
Protokół Nr XL/09 
z sesji zwyczajnej Rady Gminy Leoncin, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2009 roku  
od godz. 900 do godz. 1430 w Zespole Szkół w Leoncinie, ul. Singera 3. 
Przewodniczył – Przewodniczący Rady Gminy Pan Antoni Gruszka 
                                        Ustawowa liczba radnych     - 15 
                                        Radnych obecnych na sesji   - 14 
                                        Udział Sołtysów i Gości zaproszonych 
                        
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 
3. Odczytanie protokołów z XXXIX-zwyczajnej sesji Rady Gminy.  
4. Interpelacje radnych. 
5. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu. 
6. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
7. Opinia Komisji stałych Rady Gminy Leoncin do uchwał przedkładanych                             

do uchwalenia. 
8. Opinia Komisji BudŜetu i Finansów do projektu budŜetu Gminy Leoncin na rok 2010. 
9. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie projektu budŜetu 

Gminy Leoncin na rok 2010. 
10. Przyjęcie budŜetu Gminy na 2010 rok. 
11. Wprowadzenie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok. 
12. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2010 rok. 
13. Przekazanie zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej. 
14. Zmiana uchwały Nr XXXII/27/09 w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie                 

w budŜecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 
15. Sprawy organizacyjne i bieŜące. 

− przyjęcie protokołu z XXXIX – zwyczajnej sesji Rady Gminy, 
16. Wnioski i zapytania 

− wniosek Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej             
w Nowym Dworze Maz., 

− wniosek P. Sylwestra Szymańskiego. 
17. Zakończenie obrad. 

 
Do punktu 1 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Antoni Gruszka, który przywitał 
obecnych i stwierdził quorum do podjęcia prawomocnych uchwał. /Nieobecny Pan Józef 
Bolczak – usprawiedliwienie w załączeniu/. 
 

Do punktu 2 
Pan Antoni Gruszka odczytał proponowany porządek obrad sesji.  
Pan Józef Mosakowski – Panie Przewodniczący, Szanowna Rado! Ja chciałbym                 

do porządku obrad w dniu dzisiejszym wnieść uchwałę w sprawie funduszu sołeckiego – 
odczytał uzasadnienie do projektu uchwały. I jeszcze jedna prośba – w związku z tym,                      
Ŝe dyskusja na temat dopłat do 1 m3 wody dla mieszkańców toczy się od dawna i na ostatniej 
sesji, pamiętacie Państwo, Ŝe została zdjęta, prośba moja jest taka, aŜeby w dniu dzisiejszym 
do tej uchwały powrócić.  

Pan Antoni Gruszka – nie mamy tego punktu w porządku obrad, Panie Wójcie. 
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Pan Józef Mosakowski – dlatego teŜ wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad 
zarówno jednej uchwały, jak i drugiej. 

Pan Antoni Gruszka – uchwałę, jeŜeli chodzi o fundusz sołecki, mamy w porządku 
obrad, natomiast uchwały, jeŜeli chodzi o dopłaty do wody, nie mamy w porządku obrad. 

Pan Józef Mosakowski – Panie Przewodniczący, wnioskuję, Ŝeby to weszło                             
pod obrady, poniewaŜ rok kończy się i myślę, Ŝe to odbije się na społeczeństwie, które za tą 
wodę tak czy inaczej, będzie musiało zapłacić. Jeśli Pan uwaŜa, Ŝe lepiej, Ŝeby zapłacili to 
mieszkańcy, bardzo proszę. Ja wnioskuję o to, Ŝeby dzisiaj …… 

Pan Antoni Gruszka – ale społeczeństwo na dzień dzisiejszy, Panie Wójcie, juŜ 
zapłaciło za wodę. 

Pan Józef Mosakowski – ja wnioskuję o to, aŜeby dzisiaj pod obrady sesji została 
wprowadzona ta uchwała. 

Pan Antoni Gruszka – będziemy głosować. Jeszcze Pani Pelczarska i Pan Krzysztof 
Gruszka chciał zabrać głos.  

Pani Małgorzata Pelczarska – ja chciałabym zgłosić zastrzeŜenia do strony formalno-
prawnej przygotowanej dzisiaj sesji. UwaŜam, Ŝe ona nie przestrzega Statutu Gminy Leoncin. 
Po pierwsze tak: Pan Przewodniczący odczytał nam porządek dzisiejszej sesji i on się                   
w Ŝaden sposób nie pokrywa z porządkiem, który otrzymaliśmy 11 grudnia. Nawet nie 
chciało się nikomu przed sesją połoŜyć nam na stolikach dzisiejszego porządku obrad. To jest 
sprawa porządku obrad, w jakiej kolejności punkty będziemy omawiać, wie tylko Pan 
Przewodniczący, my nie wiemy. Ja nie zapamiętałam tych punktów po kolei. To jest pierwsza 
sprawa. Druga sprawa, nie wiem, w którym miejscu na dzisiejszej sali znajdują się projekty 
uchwał, które powinny być zatwierdzone, czy podpisane przez prawnika. Nie uzyskałam 
takiej informacji i chciałabym uzyskać, i zapoznać się, czy projekty uchwał, które dzisiaj 
mamy omawiać są parafowane przez prawnika. To jest kolejna sprawa. Teraz wracając do …. 
W zawiadomieniu o sesji i dyskusją nad projektem uchwał o sesji budŜetowej mamy paragraf 
24 Statutu Gminy pkt 5 – powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej 
uchwaleniu budŜetu i sprawozdaniu z wykonania budŜetu przesyła się radnym nie później niŜ 
na 14 dni przed sesją. My to powiadomienie dostaliśmy 11 i miejsce, o którym było w tym, 
miejsce dzisiejszej sesji, gdzie to spotkanie miało się odbyć, to był dawny GOK. Myślę, Ŝe to 
wprowadziło teŜ duŜe zamieszanie, Ŝe ta sesja odbywa się w budynku szkoły. 

Pan Antoni Gruszka – nie bardzo rozumiem, w czym wprowadziło.  
Pani Małgorzata Pelczarska – w tym, Ŝe ….. 
Pan Antoni Gruszka – tam jest napisane na GOK-u …… 
Pani Małgorzata Pelczarska – Panie Przewodniczący …… 
Pan Antoni Gruszka – Pani Radna, myślę, Ŝe w tym przypadku nie ma Pani racji. 
Pan Małgorzata Pelczarska – ja jeszcze nie skończyłam, jak skończę, Pan 

Przewodniczący będzie moŜe mówił. 
Pan Antoni Gruszka – moŜe ja wyjaśnię, po prostu w GOK-u ma być po sesji opłatek, 

dlatego to zostało wprowadzone, na wniosek Radnych zresztą ten opłatek jest przygotowany. 
Pani Małgorzata Pelczarska – dziękuję, Ŝe wiem juŜ o tym opłatku w tej chwili. 
Pan Antoni Gruszka – dlatego sesja zmieniona jest tu i w tym pomieszczeniu, ale ja 

myślę, Ŝe to w niczym nie zmienia ….. Myślę, Ŝe ani Radni, ani nie mają Ŝadnego problemu. 
Pani Małgorzata Pelczarska – myślę, Ŝe taka informacja powinna się ukazać 

przynajmniej w internecie. Tak Ŝe mówię, pierwszy punkt to jest niedotrzymanie terminu 
wysłania zawiadomienia o sesji budŜetowej, poza tym dzisiaj, Panie Przewodniczący, 
dostaliśmy kolejne materiały, kolejny projekt uchwały budŜetowej. Ja nie jestem w stanie, 
naprawdę, zapoznać się z tymi dokumentami teraz przed sesją. Nie byłam w stanie. Nie wiem, 
dlaczego jest ta zmiana. Poza tym mamy przysłane 7 dni przed sesją kolejne projekty uchwał                           
i te projekty uchwał nie spełniają strony formalno-prawnej, poniewaŜ paragraf 50 punkt 4 
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Statutu Gminy mówi: „projekt uchwały spełniający wymogi formalno-prawne moŜe być 
wniesiony bezpośrednio do Rady Gminy bezpośrednio po uprzednim zaopiniowaniu                  
przez właściwe Komisje Rady Gminy. W związku z tym uwaŜam, Ŝe ta sesja, ten porządek 
dzisiejszej sesji nie spełnia wymogów formalno-prawnych i zgłaszam wniosek formalny                  
o odrzucenie niektórych projektów uchwał, które nie były omawiane na Komisjach i projektu 
uchwały budŜetowej, który dostaliśmy w tej chwili dopiero. Dziękuję. 

Pan Antoni Gruszka – Pan Gruszka jeszcze prosił o głos. 
Pan Krzysztof Gruszka – dzień dobry Państwu. Ja bym miał prośbę, aby przesunąć 

mój punkt odnośnie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na troszeczkę wcześniejszy, poniewaŜ mam wyjazd słuŜbowy, muszę być               
o wpół do dwunastej w Warszawie, tak Ŝe jeśli byłaby taka moŜliwość przesunięcia tego 
punktu, to ….. 

Pan Antoni Gruszka – ja myślę, Ŝe to chyba nie będzie Ŝadnego problemu. Interpelacje 
mamy w punkcie 4, to 12 punkt przeniesiemy po punkcie 4. 

Pan Bogdan Jaczyński – Panie Przewodniczący, ja nie mam przed sobą tutaj 
harmonogramu dzisiejszych obrad, ale mamy przyjąć uchwałę o funduszu sołeckim. Nie 
wiem, moŜe ja przegapiłem, ale chyba musimy uchylić tamtą uchwałę teŜ, nie? Aha, tylko 
zmiany do uchwały wprowadzamy. Dobrze, dziękuję.  

Pan Antoni Gruszka – ja bym zapytał Panią Skarbnik, jakie zmiany nastąpiły, jeŜeli 
chodzi o wprowadzenie zmian w budŜecie. 

Pani Małgorzata Kurek – jeŜeli chodzi o uchwałę budŜetową, to nie ma Ŝadnych zmian 
w porównaniu do tego projektu, który Państwo dostaliście w formie załącznika                               
do Zarządzenia Wójta. Jedynie jest róŜnica taka, Ŝe projekt tej uchwały nie ma tego zapisku, 
Ŝe stanowi to załącznik do Zarządzenia Wójta. Projekt uchwały budŜetowej nie zawiera 
objaśnień i informacji o stanie mienia, dlatego, Ŝe to są elementy, które ustawa o finansach 
publicznych narzuca jako element do zarządzenia wójta o przedstawieniu projektu uchwały 
budŜetowej Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Jedynie poprawiłam błąd 
rachunkowy w wydatkach bieŜących, w tej drugiej kolumnie. Nie ma naprawdę poza tym, 
zresztą ustawa o finansach publicznych nie daje takiej moŜliwości poprawki. MoŜna je 
wprowadzić tylko podejmując dodatkową uchwałę na wniosek wójta, gdyby złoŜył 
autopoprawki do uchwały budŜetowej, czyli wtedy byście Państwo głosowali nad dwiema 
odrębnymi, uzupełniającymi się uchwałami. 

Pan Antoni Gruszka – jeszcze Pana Mecenasa chciałbym zapytać, jeŜeli chodzi                   
o parafowanie uchwał, czy były zaparafowane przez Pana. 

Pan Jacek Ciepluch – są zaparafowane i Pani, która obsługuje biuro Rady, posiada te 
uchwały.  

Pan Antoni Gruszka – czy Pani Pelczarska podtrzymuje swój wniosek? 
Pani Małgorzata Pelczarska – tak, ja podtrzymuję swój wniosek, poniewaŜ nie mam 

Ŝadnej pewności, Ŝe to, co powiedziała Pani Skarbnik jest prawdą. To jest dokument, to jest 
budŜet na rok 2010 i w związku z tym uwaŜam, Ŝe jeszcze raz powinien być dyskutowany               
w Radzie Gminy. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, Ŝeby dzisiaj takiego budŜetu nie 
wprowadzać, nie głosować nad nim, moŜe on słuŜyć jako prowizorium budŜetowe. Termin 
zatwierdzenia budŜetu jest to 31 chyba czy 30 marzec. Tak Ŝe nic nas nie goni, a spokojnie 
moŜemy przeanalizować ten budŜet jeszcze raz i zrobić go naprawdę realny. Mówię, ten 
projekt, który dzisiaj otrzymaliśmy, nie spełnia wymogów formalno-prawnych. Dziękuję. 

Pan Antoni Gruszka – kto z Państwa Radnych jest za wnioskiem Pani Pelczarskiej, 
proszę o podniesienie ręki do góry. 

Pani Małgorzata Pelczarska – odrzucenie z programu dzisiejszej sesji projektów 
uchwał, które nie były, po pierwsze, omawiane na komisjach ….. 

Pan Antoni Gruszka – jakie to projekty, to proszę powiedzieć, które to projekty.  
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Pan Małgorzata Pelczarska – projekt Opieki Społecznej, projekt uchwały, dostaliśmy 
ten projekt 7 dni przed, nie było to na Komisjach omawiane. 

Pan Antoni Gruszka – przecieŜ projekt Opieki to nie jest budŜet. 
Pani Małgorzata Pelczarska – ale ja mówię nie o budŜecie, tylko ja mówię                           

o wszystkich projektach uchwał, które nie były omawiane na Komisjach. Dzisiejszy projekt 
budŜetu, który dzisiaj dostaliśmy dopiero, teŜ nie był do końca omawiany, bo są jakieś 
zmiany. To po co te zmiany, jak nie ma Ŝadnych zmian. No przed chwilą Pani mówiła, Ŝe są 
zmiany, teraz Pani mówi, Ŝe nie ma zmian. To po co Pani dała nam ten projekt. Tam są 
zapisy, tam są zmiany. 

Pani Małgorzata Kurek – nie, broń BoŜe, naprawdę, proszę Państwa, uchwała 
budŜetowa nie została zmieniona, została zmieniona tylko forma. Poprzedni projekt stanowił 
załącznik do zarządzenia Wójta.  

Pani Małgorzata Pelczarska – ja ponawiam swój wniosek o niegłosowaniu dzisiaj                
nad projektem uchwały budŜetowej i projektami uchwał, które nie były omawiane                         
na komisjach. Dziękuję. 

Pani Joanna Bońkowska – proszę mnie sprostować, czy rzeczywiście na Komisjach 
mówiliśmy o uchwale w sprawie przekazania zadań z zakresu ustawy o świadczeniach 
rodzinnych? Bo ja nie pamiętam. 

Pani Anna Krzyczkowska – ja nie uczystniczyłam w Komisjach i naprawdę                      
nie odpowiem Państwu, natomiast projekt tej uchwały, który jest dzisiaj Państwu przedłoŜony 
i była prośba o rozszerzenie …… 

Pani Joanna Bońkowska – tej uchwały nie było na Komisjach. 
Pani Anna Krzyczkowska – szanowni Państwo, projekt uchwały, który dzisiaj został 

Państwu przedłoŜony i o który Wójt składał wniosek o rozszerzenie posiedzenia dzisiejszej 
sesji o tą uchwałę, wynika tylko i wyłącznie z faktu, Ŝe nasz Ośrodek Pomocy Społecznej 
realizuje pewne zadania i Regulamin po prostu tego zapisu nie zawiera, znaczy zapis jest 
zawarty w Regulaminie, musi być jeszcze dodatkowo zawarta ta uchwała. W związku z tym, 
Ŝeby było całe działanie naszej jednostki organizacyjnej zgodne z aktualnie obowiązującymi 
przepisami ustawy o pomocy społecznej, jest potrzeba wprowadzenia tego zapisu. Wynika to 
tylko i wyłącznie z tego faktu, z niczego więcej. 

Pani Joanna Bońkowska poprosiła o głos. 
Pan Józef Mosakowski – jeśli mogę, Panie Przewodniczący, to ja odpowiem na to 

pytanie. 
Pan Antoni Gruszka – ale Pani Bońkowska miała głos. 
Pani Joanna Bońkowska – Pani Sekretarz, ja doskonale rozumiem, w czym jest dzieło, 

ja tylko pytam, czy ze strony formalno-prawnej, jeŜeli nie mówiliśmy o tym na Komisjach, 
moŜemy mówić o tym na sesji. I tylko tyle, nic więcej. 

Pan Józef Mosakowski – temat, proszę Państwa, był przedstawiany, ale Państwo sobie 
nie Ŝyczyliście odczytania czy dyskutowania nad załącznikiem, w związku z powyŜszym to 
Państwa decyzja była, Ŝeby nie analizować, bo uznaliście Państwo, Ŝe jest to tak oczywiste,                              
Ŝe naleŜy wprowadzić.  

Pani Joanna Bońkowska – ja po prostu nie pamiętałam, jeśli rzeczywiście coś nie 
zapamiętałam, prosiłam o sprostowanie. 

Pani Małgorzata Pelczarska – ale ja czegoś nie rozumiem. My tego projektu uchwały 
na Komisji wspólnej nie mieliśmy. Ten projekt uchwały dostałam w zeszłą środę pocztą                   
i dlaczego Pan Radny, chyba, Ŝe Pan Radny Śliwi ński jest uprzywilejowany, dostaje wszystko 
duŜo wcześniej i dyskutuje z kimś na ten temat. Ja na Komisji nie otrzymałam projektu 
uchwały odnośnie pracy Opieki Społecznej. 

Pan Józef Mosakowski – tak, owszem, bo było mówione, Ŝe jest Pani kierownik, 
przygotowuje tą uchwałę, a wynikało to z przeprowadzonej kontroli z Urzędu 
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Wojewódzkiego, który badał, kontrolował OPS i zalecił, aŜeby taką uchwałę podjąć. I to było 
przedmiotem rozmów na Komisji, jednakŜe ze względu na obszerność materiałów Państwo 
zadecydowaliście, Ŝe jest to tak oczywiste, Ŝe przechodzimy do dalszego ……. 

Pan Bogdan Jaczyński – Panie Przewodniczący, ja proponuję po kolei głosować                       
nad złoŜonymi wnioskami i realizować. 

Pan Antoni Gruszka – nie ma co po kolei, tylko po prostu chodzi o punkt 10 i o punkt 
13. Codzi o przyjęcie budŜetu gminy na rok 2010. 

