tym na piątek, sobotę, 
niedzielę nadają znowu ponownie opady, naleŜałoby teŜ te drogi poszerzyć, Ŝeby no,                  
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jak przyjdą nowe opady było gdzie odrzucać ten śnieg. No są tu potrzebne pieniądze. Tych 
zmian w budŜecie Państwo nie macie, bo nie chcieliśmy tutaj juŜ dokonywać tych zmian. 
Jeśli będzie Państwa akceptacja i Państwa zgoda, to byśmy te 20 tysięcy złotych przenieśli             
z remontów dróg gminnych. Nie ma tutaj, z której drogi, bo nie jest to jeszcze podzielone, 
tylko po prostu z remontów dróg te 20 tysięcy, nie jest to jakaś olbrzymia suma, proponuję, 
Ŝebyśmy przenieśli na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Na drogach gminnych jeszcze 
mamy trochę pieniędzy i myślę, Ŝe to wystarczy do końca tej zimy, natomiast na jesień,              
czy przyszłą zimę trzeba będzie pewnie teŜ zwiększać, ale to juŜ jest pewnie, do tego 
wrócimy później, bo nie wiemy, kiedy ta zima zakończy się, czy w lutym, czy w marcu,              
czy w kwietniu, tak jak tu niektórzy jeszcze zapowiadają. 

Pan Antoni Gruszka – dziękuję. Czy ktoś jakieś pytania? Proszę, Pan Jaczyński. 
Pan Bogdan Jaczyński –  znaczy do tego, co Wójt powiedział odnośnie przeniesienia 

środków z remontów dróg na bieŜące utrzymanie czyli odśnieŜanie dróg powiatowych. To 
znaczy, no jeŜeli nie będzie innej moŜliwości, to trzeba będzie tak zrobić, ale ja myślę, Panie 
Wójcie, Ŝe byłoby dobrze troszkę się wstrzymać, bo ja podejrzewam, Ŝe mogą być opady,            
ale nie śniegu tylko deszczu, bo wszystko na to zapowiada, Ŝe będą opady deszczu. 

Pan Antoni Gruszka – to będzie jeszcze gorzej, Panie Bogdanie, poniewaŜ w dzień 
będzie padało, a w nocy zamarzało i trzeba będzie sypać nawet dwukrotnie. 

Pan Bogdan Jaczyński – a poza tym ja teŜ podejrzewam, Ŝe po takiej zimie naprawdę 
trzeba będzie zwiększyć środki na remonty dróg, bo te drogi naprawdę będą w tragicznej 
sytuacji. Nie wiem, trzeba się nad tym zastanowić. Proszę zobaczyć, Ŝe znaczna część gmin  
w tej chwili juŜ odchodzi w ogóle od odśnieŜania dróg, dlatego, Ŝe juŜ zabezpieczają środki 
na potem, na remonty, na naprawę tych dróg, więc tu jest kwestia problematyczna, no ja sobie 
zdaję z tego sprawę. To jest tylko taka moja uwaga, ja tego nie kwestionuję. 

Pan Antoni Gruszka – ja tylko powiem, Ŝe Powiat liczył, Ŝe zima będzie taka sama, 
jak poprzednie no i przeznaczył, juŜ z tym co dołoŜyli, chyba 27 tysięcy złotych. To są 
pieniądze na sól, a na wykonanie to nie ma. 

Pan Bogdan Jaczyński – ale ja rozumiem, Panie Przewodniczący, tylko musi Pan teŜ 
sobie zdawać sprawę, jako Przewodniczący Rady i mieszkaniec tej gminy, Ŝe my teŜ 
ponieśliśmy większe wydatki na utrzymanie dróg gminnych. 

Pan Antoni Gruszka – ale gmina chociaŜ zabezpieczyła jakąś tą kwotę, taką, moŜna 
powiedzieć, Ŝe być moŜe, Ŝe wystarczy. Natomiast Powiat, no to po prostu jest to śmieszna 
kwota. Nie wiem, na co oni liczyli. 

