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                                      Protokół Nr IV / 2015 

                                z Sesji Rady Gminy Mała Wieś 

                                odbytej w dniu 29 stycznia 2015r. 

 

czas rozpoczęcia sesji: 10:00                                    czas zakończenia: 11:20 

 

Do pkt. 1 porządku obrad 

 

        IV Sesję Rady Gminy Mała Wieś otworzył i prowadził 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Włodzimierz Jenach. 

 

        Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że 

sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. 

 

 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych. 

 

W sesji ponadto uczestniczyli: Wójt Gminy Pan Zygmunt Wojnarowski, 

Skarbnik Gminy Pan Hubert Luśniewski, Sekretarz Gminy Pan Michał 

Stefaniak, Główny Księgowy, Zastępca Skarbnika Pani Monika 

Stypułkowska, dyrektorzy instytucji podległych Wójtowi Gminy, Sołtysi 

Sołectw w Gminie. 

 

Listy obecności stanowią załącznik do protokółu. 

 

        Przewodniczący Rady przywitał wszystkich przybyłych. 

 

Do pkt. 2 porządku obrad 

 

        Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad Sesji, uwag 

do porządku obrad nie wniesiono, w wyniku głosowania /15 za/ porządek 

obrad został przyjęty bez zmian. 

 

1. Otwarcie Sesji 

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji 

3. Przyjęcie protokółu z Sesji poprzedniej 

4. Interpelacje i zapytania. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń 

w okresie międzysesyjnym.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy. 

7. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali 

mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

Mała Wieś. 



9. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2015 Gminy 

Mała Wieś. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Mała Wieś na lata 2015-2024. 

11. Sprawy różne. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

13. Zamknięcie obrad. 
 

 

Do pkt. 3 porządku obrad  

 

        Przewodniczący Rady Włodzimierz Jenach zapytał czy są jakieś 

uwagi odnośnie protokołu z III Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia         

30 grudnia 2014 roku. 

        Uwag do protokołu Nr III/2015 z Sesji Rady Gminy nie zgłoszono, 

więc Przewodniczący poddał pod głosowanie jego przyjęcie. 

Obecnych na sali 15 radnych. Protokół został przyjęty 15 głosami za. 

 

Do pkt. 4 porządku obrad 

 

        Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do  Wójta Gminy o 

przedstawienie na następnej Sesji  swoich priorytetów, co do działań na 

najbliższą kadencję  , żeby było łatwiej rozliczyć na koniec. 

 

Do pkt. 5 porządku obrad 

 

        Przewodniczący Rady przekazał głos Wójtowi Gminy Mała Wieś. 

 

        Wójt Pan Zygmunt Wojnarowski  złożył sprawozdanie z wykonania 

uchwał i zarządzeń wydanych w okresie od 30 grudnia 2014 roku do dnia 

29 stycznia br.  

       I. Wydałem następujące zarządzenia: 

-w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

-w sprawie zmiana w uchwale budżetowej za 2014 roku w sprawie 

opracowania planu finansowego, 

-w sprawie ustalania zasad wynagradzania Dyrektora Gminnego Centrum 

Kultury MultiOsada, 

-w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury MultiOsada,  

-w sprawie wydzierżawienia działek stanowiących własność gminy Mała 

Wieś, położonych w Małej Wsi, Nakwasinie i Orszymowie, 

-w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż w drodze rokowań 

nieruchomości lokalowej w Starych Gałkach Nr 27, 



- w sprawie zmian w regulaminie pracy Urzędu Gminy, 

-w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowania w wyborach sołtysa i rad 

sołeckich, 

-w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie 

Gminy 

-w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2014 

rok. 

Tak wyglądały zarządzenia, które zostały wydane i one są w trakcie 

realizacji.   

II. Realizacja uchwał podjętych na ostatniej Sesji:

-uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Mała Wieś na lata 2014-2020 - jest w trakcie realizacji, 

-uchwała zmieniająca uchwałę budżetową za 2014 rok - została 

realizowania, 

-uchwała w sprawie  Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych - w trakcie realizacji, 

-uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy - to 

zadanie zostało zrealizowane przez Radę Gminy, 

-uchwała w sprawie powołania wyboru członków Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi, 

dalej czekamy na przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego,  

-uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok, 

-uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Mała Wieś na lata 2015-2024. 

Do pkt. 6 porządku obrad 

     Przewodniczący Rady Pan Włodzimierz Jenach przeszedł do 

kolejnego punktu - podjęcie  uchwały w sprawie odwołania Skarbnika 

Gminy.  

Skarbnik Gminy Pan Hubert Luśniewski „ Panie Przewodniczący, Wysoka 

Rado, Szanowni Państwo. Jako, że nie jestem dobry w przemówieniach 

przygotowałem kilka krótkich zdań. Zaczynałem pracę w tutejszym 

Urzędzie Gminy w 2009 roku. Przyszedłem w nieznane i opłaciło się, 

poznałem wielu wartościowych ludzi, którzy z czasem stali się moimi 

przyjaciółmi. Dziś kiedy patrzę w przeszłość jestem zadowolony, że 

podjąłem to ryzyko, wiele mogłem się nauczyć i wiele  zaoferować gminie. 