Pani Małgorzata Pelczarska – Panie Przewodniczący, ja proponuję, Ŝeby skserować 
ten porządek obrad i dostarczyć nam, bo my naprawdę nie wiemy, o czym Pan mówi. Ja 
poproszę o dokumenty dla wszystkich Radnych. 

Pan Antoni Gruszka – czy wszyscy radni Ŝądają? Ogłaszam 5 minut przerwy. 
Po przerwie. 
Pan Antoni Gruszka – proszę Państwa, kaŜdy z Radnych juŜ teraz ma porządek obrad 

aktualny, tak jak mówiłem. Chodzi o punkt 10, tj. przyjęcie budŜetu Gminy na 2010 rok, 
punkt 13 to jest przekazanie zadań z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych Ośrodkowi 
Pomocy, no i punkt, który proponuje Wójt do wprowadzenia o dopłaty do wody. Zmianę 
uchwały o funduszu sołeckim mamy juŜ wprowadzoną. 

Pan Bogdan Jaczyński – w związku z tym proponuję przegłosować oddzielnie kaŜdy       
z wniosków. 

Pan Antoni Gruszka – w takim razie kto z Państwa Radnych jest za wnioskiem                  
P. Radnej Pelczarskiej, a dotyczy to punktu 10 przyjęcie budŜetu Gminy na 2010 rok. Chodzi 
konkretnie o to, Ŝeby ten punkt odrzucić. Kto jest za? 

Za wnioskiem głosowano 2 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”                     
i 11 głosach „przeciw”. 

Pan Antoni Gruszka – i punkt 13 tj. przekazanie zadań z zakresu ustawy                              
o świadczeniach rodzinnych Ośrodkowi Pomocy Społecznej i równieŜ chodzi o odrzucenie 
tego punktu. Kto z Państwa jest za? 

Za wnioskiem głosowano 1 głosem „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”                       
i 12 głosach „przeciw”. 

Pan Antoni Gruszka poddał pod głosowanie wniosek Wójta o wprowadzenie punktu            
o dopłatę do wody dla Przedsiębiorstwa Komunalnego. 

Pan Józef Kamiński – mam pytanie do Pana Wójta, co będzie, gdybyśmy zdjęli ten 
punkt, czym to będzie skutkowało po prostu. 

Pan Józef Mosakowski – ja juŜ kiedyś powtarzałem i był taki człowiek, który pisał 
wniosek odnośnie wodociągu i kanalizacji w Wilkowie i Polesiu. Po pierwsze Spółka została 
powołana po to, aŜeby mogła odliczać sobie VAT od tych wniosków i w przypadku – w tej 
chwili wczoraj przyszły dokumenty z Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów 
Unijnych, gdzie Ŝądają od nas uzupełnienia dokumentów właśnie teŜ na temat przyłączy,             
czy one będą kwalifikowane, czy one nie będą kwalifikowane. No i kończy się rok 
budŜetowy, w związku z tym ta woda była dostarczana przez cały rok i na chwilę obecną jest 
to, Ŝe tak powiem, ostatni moment, Ŝeby taką uchwałę podjąć. 

Za wprowadzeniem pod obrady wniosku Wójta w sprawie dopłat do wody i ścieków 
głosowano 3 głosami „za” przy 10 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”. 

Pan Antoni Gruszka – niestety, myślę, Ŝe jeszcze będziemy mieli jedną sesję w tym 
roku, tak Ŝe … MoŜe jeszcze raz, Ŝeby nie było znów …… 

W ponownym głosowaniu głosowano 3 głosami „za” przy 10 głosach „przeciw” i 1 
głosie „wstrzymującym się”.  

Pan Antoni Gruszka – tak Ŝe inaczej nie moŜe być. Punkt został odrzucony. Proszę 
Państwa, myślę, Ŝe pozostało nam przegłosować teraz juŜ cały proponowany porządek obrad 
po zmianach. Pana Gruszki wniosek nie wiem, czy trzeba głosować, czy nie, poniewaŜ                    
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po interpelacjach moŜemy zmienić. Kto jeszcze jest z Państwa Radnych za tym, Ŝeby punkt 
12 przenieść po punkcie 4? Za przeniesieniem punktu głosowano jednogłośnie 14 głosami 
„za”. 

Pan Antoni Gruszka – kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem proponowanego 
porządku obrad po poprawkach? 

Za przyjęciem porządku obrad po zmianach głosowano 13 głosami”za” przy 1 głosie 
„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. 
 

Do punktu 3 
Pan Antoni Gruszka – kto z Państwa Radnych jest, zwyczajowo zapytam,                               

za nieczytaniem, a wyłoŜeniem protokołu do wglądu? 
Za wyłoŜeniem protokołu z XXXIX-zwyczajnej sesji Rady Gminy do wglądu 

głosowano 13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. 
 

Do punktu 4 
Pan Józef Mosakowski – ja w tym punkcie chciałbym przekazać na ręce Pana 

Przewodniczącego interpelacje składane przez Radną Panią Pelczarską, odpowiedzi na te 
interpelacje, aczkolwiek one nie są interpelacjami, a wnioskami raczej albo zapytaniami. 
Bardzo proszę. Myślę, Ŝe nie czytać, ale jeśli sobie Pan Przewodniczący Ŝyczy, bardzo 
proszę. 

Pani Małgorzata Pelczarska – ja chciałam zapytać Pana Mecenasa, co rozumie                      
pod nazwą interpelacja. Chciałabym uzyskać jakąś definicję prawną tego pojęcia. 

Pan Jacek Ciepluch – to znaczy, jak ja rozumiem, to, zdaje się, nie ma specjalnie 
znaczenia. To chyba nie o to chodzi. Natomiast paragraf 34 Statutu definiuje pojęcie 
interpelacji. Nie wiem, czy mam to przeczytać Państwu, ja nie wiem, czy ja Radnych mam 
pouczać na temat Statutu. Przeczytał paragraf 34 Statutu Gminy Leoncin. Ja rozumiem 
prosto: jest jakiś stan faktyczny, który Państwo Radni macie Ŝyczenie rozpoznać bardziej 
szczegółowo niŜ wiedza taka bieŜąca, moŜecie złoŜyć Państwo do Wójta czy do Urzędu takie 
zapytanie opisując sytuację i zadając pytania. To jest interpelacja. 

Pani Małgorzata Pelczarska – nie wiem, dlaczego ja nie otrzymałam takiej interpelacji. 
Paragraf 34 Statutu Gminy punkt 5 mówi, Ŝe odpowiedź na interpelację jest udzielana                          
w formie pisemnej w terminie 21 dni na ręce przewodniczącego rady i radnego składającego 
interpelację. Tak naprawdę te dokumenty ma tylko Pan Przewodniczący, ja nie wiem, na jakie 
moje interpelacje została udzielona odpowiedź. Chciałabym teŜ się z nimi zapoznać, 
dlaczego, mówię, ma je tylko Pan Przewodniczący, a nie osoba bezpośrednio zainteresowana.  

Pan Józef Mosakowski – na ręce Pana Przewodniczącego złoŜyłem po dwa 
egzemplarze – jeden dla Pani Radnej i jeden dla Przewodniczącego. 

Pani Małgorzata Pelczarska – i radnego składającego interpelacje. Dziękuję. 
Pan Józef Mosakowski – na wszystkie interpelacje czy wnioski, które Pani złoŜyła. 

Sztuk 4. 
Pani Małgorzata Pelczarska – to poproszę jedne. 
Pan Antoni Gruszka – w czasie przerwy przekaŜę Pani. 
Pani Małgorzata Pelczarska – mogłabym je wcześniej otrzymać, bo niektóre dotyczyły 

budŜetu, a będziemy omawiać budŜet i chciałabym się zapoznać z odpowiedzią na pytania 
moje dotyczące budŜetu. Jeśli jest taka wola Rady, to ja przeczytam te interpelacje                            
i zapoznam Radę z odpowiedziami na te pytania. Myślę, Ŝe część wyjdzie w trakcie 
omawiania budŜetu. Dziękuję, Panie Przewodniczący. 
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Do punktu 12 
Pan Antoni Gruszka – moŜe Pan Przewodniczący przeczyta uchwałę, bo to było 

omawiane. 
Pan Krzysztof Gruszka – tak, to było omawiane na Komisji, tak Ŝe pozwolę sobie 

jeszcze przypomnieć. Odczytał Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2010, stanowiący załącznik                   
do projektu uchwały. 

Pan Antoni Gruszka odczytał projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii 
na 2010 rok  

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

/Uchwała Nr XL/59/09 w załączeniu/. 
 Pan Krzysztof Gruszka podziękował Radzie za jednogłośne podjęcie uchwały i złoŜył 
Ŝyczenia świąteczne i noworoczne. 

 
Do punktu 5 

Pani Maria Jarząbek – witam Państwa, widzieliśmy się 2 grudnia, więc tego czasu 
minęło niewiele, 3 tygodnie, niemniej kilka informacji chciałabym przekazać. Sesja 
budŜetowa Rady Powiatu będzie się odbywała za tydzień, 29 grudnia. Do projektu budŜetu 
dołączono juŜ drugą autopoprawkę i ta autopoprawka trochę niepokoi, poniewaŜ mówiłam               
o kredycie zamierzonym 4 miliony 300 tysięcy złotych w projekcie budŜetu na rok 2010                          
i niestety z tej autopoprawki wynika kredyt 6-cio milionowy. Jest jedna rzecz pozytywna,              
bo z tego będzie milion 200 tysięcy na potrzeby szpitala inwestycyjne. No szpital jest tak 
waŜny dla wszystkich gmin naszego powiatu, Ŝe tutaj wzrost wydatków powinien cieszyć,                
ale 6 milionów to jest duŜo. Łącznie wydatki budŜetu w roku 2010 przekroczą 63 miliony 
złotych. Z tego zadłuŜenia, jeśli Powiat skorzysta, to oprócz tego kredytu długoterminowego 
jeszcze jest przewidziane 3 miliony na ewentualne pokrycie deficytu przejściowego. Z tego, 
co interesuje mieszkańców gminy Leoncin najbardziej, no oczywiście ta inwestycja na drodze 
powiatowej. Po sesji 2 grudnia, którą tutaj Państwo mieliście, na której byłam obecna, była 
sesja dziesiątego w Powiecie, no i w związku z uwagami, które tutaj padały, złoŜyłam 
interpelację jedną dotyczącą topól, które niepokoją Pana Michałowskiego. Topole 
rzeczywiście wcinają się w wybudowany chodnik. Odpowiedzi pisemnej jeszcze nie 
dostałam, ale z odpowiedzi improwizowanej na sesji wynikało, Ŝe topole rosną juŜ                           
na gruntach prywatnych i nie w pasie drogowym. Taka była odpowiedź. Drugą interpelację                
w sprawie zamierzeń inwestycyjnych gminy Leoncin, bo pytałam, co będzie z kanalizacją 
sanitarną, podczas gdy wiadomo, Ŝe nowa nawierzchnia nie znosi takich wycinek, Ŝeby potem 
ładnie się odwadniała, chodniki z obu stron. Odpowiedziano mi, Ŝe jest inwestycja 
prowadzona, to znaczy ta część kanalizacji sanitarnej gminy Leoncin na odcinku 
wykonywanej drogi przez Powiat, będzie zakończona przed, właściwie jest juŜ wykonana 
przed zakończeniem budowy drogi. Droga miała być zrobiona do 15 grudnia, jednak                           
14 wypadł juŜ mróz taki, Ŝe jest to powód dla niewykonania inwestycji w terminie. Tu jeszcze 
z informacji takich drobniejszch – na sesji prezentował swoje osiągnięcia Komendant Marek 
Ujazda Policji Powiatowej. On dał na piśmie sprawozdanie, z którego wynikają równieŜ 
osiągnięcia w gminie Leoncin. Wobec tego zwróciłam publicznie jego uwagę na brak 
posterunku w Leoncinie, bo ten posterunek, który jest w Czosnowie, mieszkańców nie 
zadowala i przecieŜ przeszkadza w profilaktyce, nie mówię o ściganiu przestępców,                        
ale o profilaktyce przestępczości, zwłaszcza dotyczącej nieletnich, no i Państwo dobrze znacie 
prawdopodobnie podejście Policji, lepiej moŜe nawet niŜ ja, bo doświadczacie tego                                 
w zderzeniu z problemami posterunku w Leoncinie. Jego odpowiedzi były 
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niesatysfakcjonujące i takie, no mijające się trochę z prawdą, bo chwalił się, Ŝe to na kaŜdej 
sesji w Leoncinie jest. No i tych sukcesów – Policja ma wyłącznie same sukcesy.                          
Z informacji, którą przekazują z Zarządu Powiatu przed sesją budŜetową wynika,                                
Ŝe analizowano 9 grudnia pismo Wójta Gminy dotyczące wykonania inwestycji. Skwitowane 
to jest w taki sposób, Ŝe no muszę się z Państwem podzielić swoim niepokojem,                  
poniewaŜ z budŜetu Powiatu na rok 2010 wynika jasno, Ŝe te wydatki na terenie gminy 
Leoncin mają wynosić 400 tysięcy złotych. Natomiast w kontekście pisma złoŜonego                  
przez Wójta Gminy Leoncin wynika pewien margines niepewności, bo tam jest napisane,                 
Ŝe w miarę moŜliwości będzie wykonane rondo. Co to znaczy w miarę moŜliwości? Jeśli                 
w budŜecie jest 400 tysięcy, no to powinno to być na 100 procent. Natomiast to moŜe 
oznaczać, Ŝe coś się z tymi inwestycjami w Leoncinie jeszcze moŜe dziać. Na moje pytanie 
dotyczące – bo to Pani Malicka juŜ od szeregu miesięcy podnosi problem w Głusku 
nieodwadniania się wjazdów na teren podwórek prywatnych – no i kolejny juŜ raz słyszałam 
odpowiedź, ale tym razem taką, Ŝe no znów się z Państwem dzielę niespecjalnie dobrą 
wiadomością. Ten chodnik, który jest tam ułoŜony 3 lata temu oceniany jest w taki sposób,                                   
Ŝe przy budowie juŜ nowej nawierzchni przez Głusk będzie zrywany i układany na nowo, 
innego wyjścia nie ma, poniewaŜ te niwelety, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, te 
wysokościowe róŜne nie trzymają się wymogów nowej nawierzchni. No i optymistyczny 
akcent, to ja Państwu przypomnę, jeśli Państwo nie pamiętają, bo to juŜ była mowa o tym 
wcześniej, za pół roku w gminie Leoncin odbędzie się Powiatowy Dzień Niepełnosprawnych, 
dokładnie 20 czerwca i proszę to odbierać jako dobrą wiadomość, poniewaŜ przez kilka lat 
pierwszych to się ten Dzień Niepełnosprawnych odbywał wyłącznie w Nowym Dworze,                 
bo Nowy Dwór nie dopuszczał innej lokalizacji, potem się odbył raz w Nasielsku, a teraz 
Leoncin, a takŜe to będzie jakieś święto Powiatu, takie sympatyczne w naszej gminie. Jeśłi 
Państwo mają jakieś pytania, to bardzo proszę. 

Pani Maria Malicka – co będzie w Ośrodku Zdrowia w Nowym Dworze 
Mazowieckim, bo robią tam jakieś remonty? 

Pani Maria Jarząbek – to znaczy w Przychodni Specjalistycznej? Od stycznia będzie 
uruchomiony rentgen. Rentgen w tej chwili zgodnie z normami obowiązującymi to juŜ jest 
wyŜszy standard w stosunku do tego wycofanego, niesłychana zmiana. Tak Ŝe będzie nowy, 
profesjonalny, jak się naleŜy, rentgen. Poza tym przypomnę jeszcze, ja o tym mówiłam                            
na poprzedniej sesji, Ŝe z ogromnym rozmachem Dyrektor Szpitala umieścił w Statucie 
Szpitala liczne poradnie, w tym Poradnia Chorób Sutka i Profilaktyki Chorób Sutka dla kobiet 
i z mammografem, który zakupią i teŜ od stycznia będzie juŜ uruchomiony. TakŜe róŜne 
pracownie dotyczące noworodków. Być moŜe, Ŝe niektóre będą te pracownie jeszcze takie 
teoretyczne, na papierze, ale wygląda na to, Ŝe wiele usług się poprawi. Chcę w to wierzyć. 
 Pan Józef Kamiński – ja mam tylko krótkie pytanie. Pani mówiła, Ŝe ta inwestycja 
została wstrzymana na skutek mrozów. Czy ewentualnie jak mrozy puszczą, odcinek tej drogi 
powiatowej będzie dokończony, bo tam zostało około 200 metrów nakładki. To będzie 
dokończone w tym roku ewentualnie? 

Pani Maria Jarząbek – jest podobna sytuacja, jak w ubiegłym roku. Roboty równieŜ 
nie zostały dokończone, te środki, które trzeba było wydać w roku 2008, wtedy przeniesiono 
w niewygasające i zostały zapłacone po zakończeniu robót. Wszyscy liczymy na to, Ŝe zima 
odpuści, Ŝe to nie będzie bardzo długo. 