Pan Bogdan Jaczyński – ja sobie zdaję sprawę, tu akurat gdzie autobusy jeŜdŜą i ludzie 
dojeŜdŜają autobusami, to jest droga w gestii Powiatu. 

Pan Antoni Gruszka – nawet jeśli chodzi o zaleganie śniegu w Leoncinie. To powinno 
być wywiezione, no niestety, za co? Było nawet monitowane do Powiatu, o to, Ŝeby wywieźć. 

Pan Bogdan Jaczyński – Panie Przewodniczący, nie przesadzajmy juŜ.  
Pan Antoni Gruszka – poza Leoncinem moŜna śnieg rozszerzyć i rozepchnąć.                          

W Leoncinie go nie rozepchnie, bo zasypie chodniki i dwa autobusy nie mają się gdzie minąć, 
Panie Bogdanie. Jest to bardzo powaŜna sprawa. I Głusk do tego jeszcze. 

Pan Józef Mosakowski – czyli ja rozumiem, Panie Przewodniczący, Ŝe Pan Jaczyński 
proponuje nie odśnieŜać tych dróg. Zakończyliśmy, pieniądze skończyły …. – mogę, Panie 
Przewodniczący? Ja powiedziałem, Ŝe pieniądze juŜ po zwiększonej o 20% puli skończyły się 
15 lutego i na chwilę obecną juŜ przekroczyliśmy tą pulę o 3 tysiące 800 złotych. Na chwilę 
obecną. I teraz pytam, no skoro Pan Jaczyński uwaŜa, Ŝeby nie przesadzać, no to jeŜeli                 
nie przeznaczymy tych pieniędzy, to rozumiem, Ŝe przestajemy utrzymywać …. 

Pan Antoni Gruszka – Pan Jaczyński mówił o Leoncinie. 
Pan Bogdan Jaczyński – Panie Wójcie, sprawa polega na tym, Ŝe nie tylko gmina musi 

się czuć, Ŝe muszą być odśnieŜone drogi powiatowe, ale równieŜ i Powiat. PrzecieŜ to nie jest 
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tak, Ŝe tylko nieszczęście dotknęło Powiat i drogi powiatowe, i tam trzeba włoŜyć znacznie 
większe środki, jakie się zaplanowało, a to nieszczęście nie dotknęło dróg gminnych i gminy 
Leoncin. 

Pan Józef Mosakowski – Panie Jaczyński, ja nie chcę z Panem polemizować, bo 
wydaje mi się to, Ŝe szkoda naszego czasu ….. 

Pan Bogdan Jaczyński – więc ja teŜ powiedziałem, Ŝe to jest tylko moja taka po prostu 
uwaga. 

Pan Józef Mosakowski – ja mam dla Pana propozycję, Ŝeby Pan włączył moŜe 
telewizję i spojrzał, Ŝe wszystkie rady w całej Polsce obradują nad tym samym, nad 
zwiększeniem środków na odśnieŜanie. I kaŜda jedna gmina w naszym Powiecie dołoŜyła do 
odśnieŜania dróg powiatowych począwszy od Czosnowa, a skończywszy na Nasielsku. I to 
jest tylko                  i wyłącznie wola Państwa, czy odśnieŜamy te drogi, czy po prostu nie ma 
pieniędzy, koniec            i nie robimy dalej. Inaczej tego nie moŜna interpretować. 

Pani Iwona Zagórska – ja właśnie chciałabym się jednak przyłączyć do tej decyzji, 
którą tutaj nam przedstawił Pan Wójt, Ŝeby jednak te środki zwiększyć. No nie wiem, moŜe 
tutaj ładniej wyglądają te drogi jadąc przez Leoncin, ale ja bym proponowała przejechać się 
tam u nas przez Górki. 

Pan Antoni Gruszka – mogę Pani powiedzieć, Ŝe pojechała dzisiaj równiarka, będzie 
rozszerzać tylko drogi gminne. Ale gminne, nie powiatowe. 