Pan Józef Kamiński – środki jednak są na to, tak? 
Pani Maria Jarząbek – tak, jak najbardziej. 
Pan Józef Mosakowski – proszę Państwa, ja chciałbym tylko uzupełnić tutaj 

wypowiedzi Pani Radnej Powiatowej, bo byłem w Starostwie Powiatowym, rozmawiałem                    
na temat tych topól, oglądałem mapy, istotnie te topole są w gruntach prywatnych.                       
Na gruntach prywatnych pozwolenie na wycięcie wydaje Wójt. I tu nie ma Ŝadnego 
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problemu. Problem jest z finansowaniem, poniewaŜ Powiat na gruntach prywatnych nie moŜe 
finansować inwestycji. To samo dotyczy gminy. PrzecieŜ nie byłyby to wielkie pieniądze, 
Ŝeby to usunąć, ale niestety my teŜ nie mamy takich moŜliwości, aŜeby na gruntach 
prywatnych sfinansować usunięcie tych drzew. To jest jeden problem i drugi problem to jest 
taki, Ŝe na czas usuwania tych topól trzeba byłoby rozpiąć czy zdjąć przewody linii 
energetycznej, które biegną akurat przy samych drzewach. Myślę, Ŝe będę rozmawiał                     
z właścicielem i moŜe uda się coś takiego, Ŝe wydam pozwolenie na usunięcie tych drzew,                  
a on we własnym zakresie, ewentualnie jeszcze moŜemy pomóc, wystąpić do Zakładu 
Energetycznego o rozpięcie tych przewodów na czas wycinki tych drzew, a on na własny 
koszt te drzewa usunie. Natomiast jeśli chodzi o drugi temat, który Pani Maria tutaj poruszyła, 
to są inwestycje drogowe na terenie gminy. Dostałem taką odpowiedź, no oczywiście nie 
jestem zadowolony z tego budŜetu, który Powiat uchwalił, natomiast informację mam taką,            
Ŝe te 400 tysięcy złotych to jest wkład własny. Jeśli będzie jakikolwiek nabór i moŜliwość 
pozyskania pieniędzy z zewnątrz, to oczywiście będzie składany przez Starostwo wniosek,              
ale Starostwo równieŜ liczy, Ŝe my jako gmina pewną pulę pieniędzy przeznaczylibyśmy            
na tą inwestycję. Dziękuję. 
 

Do punktu 6 
Pan Józef Mosakowski – odczytał informację o działalności Wójta Gminy w okresie 

międzysesyjnym. W minionym okresie czasu na bieŜąco są realizowane wszelkie zadania 
nałoŜone na Gminę przepisami prawa. W zakresie realizacji zadania inwestycyjnego „Orlik 
2012” zostały podpisane aneksy z Marszałkiem Województwa oraz Ministrem Sportu 
dotyczące terminu rozliczenia inwestycji do 31 grudnia 2009 roku. Aneksowana została 
równieŜ umowa z Wykonawcą na przedłuŜenie terminu wykonania prac w związku                             
z zaistniałymi warunkami atmosferycznymi. Prowadzona budowa boisk cieszy się duŜym 
zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieŜy. Uroczyste otwarcie „Orlika 2012” planujemy 
na wiosnę kwiecień-maj przyszłego roku. W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe. 
Udało się połoŜyć wszystkie nawierzchnie, dziś są montowane bramki. Bramki są na tulejach, 
czyli wystarczy tylko je włoŜyć, zamocować, no i kończone jest ogrodzenie tego obiektu.   
Dobiegają końca równieŜ prace związane z wymianą ogrodzenia Zespołu Szkół w Leoncinie. 
W najbliŜszym czasie zostaną zainstalowane bramy. Zakończono modernizację i oddano              
do uŜytkowania ulicę Singera wraz z ciągiem pieszo-jezdnym na terenie szkoły. Odbyło się 
szereg spotkań wigilijnych w jednostkach organizacyjnych naszej gminy i równieŜ poza 
gminą w róŜnych instytucjach i przedsiębiorstwach. Mieliśmy przyjemność obejrzeć wigili ę 
przygotowaną przez nasze dzieci z Punktu Przedszkolnego ANULKA, ale równieŜ                      
przez dzieci i młodzieŜ szkolną. Odbyło się równieŜ spotkanie trzech pokoleń czyli seniorzy, 
rodzice i dzieci oraz uroczyste podsumowanie prowadzonego przez OPS projektu „Bądź 
aktywny wybierz przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Muszę Państwu powiedzieć, Ŝe zostały wznowione rozmowy z Policją 
dotyczące budynku w Leoncinie z propozycją naszą na tymczasowe zajęcie przez Policję 
pomieszczenia w budynku Urzędu. Na ostatnim spotkaniu, na którym był Komendant Policji 
Powiatowej jak równieŜ Komendant Komisariatu w Czosnowie ustaliliśmy, oczywiście jeśli 
będzie zgoda Komendanta Stołecznego, Ŝe dzielnicowy, na początek, przyjmowałby w sali  
Nr 5 na wprost schodów we wtorki i w czwartki. Jeśli będzie większe zainteresowanie 
mieszkańców, obiecują tutaj, Ŝe tych dyŜurów byłoby więcej. Godziny dyŜurów pozostają                
do ustalenia, jeśli ta forma pracy spotka się z zainteresowaniem mieszkańców, no istnieje 
moŜliwość rozszerzenia tych dyŜurów dzielnicowego. 17 grudnia w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji nastąpiło uroczyste przekazanie nowego radiowozu 
współfinansowanego równieŜ ze środków Gminy Leoncin. 

Pan Antoni Gruszka – czy jakieś pytania? Pani Pelczarska bardzo proszę. 
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Pani Małgorzata Pelczarska – w sprawozdaniu Pana Wójta nie doszukałam się 
odpowiedzi na pytanie, które postawiłam na poprzedniej sesji, jak ma się zbudowanie tego 
nowego odcinka drogi powiatowej w Nowym Wilkowie z inwestycją, która ma iść                      
pod jezdnią „Kanalizacja w Nowym Wilkowie”. Ona ma być umieszczona pod jezdnią. 
Mamy połoŜoną nową nawierzchnię asfaltową i jak Pan Wójt zamierza zrealizować tą 
inwestycję nie naruszając powierzchni nowo wybudowanej drogi. 

Pan Józef Mosakowski – ja w tej chwili Pani nie odpowiem szczegółowo na to 
pytanie, natomiast o ile pamiętam, to kanalizacja przechodzi kawałek za drogę do Teofil – 
ona jest juŜ wykonana i to wykonaliśmy wcześniej, natomiast z tego punktu idzie poza 
jezdnią, przechodzi na drugą stronę, idzie poza jezdnią i gdzieś naprzeciwko sklepu Pani 
Dworniczak ona wchodzi w jezdnię. A droga kończy się znacznie wcześniej. 

Pani Małgorzata Pelczarska – nie zgadzam się z tym, co Pan Wójt mówi. Ja w zeszłym 
tygodniu zapoznałam się, bo mówił Pan Wójt, Ŝe nie znam, co się dzieje, nie wiem, co się 
dzieje na Nowym Wilkowie, ja zapoznałam się dokładnie z ta dokumentacją i połączenie z tą 
studzienką, która jest poza jezdnią ma wrócić z powrotem na prawą stronę jezdni i cały 
odcinek nowej kanalizacji od Państwa Jeziorskich, Państwa Piaseckich jest zaprojektowany 
jako odcinek pod jezdnią. Tak Ŝe to, co Pan mówi, Ŝe ona idzie z lewej strony i dochodzi                 
do Pani Dworniczakowej polami, jest to nieprawda. W dokumentacji ten odcinek jest                  
pod jezdnią. Tak Ŝe myślę, Ŝe dlatego ona jest między innymi taka droga, bo będziemy 
ponosić kolejne dodatkowe koszty jeśli chodzi o budowę kanalizacji w Nowym Wilkowie. Te 
koszty rosną z dnia na dzień. To jest moje pierwsze pytanie. Natomiast zaglądając wczoraj               
na stronę internetową Urzędu Gminy, przeczytam Państwu informację, która ukazała się. 
Tytuł informacji jest to „Zielone światło dla tegorocznych inwestycji w gminie Leoncin 
zostało wykorzystane”. Tu opisuje Pan Wójt, Ŝe po problemach z ulicą Singera nareszcie ona 
jest, fajnie, Ŝe jest. Ja pytam się, dla kogo to zielone światło, skoro cała inwestycja była 
wykonana z pieniędzy gminy. Nie pozyskał Pan na tą inwestycję pieniędzy z zewnątrz. Jakie 
to zielone światło. Poza tym to zdjęcie, które tam jest umieszczone, to nie jest ulica Singera. 
Po co nam obce zdjęcia z innych ulic, z innych miejscowości. Następnie druga informacja: 
przy Szkole powstały – powstały, wszystko jest w czasie przeszłym – równieŜ dwa 
oświetlone boiska w ramach rządowego Programu „Orlik”. Koszt budowy – milion 348 
tysięcy 904 złote, wkład gminy wyniósł 682 904. To się w Ŝaden sposób ma do kwoty, jaką 
mamy zamieszczoną w budŜecie na tą inwestycję. Kwota w budŜecie, którą gmina 
przeznaczyła w całości, po wielu poprawkach, jest to milion 430 tysięcy 370 złotych. Ja nie 
wiem, czy Pan wstydzi się, Ŝe ta inwestycja jest taka droga i zaniŜa kwotę inwestycji? Jest to 
róŜnica około osiemdziesięciu kilku tysięcy. I kolejna informacja w tym na stronie 
internetowej Urzędu Gminy – teren leoncińskiej placówki został ogrodzony. Na ogrodzenie 
Urząd wydał tyle i tyle. Proszę Państwa! Zobaczmy za okno. Bardzo dobra sala widokowa. 
Gdzie mamy ukończone ogrodzenia, gdzie mamy ukończone boiska? Nie wiem, po prostu 
podaje się nieprawdziwe informacje. To, co Pan Wójt nam przedstawił w swojej informacji, 
nie zgadza się w Ŝaden sposób z tym, co widzimy za oknem. Dziękuję. 

Pan Józef Mosakowski – jeśli by Pani słuchała, to pewnie by Pani zauwaŜyła,                      
Ŝe powiedziałem, Ŝe prace są na ukończeniu, a termin zakończenia mamy, rozliczenia nawet, 
mamy do końca grudnia, w związku z czym te inwestycje na pewno będą oddane. Natomiast 
słyszę, Ŝe Pani tak, jak niegdyś Pani poprzednik w Radzie, zachowuje się identycznie,                     
Ŝe budowa szkoły, w 2001 otwieraliśmy, a mamy 2009 i nie ma śladów zuŜycia, obiekt jest 
pięknie wykonany, nie przeszedł Ŝadnej, jak dotąd, modernizacji, ani Ŝadnego remontu,                       
a oddawane w innych miejscowościach, w innych gminach, obiekty juŜ przeszły dwa,                 
albo trzy remonty do tego czasu. I to, co jest wykonane, Pani Radna, to ja się bardzo cieszę, 
jestem dumny. Mamy zastosowane najlepsze w świecie trawy, najlepszy uropan, najlepszej 
marki bramki i urządzenia, mamy jedno z najlepszych ogrodzeń Orlika łącznie                                      
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z piłkochwytami i koszt tego Orlika jest milion trzysta z przetargu. Ja mówię to, co jest                   
z przetargu, milion trzysta, mogę się tutaj mylić, milion trzysta trzydzieści osiem bodajŜe. 
Około miliona trzystu pięćdziesięciu tysięcy moŜna tak powiedzieć, trzystu czterdziestu 
tysięcy. Natomiast pierwszy Orlik w Nowym Dworze kosztuje milion pięćset, nie wiem czy 
drogo, czy tanio. I nie chcę wnikać, z jakich materiałów i jak on będzie dalej w eksploatacji 
się sprawował. Pani od jakiegoś czasu ma odmienne zdanie i bardzo dobrze, Ŝe Pani ma 
odmienne zdanie, bo mieszkańcy mogą porównać właśnie, co Pani na tych sesjach tutaj 
wypowiada i jakie Pani ma argumenty bardzo trafne. 

Pani Małgorzata Pelczarska – Panie Wójcie, ja nie Ŝyczę sobie porównań do innych,     
ja reprezentuję swoje stanowisko, tylko Pan w dalszym ciągu nie odpowiedział na moje 
pytanie. Ja mam wątpliwości, czy Pan umie słuchać ze zrozumieniem, bo w szkole jest taki 
etap nauczania, kiedy uczy się dzieci słuchać i czytać ze zrozumieniem i Pan albo ten etap 
nauczania gdzieś zgubił, nie wiem, nie był Pan wtedy w szkole, był Pan na wagarach.                     
W szkole uczymy czytać ze zrozumieniem. Pan nie potrafi słuchać ze zrozumieniem                      
i odpowiadać na moje pytania. Pan odpowiedział nie na temat.  

Pan Józef Mosakowski – to juŜ Pani odpowiadam na temat, poniewaŜ Pani pytanie 
brzmiało, gdzie jest to zielone światło. A ja Pani odpowiadam bardzo grzecznie, Ŝe niestety 
nie mamy w Leoncinie sygnalizacji świetlnej. Panie Przewodniczący, ja proponuję wrócić               
do porządku obrad. 

Pan Antoni Gruszka – czy z Państwa Radnych ktoś ma jeszcze pytania do punktu 
Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

Pani Maria Jarząbek – muszę z konieczności wrócić do tematu kanalizacji sanitarnej                
w drodze powiatowej, bo ja Państwu mówiłam w moim punkcie moŜe nie dość jasno. Ja w tej 
sprawie równieŜ pytałam na sesji Rady Powiatu 10 grudnia pod kątem, Ŝe nie moŜna będzie 
niszczyć nowej nawierzchni wykonywaniem kanalizacji sanitarnej i odpowiedź uzyskałam       
od Kierownika Wydziału Inwestycji, Ŝe ta kanalizacja, jako inwestycja gminy, jest właśnie 
wykonywana. To było ze dwa tygodnie temu, czyli zrobiona była. Powiedziano mi,                        
Ŝe odcinek jest w jezdni ileś tam metrów, nie pamiętam ile, reszta pod chodnikiem i Ŝe gmina 
właśnie tę kanalizację sanitarną – tu się zdziwiłam wymianą zdań między Panią Radną                      
i Panem Wójtem – bo tak to właśnie zaprezentowano publicznie na sesji Rady Powiatu. 

Pan Antoni Gruszka – tak, ale myślę, Ŝe to nastąpiła pomyłka, bo tu chodzi                           
o deszczówkę.  

Pani Maria Jarząbek – mówiono o kanalizacji sanitarnej, przy czym te rury kanalizacji 
sanitarnej sama widziałam kładzione, takie o potęŜnym przekroju, z PCV. 

Pani Małgorzata Pelczarska – ja jeszcze mam taką prośbę do Pani Radnej Powiatowej, 
poniewaŜ Pan Wójt na ostatniej sesji mówił, Ŝe Powiat nie poinformował Gminy o tym,                   
Ŝe wchodzi z inwestycją, chciałabym, aby Pani Radna Powiatowa sprawdziła, czy faktycznie 
Powiat wszedł z inwestycją na teren gminy i nie powiadomił Urzędu Gminy, Ŝe taka 
inwestycja się odbywa i dlatego Pan Wójt nie mógł wprowadzić tej kanalizacji. 

Pan Michał Chmielarz – chodzi mi o fundusze, między innymi o Fundusz Spójności, 
czy wnioski były składane, na jakim etapie to jest i czy mamy szanse na pieniąŜki z tych 
funduszy. 

Pan Józef Moaskowski – do Funduszu Spójności ten wniosek nie został złoŜony                   
z bardzo prostej przyczyny, poniewaŜ tą aglomerację dla gminy Leoncin uchwalono uchwałą 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego na 13 tysięcy 100 RLM-ów, a do Funduszu Spójności 
mogły być składane wnioski powyŜej 15 tysięcy RLM-ów. 

Pan Michał Chmielarz – czyli ta sieć wodociągowa, bo tu chodziło o sieć 
wodociągową, musimy finansować sami. Czyli na te pieniąŜki nie mamy co liczyć w ogóle. 

Pan Józef Mosakowski – są wnioski złoŜone do innych źródeł na wodociągi. Są 
złoŜone trzy wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Na poprzedniej 
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sesji Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Pani Pelczarska, przedstawiła pismo,                
które nazwała protokółem. Ja na dzień dzisiejszy przygotowałem odpowiedź na ten tzw. 
protokół. Z uwagi na to, Ŝe dzisiaj jest przewidziana jeszcze wiglia, ja przekazuję tą 
odpowiedź na ręce Pana Przewodniczącego, natomiast myślę, Ŝe na następnej sesji odczytam. 

Pani Małgorzata Pelczarska – Panie Przewodniczący, złoŜenie tak późno odpowiedzi 
na zapytania Komisji Rewizyjnej nie pozwala na taką prawidłową, zgodnie ze Statutem, pracę 
Komisji Rewizyjnej. Odpowiedź na to pytanie, według Statutu Rady Gminy, powinien Pan 
otrzymać w terminie 7 dni od daty złoŜenia tego pisma. Pan Przewodniczący powinien 
otrzymać odpowiedź w ciągu 7 dni na moje złoŜone pismo. Dlatego ja dzisiaj po prostu nie 
jestem w stanie dalej prowadzić sprawnie pracy nad tym protokołem. Ja przeczytam paragraf 
89 Statutu Gminy. Uwagi, o których mowa, to są – czy ja mogę, czy Panowie uwaŜają,                      
Ŝe na razie nie mogę?  

Pan Antoni Gruszka – wracamy do interpelacji, a interpelacje omówiliśmy                          
w punkcie 4. 

Pani Małgorzata Pelczarska – to nie są interpelacje, tylko ……. 
Pan Antoni Gruszka – to jest odpowiedź na interpelacje. 
Pani Małgorzata Pelczarska – nie, Pan Wójt przekazał Panu odpowiedź                              

na sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Ja przypominam, Ŝe Statut Gminy przewiduje,                     
Ŝe uwagi do tego protokołu składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi 
kontrolowanego podmiotu protokołu do podpisania. I ten protokół został złoŜony, ja 
zostawiłam go w biurze Rady 30 listopada, Pan Wójt otrzymał go prawdopodobnie 1 grudnia, 
odpowiedź na to moje sprawozdanie powinnam otrzymać 8 grudnia. Dzisiaj byście Państwo 
otrzymali końcowy protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. Dalej Statut 
nakazuje nam 3 dni, Komisji Rewizyjnej, na sprządzenie takiego protokołu. I mówi o tym 
paragraf 89 punkt 2 Statutu Gminy. Pytam się dlaczego Pan Wójt nie dotrzymał terminu i nie 
odpowiedział w obowiązującym terminie na moje zapytania, na zapytania Komisji 
Rewizyjnej. Dzisiaj teŜ nie jestem w stanie ustosunkować się do tego, gdyby nawet Pan Wójt 
chciał je przedstawić, poniewaŜ nie znam tresci. Dzisiaj mamy 22 grudzień, powinnam 
zapoznać się z nimi 8 grudnia. Dziękuję.  

Pan Józef Mosakowski –  no skoro Pani Radna takie wywody tutaj przytacza, to ja             
w takim razie chciałbym przeczytać, poproszę Panią Sekretarz o odczytanie tego. To nie jest 
odpowiedź, natomiast to jest szereg błędów, a wręcz naruszenie prawa, które Pani 
Przewodnicząca poczyniła w czasie kontroli. Rada Gminy – proszę się nie uśmiechać, tylko 
jeŜeli Pani przytacza fakty – Rada Gminy upowaŜniła Panią, sama Pani to przedstawiła 
Radzie Gminy dokument, w którym pisze „Kontrola ściągalności podatków przez Urząd 
Gminy Leoncin”. Natomiast Pani się skupiła w swojej kontroli na ubezpieczeniach 
budynków, na opłatach czynszu dzierŜawnego, czyli wykroczyła Pani poza swoje 
kompetencje. To jest po pierwsze. Po drugie, jeśli Pani juŜ tak mówi, to zaraz przeczytamy, 
co protokół powinien zawierać i jak wyglądać. Protokół, to powinien być, proszę Pani, 
zaproszony kierownik jednostki kontrolującej, tak wynika ze Statutu, skoro Pani go przytacza, 
przedstawione bądź zwrócone się do niego o wyjaśnienie i wszystkie załączniki dołączone               
do protokółu, przedstawione mi do podpisu, jako kierownikowi gminy, a następnie 
przedstawione Radzie. A Pani to zrobiła zupełnie odwrotnie – najpierw Pani przedstawiła 
Radzie coś, co nie ma w ogóle mocy prawnej protokółu. Bardzo proszę Panią Sekretarz                     
o odczytanie. 

Pan Bogdan Jaczyński – Panie Przewodniczący, ale ja myślę, Ŝe i tak się musimy 
spotkać jeszcze i tak się musimy spotkać, odłóŜmy to, bo to i tak nam to nic nie da, tylko 
będziemy się przepychać i to jest bez sesnsu, naprawdę. 

Pani Małgorzata Pelczarska – ja nie składałam Ŝadnego formalnego wniosku,                   
Ŝeby ktoś mi przedstawiał i czytał pismo, ja potrafię czytać. Pan Wójt dał mi odpowiedź, 
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tylko ja mówię, Ŝe Pan Wójt złoŜył to nie w terminie. Czy Pan Mecenas moŜe wypowiedzieć 
się co do terminowości złoŜenia odpowiedzi na te moje zapytania? 

Pan Bogdan Jaczyński – nie, no bo nic z tego nie wyjdzie, naprawdę. OdłóŜmy. 
Zostało powiedziane, przyjęte, skończmy temat, przechodzimy dalej i juŜ.  

Pan Antoni Gruszka – kto z Państwa Radnych jest za wnioskiem Pana Bogdana 
Jaczyńskiego, Ŝeby odłoŜyć to do następnej sesji, proszę o podniesienie ręki do góry. 

Za wnioskiem głosowano 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i braku 
głosów „wstrzymujących się”. 

Pan Antoni Gruszka zarządził 5-minutową przerwę. 
 

Do punktu 7 
Po przerwie Pan Antoni Gruszka – odczytał opinię Komisji stałych Rady Gminy                   

do uchwał przedkładanych do uchwalenia na sesji.  
/Opinia w załączeniu/. 

 
Do punktu 8 

 Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Pan Arkadiusz Śliwi ński odczytał opinię 
Komisji do projektu budŜetu Gminy Leoncin na rok 2010. 

 /Opinia w załączeniu/. 
 

Do punktu 9 
 Pani Małgorzata Kurek odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej                         
w Warszawie w sprawie projektu budŜetu Gminy Leoncin na rok 2010. 
 /Opinia w załączeniu/. 
 

Do punktu 10 
 
 

Pani Małgorzata Pelczarska – poniewaŜ na Komisji zadałam pytanie odnośnie 
wniosków, które zostały odrzucone i nieujęte na 2010 rok, prosiłam o przygotowanie takiej 
informacji. Chodzi mi przede wszystkim o wniosek TPD dofinansowanie zakupu samochodu, 
który dowozi dzieci niepełnosprawne z terenu naszej gminy na zajęcia terapeutyczne                             
i przedtem na Komisji słyszałam, Ŝe nie mamy podjętej uchwały o zasadach współpracy                 
z organizacjami pozarządowymi i dlatego ten wniosek nie mógł znaleźć się w budŜecie. 
Dzisiaj, kiedy mamy juŜ taką uchwałę, chciałabym złoŜyć wniosek formalny o umieszczenie 
tego dofinansowania w budŜecie na 2010 rok, poniewaŜ z terenu naszej gminy jest 
dowoŜonych na te zajęcia terapeutyczne – wiem o trzech osobach z tej strony naszej – i chyba  
dwie osoby z Górek, nie wiem do końca jeszcze. Natomiast nigdy nasza gmina nie dopłaciła 
do transportu tych dzieci. Te dzieci są woŜone na koszt TPD. I w tej chwili ten samochód juŜ 
jest, no w stanie takiej rozsypki i oni chcą kupić nowe auto. Myślę, Ŝe aby godnie świętować 
Dzień Niepełnosprawnych w naszej gminie, Ŝeby ci niepełnosprawni mogli się cieszyć tym 
świętem i uczestniczyć w nim z pełną radością, myślę, Ŝe moglibyśmy jako gmina 
dofinansować zakup tego samochodu, aby dzieci z naszej gminy mogły uczestniczyć                             
w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez TPD. 

Pani Anna Krzyczkowska – szanowna Rado, podejmowaliście Państwo uchwałę                  
o współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010. W związku z powyŜszym, w tej 
uchwale są określone procedury, terminy składania wniosków i jeŜeli TPD będzie miało 
Ŝyczenie i ochotę, to moŜe z takim wnioskiem wystąpić w roku 2010. Teraz nie jesteśmy               
w stanie tego wprowadzić, poniewaŜ ta uchwała ma obowiązywać w następnym roku. 
Natomiast jako gmina, chciałam powiedzieć, Ŝe mamy obowiązek zapewnienia dowoŜenia 



 14 

dzieciom niepełnosprawnym, ale dzieciom tym, które chodzą do szkół prowadzonych                   
przez jednostkę samorządu naszego lub teŜ dzieci, które są w wieku szkoły podstawowej, 
gimnazjum, i tutaj spełniają swój obowiązek nauki w innych placówkach i te koszty dojazdów 
dla tych dzieci są refundowane. JeŜeli placówki są prowadzone przez powiat i są to zadania 
powiatu, to w tym momencie powiat jest właściwą jednostką samorządu do finansowania 
wydatków związanych z dowoŜeniem dzieci. Tak Ŝe my, jako gmina Leoncin, wywiązujemy 
się z zadań nałoŜonych na nas ustawą o systemie oświaty i wszystkie koszty, które mamy 
ponosić na dowoŜenie dzieci niepełnosprawnych, są ponoszone prawidłowo.  

Pani Małgorzata Pelczarska – ja nie zarzucam nieprawidłowości w ponoszeniu 
kosztów na dzieci niepełnosprawne. Ja chciałabym, aby wniosek TPD, który wpłynął                                 
o dofinansowanie na zakup samochodu na woŜenie dzieci niepełnosprawnych na zajęcia 
terapeutyczne, został umieszczony w budŜecie. Jak wiemy z poprzednich lat, gmina 
dofinansowywała zakupy samochodów dla Policji, wspomagaliśmy teŜ finansowo Szpital – to 
są teŜ instytucje zadania powiatu. Myślę, Ŝe aby ten Dzień Niepełnosprawnych był dla tych 
dzieci dniem szczęśliwym, moŜna byłoby umieścić w budŜecie takie dofinansowanie. I ja cały 
czas mówię, nie twierdzę, Ŝe gmina nie wywiązuje się z dowoŜenia dzieci 
niepełnosprawnych, które są objęte nauczaniem. Ja tylko proszę o to, Ŝeby ten wniosek został 
umieszczony w budŜecie gminy. Nie wiem, mogę to złoŜyć nawet jako wniosek formalny, 
aby Radni przegłosowali, czy powinniśmy umieścić takie dofinansowanie w budŜecie naszej 
gminy czy nie. TPD wystąpiło o kwotę 15 tysięcy, myślę, Ŝe z 10 tysięcy jak my byśmy im 
dali, to teŜ byliby zadowoleni. Mówię, wszyscy widzimy, ten samochód jeździ codziennie                 
i wozi te dzieci na zajęcia. 

Pan Antoni Gruszka – moŜe Pan Mecenas coś w tej sprawie, czy my moŜemy w ogóle 
dofinansować, czy nie. 

Pan Jacek Ciepluch – znaczy jest formalna przeszkoda, jeśli chodzi o inicjatywę 
zmiany do projektu budŜetu, bo art. 179 ustawy o finansach publicznych wyłącza incjatywę 
zmiany do projektu budŜetu składanych przez radnych. Zatem autopoprawka zmiany                      
w budŜecie moŜe pochodzić tylko od Wójta Gminy, zatem ja rozumiem, Ŝe Pani Radna 
Małgorzata kieruje ten wniosek do Wójta, Ŝeby ten dokonał autopoprawki, bo tylko w takiej 
procedurze moŜemy to dokonać, bo będziemy mieli niewaŜność uchwały budŜetowej. Tak            
Ŝe co do zasady Państwo oczywiście tak, w budŜecie moŜecie to przyjąć, składacie takie 
inicjatywy, natomiast musi to być poprawka organu zarządzającego jednostką samorządu 
terytorialnego. W takim trybie to trzeba wprowadzić.  

Pani Małgorzata Pelczarska – tak Ŝe jest moŜliwość, Ŝe jeśli Radni wyraziliby swoją 
wolę poparcia swojego wniosku, to Wójt wtedy zająłby stanowisko, które przedstawi Rada. 
Tak Ŝe moja prośba …. 

Pan Jacek Ciepluch – ja rozumiem, Ŝe byłby to wniosek Rady do Wójta                                     
o autopoprawkę w tym zakresie. 

Pan Bogdan Jaczyński – to znaczy, Panie Mecenasie, zgodnie z tym przepisem,                    
o którym Pan powiedział, to musiałaby KoleŜanka Radna tylko jeszcze znaleźć źródło 
finansowania i wtedy moŜe złoŜyć taką autopoprawkę. 

Pan Jacek Ciepluch – nie, nie, nie, to nie tak, to jest inny tytuł, inny tryb. To nie o tym 
mowa. Tu mówimy konkretnie o uchwalaniu budŜetu gminy i ma swoją odrębną regulację. 
Co innego jest wykonanie budŜetu, co innego jest jego przyjmowanie. Jesteśmy na etapie 
uchwały budŜetowej, ona jest bardzo ściśle regulowana przepisami ustawy. I tutaj jak 
Państwo Radni przegłosujecie, Ŝe chcecie, Ŝeby w budŜecie się znalazła taka rzecz, to jest to 
wniosek skierowany do Wójta. To jest taka uchwała z wpisem do protokołu, Ŝe Rada 
chciałaby, Ŝeby Wójt dokonał autopoprawki w budŜecie gminy, uwzględniając taki wydatek. 
A kwestią juŜ Wójta potem jest wskazanie źródeł finansowania juŜ przy autopoprawce. 
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Pan Antoni Gruszka – a czy taki wniosek moŜemy podjąć na najbliŜszej sesji juŜ                   
w nowym roku? Po uchwaleniu budŜetu? 

Pan Jacek Ciepluch – zawsze, bo to będzie jako zmiana budŜetu. 
Pani Małgorzata Pelczarska – ja myślę, Ŝe dyskutujemy w tej chwili nad budŜetem             

na 2010 rok i jeśli juŜ coś mamy ustalić, to ustalmy to dzisiaj, czy radni są za takim 
wnioskiem, czy nie, natomiast Urząd ustosunkuje się do takiego stanowiska Rady. 

Pan Józef Kamiński – czy musimy zadeklarować jakąś kwotę? MoŜna by to 
ewentualnie zrobić później, tylko Ŝe wyraŜamy zgodę na to. 

Pani Małgorzata Pelczarska – myślę, Ŝe oni czekają na naszą odpowiedź, bo chcą                
na początku roku kupić to auto. I myślę, Ŝe powinniśmy określić ewentualnie kwotę, jaką 
chcemy zadeklarować na tą pomoc i wyrazić nasze stanowisko. Tak Ŝe ja bym chciała ten 
wniosek w tej formie, o której mówił Pan Mecenas, przedstawić do Rady i ewentualnie 
mówię, wysokość kwoty proponuję około te 10 tysięcy, oni składali o 15, Ŝebyśmy 
wspomogli tą organizację o 10 tysięcy przy zakupie samochodu. 

Pan Bogdan Jaczyński – to znaczy, Panie Przewodniczący, jako Rada rzeczywiście 
moŜemy przegłosować taki wniosek KoleŜanki Pelczarskiej jako wniosek do protokółu                    
o autopoprawkę do Wójta Gminy Leoncin, natomiast i tak później będziemy musieli podjąć 
uchwałę odnośnie udzielenia takiego dofinansowania. I to temat zamknięty. I w tej sytuacji 
moŜemy przyjąć wniosek KoleŜanki Pelczarskiej, a potem i tak musimy podjąć uchwałę, jeśli 
takie środki będą.  

Pan Antoni Gruszka – zgadza się. Kto z Państwa Radnych jest za wnioskiem Pani 
Radnej Pelczarskiej, proszę o podniesienie ręki do góry. Chodzi o 10 tysięcy złotych, tak? To 
jest wniosek do Pana Wójta. 

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

Pani Małgorzata Pelczarska – następne moje pytanie dotyczy wniosku, który złoŜyli 
mieszkańcy Nowego Wilkowa dotyczący funduszu sołeckiego i taki wykaz inwestycji                         
z funduszu sołeckiego mamy w naszych dokumentach. Chciałabym, aby wrócił wniosek 
mieszkańców, bo mieszkańcy złoŜyli dwa wnioski: jeden na 2009 rok zgodnie z uchwałą, 
którą podjęła gmina na rok 2009 i drugi wniosek na rok 2010. I ja chciałabym,                                
Ŝeby do budŜetu trafił wniosek, który był złoŜony jako wniosek na 2009 rok. On nie został 
umieszczony – moŜe Pan Wójt nie komentować tak głośno ……. 

Pan Antoni Gruszka – ale jest wniosek na 2010 rok. 
Pani Małgorzata Pelczarska – ale on dotyczy budowy wiat, natomiast mieszkańcy 

chcieli budowy, w tym pierwszym wniosku, oświetlenia drogowego. W tych pieniądzach,                  
które tam były dla Nowego Wilkowa, ta inwestycja mogłaby być zrealizowana. Pan Wójt nie 
chciał uwzględnić tego wniosku, odpisując, Ŝe w związku z powyŜszym ten wniosek jest 
odrzucony, poniewaŜ w budŜecie na 2009 nie wyodrębniono środków na fundusz sołecki. 
Dzisiaj tą uchwałę dopiero poprawiamy, natomiast Pan Sołtys teŜ chodził do pana Wójta                      
i prosił, Ŝeby uwzględnić ten wniosek o budowę oświetlenia drogowego w pierwszej 
kolejności, natomiast – Sołtys Zapisek – natomiast ten wniosek o budowę wiat przesunięcie 
ewentualnie na następne lata. Tak Panie Sołtysie, taka była wola mieszkańców? I mówię, to, 
Ŝe uchwała była źle napisana, błędna, to nie jest wina mieszkańców. W związku z tym ja 
proponuję ten pierwszy wniosek mieszkańców umieścić w inwestycjach z tego funduszu 
sołeckiego w 2010 roku jako budowa oświetlenia w miejscowości Nowy Wilków. 

Pan Józef Mosakowski – na pewno zrobimy to zgodnie z przepisami. Ja Państwu 
przypomnę, Ŝe w 2009 Rada Gminu nie wyodrębniała Ŝadnych środków w budŜecie gminy                
i nie było Ŝadnych kwot przeznaczonych na fundusz sołecki. Pani Radna, w którym miejscu, 
proszę mi pokazać, gdzie te pieniądze były uwzględnione w budŜecie, skoro Pani twierdzi,             
Ŝe taka uchwała była. Jakie to środki w 2009 roku Pani przeznaczyła na inwestycje. 
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Pani Małgorzata Pelczarska – Panie Wójcie, dzisiaj poprawiamy uchwałę, w której …. 
Pan Józef Mosakowski – jeśli Pani pozwoli, to ja zadałem Pani pytanie i powtarzam 

raz jeszcze, proszę wskazać środki w budŜecie, jakie Pani przeznaczyła na sołectwa w roku 
2009. 

Pani Małgorzata Pelczarska – uchwała z dnia 29 czerwca 2009 roku ……. 
Pan Józef Mosakowski – ja nie pytałem o uchwałę, tylko o środki, Pani Radna. 
Pani Małgorzata Pelczarska – ja Panu przeczytam, jak Pan nie zna tej uchwały. 

WyraŜa się zgodę na wyodrębnienie w budŜecie gminy Leoncin środków stanowiących 
fundusz sołecki w roku 2009. I to Pan, jako Urząd, był zobowiązany na podstawie tej 
uchwały, wyodrębnić w budŜecie środki na fundusz sołecki. 

Pan Józef Mosakowski – proszę mi wskazać paragraf, artykuł, gdzie te środki                       
w budŜecie były wyodrębnione. 

Pani Małgorzata Pelczarska – proszę nie dyskutować ze mną nad sfałszowaną uchwałą 
przez Urząd. 

Pani Joanna Bońkowska – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Naprawdę, czy jest 
to problem, jeŜeli w tych pieniądzach, jest taka wola mieszkańców, to ja nie widzę problemu, 
Ŝeby to zmienić. No ludzie, przestańcie, to jakaś dziecinada, przepraszam. Z wiaty przerzucić 
na oświetlenie. 