Pani Iwona Zagórska – a no właśnie, a na powiatowej to jest teraz obecnie taka 
sytuacja, Ŝe nawet dwa auta nie mogą się …. 

Pan Antoni Gruszka – jak podejmiemy decyzję, będziemy odśnieŜać powiatową. W tej 
chwili tak, jak Wójt powiedział, nie ma pieniąŜków. Natomiast na gminne pojechała 
równiarka, Ŝeby porozszerzać i Ŝeby to usprawnić. 

Pani Iwona Zagórska – ale jednak z powiatowej więcej samochodów korzysta. 
Pan Michał Chmielarz – absurdalnie w tym roku niestety drogi gminne są lepiej 

odśnieŜane jak powiatowe. 
Pan Antoni Gruszka – no bo samo o tym mówi, Ŝe na gminne są pieniądze,                          

na powiatowe mniej. Ale to i Czosnów, i Nasielsk, nie tylko w Leoncinie. Mamy spisane 
porozumienie. JuŜ się kończy w tym roku, bo to na 3 lata było i juŜ się kończy. Czy jeszcze 
jakieś pytania? Bardzo proszę Pani Sekretarz. 

Pani Anna Krzyczkowska – jeŜeli moŜna, to Państwo Radni,  ja bym prosiła o wzięcie 
pod uwagę takiej rzeczy tutaj, co Pan Wójt mówił, moŜe wzmocnienie tego akcentu. Jaka 
sytuacja jest, wszyscy wiemy, wszyscy widzimy, jak wyglądają poziomy naszych wód. Drogi 
muszą być droŜne, jest to bezpieczeństwo naszych mieszkańców. 

Pan Antoni Gruszka – czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, moŜe uchwałę, Pani 
Skarbnik. 

Pani Małgorzata Kurek odczytała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian            
w budŜecie gminy na 2010 rok. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budŜetu gminy 
Leoncin na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zmniejsza się wydatki budŜetu 
gminy na 2010 rok o kwotę 19 500 plus 20 tysięcy, zwiększa się wydatki budŜetu gminy                
na 2010 rok o kwotę 37 800 plus 20 tysięcy, wprowadza się zmiany w planie wydatków 
bieŜących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały. Zwiększa się wydatki bieŜące 
o kwotę 19 i pół tysiąca plus 20, zwiększa się wydatki bieŜące o kwotę 13 800 plus 20.  

Pan Antoni Gruszka – dziękuję. Czy głosujemy tą uchwałę wspólnie z tym wnioskiem, 
który przedstawił Pan Wójt o te 20 tysięcy? Pani tak przeczytała, tak? 

Pan Bogdan Jaczyński – Panie Przewodniczący, ja myślę,  Ŝe głosujemy, tylko moje 
zdanie było, aby poprostu rozsądnie te środki wydawać, bo jeszcze raz mówię: ja uwaŜam,           
Ŝe na wiosnę będzie tragedia z remontami bieŜącymi dróg gminnych, szczególnie na terenach 
nad Wisłą. 
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Pan Antoni Gruszka – równieŜ tak uwaŜam i myślę, Ŝe nie ma nawet takiej osoby,       
która by tak nie uwaŜała, Panie Bogdanie. 

Pan Bogdan Jaczyński – przecieŜ ludzie na wiosnę nad Wisłą nie będą w stanie 
wyjechać.  

Pan Antoni Gruszka – zgadzam się. 
Pan Bogdan Jaczyński – juŜ  nam uciekło, mówiliśmy, 350 tysięcy, 320 tysięcy, 

uciekło nam zdaje się 300, jeszcze 50 tysięcy… 
Pan Antoni Gruszka  –  nic nie uciekło, jakie 300 uciekło, z czego, Panie Bogdanie? 
Pan Bogdan Jaczyński – skoro przesuniemy z remontów dróg 20 tysięcy, było 320 

tysięcy, zostaje się 300, jeszcze 50 i tak  trzeba będzie przesunąć. 
Pan Antoni Gruszka – dobrze, będziemy myśleli później. W takim razie kto jest                   

za przyjęciem projektu uchwały ze zmianą, Ŝeby przeznaczyć 20 tysięcy właśnie, dołoŜyć po 
prostu, ja myślę, Ŝe się wyda, Ŝeby tylko wystarczyło, bo na pewno to nie jest koniec zimy. 