Pani Małgorzata Pelczarska – z wiat na oświetlenie, taki jest mój wniosek. 
Pani Anna Krzyczkowska – zebranie wiejskie decydowało, co ma być zrobione, 

zebranie wiejskie moŜe zmienić.  
Pani Małgorzata Pelczarska – nie wiem, taki jest mój wniosek, proszę o stanowisko 

Rady. Czy moŜemy dokonać takiej zmiany. 
Pan Antoni Gruszka – ja nie wiem, czy Rada nad takim wnioskiem moŜe głosować. 

Pani Radna, przecieŜ to jest wniosek sołectwa, a nie Rady. Nie przesadzajmy, naprawdę. 
Pani Małgorzata Pelczarska – ale Rada zatwierdza wniosek. Panie Przewodniczący, ja 

mówię, chciałabym, to jest taki mój wniosek, chciałabym, Ŝeby tą inwestycję budowa wiat 
zamieniono na inwestycję budowa oświetlenia. Taki wniosek złoŜyli mieszkańcy. 

Pan Antoni Gruszka – ale ja nie mówię, Ŝe nie, tylko nie Rada. 
Pani Małgorzata Pelczarska – ja nie wiem, jaki jest problem, po prostu …… 
Pan Antoni Gruszka – to zebranie decyduje, a nie Rada. 
Pani Małgorzata Pelczarska – ja bym chciała, Ŝeby Pan Mecenas wypowiedział się ….. 
Pan Antoni Gruszka – prawdą jest, Ŝe 17 sołectw po prostu zrobiło jak naleŜy, jedno 

sołectwo tylko popełniło błąd, nie wiem, czyja to wina, czy wina Rady, czy wina sołectwa, bo 
kaŜdy rozumiał, Ŝe jest to na 2010 rok. 

Pani Małgorzata Pelczarska – sołectwo nie popełniło błędu. Sołectwo złoŜyło wnioski 
zgodnie z uchwałami Rady Gminy. 

Pan Antoni Gruszka – no więc dlaczego siedemnastu Radnych złoŜyło tak, jak naleŜy? 
Pani Małgorzata Pelczarska – bo widocznie nie czytali tego. 
Pan Antoni Gruszka – to nie czytając złoŜyli dobrze? Nie wińmy naprawdę Rady, nie 

wińmy tutaj nikogo. Jest jakiś błąd, równieŜ naleŜy go poprawić, jestem za. 
Pani Małgorzata Pelczarska – ja mam pytanie do Pana Mecenasa nad moim 

wnioskiem. Ja nikogo nie winię, tylko chciałabym, Ŝeby Pan Mecenas wypowiedział się              
nad moim stanowiskiem. 

Pan Bogdan Jaczyński – Panie Przewodniczący, przecieŜ to równieŜ moŜemy zgłosić 
jako wniosek o autopoprawkę Wójta. 

Pan Antoni Gruszka – nie moŜemy, my nie jesteśmy od takich spraw, to zebranie 
wiejskie moŜe zrobić. Ja jestem za, oczywiście teŜ, ale co moŜna, to moŜna, Ŝeby to poprawić. 
Jestem za. 
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Pan Jacek Ciepluch – juŜ Państwu odpowiem. To znaczy dwie kwestie, niestety dwie 
negatywne, jeśli chodzi o ten wniosek. Pierwsza rzecz, to jest uchwała dotycząca funduszu 
sołeckiego na 2009 rok. Uchwały nie mogą być sprzeczne z prawem, to, co mielibyśmy bez 
podstawy prawnej podjętą uchwałę, jeśli przyjmiemy, Ŝe ona jest na 2009 rok, to wtedy jest 
niezgodnie z ustawą o funduszu sołeckim, uchwała ekspirowałaby w stronę niewaŜności. Ta 
uchwała, którą zresztą Pani ten błąd złapała, czy wyłapała w sensie takim, Ŝe podjęto uchwałę 
błędnie odczytując rok 2009 w miejsce roku 2010. To jest błąd. Nie wolno z niego korzystać 
w sensie takim, Ŝe teraz wykorzystujemy sytuację formalną, skoro mamy złą uchwałę, to ją 
realizujmy, bo jej nie moŜemy zrealizować. Ja tłumaczyłem wtedy Państwu, Ŝe są dwie formy 
uniknięcia tego błędu. Pierwsza byłaby wówczas, gdyby błąd był czysto pisarski, czyli gdyby 
złośliwość rzeczy martwych lub ułomność ludzka spowodowała, Ŝe podjęliście Państwo 
uchwałę na rok 2010, a wpisano 2009 do uchwały. Wtedy byłaby niezgodność treści podjętej 
uchwały z tą spisaną na piśmie i wtedy tę oczywistą omyłkę pisarską moŜna wyprostować. 
Natomiast okazało się, Ŝe po uwagach Pani Radnej Pelczarskiej, sprawdziliśmy dokładnie 
przebieg tej uchwały, koordynowania Państwa nad tą uchwałą i w istocie rzeczy odczytano 
2009, i przyjęliście Państwo w treści rok 2009. Dzisiaj jest zmiana do tej uchwały, 
proponowana i przyjęta do porządku obrad, aby tą uchwałą zmieniającą naprawić błąd.                   
Bo mówię, tamto byłoby objęte postępowaniem niewaŜności, a poniewaŜ upłynął okres 
miesiąca do wykonania czynności rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody, to Wojewodzie 
pozostałoby tylko i wyłącznie instrument skierowania sprawy do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego o stwierdzenie niewaŜności tej uchwały, co pozbawiłoby fundusz sołecki 
istnienia w roku 2010. Podjęliśmy decyzję, Ŝe w trybie formalnym podejmujemy uchwałę             
o zmianie uchwały tak, aby fundusz sołecki powstał i był w 2010 roku do dyspozycji zgodnie 
z ustawą dla mieszkańców poszczególnych sołectw. I to jest uwaga pierwsza. Uwaga druga 
natomiast jest taka, Ŝe skoro nie ma funduszu sołeckiego w 2009, bo nie został utworzony               
i pieniędzy na ten fundusz nie było, to nie ma co tych pieniędzy przesuwać. No i tyle. Tyle 
mogę odpowiedzieć.  

Pani Małgorzata Pelczarska – ja nie chcę dłuŜej dyskutować na ten temat, z tym, Ŝe ja 
nie wnoszę o przesuwanie pieniędzy, o cokolwiek, po prostu ja wnoszę o to, Ŝeby zmienić 
nazwę inwestycji, która z funduszu sołeckiego będzie wykonywana w roku …… 

Pan Jacek Ciepluch – rozumiem, tylko jak nie było funduszu, to ten wniosek jest 
nieistniejący tak naprawdę, bo nie ma funduszu, to nie ma wniosku do funduszu. Nie moŜe 
być wniosku do nieistniejącego bytu prawnego, w związku z czym ten wniosek był na 2009           
i w zasadzie jest bezprzedmiotowy. Natomiast w trybie uchwały powinno to się odbyć 
zgodnie z wolą tylko i wyłącznie społeczności sołeckiej, która ma tutaj najwięcej                          
do powiedzenia co do celu i wykorzystania. I ten wniosek mamy co do treści juŜ złoŜony i on 
nas obowiązuje jako Radę. Praktycznie mamy ręce związane, bo uchwała jest kierunkowa,                  
nie mamy tutaj moŜliwości ingerencji jako Rada. 

Pani Małgorzata Pelczarska – dobrze, w takim razie ja mam pytanie do Pani Skarbnik. 
Nie mogłam się w tym budŜecie  doszukać wyodrębnionych środków na szkolenia Rady. Czy 
mamy te środki, czy ja po prostu źle szukałam. Na szkolenia radnych. 

Pani Małgorzata Kurek – w klasyfikacji buŜetowej w rozporządzeniu dotycząch 
szczegółowych zasad klasyfikacji budŜetowej nie ma takiego paragrafu, który mówiłby                  
o szkoleniach członków rad. Paragraf 4700 w swoich objaśnieniach wyraźnie wskazuje,               
Ŝe dotyczy on pracowników. To są wydatki na szkolenia dotyczące pracowników. Ja zrobiłam 
błąd w tym roku, natomaist nie popełnię go więcej. Istnieje moŜliwość, Ŝe rada swoich 
członków oddeleguje na szkolenia, z tym, Ŝe mogą być takie szkolenia tylko i wyłącznie 
zrefundowane i ta refundacja moŜe stanowić wydatek w klasyfikacji budŜetowej dotyczącej 
diet, wypłat diet, tylko i wyłącznie. 
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Pani Małgorzata Pelczarska – tak Ŝe my jesteśmy pozbawieni moŜliwości szkoleń,             
bo jeśli nie będziemy mieć po prostu zwrotów kosztów za to szkolenie, to juŜ nie będziemy 
mogli się szkolić? Musimy finansować to z własnych środków? 

Pani Małgorzata Kurek – to znaczy, ja nie powiedziałam, ja powiedziałam wyraźnie, 
Ŝe moŜe Rada delegować swoich członków na szkolenia i będzie to zrefundowane, ale będą to 
wydatki, które będą stanowiły wydatki w paragrafie klasyfikacji budŜetowej dotyczące wypłat 
diet. Zmieni się tylko klasyfikacja budŜetowa i dlatego nie moŜemy wyodrębnić paragrafu            
w planie wydatków dotyczących Rady Gminy, pragrafu na szkolenia, bo wyraźnie                       
w objaśnieniach do tego paragrafu jest napisane szkolenia pracowników. 

Pani Małgorzata Pelczarska – po prostu, ja rozumiem – diety to są diety, natomiast 
szkolenie kosztuje. 

Pan Jacek Ciepluch – chodzi o to, Ŝeby zwiększyć środki na te szkolenia w paragrafie 
diety, a nie w paragrafie szkolenia, bo on dotyczy tylko pracowników. Państwo moŜecie 
korzystać oczywiście ze szkoleń, tylko będzie to zapisane w innym paragrafie, dlatego nie ma 
tego bezpośrednio w budŜecie zapisane. 

Pani Małgorzata Pelczarska – dla mnie nie ma to duŜego znaczenia, w jakim 
paragrafie zostanie to zapisane, chodzi mi tylko o to, czy jeśli radny chce jechać na szkolenie, 
to będzie miał zwrot wszystkich kosztów poniesionych na to szkolenie. Czy ten budŜet 
pozwala nam na to, na takie moŜliwości. Mówię, dla mnie paragrafy nie są jakąś tam …… 

Pani Małgorzta Kurek – tak, ten budŜet pozwala na to. Zwrot kosztów podróŜy, 
podejmowana jest corocznie odrębna uchwała i na tej podstawie, ale te środki w planie 
finansowym w tej chwili wydatków budŜetowych w rozdziale dotyczącym funkcjonowania 
rady gminy są juŜ uwzględnione. Państwo tylko podejmujecie uchwałę, w jakim trybie będzie 
następował zwrot za delegacje kosztów podróŜy słuŜbowych, natomiast tak jak powiedziałam, 
zwrot wydatków związanych ze szkoleniem – istnieje taka moŜliwość, Ŝe te wydatki będą 
refundowane, tylko te wydatki będą uwzględniane w paragrafie diet. 

Pan Jacek Ciepluch – mówiąc krótko, są pieniądze na szkolenia dla Państwa. 
Pani Małgorzata Pelczarska – i nie ma problemów, Ŝebyśmy jeździli na szkolenia, 

będziemy mieć zwrócone za to, tak? 
Pan Jacek Ciepluch – jeden warunek tylko, Pani Radna, Ŝeby szkolenie odpowiadało 

tematycznie, Ŝe tak powiem, funkcji rady, czyli Ŝe musi być związane z prowadzeniem 
organu uchwałodawczego rady gminy. Pan Przewodniczący wtedy zatwierdza, ustala 
delegacje i nie ma problemu. 

Pani Małgorzata Pelczarska – bo przy tym moim ostatnim szkoleniu były duŜe 
wątpliwości, czy dostanę zwrot, czy nie, ale gmina zapłaciła i nie było problemu. Tylko 
mówię, Ŝeby się historia nie powtarzała i dlatego pytam. 

Pan Antoni Gruszka – ja moŜe poproszę Panią Skarbnik, Ŝeby przeczytała uchwałę,                
a jak będziemy mieli jeszcze pytania później, to będziemy dalej pytać. 

Pani Małgorzata Pelczarska – aha, jeszcze ewentualnie będziemy rozmawiać na temat 
uchwały? 

Pani Małgorzata Kurek odczytała projekt uchwały w sprawie budŜetu gminy na 2010 
rok. 

Pan Włodzimierz Fronczak – mam taką prośbę: Komisja Techniczna składała dwa 
wnioski do zmiany w budŜecie, propozycje, a Ŝe była mowa tutaj właśnie w czytaniu                      
o jednym z nich, bardzo bym prosił, zgłaszam to jako wnioski formalne dwa, danie                        
pod głosowanie Radzie, Ŝeby wyraziła swoją opinię na temat tych wniosków. Pierwszy to 
jest, Ŝe Komisja proponuje zlikwidowanie rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki 
związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków w wysokości 150 tysięcy 
złotych i drugi wniosek – pomniejszenie kwoty inwestycji na 2010 rok o nazwie 
Modernizacja drogi gminnej Nowe Grochale–Stare Grochale o kwotę poniesionych juŜ 
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nakładów finansowych czyli 152 tysiące i w zapisie planowany wydatek na tą inwestycję                  
w 2010 roku powinien wynosić milion 248 tysięcy złotych. 

Pan Antoni Gruszka – no tak, ale ja jeszcze raz zapytam Pana Mecenasa, czy Komisja 
moŜe …… 

Pan Jacek Ciepluch – nie, dokładnie ta sama sytuacja, nie ma róŜnicy między 
wnioskiem Radnej, Komisji całej, nadal jest to wniosek o autopoprawkę. 

Pan Włodzimierz Fronczak – my składaliśmy jako Komisja Techniczna, ale po prostu 
bym prosił o wyraŜenie opinii całej Rady i po prostu Ŝeby w razie czego było większe 
poparcie całej Rady.  

Pan Jacek Ciepluch – dokładnie tak samo. 
Pan Włodzimierz Fronczak – więc bym prosił o zgłoszenie pod głosowanie tych 

dwóch wniosków. 
Pan Antoni Gruszka – ja uwaŜam, Ŝe opinię moŜemy złoŜyć, a natomiast na piśmie 

musi Pan Radny złoŜyć do Pana Wójta. 
Pan Włodzimierz Fronczak – wniosek Komisji jest złoŜony, ale bym prosił, Ŝeby to 

było przedstawione całej Radzie i Ŝeby to cała Rada za tym zagłosowała, czy jest po prostu 
za, czy przeciw. 

 
Za wnioskiem o zlikwidowanie rezerwy celowej w wysokości 150 tysięcy złotych                 

na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków głosowano 13 głosami „za” przy jednym 
głosie „wstrzymującym się” i braku głosów „przeciw”. 

 
Pan Włodzimierz Fronczak – za wnioskiem o pomniejszenie kwoty inwestycji na 2010 

rok o nazwie „Modernizacja drogi gminnej Nowe Grochale-Stare Grochale o kwotę nakładów 
juŜ poniesionych, czyli 152 tysiące”. Planowany wydatek na tą inwestycję powinien wynosić 
milion 248 tysięcy złotych. Za resztę kwoty moŜna zrobić inną inwestycję, po prostu wnieść. 

Pani Joanna Bońkowska – proszę mi wyjaśnić, Panie Przewodniczący, czy ja dobrze 
zrozumiałam, te 152 tysiące zostało juŜ wykonane w tym roku? 

Pan Włodzimierz Fronczak – podbudowa została zrobiona. 
Pan Józef Mosakowski – szanowna Rado, nie widzę Ŝadnego uzasadnienia, chociaŜby 

dlatego, Ŝe są to środki planowane. Dopiero po rozstrzygnięciu przetargu moŜe to być nie 150 
tysięcy, a moŜe to być 300 tysięcy, więc jest to zupełnie bezzasadna propozycja. 

Pan Włodzimierz Fronczak – tylko, Ŝe cała inwestycja drogowa miała kosztować nas 
około miliona czterystu tysięcy złotych, cała. Na dzień dzisiejszy podbudowę zrobiliśmy juŜ, 
wydaliśmy 150 tysięcy, czyli o tę podbudowę powinna być pomniejszona ta droga. W zapisie 
mamy, Ŝe wykonujemy tę drogę w 2010 roku bez dodatkowych faktur, czyli praktycznie samą 
gołą drogę, czyli nakładkę, czyli ta kwota milion 400, którą mamy zagwarantowaną w tym 
roku, to po prostu jest o wiele za duŜa. 

Pan Józef Mosakowski – Panie Radny, czy jak Pan uwaŜa, Ŝe Pan zdejmie na papierze 
te 150 tysięcy, to się Panu powiększy budŜet? Co Pan chce za to robić, jak Pan tych pieniędzy 
nie ma? Musi być najpierw wykonanie budŜetu, są to plany dopiero. I poczekajmy, jakie 
będzie wykonanie budŜetu, raz jeszcze, przecieŜ nie zapłacimy więcej, jak wyjdzie to                      
z przetargu. Ja uwaŜam, Ŝe ta kwota, która jest w kosztorysie inwestorskim, milion czterysta, 
a zwykle, w kaŜdym jednym przetargu dzieje się tak, Ŝe jest to kwota duŜo niŜsza, ale takie są 
plany, bo jeŜeli by się okazało, mieliśmy juŜ przypadki, Ŝe ogłaszamy inwestycje, przetargi    
na inwestycje i pamiętacie Państwo, Ŝe brakło nam kilka tysięcy musieliśmy uniewaŜniać 
przetarg. W związku z tym dla mnie jest bezpieczniejsze ogłoszenie przetargu i wolę, Ŝeby te 
pieniądze zostały i później przesuniecie Państwo te środki, oczywiście jeśli będą w dochodach 
na inne cele, ale nie w tej chwili, mija się to z celem, naprawdę. 
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Pan Włodzimierz Fronczak – tak, tylko Ŝe na dzień dzisiejszy praktycznie z ubiegłego 
roku na tą drogę zdjęliśmy jedną inwestycję „Budowa zbiornika retencyjnego w Małych 
Grochalach”, Ŝeby zrobić tę podbudowę. Zostawię to bez komentarza, po prostu wniosek swój 
podtrzymuję. 

Pan Józef Mosakowski – tak i bez komentarza przypomnę Panu, Ŝe właśnie 125 
tysięcy teŜ z tej drogi zdjęto do budŜetu. Czyli Wójt nie przejadł tych pieniędzy, tylko wróciły 
one do budŜetu. Naprawdę to się mija z celem, bo najwaŜniejszą rzeczą jest kosztorys 
inwestorski i na podstawie kosztorysu inwestorskiego ocenia się inwestycję i rozpisuje się 
przetarg. A z przetargu wyjdzie, ile ona będzie kosztowała realnie, rzeczywiście. 

Pan Włodzimierz Fronczak – zgadza się, zgadza się, ale po prostu bym chciał                               
o wyraŜenie opinii całej Rady. 

Pani Joanna Bońkowska – Panie Przewodniczący, ja jeszcze słowo. Myślę, Ŝe ten 
wniosek mało jest zasadny z tego tytułu, Ŝe my dziś naprawdę nie wiemy, ile to będzie 
kosztować, a moŜe będzie brakować dwieście pieniędzy, więc nie wiem, czy dziś moŜemy              
o tym decydować, jaka to jest kwota i te 200 tysięcy nas nie zbawi. Naprawdę, to nie jest taka 
kwota, a jak zabraknie, to i tak musimy dołoŜyć, jak zostanie, to i tak coś z tym zrobimy. 

Pan Bogdan Jaczyński – ja się zgadzam z moim przedmówcą Panem Fronczakiem, 
Przewodniczącym Komisji Technicznej, bo on nie reprezentuje swojego stanowiska, tylko 
stanowisko Komisji i uwaŜam, Ŝe ma obowiązek przedstawić je całej Radzie, a nie Wójtowi, 
bo Wójt Gminy Leoncin nie jest zwierzchnikiem ani Komisji Technicznej, ani Rady, tak jak 
zrobił to Kolega Śliwi ński. Tak nie moŜna zrobić. To trzeba postawić pod opinię całej Rady.             
I to wszystko, a Radni czy zagłosują tak, czy inaczej i tak za pół roku będą musieli podjąć 
właściwą uchwałę. 

Pan Józef Mosakowski – Panie Radny, chyba naprawdę …… Komisje opinie składają 
do Wójta, i Wójt albo uwzględni, albo nie uwzględni. I tak jak widać nie uwzględnił tych 
wniosków Komisji Technicznej, poniewaŜ uwaŜa się za bezzasadne. 

Pan Bogdan Jaczyński – Panie Wójcie, powiem jeszcze raz: Pan nie moŜe nic działać 
w oparciu o opinie poszczególnych Komisji. Komisja, jeszcze raz mówię, opinie przedstawia 
Radzie i Rada musi ten wniosek odrzucić albo zaakceptować i dopiero na podstawie takiej 
opinii, czy takiego wniosku Rady Pan moŜe działać. I skończmy to, bo my tam od paru lat 
ciągniemy. 

Pan Józef Mosakowski – radzę przeczytać Statut, Panie Bogdanie. 
Pani Małgorzata Pelczarska – myślę, Ŝe nasza dyskusja nad budŜetem nie byłaby 

pełna, gdybym jednak Państwu nie przedstawiła odpowiedzi na moją interpelację dotyczącej 
budŜetu na 2010 rok. Pierwsze z pytań brzmiało: proszę o przedstawienie, udokumentowanie, 
uzasadnienie nakładów poniesionych na kanalizację w Nowym Wilkowie. Proszę Państwa,              
w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne nakłady poniesione mamy                    
w kwocie 438 tysięcy. To są nakłady poniesione na kanalizację w Nowym Wilkowie. Proszę 
Państwa, w roku 2006 w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym koszt cały kanalizacji                         
w Wilkowie miał wynosić 494 tysiące. Gdyby ta kanalizacja była zrobiona w odpowiednim 
czasie, dzisiaj byśmy dołoŜyli tylko 60 tysięcy. Nie musimy brać tak duŜych kredytów. 
Następny punkt – za jaką kwotę zostały zakupione grunty w Nowych Grochalach. To jest 
dyskusja jak gdyby dotycząca punktu, o którym mówił Pan Przewodniczący Fronczak.                      
I odpowiedź mam, Ŝe łączne nakłady na zakup tych gruntów były 805 tysięcy. Nie uzyskałam 
odpowiedzi, jakie były poniesione inwestycje na tym polu, chodzi mi o tą drogę, tu Pan 
Przewodniczący mówił o tej kwocie 152 tysiące plus jeszcze tam mamy kanalizację                      
i wodociąg w tej drodze? Wodociąg. Tak Ŝe jest to kwota, tu jest prawie, zakupiliśmy ten 
grunt prawie za 900 tysięcy, za 152 tysiące zrobiliśmy nakładkę drogi, to jest milion 
pięćdziesiąt tysięcy plus do tego wodociąg milion sto tysięcy. Chcemy to sprzedać za milion 
czterysta. Fajna gospodarność pieniędzmi. 



 21 

Pan Bogdan Jaczyński – ale Ŝeby się nie zagłębiać, Pani KoleŜanko Pelczarska. 
Powiedzieliśmy sobie, Ŝe to przesuwamy na następną sesję . I to będziemy rozmawiać                   
na następnej sesji. 

Pani Małgorzata Pelczarska – to jest kwota 805 tysięcy 859 tysięcy. To są łączne 
kwoty poniesione na zakup gruntów w Grochalach. 

Pan Józef Mosakowski – Pani czytała swoje pytania zadane, Pani pytała, ile Ŝeśmy … 
Pani Małgorzata Pelczarska – ja teraz chciałam, ja poprosiłam o głos Pana 

Przewodniczącego i chcę kontynuować, i proszę mi nie przeszkadzać. Kolejne pytanie – 
czego dotyczą nakłady poniesione na budowę kaŜdej z inwestycji dotyczącej wodociągów               
i muszę Państwu powiedzieć, Ŝe niektóre nakłady jest odpowiedź: planowane wydatki                  
do poniesienia w 2009 roku. Mamy 22 grudzień, kiedy wydamy 83 tysiące na sieć 
wodociągową Gniewniewice-Michałów-Nowa Mała Wieś? Budowa wodociągu Ośniki – 75  
tysięcy do poniesienia na zadanie w 2009 roku, kiedy to jeszcze wydamy. Sieć wodociągowa 
Leoncin-Michałów kwota poniesiona 108 tysięcy. Na co jeszcze wydamy 88 tysięcy? I jest 
jeszcze kilka takich niejasności w tym budŜecie. Chciałam jeszcze Państwu przypomnieć,          
Ŝe w inwestycjach, szczególnie wodociągowych 29 czerwca Pan Marek Miesiąc przedstawił 
nam propozycje złoŜenia trzech wniosków na trzy inwestycje: wodociąg Michałów, 
kanalizacja w Nowym Wilkowie i Oczyszczalnia Ścieków. Za połączenie tych trzech 
inwestycji, jak Pan Wójt mówił wtedy na sesji, mogliśmy dostać dodatkowe punkty. Tu 
jeszcze i cytuję Pana Wójta „tu jeszcze – mówi Pan do Pana Miesiąca – tu jeszcze Pan nie 
powiedział o tych punktach dlaczego wodociąg, dlaczego kanalizacja. A to dlatego, Ŝe są to 
dodatkowe punkty, jeśli ł ączy się wodociąg z kanalizacją, to wniosek otrzymuje większą ilość 
punktów. Później w tym rankingu jakoś to się lepiej przedstawia.” I mieliśmy za to dostać 
trzy punkty więcej w skali 10-stopniowej. Proszę Państwa, w odpowiedzi, którą otrzymałam, 
a teŜ mamy w tych dokumentach na inwestycje w 2009 roku, wodociąg Michałów-Leoncin 
nie występuje jako dofinansowanie ze środków z zewnątrz. Mamy dofinansowanie                            
na, wystąpienie o dofinansowanie na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków, natomiast                  
na budowę wodociągu Leoncin-Michałów w tej rubryce w ogóle nie występujemy. Całą 
inwestycję wodociągową mamy zbudować z własnych środków, z zaciągniętych kredytów. 
Dostałam teŜ odpowiedź na interpelację, Ŝe gmina Leoncin nie składa wniosków                               
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie budowy sieci 
wodociągowej w 2010 roku. 

Pan Józef Mosakowski – całe zdanie proszę przeczytać. 
Pani Małgorzata Pelczarska - gmina Leoncin nie składa wniosków do Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w 2010 roku. I 
dalej informacja dotycząca …… 

Pan Józef Mosakowski – ale niech Pani dokończy tą kwestię, bardzo proszę. Tam jest 
napisane, z jakiego powodu. 

Pani Małgorzata Pelczarska – nie, nie jest napisane, z jakiego powodu, przeczytałam 
Panu dwa razy tą samą treść. 

Pan Józef Mosakowski – jeśli Pani pozwoli, to ja będę odpowiadał …… 
Pani Małgorzata Pelczarska – na punkt 7 dotyczący, na jakim etapie mamy 

rozpatrywanie projektów o inwestycję dotyczącą kanalizacji i rozbudowy oczyszczalni, jest 
odpowiedź: wniosek o dofinansowanie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków                  
w Leoncinie podczas oceny formalnej nie uzyskał wymaganej liczby punktów z powodu 
nieuzyskania stosownego zaświadczenia z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
określa termin dostarczenia zaświadczenia na 14 dni, natomiast RDOŚ wydaje te dokumenty 
w ciągu 1 miesiąca i brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi 
Michałów spowodował brak moŜliwości uzyskania pozwolenia na budowę. Wniosek                       
dla zadania budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Wilków-Nowe Polesie jest na etapie 



 22 

rozpatrywania. Proszę Państwa, z wniosku, który był złoŜony w czerwcu na trzy inwestycje 
jak do tej pory mamy nadzieję, Ŝe będzie jedna tylko pozytywnie rozpatrzona. Dalej nie 
chciałabym dyskutować nad tym naszym nieszczęsnym budŜetem, mimo, Ŝe pytań jest bardzo 
duŜo. Ja chciałabym złoŜyć wniosek formalny o niegłosowanie nad projektem budŜetu na rok 
2010, poniewaŜ ma on wiele nieścisłości i jest nierealny. 

Pan Józef Mosakowski – Pani Radna, no jest mi za Panią wstyd, Ŝe Pani po dwóch 
kadencjach Rady Gminy nie orientuje się zupełnie, zupełnie w sytuacji gminy. Po pierwsze to 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, no ja widzę tego Pana, który się tak śmieje 
szyderczo za Panią, ale to są jego złe podpowiedzi i proszę tych podpowiedzi nie słuchać, 
Pani Małgorzato, bo to naprawdę nawet nie przystoi, Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska realizuje przedsięwzięcia o duŜych gabarytach, ponad regionalnych i ponad 
wojewódzkich, i projekty krajowe, czyli gmina nie ma moŜliwości ubiegania się, chyba                
Ŝe taka inwestycja duŜa, olbrzymia zostanie wpisana w projekt rządowy. To pierwsze. 
Pomyliły się Pani fundusze. Ja powtarzałem to na kaŜdej sesji, minionych sesjach, Ŝe gmina 
złoŜyła wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na inwestycje 
wodociągowe. To jest pierwsza kwestia. Trzy wnioski. To jest Polesie, to jest Gniewniewice-
Nowa Mała Wieś w kierunku Grochale, Ŝeby połączyć do tego, który został wybudowany, 
Ŝeby zamknąć tą nitkę i Michałów. To są trzy wnioski, które są złoŜone. Nie ma mowy                    
o samodzielnym wniosku do PROW-u czy RPO, Mazowieckiej Jednostki WdraŜania 
Programów Unijnych, jeŜeli chodzi o wodociąg na Michałów, bo ta inwestycja jest za mała, 
Ŝeby się ubiegać o takie środki. Ta inwestycja została dołoŜona równieŜ do kanalizacji                  
w Wilkowie i Polesiu. Jest to wspólne zadanie. Kawałek tego wodociągu został dopisany                   
i na dzień dzisiejszy, mówiłem na początku sesji, Ŝe w dniu wczorajszym proszą nas                                
o uzupełnienie dokumentów odnośnie tej inwestycji. Ona jest w rozpatrywaniu. I kolejna 
rzecz, proszę Pani, no nie został uwzględniony wniosek, poniewaŜ tak jak Pani przeczytała            
w odpowiedzi mojej, jest to zasadne. RDOŚ do tej pory nie wydał pozytywnej opinii                   
na budowę czy modernizację, przebudowę oczyszczalni w Michałowie. A dlaczego nie 
wydał? Dlatego, Ŝe nie ma planu zagospodarowania przestrzennego i nie wyda do czasu,              
do kiedy plan nie będzie uchwalony. I to samo było, zadawała Pani bardzo głupie pytania 
odnośnie Wilkowa nie wiedząc o tym albo nie wiem, nie uwaŜa Pani na sesji Rady Gminy,            
Ŝe plan dla Wilkowa Nowego był uchwalony dwie sesje do tyłu dopiero, więc nie moŜna było 
uzyskać pozwolenia na budowę i nie moŜna było czegokolwiek składać, bo naprawdę to nie 
ma sensu. Trzeba mieć przygotowane dokumenty. I nad tym pracujemy. A RDOŚ, powtarzam 
to kolejny raz, bo juŜ na kilku sesjach mówiłem, dokumenty w sprawie uchwalenia planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Michałów i dla miejscowości Nowy Wilków były 
złoŜone w 2008 roku do Wojewody. W 2008 roku w listopadzie został powołany RDOŚ, 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W kwietniu tego roku, 2009, dokumenty                    
od Wojewody zostały przekazane do RDOŚ-u do rozpatrywania i do tej pory RDOŚ 
rozpatruje. I w piątek albo w czwartek był człowiek, który robił nawet zdjęcia. Nakazano nam 
policzenie drzew w obrębie 1 kilometra od zrzutu kanalizacji, poniewaŜ jest to NATURA 
2000, porobić zdjęcia. I te dokumenty przygotowujemy. Mamy termin jeden albo dwa dni            
po świętach, Ŝeby to zebrać. Mamy juŜ pozwolenie na budowę kanalizacji w Wilkowie 
Nowym, dopiero odebrany albo w poniedziałek w tym tygodniu, albo odebrany w piątek                 
w ubiegłym tygodniu dopiero i Pani zadaje takie pytania, a dlaczego się buduje tyle,                          
a dlaczego to, a dlaczego tamto. To proszę mieć pretensje do przepisów, do Urzędów,               
które decydują o tym, dlaczego tak długo to trwa. No niestety tak długo to trwa. 

Pani Anna Krzyczkowska – szanowna Rado, ja chciałabym Państwu tylko takie małe 
słowo przypomnienia. Proszę pamiętać o tym, jaki gmina Leoncin posiada budŜet i jakie 
posiadamy potrzeby. W naszym Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, w dokumencie, który był 
tworzony wspólnie, przy udziale mieszkańców i wszystkich tutaj nas obecnych, zostały 
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zapisane takie a nie inne inwestycje, poniewaŜ na takie inwestycje zostały składane wnioski                    
i w tym czasie, kiedy był dokument tworzony te wnioski i te inwestycje były potrzebą.                   
W Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Państwo macie napisane jak dana inwestycja będzie 
przebiegała w latach i jakie przewidujemy koszty, skąd jakie środki. My jako gmina nie 
jesteśmy w stanie naprawdę pociągnąć z własnych środków budŜetu wielu zadań. Nie 
wykonamy ich, musimy szukać wsparcia z zewnątrz. Jak moŜemy szukać wsparcia? MoŜemy 
szukać właśnie ze środków unijnych, a tu proszę pamiętać o tym, Ŝe są ogłaszane konkursy              
i albo gmina będzie próbowała składać wnioski i pozyskiwać te pieniądze, albo opuścimy 
ręce, nie będziemy składali wniosków i będziemy czekali nie wiem, na co, Ŝe ktoś nam 
przyjdzie i to wykona. Natomiast nie ma nigdzie zapewnionego, Pani Radna, Ŝe to, Ŝe my 
jako gmina złoŜymy wniosek, to my te pieniądze dostaniemy. Proszę pamiętać o tym, Ŝe to 
jest postępowanie konkursowe, konkursy są najczęściej otwarte, są konkretne pieniądze i te 
pieniądze są rozdysponowane dla najlepszych wniosków. I nie zawsze, jeŜeli złoŜymy 
wniosek, to te pieniądze dostajemy i teŜ tak nie moŜna podchodzić, Ŝe jak zostały złoŜone 
wnioski, to te pieniądze nam się naleŜą. Nie, nasz wniosek przechodzi ocenę, jedną, drugą, 
konkretnie i są wybierane wnioski najlepsze. I pieniądze są dawane tylko najlepszym. 
Natomiast jeŜeli nie będziemy w ogóle po te pieniądze sięgać, to nie będziemy w stanie 
naprawdę z własnych pieniędzy budŜetowych wielu rzeczy wykonać. 

Pani Małgorzata Pelczarska – jeśli juŜ Pani przytoczyła Wieloletni Plan Inwestycyjny, 
proszę porównać zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, który wprowadziła Rada 
Gminy z dokumentem, który otrzymałam na początku grudnia, bo poprosiłam P. Gontarek               
o uaktualnienie mi wszystkich zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Zobaczy Pani,         
Ŝe uchwała podjęta przez Radę jest zupełnie inna i wartości wpisane są zupełnie inne niŜ ten 
aktualny Plan, na który się Pani powołuje. Jest to dokument sfałszowany. Teraz chciałabym ... 