Pan Bogdan Jaczyński – przepraszam, Panie Przewodniczący, a przy okazji Panie 
Wójcie, czy nie moŜna np. wystąpić do Starostwa o rekompensatę, o zwrot tych środków?      
Nie wiem, czy to coś da, ale moŜe chociaŜ warto próbować? 

Pan Antoni Gruszka – z tego, co wiem, to juŜ pewnie ze trzy pisma takie poszły,               
nie jedno, Panie Bogdanie. 

Pan Bogdan Jaczyński – nie, no bo Panie Przewodniczący, dla mnie to jest takie                     
po prostu kpienie sobie Starostwa z gminy Leoncin. 

Pan Antoni Gruszka – ja teŜ jestem tego zdania, tylko Ŝe właśnie inne gminy 
dokładają i dlatego liczą, Ŝe i my dołoŜymy. Myślę, Ŝe to chyba o to chodzi. 

Pan Józef Mosakowski – proszę Państwa, Powiat miał takie środki jakie miał. Przyjęto 
w budŜecie taką pulę środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie całego 
Powiatu no i tak te środki podzielono. Wszędzie zabrakło i wszędzie, tak jak powiedziałem,                   
o 20% juŜ Powiat zwiększył wszystkim gminom po równo, po 20%. Natomiast to, co Pan 
powiedział, czy nie moŜna byłoby zwrócić się do Powiatu, oczywiście, tak jak Pan 
Przewodniczący powiedział, juŜ trzy pisma zostały złoŜone i w dniu wczorajszym juŜ po raz 
któryś tam rozmawialiśmy ze Starostwem na temat zwiększenia tych środków. Tylko mówię, 
jednodzienne utrzymanie tych dróg przy opadach to jest kilka tysięcy złotych, nawet                    
do kilkunastu tysięcy złotych. W związku z tym, jeśli chcemy utrzymywać te drogi, to 
uwaŜam, Ŝe jeśli Powiat zwiększy jakieś środki, to przecieŜ my nie wydamy swoich 
pieniędzy, tylko wykorzystamy najpierw Powiatu, a dołoŜymy tą pulę, która będzie 
brakowała. Na dzień dzisiejszy uwaŜam, Ŝe liczyliśmy, Ŝe około 40 tysięcy potrzeba byłoby 
do końca tej zimy. To byłaby kwota, która by w jakiś sposób zaspokajała te potrzeby.                  
W związku z tym nie przeznaczamy 40, tylko mówimy tutaj o 20, bo liczę na to, Ŝe w środę, 
przepraszam, jutro coś ten Powiat dołoŜy tych pieniędzy. I tylko 20 tysięcy. Ja myślę,                   
Ŝe będzie tak, jak Przewodniczący powiedział, Ŝe to będzie jeszcze mało, oby tylko 
wystarczyło.  

Pan Bogdan Jaczyński – w kaŜdym bądź razie, Panie Wójcie, jutro na spotkaniu                  
ze Starostą Pan moŜe powiedzieć, Ŝe radny Jaczyński się bardzo tym interesował                                 
i przekonywał innych radnych, Ŝeby nie przekazać tych środków. Ma Pan tu argument. 

Pan Józef Mosakowski – ja juŜ przekazałem, Panie Jaczyński, Ŝe my się wszyscy 
bardzo bulwersujemy, nie tylko Pan. 

Pan Józef Bolczak – ja mam takie pytanie, czy te pieniądze, 20 tysięcy, będzie 
przelane na konto Powiatu?  