Pani Anna Krzyczkowska – przepraszam bardzo, jeŜeli Pani publicznie zarzuca 
fałszerstwo dokumentu,  

Pani Małgorzata Pelczarska – proszę przejrzeć.  
Pani Anna Krzyczkowska – to ja przypominam, Ŝe jest Pani … 
Pani Małgorzata Pelczarska – niech Pani mnie nie poucza, ja Pani powiedziałam. 
Pani Anna Krzyczkowska – proszę Państwa, jeŜeli Pani Radna zarzuca publicznie 

podczas obrad sesji sfałszowanie dokumentu, to ja tylko przypominam, Ŝe organem 
właściwym do ścigania fałszerstw jest – są organy ścigania i Pani jako osoba publiczna ma 
obowiązek złoŜenia zawiadomienia o fakcie fałszerstwa. 

Pani Małgorzata Pelczarska – nie mam takiego obowiązku. 
Pani Anna Krzyczkowska – publicznie Pani stwierdziła fakt fałszerstwa, myślę,                    

Ŝe Pani dalej swoje zadanie wykona. 
Pani Małgorzata Pelczarska – dane są nieprawdziwe, pomiędzy uchwałą podjętą                  

przez Radę Gminy a dokumentami, które otrzymałam od pracownika obsługującego gminę. 
W tym moŜna wyczytać. Teraz – Panie Wójcie, to czy moje wnioski są głupie czy mądre,              
to nie jest Pańska, to Pan wcale nie jest do tego upowaŜniony. 

Pan Antoni Gruszka – ale ja bardzo proszę, jeszcze jakieś krótkie pytania                              
i przechodzimy do głosowania. 

Pani Małgorzata Pelczarska – Panie Przewodniczący, ja jestem, nie wiem, wymyślana 
od głupich interpelacji 

Pan Antoni Gruszka – będziemy głosować za lub nie i nie będziemy teraz tutaj                  
do wieczora siedzieć po prostu i jednego wertować w kółko, tak Ŝe bardzo proszę jeszcze 
krótko o konkretne pytania. 

Pani Małgorzata Pelczarska – i w związku z tym ja wskazałam odpowiedź, pokazałam 
odpowiedź na moją interpelację i podkreśliłam, Ŝe te zadania, które są umieszczone                        
w budŜecie gminy są nie do zrealizowania i wcale nie jest w nich zapisane, Ŝe gmina 
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występuje o jakiekolwiek dofinansowanie z zewnątrz na budowę wodociągów. Te wodociągi 
w tym budŜecie są zaplanowane jako budowa ze środków własnych. 

Pan Józef Mosakowski – proszę Pani, niech Pani głośno odczyta pytanie jakie Pani 
zadała. Zapytała Pani w tym wniosku, czy gmina składała i jakie wnioski do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska. Odpowiedziałem bardzo grzecznie, Ŝe gmina nie składała 
Ŝadnych wniosków do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Tylko krótko. Na to, co 
Pani zapytała, odpowiedziałem Pani, bo nie składała. Natomiast kolejny raz do Pani jakoś nie 
moŜe trafić, Ŝe kolejny raz złoŜyliśmy trzy wnioski na wodociągi do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska. To jest zupełnie inna instytucja, która realizuje zadania 
właśnie gminne, powiatowe i takie tutaj regionalne, a nie ponad regionalne,                              
ponad wojewódzkie i krajowe. 

Pani Małgorzata Pelczaeska – ja jeszcze mam pytanie do Pani Skarbnik. W związku            
z tym, Ŝe do 30 września mieliśmy duŜe niewykonanie w dochodach w podatku dochodowym 
od osób fizycznych, była to kwota na około milion złotych i w podatku od nieruchomości, 
była to kwota około 300 tysięcy, czy na dzień dzisiejszy te kwoty się zmniejszyły i w jakim 
procencie. 

Pan Antoni Gruszka – ale ja poproszę Panią Skarbnik, Ŝeby odpowiedziała to                     
w następnym punkcie, dlatego, Ŝe to chodzi o rok 2009, tak Ŝe myślę, Ŝe w następnym 
punkcie niech odpowie, a teraz zajmijmy się budŜetem na 2010. Bardzo proszę Pan Wójt,            
ale Pan Bogdan Jaczyński był pierwszy. 

Pan Bogdan Jaczyński – proszę Państwa, dlatego ja tak bardzo protestowałem, znaczy 
ja Państwu powiem, dlaczego ja tak bardzo protestowałem, Ŝeby to odłoŜyć, co mówiła 
KoleŜanka Pelczarska na dalsze. Ja bardzo proszę, Ŝeby wszyscy zauwaŜyli, co się stało w tej 
chwili. Komisja Techniczna złoŜyła dwa wnioski. Jeden wniosek, znaczy, które nie były                
w ogóle uwzględnione przez Wójta. Większość głosów Rady te wnioski, wniosek jeden 
Komisji Technicznej powinien zostać przyjęty. Musimy rozpatrzeć następnie drugi wniosek 
Komisji Technicznej, bo w tej sytuacji ja sobie nie wyobraŜam, Ŝe sami Radni z siebie zrobią 
idiotów, skoro większość członków Komisji Technicznej głosuje za odrzuceniem                           
w paragrafie 5 punktu 2 podpunktu a, no to w tej sytuacji nie wiem, nie ma takiej moŜliwości, 
Ŝeby ci ludzie równieŜ głosowali za przyjęciem tego budŜetu. I zostawmy ten temat, 
powiedziałem, później. Musimy rozpatrzeć jeszcze następny wniosek, jako Rada, Komisji              
i koniec. I jest po wszystkim. 

Pani Joanna Bońkowska – z tej całej dyskusji po prostu wywnioskowałam,                          
Ŝe ogromną przeszkodą nawet w składaniu tych wniosków jest brak planu przestrzennego 
zagospodarowania naszej gminy. Ja chciałam zapytać Pana Wójta, czy Pan widzi realną 
szansę na przyspieszenie prac w 2010 roku nad tym planem przestrzennego 
zagospodarowania dla naszej gminy. 

Pan Józef Mosakowski – na chwilę obecną trzyma nie plan zagospodarowania 
przestrzennego a studium wykonalności do planu zagospodarowania przestrzennego i tam jest 
podjęta uchwała. Z rozmów, jakie prowadziliśmy z firmami urbanistycznymi, no to są 
potęŜne pieniądze, których nie mieliśmy w tym roku w budŜecie i stąd teŜ w przyszłorocznym 
budŜecie te środki są wyŜsze. Natomiast chciałbym Panu Jaczyńskiemu odpowiedzieć tutaj    
na jego wywody, bo ja rozumiem, Ŝe Pan wstaje, dwoi się i troi, tylko Ŝe, Panie Bogdanie, to 
naprawdę nie ma nic wspólnego, czy Komisja negatywnie, czy pozytywnie, czy stawiała 
wniosek. Państwo Ŝeście składali ten wniosek do Wójta i Wójt tego nie uwzględnił,                       
a z prostych przyczyn. Ja podawałem, bo ja nie widzę zasadności zdejmowania na chwilę 
obecną z inwestycji pieniędzy przed przetargiem. Jeśli się rozstrzygnie przetarg i będą 
pieniądze do wydania, zostaną, to one zostaną przez Radę zagospodarowane i ja wierzę,             
Ŝe dobrze, bo do tej pory tak było. Natomiast drugi wniosek, który tutaj Pan Fronczak 
proponuje, to ja się jemu wcale nie dziwię, no ja jak bym mieszkał w Zakroczymiu, to teŜ 
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bym nie popierał dofinansowania do wody dla mieszkańców. Bardzo proste. Proszę Pana,             
no jeśli naprawdę Pan nie chce dopłacić mieszkańców, Ŝeby ta woda była tańsza, to proszę 
podać przyczynę, dlaczego, bo nie bardzo wiemy. Nie bo nie, to za mało. 

Pan Włodzimierz Fronczak – przepraszam bardzo, ja dałem wniosek pod głosowanie, 
głosowała cała Rada, więc proszę ….. 

Pan Antoni Gruszka – Pan Fronczak nie musi się wypowiadać na ten temat. 
Pan Włodzimierz Fronczak – ja składałem wniosek Komisji Technicznej, więc proszę 

po prostu mi tak nie mówić, Ŝe po prostu ja składałem swój własny wniosek. Tu są to 
oszczerstwa w tym momencie. 

Pan Józef Mosakowski – ale powiedziałem Panu, dlaczego ja go nie uwzględniłem. 
Pan Włodzimierz Fronczak – nie, ja składałem wniosek przedstawiony przez Komisję 

Techniczną i jako Przewodniczący jestem zobligowany po prostu go przedstawić. Po prostu.  
Pan Józef Mosakowski – a Panowie chcecie wymóc na Radzie, bo taka jest Wasza 

wola. Nie ma Ŝadnego uzasadnienia do tego wniosku.  
Pan Antoni Gruszka – Panie Wójcie, nikt nie wymógł, kaŜdy Radny głosuje, tak jak 

uwaŜa. 
Pan Józef Mosakowski – Panie Przewodniczący, ja uwaŜam, Ŝe najistotniejsze to jest 

uzasadnienie.  
Pan Antoni Gruszka – tak jak Pan próbuje wymóc, tak i wszyscy inni. Tak Ŝe nie ma 

tu się nic jedno do drugiego. Jeśli chodzi o 150 tysięcy, było przegłosowane juŜ. I teraz ten 
następny wniosek właśnie, który dotyczy drogi w Grochalach. 

Pan Józef Mosakowski – Panie Przewodniczący, czy ja mogę jeszcze jedno zdanie? 
Pan Antoni Gruszka – później. 
Pan Józef Mosakowski – ale Pani Pelczarskiej pozwolił Pan zdominować całą sesję,            

a Wójt nie moŜe odpowiedzieć? 
Pan Antoni Gruszka – no nie. 
Pan Józef Mosakowski – dziękuję bardzo. 
Pan Antoni Gruszka – ja bym prosił Przewodniczącego Komisji Rolnej o następny 

wniosek, przegłosujmy i naprawdę prowadźmy dalej sesję, bo w tej chwili trochę wygląda to 
śmiesznie. 

Pan Włodzimierz Fronczak – drugi wniosek był pomniejszenie kwoty inwestycji               
na 2010 rok o nazwie „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej Nowe Grochale-Stare 
Grochale” o kwotę poniesionych juŜ nakładów finansowych czyli o 152 tysiące, planowany 
wydatek na tą inwestycję w 2010 roku powinien wynosić milion 248 tysięcy. 

Pan Antoni Gruszka – jest to rozumiem wniosek do Wójta. 
Pan Włodzimierz Fronczak – tak, Komisji Technicznej, która prosi Radę o wyraŜenie 

opinii całej Rady. 
Pan Antoni Gruszka – kto z Radnych jest za takim wnioskiem, proszę o podniesienie 

ręki do góry. 
Za wnioskiem głosowano 4 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” i 2 głosach 

„wstrzymujących się”. 
 
Pan Jacek Ciepluch – nie ma Ŝadnego znaczenia, czy przeszedł ten wniosek czy nie, 

bo nad tymi wnioskami i ich realizacją będziecie od nowa głosować przy kaŜdej konkretnej 
uchwale. Proszę tego nie traktować w kategoriach poraŜek czy zwycięstwa, bo i tak jeszcze 
raz merytoryczna uchwała będzie podejmowana. 

Pan Michał Chmielarz – ja tylko króciutkie pytanie, załączniki 18 i 19. Które to 
załączniki, Pani Skarbnik, które to załączniki? Bo mamy do 12. 

Pani Małgorzata Kurek – ja Państwa przepraszam, ale ja wczoraj wieczorem 
kserowałam tę uchwałę i one są bez zmian, tak samo jak całą treść projektu uchwały macie 
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Państwo podłączone do, stanowi załącznik do Zarządzenia Wójta, w takiej samej wersji                     
z jedną tylko poprawką błędu rachunkowego, Państwo teraz macie przedstawione                        
do głosowania. Natomiast rzeczywiście, widocznie maszyna mi juŜ odmówiła posłuszeństwa, 
bo kserowałam to wczoraj wieczorem, więcej niŜ całą ryzę papieru. Ale te załączniki są, na 
pewno. 

Pani Małgorzata Pelczarska – ja jeszcze chciałam się spytać w związku z tym, co Pani 
przed chwilą powiedziała, Pani Skarbnik, czy projekt budŜetu, który otrzymaliśmy                         
na wspólne posiedzenie Komisji, róŜni się jednak od projektu, który dzisiaj dostaliśmy, czy 
zupełnie nie? 

Pani Małgorzata Kurek – czy się róŜni? Rzeczywiście wyłapaliśmy, Ŝe się nie odbiły 
dwa załączniki, ale obiecuję Państwu, Ŝe to uzupełnię, natomiast nad całością juŜ 
rozmawialiśmy w czasie Komisji. 

Pani Małgorzata Pelczarska – czy odnosząc się w tej chwili do Statutu – dostaliśmy              
w terminie cały komplet dokumentów odnośnie budŜetu czy nie, Panie Mecenasie? 

Pani Małgorzata Kurek – oczywiście, Ŝe tak. 
Pani Małgorzata Pelczarska – mam pytanie do Pana Mecenasa. 
Pan Jacek Ciepluch – poniewaŜ Pani sugerowała pewne rzeczy z materiałami                

przed pierwszą przerwą, to ja sobie zadałem, Ŝe tak powiem, ten trud, Ŝeby sprawdzić, jakie 
materiały poszły do Rady. OtóŜ Zarządzeniem Wójta bodajŜe w listopadzie został skierowany 
zgodnie z przepisami na ręce Rady projekt budŜetu. To co Państwo teraz macie, to jest tylko 
przetworzona technicznie forma materiałów. Materiały listopadowe, które Państwu 
przekazano, są kompletne i są pełne. 

Pani Joanna Bońkowska – ale przepraszam, ja nie mam załącznika 18 nawet w tym 
załączniku, co Wójt dał. Tego załącznika 18 nie mam do projektu, proszę mi wierzyć.  

Pan Jacek Ciepluch – znaczy, jak nie ma, to niema, to ja tutaj, Ŝe tak powiem,                     
nic Państwu nie wymyślę więcej, no bo albo coś jest, albo czegoś nie ma. Zakładam, Ŝe ten 18 
i 19 jest w projekcie budŜetu przekazanym zarządzeniem Wójta z listopada bieŜącego roku. 

Pani Małgorzata Pelczarska – Panie Przewodniczący, ta sesja jest źle przygotowana 
pod względem formalno-prawnym i proszę o odrzucenie projektu budŜetu na rok 2010. 

Pani Małgorzata Kurek – a ja proszę o 5 minut, ja to zaraz wyjaśnię, dobrze? 
Pan Antoni Gruszka zarządził 5 minut przerwy. 
Pan Jacek Ciepluch po przerwie – nr 18 i 19, tak się Pani Skarbnik zdenerwowała,               

Ŝe nie odczytała w sposób właściwy od razu przepisu. Problem polega w chochliku 
drukarskim, rzecz jest w błędnym podaniu załączników, chodzi w tym przepisie o załącznik 
11 i 12. I ten załącznik jest w materiałach. 

Pani Małgorzata Kurek – tak, bardzo proszę, juŜ rzeczywiście zakręciło się wszystko. 
Załącznik 11 stanowi Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i tak Państwo 
macie, zaciąganie zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne i to jest załącznik 11, natomiast załącznik 12 stanowi wydatki na programy                  
i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. I to jest 
właśnie załącznik 12. Tak Ŝe bardzo przepraszam, nie zweryfikowałam tego, a juŜ tak ……. 

Pan Jacek Ciepluch – prosimy o sprawdzenie tych załączników jeszcze, Ŝeby nie było 
problemów. Bardzo dziękujemy za wyłapanie błędu, bo byśmy prostowali znowu uchwałą. 

Pan Antoni Gruszka – czy jeszcze krótko ktoś w sprawie uchwalenia budŜetu? Nie 
widzę. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia 
budŜetu gminy na rok 2010, proszę o podniesienie ręki do góry. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2010 rok głosowano 
13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XL/60/09 w załączeniu. 
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Do punktu 11 
Pani Małgorzata Kurek – proponujemy dzisiaj, przedstawiamy Państwu projekt 

uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na rok 2009. Nasze propozycje 
dotyczą zwiększenia wydatków budŜetu gminy o kwotę 9 511 złotych i zmniejszenia 
wydatków budŜetu gminy o kwotę 9 511 złotych. Zmiany te pociągają za sobą zmiany w 
załączniku inwestycyjnym. Są to przesunięcia, ale dodatkowo zwiększamy środki na zadanie 
inwestycyjne budowa boiska przy Zespole Szkół w Leoncinie o 3 i pół tysiąca. 

Pani Małgorzata Pelczarska – proszę mi przypomnieć, kiedy na Komisjach te zmiany 
w budŜecie były omawiane. 

Pani Małgorzata Kurek – czy pytanie było kierowane do mnie? A mogę prosić                      
o powtórzenie? Przepraszam. 

Pani Małgorzata Pelczarska – kiedy na Komisjach były omawiane proponowane 
zmiany w budŜecie? 

Pani Małgorzata Kurek – projektu tej uchwały nie mieliście Państwo na Komisjach, 
ona została Państwu przesłana mniej więcej tydzień temu pocztą. 

Pani Małgorzata Pelczarska – Panie Przewodniczący, znowu nie został spełniony 
wymóg formalno-prawny o wprowadzeniu pod obrady sesji projektu uchwały. 

Pan Antoni Gruszka – ale czy Pani Radna dostała tydzień temu? 
Pani Małgorzata Pelczarska – Panie Przewodniczący, mam przeczytać Panu punkt 

Statutu odnośnie wprowadzania uchwał Rady Gminy? „Projekt uchwały, spełniający wymogi 
formalno-prawne, moŜe być wniesiony bezpośrednio do Rady Gminy po uprzednim 
zaopiniowaniu przez właściwe komisje Rady Gminy.” Paragraf 50 punkt 4 Statutu Rady 
Gminy. Dziękuję.  

Pan Antoni Gruszka – to ja mam jeszcze jedno pytanie. Na pewno będzie z końcem 
roku jedna sesja i na pewno będą zmiany w budŜecie. Co wtedy? TeŜ komisje będziemy 
musieli robić? Bo to jest koniec roku. 

Pani Małgorzata Pelczarska – Panie Przewodniczący, prawo jest prawem i nauczmy 
się go przestrzegać wszyscy. 