Pan Józef Mosakowski –  nie. 
Pan Józef Bolczak - nie. Rozumiem, rozumiem. 
Pan Bogdan Jaczyński – rozumiem, Ŝe po prostu my z własnych środków płacimy 

firmę, która prowadzi usługę utrzymania bieŜącego dróg. 
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Pani Małgorzata Kurek  –  tak, zgodnie z porozumieniem, które zawarliśmy 3 lata 
temu, my przyjęliśmy zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych w zamian za dotację. 
Powiat na ten rok kalendarzowy, poniewaŜ to porozumienie kończy się teraz z końcem 
sezonu zimowego, mamy dotację od Powiatu w wysokości 22 800 i ewentualnie zostanie ona 
jeszcze zwiększona o 20% na razie. Jeszcze nie dostaliśmy decyzji o zwiększeniu 20%, mamy 
obiecane i to teŜ będzie omawiane teraz, nie, pismo przyszło takie ogólnikowe, Ŝe zostanie 
zwiększone na najbliŜszej sesji i propozycje są takie, tak, jutro. 

Pan Antoni Gruszka – czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Kto z Państwa Radnych jest 
za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na rok 
2010 wraz z 20 tysiącami dofinansowania do Powiatu? 

Za przyjęciem uchwały po zmianach głosowano jednogłośnie 14 głosami „za”                     
przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. 

Uchwała Nr XLIII/1/10 w załączeniu. 
 

Do punktu 4 
Pani Angelika Sosińska – drodzy Państwo Radni, w bieŜącym roku mamy moŜliwość 

ponownie ubiegania się o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację 
projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Mamy nadzieję,                
Ŝe tak jak w roku ubiegłym te środki zostaną nam przyznane, ale Ŝeby te środki zostały 
przyznane musimy oczywiście złoŜyć wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi 
dokumentami formalnymi. Między innymi jest to uchwała Rady Gminy o wyraŜeniu zgody, 
znaczy w sprawie zatwierdzenia projektu i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu 
wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Panie Przewodniczący,                   
czy moŜe wstępnie projekt uchwały, czy przejść do charakterystyki projektu? 

Pan Antoni Gruszka  –  wstępnie projekt uchwały prosimy. 
Pani Angelika Sosińska  –  odczytała projekt uchwały. 
Pani Małgorzata Pelczarska – moje pierwsze pytanie brzmi: kto jest autorem tego 

projektu, czy Pani sama go opracowywała, czy moŜe pomagał Pani gminny pracownik                 
do spraw tych programów europejskich? Czy jest Pani autorskie opracowanie, czy ktoś Pani 
właśnie pomagał? 

Pani Angelika Sosińska – projekt powstał na podstawie aktualnej wiedzy, a takŜe 
pewnej diagnozy i charakterystyki społecznej naszej gminy w porozumieniu z pracownikami 
socjalnymi, którzy wyraźnie wskazują problemy i potrzeby naszej gminy, a takŜe w oparciu              
o metodologię i formalne zasady, które przewiduje POKR. 

Pani Małgorzata Pelczarska – moŜe Pani nie zrozumiała mojego pytania. Chodzi mi               
o coś takiego: czy pracownik, który jest zatrudniony w Urzędzie Gminy do spraw projektów 
tych unijnych, który ma po prostu szukać takich projektów, czy on Pani podsunął tą myśl,                   
czy po prostu Pani sama ……. 

Pani Angelika Sosińska – absolutnie jest to projekt systemowy skierowany                           
do ośrodków pomocy społecznej i tylko, i wyłącznie ośrodki pomocy społecznej pracują             
nad powstaniem tego projektu. 

Pani Małgorzata Pelczarska – tak Ŝe Pani sama opracowała ten projekt, prawda,                     
i przedstawiła nam. 

Pani Angelika Sosińska – w porozumieniu z pracownikami socjalnymi jak najbardziej. 
Pani Małgorzata Pelczarska – analizując tą wstępną część opisową, podaje Pani,                  

Ŝe nasza gmina liczy około 5 tysięcy mieszkańców, ten poziom bezrobocia to jest około 10              
i jakiś tam mały procent, ale załóŜmy, Ŝe jest to 10% mieszkańców gminy. Z 5 tysięcy 10% to 
jest 500 osób, dobrze mówię? ZałóŜmy, Ŝe około 500 osób w naszej gminie to są osoby 
bezrobotne i mówię, tak jak w poprzednim projekcie, który Pani realizowała, mnie trochę 
niepokoi ta mała liczba uczestników. ZałóŜmy, Ŝe jest to około 500 osób i tylko 8 osób ma 
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korzystać z projektu, mówię, czy nie dało się w jakiś sposób w tym projekcie ująć tą większą 
ilość odbiorców tego bezpośredniego, tego projektu, tej realizacji. 

Pani Angelika Sosińska – juŜ wyjaśniam Pani Radnej. Ja teŜ ubolewam nad tym,               
Ŝe niestety tylko tyle osób, ale jesteśmy obwarowani pewnymi zasadami, na które nie mamy 
wpływu. JeŜeli chodzi w ogóle o wysokość dotacji, o którą moŜemy się ubiegać, jest ona 
odgórnie ustalona i nie mamy wpływu na zmienienie tej wysokości. W tym roku 
otrzymaliśmy o prawie 10 tysięcy więcej niŜ w roku ubiegłym, dokładnie cała wartość 
projektu to 93 425,66 złotych. MoŜemy przeznaczyć środki tylko do wysokości 5 tysięcy 
złotych na jednego beneficjenta, tak Ŝe zadanie Aktywna Integracja nie moŜe być większe, 
aniŜeli suma uczestników razy 5 tysięcy. JeŜeli przeznaczylibyśmy, to zadanie 
zwiększylibyśmy, załóŜmy o 8 następnych osób, o 8 kolejnych osób, no nie moglibyśmy 
realizować innych zadań, które związane jest z wypłatą zasiłków, związane z całą machiną 
zarządzania projektem, z kosztami pośrednimi, z zakupem materiałów i wyposaŜenia, 
zakupem pozostałych usług w projekcie, tak Ŝe zrekrutować beneficjentów i opłacić tylko 
aktywną integrację nie jest Ŝadnym problemem, ale nie byłoby to spójne w całej 
charakterystyce projektu. Musimy realizować inne zadania równieŜ. 

Pani Małgorzata Pelczarska – no mówię, dlatego to wydaje mi się takim jak gdyby 
słabym punktem takich działań, Ŝe mamy tak małą liczbę osób ujętych w tym programie, tych 
odbiorców w stosunku do, mówię, do 500 bezrobotnych. 

Pani Angelika Sosińska  – ja równieŜ ubolewam, no ale niestety nie jestem w stanie 
tego zmienić. MoŜemy tylko sygnalizować, ja zresztą sygnalizowałam ustnie do opiekunów 
naszego projektu, Ŝe te środki są i tak za małe mimo wszystko. 

Pani Małgorzata Pelczarska – i takie moje kolejne pytanie, poniewaŜ w projekcie 
uchwały mamy, Ŝe odpowiedzialną osobą za realizację tego projektu będzie Pani. Czy Pani 
będzie teŜ koordynatorem tego projektu? 

Pani Angelika Sosińska – tak jak projekt, projekt projektu zakłada, Ŝe tak.                               
Z doświadczenia ubiegłorocznego, z doświadczenia w ogóle zawodowego wychodzą                      
z załoŜenia, Ŝe kierownik danej jednostki, która realizuje projekt i tak musi, jest obarczony 
odpowiedzialnością i tak musi wykonywać pewne zadania, więc nie ma sensu jeszcze bardziej 
generować wydatków związanych z zarządzaniem projektu i pozostawić je w jednych rękach, 
Ŝe tak powiem. 

Pani Małgorzata Pelczarska – w związku z tym ile godzin dziennie przeznaczy Pani              
na pracę nad realizacją projektu. 