Pan Antoni Gruszka – ale jest to koniec roku, o ile spływają jakieś pieniądze, one 
spływają międzyczasie. 

Pani Małgorzata Pelczarska – Panie Przewodniczący, czy Pan zajmuje się finansami 
gminy? Ja oczekuję tej odpowiedzi od ludzi, którzy zajmują się finansami gminy. 

Pani Joanna Bońkowska – ja mam pytanie, czy tak podjęta uchwała, bo ja nie mam nic 
przeciwko tej uchwale, będzie zgodna z prawem i moŜe obowiązywać, jeŜeli nie była                      
na komisjach przedkładana.  

Pan Jacek Ciepluch – to znaczy, proszę Państwa,  Statut nie przewidział skutków 
prawnych, ale moŜe się okazać, Ŝe brak uchwał Komisji w przedmiocie zmian, no jednak               
do budŜetu, będzie poczytany jako niezgodnie z procedurą przeprowadzony, pełną.                       
W związku z czym naleŜy chyba jednak odłoŜyć tę uchwałę do czasu zwołania Komisji.  

Pan Antoni Gruszka – a kiedy zwołamy Komisje, właśnie. 
Pani Anna Krzyczkowska – ja mam pytanie do Pana Radcy Prawnego,                              

czy w zaistniałej sytuacji, bo jak wszyscy wiemy, budŜet jest tworem Ŝywym i zmiany                  
do budŜetu będą trwały, bo to jest procedura ciągła, proces ciągły. Zostaje przygotowany 
projekt uchwały omawiany na Komisjach, dzień przed sesją wpłwają jeszcze dokumenty, 
które po prostu trzeba uwzględnić i wprowadzić bądź wyprowadzić jakieś środki, zmienić. Ja 
mam pytanie takie, czy w zaistniałej sytuacji, jakie zostało zgłoszone przez Panią Radną,                
Ŝe ten projekt uchwały nie był opiniowany przez Komisje, moŜna przerwać posiedzenie obrad 
sesji, niech się Komisje zbiorą, zaopiniują projekt i zostanie wprowadzony na obrady sesji. 
Czy to jest moŜliwe, Panie Mecenasie? 
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Pan Jacek Ciepluch – formalnie nie ma przeszkód. Nie ma przepisu, który by zabronił 
zarządzenia przerwy w obradach, zebrania się Komisji i wydania opinii, nie ma. 

Pan Antoni Gruszka – ale co to zmieni? 
Pan Jacek Ciepluch – czyli rozumiem, Ŝe zmierzamy do kolejnej przerwy, opinii 

Komisji i ewentualnie głosowania. 
Pan Antoni Gruszka – ale ja juŜ powiedziałem, będziemy mieli sesję z końcem roku. 

Będzie to sesja nadzwyczajna. I wtedy będą uchwały, i co, i wtedy zagłosujemy i będą ……. 
No więc ja czegoś nie rozumiem, naprawdę. 

Pan Bogdan Jaczyńki – Panie Przewodniczący, Panie Mecenasie, nie Ŝartujmy sobie. 
Słuchajcie, prawda …… 

Pani Anna Krzyczkowska – szanowna Rado, ja naprawdę raz jeszcze Państwa proszę, 
poniewaŜ budŜet jest rzeczą, którą musimy realizować. Urząd Gminy posiada zobowiązania, 
które musi zapłacić w czasie. Po to są te zmiany w budŜecie. Ja raz jeszcze wnoszę, bardzo 
proszę Radę o przerwanie obrad sesji, zaopiniowanie przez Komisje i przyjęcie uchwały. 
Proszę pamiętać o tym, Ŝe musimy wykonać podjęte zobowiązania, po to jest ta uchwała. 

Pan Michał Chmielarz – jeszcze miałbym prośbę, jak będzie ta sesja ….. 
Pan Antoni Gruszka – ale ja w dalszym ciągu nie wiem, niech mi ktoś wyjaśni, co 

zrobimy z końcem roku. Nie będzie Komisji. I nie było Komisji, a Ŝeśmy uchwały uchwalali. 
Pan Michał Chmielarz – godzinę przed sesją zwoływać Komisje. 
Pan Antoni Gruszka – tylko dlatego, Ŝe było w nazwie „sesja nadzwyczajna”? Proszę 

Państwa, robimy cyrk i sami jako radni się ośmieszamy. Raz Rada głosuje i wszystko jest 
dobrze drugi raz Rada nie moŜe przegłosować budŜetu. 

Pan Bogdan Jaczyński – szanowni Radni, ja proponuję tak: przegłosujemy ten 
wniosek, który został złoŜony, albo go przyjmiemy, albo go odrzucimy z tym 
niebezpieczeństwem, Ŝe jeŜeli ktoś z Radnych zechce zaskarŜyć uchwałę Rady, to będzie miał 
podstawy prawne, będziemy głosować jeszcze raz. Tak to sprawa wygląda. 

Pan Antoni Gruszka – jestem za takim wnioskiem. 
Pan Jacek Ciepluch – proszę Państwa, nie ma wyboru, bo sytuacja wygląda w sposób 

następujący: jeśli przyjmiemy, Ŝe przecieŜ członkowie Komisji nie są osobami spoza Rady, są 
członkami Rady i jeŜeli nie ma zastrzeŜenia co do braku opinii Komisji, to nie jest to 
przestępstwo aŜ tak wielkie, Ŝeby, Ŝe tak powiem, negować podjętą uchwałę. Natomiast 
sytuacja diametralnie się zmienia w sytuacji, kiedy z sali wśród radnych pada zastrzeŜenie,              
Ŝe ma być komisja. Nie ma wtedy akceptacji rady co do pominięcia komisji, nie ma takiej 
moŜliwości. Więc albo jest, padło dzisiaj zastrzeŜenie, i komisja się musi odbyć. 

Pan Włodzimierz Fronczak – po prostu tracimy czas i juŜ by była komisja się odbyła               
i by było drugie głosowanie. Zróbmy przerwę, 5 minut komisja i jedziemy dalej. To jest tylko 
głosowanie i do widzenia. 

Pan Antoni Gruszka – czy Radni są za? Ośmieszamy się. Ja zapytam, jak przyjdzie 
głosować z końcem roku uchwały. 

Pan Jacek Ciepluch – spostrzeŜenie formalne – protokół z Komisji będzie 
załącznikiem do protokołu z sesji, która odbywa się w trakcie i będzie stanowiło załącznik. 

 
Pan Antoni Gruszka – wznawiam obrady sesji /godz. 13.15/. Jesteśmy w punkcie 11 

wprowadzenie zmian w budŜecie gminy na rok 2009. Czy jeszcze jakieś pytania? O ile nie 
ma, kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie 
gminy na rok 2009 proszę o podniesienie ręki do góry. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie gminy głosowano 
13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się. 

Uchwała Nr XL/61/09 w załączeniu. 
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Do punktu 13 
Pan Antoni Gruszka – odczytał projekt uchwały w sprawie przekazania zadań                       

z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych Ośrodkowi Pomocy Społecznej. 
Pan Jacek Ciepluch wyjaśnił, Ŝe to jest uzupełnienie kompetencji kierownika. 
Za przyjęciem uchwały głosowano jednogłośnie 14 głosami „za” przy braku głosów 

„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. 
Uchwała Nr XL/62/09 w załaczeniu. 
 

Do punktu 14 
Pan Antoni Gruszka – odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę                                 

Nr XXXII/27/09 w sprawie wyraŜenia zgody na wyodrębnienie w budŜecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki. 

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

Uchwała Nr XL/63/09 w załączeniu. 
 

Do punktu 15 
Za przyjęciem protokołu z XXXIX – zwyczajnej sesji Rady Gminy głosowano                    

13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i braku głosów„wstrzymujących się”. 
Pani Małgorzata Pelczarska – Panie Przewodniczący, czy ja mogę jeszcze do punktu 

15? Zgodnie ze Statutem Gminy Komisja Rewizyjna powinna przedstawić plan pracy Radzie 
Gminy na kolejny rok i chciałabym to dzisiaj zrobić, bo jest to, sądzę, ostatnia zwyczajna 
sesja. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok. 

Pan Antoni Gruszka – ale to moŜe być w nowym roku przecieŜ, nie musi być dziś. 
Pani Małgorzata Pelczarska – według Statutu powinnam to przedstawić do końca 

roku. Jaki jest problem? Mam trzy punkty. 
Pan Antoni Gruszka – ale słuchajcie, przedłuŜamy naprawdę, juŜ Sołtysów się 

wykruszyło. 
Pani Małgorzata Pelczarska – Panie Przewodniczący, mam trzy punkty, juŜ bym 

dawno skończyła. 
Pan Antoni Gruszka – tak jak byśmy to robili – no mamy dzień dzisiaj, jaki mamy, 

mamy się połamać opłatkiem, a ……. 
Pani Małgorzata Pelczarska – to nie moja wina, Ŝe ta sesja jest w tym dniu. Jednostki 

kontrolowane: Urząd Gminy Leoncin pierwsza kontrola kompleksowa wyjazdów słuŜbowych 
pod kątem celowości i uzasadnione wydatki finansowe i to jest luty 2010. Druga kontrola 
kompleksowa dotyczy znowu ściągalności i naliczania podatków przez Urząd, termin kontroli 
sierpień 2010 i trzecia kontrola kompleksowa prowadzonych inwestycji w gminie Leoncin, 
chodzi o dokumentację i wykonanie tych inwestycji, które gmina prowadzi. Termin realizacji 
tej kontroli kwiecień 2010. I jeszcze jedna informacja, którą chciałam złoŜyć na ręce Pana 
Przewodniczącego – odczytała wniosek 5 radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej 
/kserokopia w załączeniu/. Podpisało 5 Radnych i tu złoŜę na ręce Pana Przewodniczącego.  

Pan Antoni Gruszka – proszę Państwa, musimy wrócić, jak juŜ jesteśmy, chodzi nam          
o następny rok, ustalmy wreszcie, w jakich godzinach mają odbywać się sesje i przegłosujmy, 
bo naprawdę jednemu radnemu pasuje o tej godzinie, drugiemu o tej. Nie moŜe tak być, 
naprawdę. Ustalaliśmy o 9 godzinie sesje, więc ja proszę o przegłosowanie dzisiaj tego 
punktu. Kto z Państwa Radnych jest za dziewiątą godziną proszę o podniesienie ręki do góry. 

Za utrzymaniem godziny 9.00 odbywania sesji głosowano 10 głosami „za” przy                   
2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”. /W czasie głosowania nieobecny Radny 
Pan Władysław Michałowski, który opuścił obrady sesji o godz. 13.40/.  
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Pani Małgorzata Pelczarska – w tym przypadku mówimy o sesji nadzwyczajnej, Panie 
Przewodniczący. To było na wniosek właśnie niektórych Radnych.  

Pan Antoni Gruszka – jak juŜ jesteśmy przy sesjach. Na Wójta wniosek, Ŝeby moŜe 
kaŜdy juŜ sobie zaplanował, Ŝe musimy sesję zwołać. 

Pan Józef Mosakowski – chciałbym dwudziestego dziewiątego sesję nadzwyczajną, tą 
„czyszczącą” tak zwaną. 

Pan Antoni Gruszka – ale teŜ nie chciałbym w godzinach późniejszych. 
Pan Józef Mosakowski – propozycja jest, Ŝeby to było o 9 rano. Ja widziałem,                   

Ŝe większość jest za tym, Ŝeby była rano, ja teŜ byłbym za tym, poniewaŜ na sesje ja muszę 
zatrzymywać pracowników, którzy pracują do godziny 16 i później muszę oddawać dni 
wolne, albo niestety, więc naruszam czas pracy. Więc uwaŜam, Ŝe sesja powinna być, moŜe 
nie o 9, moŜe o 10, jak Państwo sobie Ŝyczycie, ale naprawdę ……. Ja myślę, Ŝe tych 
tematów nie będzie duŜo i nie będzie takiej burzliwej dyskusji. Proszę Państwa, to wiąŜe się 
teŜ z wykonaniem jeszcze przelewów, poniewaŜ banki przyjmują do którejś tam godziny,              
w związku z tym chcielibyśmy, Ŝeby to było dwudziestego dziewiątego. JeŜeli uznacie 
Państwo, Ŝe 28 jet lepszy, ja nie mam nic przeciwko.  

Pan Antoni Gruszka – to zróbmy dwudziestego dziewiątego o godz. 9.00 i rozumiem, 
Ŝe nie powiadamiamy. KaŜdy jest powiadomiony. 

Pani Małgorzata Pelczarska – ja mam prośbę, Panie Przewodniczący, Ŝeby Pan podał 
pod głosowanie ten mój Plan pracy, Ŝeby po prostu Rada go zatwierdziła. 

 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010 został zatwierdzony jednogłośnie                   

13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. 
 
Pan Arkadiusz Śliwi ński – czy mogę jeszcze do tego Planu? 
Pan Antoni Gruszka – chwileczkę. 
 

Do punktu 16 
Pan Antoni Gruszka – odczytał wniosek Samodzielnego Zespołu Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Maz. /kserokopia wniosku w załączeniu/. 
Panie Wójcie, czy dziś musimy głosować nad tym wnioskiem, czy na następnej sesji? 

Pan Józef Mosakowski – ja nie wiem, jakie ustalenia poczyniła Pani Skarbnik z Panem 
Mecenasem, bo jeśli tutaj wyrazimy zgodę na jakąś kwotę, to ja bym chciał to sfinansować            
z rezerwy Wójta, w związku z czym nie wiem jakie są moŜliwości prawne, poniewaŜ zwykle 
to, co Ŝeśmy robili, to pisaliśmy porozumienie ze Starostwem i przekazywaliśmy na zakup 
łóŜek czy inne pieniądze. Natomiast tu nie wiem, czy jest ustalone z Mecenasem, jak to 
zrobić? 

Pani Małgorzata Kurek – są właściwie trzy moŜliwości, ale kaŜda i tak wymaga 
podjęcia uchwały Rady Gminy, więc i tak tego dzisiaj nie załatwimy. Pierwsza i najczęściej 
praktykowana to jest taka, Ŝe poniewaŜ utrzymanie Szpitala jest zadaniem Powiatu, do tej 
pory jak cokolwiek robiliśmy, zawieraliśmy porozumienie i udzielaliśmy pomocy finansowej 
Powiatowi nowodoworskiemu. Środki te, była taka intencja tego porozumienia, Ŝe one 
zostaną przekazane Szpitalowi na konkretny cel i tak było realizowane, te środki były teŜ 
rozliczane, wpływało do nas rozliczenie. Istnieje moŜliwość taka, jak zaproponował Pan 
Wójt, zarządzeniem Wójta moglibyśmy przenieść pieniądze z rezerwy Wójta na konkretny 
wydatek, z tym, Ŝe jest to wydatek inwestycyjny, jest to zakup, który wymaga zmiany                    
w załączniku inwestycyjnym i jest to załącznik do uchwały Rady Gminy. UwaŜam, Ŝe i tak 
trzeba by było podjąć uchwałę i wprowadzić zmiany w tym załączniku. A jeszcze propozycja 
Mecenasa, poniewaŜ była taka propozycja, Ŝe moŜna by było zakupić w ramach własnych 
środków, przyjąć to na stan Urzędu Gminy i przekazać darowizną. Ta darowizna jest bardzo 
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dyskusyjna, dlatego, Ŝe Urzędy Skarbowe w tej chwili od darowizn występują o podatek 
VAT, przedstawiają, Ŝe jest to przekazanie, które podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. 
Propozycja Mecenasa jeszcze taka, Ŝe moŜna przekazać w uŜytkowanie. W kaŜdym bądź 
razie i tak czy inaczej, skoro jest to wydatek inwestycyjny, to uwaŜam, Ŝe pociąga za sobą 
zmiany uchwałą i zmiany w tym załączniku, który stanowi właśnie część integralną uchwały 
budŜetowej. 

Pan Józef Mosakowski – zapytam, proszę Państwa, tak: czy Państwo jesteście za tym, 
Ŝeby w całości czy w jakiejś części sfinansować ten zakup, bo jeśli tak, to my spróbujemy 
znaleźć i sposób, najbardziej moŜliwy, Ŝeby na następną sesję, moŜe tą nadzwyczajną, 
przygotować tą uchwałę. A zresztą moŜe jeszcze będziemy rozmawiać z Dyrekcją, czy nie 
przesunąć tego na nowy rok. Wolałbym to załatwić w tym roku, bo w przyszłym roku to 
musielibyśmy znowu dokonywać zmian w budŜecie itd. Natomiast jeśli tu chodzi o rezerwę 
Wójta, no to wystarczyłoby między paragrafami zarządzeniem Wójta, tylko. Tylko Ŝe jest to, 
tak jak Pani Skarbnik powiedziała, inwestycja, w związku z czym potrzebna byłaby i tak                   
zmiana w załącznikach itd. Na dzień dzisiejszy prosiłbym Państwa o opinię.  

Pan Antoni Gruszka – ja myślę, Ŝe jak z rezerwy Wójta, to nie będziemy się 
zastanawiać, tylko dajmy to. 

Pan Bogdan Jaczyński – rozumiemy, Panie Wójcie, Ŝe Pan ma te środki w swojej 
rezerwie na to. 

Za sfinansowaniem wniosku SZPOZ z rezerwy Wójta głosowano jednogłośnie                   
13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”. 

 
Pan Antoni Gruszka odczytał wniosek Pana Sylwestra Szymańskiego /kserokopia 

wniosku w załączeniu/. 
 
Pan Józef Mosakowski złoŜył Ŝyczenia świąteczne wszystkim zebranym                               

i poinformował o Wigilii przygotowanej w Gminnym Ośrodku Kultury. 
 

Do punktu 17 
Pan Antoni Gruszka złoŜył wszustkim obecnym na sesji Ŝyczenia świąteczne i wobec 
wyczerpania porządku obrad zamknął XL-zwyczajną sesję Rady Gminy. 
 
                                                                                    
 
 
 
 
 
 
Protokółowała: 
Insp.ds. samorządowych 
Barbara Gontarek 
 

 
 

 