Pani Angelika Sosińska – wszystko w zaleŜności od potrzeb, Pani Radna. Dziennie, 
muszę przyznać, Ŝe przeznaczam mniej aniŜeli wieczorami i w nocy, tak jak to było                          
w zeszłym roku. 

Pani Małgorzata Pelczarska – bo zakładając pieniądze dla koordynatora, które w tym 
projekcie są ujęte, to jest 1800 złotych miesięcznie. 

Pani Angelika Sosińska – brutto, brutto. 
Pani Małgorzata Pelczarska – tak, tak, bo o takich kwotach tylko mówimy, prawda?             

W związku z tym uwaŜam, Ŝe jest to jakaś praca za pół etatu. Jest to wynagrodzenie za pół 
etatu, to jest 4 godziny dziennie. Pracuje Pani 8 godzin dziennie jako kierownik OPS-u, 
dorzuca Pani sobie 4 godziny pracy nad projektem, pracuje Pani przez cały rok dzień w dzień 
po 12 godzin. Czy ta praca codziennie po 12 godzin nie odbije się na jakości pracy całego 
Ośrodka? 

Pani Angelika Sosińska – mam nadzieję, Ŝe się nie odbije. JeŜeli w zeszłym roku były 
negatywne wnioski wyciągane z mojej pracy jako kierownik Ośrodka i jednocześnie jako 
koordynator, to bardzo proszę o takie wnioski, postaram się zapobiec temu w tym roku. 

Pani Małgorzata Pelczarska – ja nie mówię o tym co było, bo ja Ŝadnych takich 
wniosków nie wyciągam. Ja mówię o efektach pracy, jeśli pracuje się po 12 godzin dziennie. 
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Poza tym chciałabym, Panie Mesenasie, zadać jedno pytanie, czy jest to zgodne ze wszelkimi 
takimi zasadami umów o pracę, czy tak jest zgodne. Czy na coś takiego po prostu moŜemy 
sobie pozwolić. 

Pani Angelika Sosińska – moŜe przekaŜę Mecenasowi. 
Pan Jacek Ciepluch – ja rozumiem, Ŝe Pani załoŜyła sobie abstrakcyjnie, Ŝe jest jakaś 

umowa o pracę i w połowie etatu, ale to nie ma w ogóle odniesienia do projektu. Koordynator 
w ogóle nie jest zatrudniony na umowę o pracę i nie moŜna mówić w związku z tym o normie 
pracy. 

Pani Małgorzata Pelczarska – ja nie mówię o umowie, tylko po prostu o czasie pracy, 
bo jednak trzeba przeznaczyć jakiś czas pracy. 

Pan Jacek Ciepluch – nie moŜna, Pani Radna, oddzielić normy czasu pracy od 
stosunku pracy, bo norma czasu pracy jest tylko w ramach stosunku pracy. Jeśli 
przechodzimy                    na umowę cywilno-prawną, w ogóle nie mówimy o normie czasu 
pracy, tylko o zadaniu,                 a ono jest pomierzalne zupełnie inaczej, w związku z czym 
tutaj nie ma ani konfliktu, ani tych 12 godzin, o których Pani mówi. Nie ma takiego załoŜenia. 
Nie ma nigdzie stosunku pracy, obowiązku podpisywania listy obecności. Projekt zakłada 
koordynację w zakresie umowy cywilno-prawnej i tyle, czyli jest zadaniowe, ma być 
zrobione. Nie znaczy, Ŝe 4 godziny dziennie. To po pierwsze. Po drugie nie ma zakazu 
wykonywania tych czynności                     przez kierowników jednostek gminnych, bo to 
przepisy jasno regulują z ustawy                                o pracownikach samorządowych, kiedy 
taki zakaz by miał miejsce. No w tym przypadku umowa cywilno-prawna do projektu 
związanego ściśle z prowadzeniem Ośrodka jest jakby funkcjonalnie powiązane, przeciwnie, 
czyli nie ma zakazu, natomiast sam projekt unijny zakłada, Ŝe kierownik gminny będzie 
jednocześnie koordynatorem projektu. W związku                     z czym no, w ramach, Ŝe tak 
powiem, funkcji beneficjenta przyjmujemy z dobrodziejstwem inwentarza 90% 
dofinansowania do takiego zadania z załoŜeniem, Ŝe będzie realizowane przez ośrodek 
pomocy i będzie kierowany przez jego kierownika. 

Pani Małgorzata Pelczarska  –  nic, ja tylko mówiłam o takiej stronie etycznej. 
Dziękuję. 

Pan Bogdan Jaczyński – ja mam jeszcze pytanie do Pani Kierownik, moŜna? 
Pan Antoni Gruszka  –  Pan Jaczyński proszę. 
Pan Bogdan Jaczyński – znaczy ja rozumiem, Ŝe Pani Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej jako kierownik ma nienormowany czas pracy. Nie chodzi o to, Ŝeby Pani była             
od godziny do godziny, rozumiem, tylko ma wykonać swoje zadanie. Tak mi się wydaje.                
W związku z tym ja myślę, Ŝe to nawet ułatwia.  

Pan Jacek Ciepluch – nienormowany czas pracy nie oznacza, Ŝe ile chce, tylko 
minimum 40 lub więcej bez nadgodzin. Tutaj nie ma określenia czasu pracy, jak i kiedy 
wykona tak ma. 

Pan Bogdan Jaczyński  –  rozumiem, ale Panie Mecenasie, czy w związku z tym chce 
Pan mi i wszystkim radnym powiedzieć, Ŝe nienormowany czas pracy kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej utrudnia w prowadzeniu takiego projektu? 

Pan Jacek Ciepluch  –  nie. 
Pan Bogdan Jaczyński – no tak mi się wydaje. 
Pan Jacek Ciepluch  –  kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ma podstawowy 

wymiar pracy 40 godzin. Natomiast z projektu wynika, Ŝe ma prowadzić, koordynować 
zadanie, co nie znaczy, Ŝe musi siedzieć w jakimś wyznaczonym miejscu i przeznaczać 4 
godziny dziennie czasu na to, bo tu nie ma w ogóle mowy o normie czasu pracy. Tu jest 
rozliczenie zadaniowe, jak sobie poradzi, tak ma. A jak sobie nie poradzi, teŜ tak ma. 

Pan Bogdan Jaczyński – rozumiem to, przyjmuję do wiadomości, dziękuję                           
za wyjaśnienie. 
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Pani Angelika Sosińska – to znaczy, ja jeszcze chciałabym się odnieść moŜe do tego 
aspektu etyki, aspektu etycznego projektu i całej obowiązkowej pracy kierownictwa. Myślę, 
Ŝe mniej etycznym byłoby w ogóle niesięganie po te środki i w ogóle niestaranie się pomagać, 
chociaŜ mniejszej grupie, aniŜeli chcielibyśmy. Postaram się, aby nie zawieść oczekiwania 
pracodawcy i bieŜących potrzeb Ośrodka. Fakt, Ŝe jest to bardzo cięŜka praca i trudna praca, 
niemniej jednak myślę, Ŝe trudniej wszystkim nam by się spało, gdybyśmy w ogóle nie 
sięgnęli po te środki. Dziękuję. 

Pan Antoni Gruszka  –  dziękuję Pani Kierownik, myślę, Ŝe nie ma więcej pytań. Kto               
z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu              
i udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu wspófinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego proszę o podniesienie ręki do góry. 

Za przyjęciem uchwały głosowano 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i 1 
głosie „wstrzymującym się”. 

Uchwała Nr XLIII/2/10 w załączeniu. 
 

Do punktu 5 
Wyczerpaliśmy porządek obrad, zamykam XLIII/10 – nadzwyczajną sesję Rady Gminy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokółowała      
Barbara Gontarek 
Insp.d/s samorządowych 

 
 
 

 