Bywały chwile miłe i nerwowe, choć przeważały te dobre. Cała Rada 

Gminy, która mnie przyjmowała okazała mi wiele wsparcia i zaufania choć 

byłem bardzo młody. Dlatego  pragnę podziękować z całego serca radnym,  



którzy dali mi szanse w 2009 roku jak i obecnym za miłą i owocną 

współpracę. Mam nadzieję, że w nowej pracy w nowym otoczeniu również 

będę miała tyle szczęścia do ludzi co tutaj. Również dziękuję za 

współpracę moim bezpośrednim przełożonym jakimi byli wójtowie Pan 

Zmysłowski , Pan Barciński i Pan  Wojnarowski. Początki współpracy z 

każdym nowym wójtem budziły wiele emocji, po czym potrafiliśmy 

znaleźć wspólny język by razem stanąć każdego dnia i sprostać 

wyzwaniom, które pokonywaliśmy dla dobra gminy Mała Wieś. Również 

chciałem podziękować za współpracę kierownikom wszystkich jednostek 

organizacyjnych jak i pracownikom a zwłaszcza osobom zatrudnionym w 

moim referacie, którzy każdego dnia wykonywali bardzo dobrze swoje 

obowiązki i wspierali mnie w problematycznych sytuacjach. Wtedy zawsze 

na ich wsparcie mogłem liczyć. Jednocześnie pragnę przeprosić osoby, 

jakie w przeciągu mojego stażu pracy w tutejszym urzędzie poczuły się 

przeze mnie urażone, proszę o nie żywienie do mnie urazy, ponieważ były 

to nieświadome sytuacje jak i działanie pod wpływem emocji, jakie 

towarzyszyły w trudnych sytuacjach.  

Jeśli chodzi o sytuację finansową gminy Mała Wieś jaką pozostawiam jest 

w bardzo dobrej kondycji i przygotowana po sięganie funduszy 

europejskich w nowym rozdaniu. Na obecny czas jeszcze nie ma 

sprawozdań, ale nadwyżka jaka pozostała na koniec roku jest powyżej 

miliona, milion dwieście tysięcy, tak koło miliona. Zostawiam finanse 

gminy Mała Wieś w dobrych rękach, czyli mojemu zastępcy Pani Monice 

Stypułkowskiej. W czasie pięciu lat,  jakie z tą Panią przepracowałem dała 

się poznać jako osoba kompetentna i oddana pracy. W mojej ocenie jest to 

najlepszy kandydat na moje miejsca, ale ocenę jak i wybór osoby na to 

zaszczytne stanowisko pozostawiam Szanownej Radzie. Dziękuję” 

        Pan Przewodniczący Rady podziękował za miłe słowa i 

przypomnienie swojej działalności w naszej gminie. 

 Treść projektu uchwały została odczytana, po czym poddana pod 

głosowanie. 

Obecnych na sali 15 radnych. Uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy 

jednym głosie wstrzymującym. 

Przyjęto uchwałę nr 14/IV/2015 

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 7 porządku obrad 



        Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść projektu uchwały i 

uzasadnienie w sprawie powołania Skarbnika Gminy będącego 

jednocześnie głównym księgowym budżetu gminy Mała Wieś Pani Moniki 

Stypułkowskiej, uchwała została poddana pod głosowanie. 

Obecnych na sali 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 

radnych.  

Przyjęto uchwałę Nr 15/IV/2015  

w sprawie powołania Skarbnika Gminy 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Do pkt. 8 porządku obrad 

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały 

Przewodniczący Rady przedstawił wnioski radnych z posiedzenia  komisji. 

Wniosek radnego Pana Dariusza Wysokiego- wnioskuje, aby w Rozdziale 

II § 6 pkt. 11 dopisać na końcu zdania „po zasięgnięciu opinii komisji 

mieszkaniowej”. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek. 

Obecnych na sali 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 15 

radnych. 

 Punkt 11otrzymał brzmienie „W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

Wójt Gminy Mała Wieś może podjąć decyzję o zwarciu umowy najmu z 

osobą nie figurującą na liście po zasięgnięciu opinii Komisji 

Mieszkaniowej”. 

 Druga zmiana- wniosek radnego Pana Stanisława Pielata „w § 4 pkt. 2 

skreślenie części zdania „lub w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. Z o.o. w Małej Wsi będącego administratorem 

gminnego zasobu mieszkaniowego. 

Punkt 2 otrzymałby brzmienie: Wniosek osoby ubiegającej się o przydział 

lokalu komunalnego lub socjalnego składany jest przez Wnioskodawcę w 

sekretariacie Urzędu Gminy Mała Wieś. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek. 

Obecnych na sali 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 

radnych, przy 1 głosie wstrzymującym. 



Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad 

wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy Mała Wieś. 

 Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. Przewodniczący Rady projekt 

uchwały poddał pod głosowanie. 

Obecnych na sali 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 

radnych. 

Przyjęto uchwałę Nr 16/IV/2015 

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Mała Wieś 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

Do pkt. 9 porządku obrad 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały budżetowej na rok 2015 

gminy Mała Wieś. 

Propozycje zmian przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Monika 

Stypułkowska. 

Zwiększa się dochody o kwotę 23.227,81 zł, w tym: 

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 151,41 zł, w tym: 

- w związku z Pismem FCR-I.3111.17.2.2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. 

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 26 stycznia 2015 r. na 

wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. 

dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej zgodnie z zapisami 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1059 z późn. zm.) w Dziale 852 w kwocie 151,41 zł 

(plan po zmianie 151,41 zł) 

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 23.076,40 zł, w tym: 

- z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni 

zewnętrznej w Małej Wsi” w ramach działania 413 „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 

00266-6930-UM0740923/14 z dnia 28.11.2014 r. i aneksem z dnia 

31.12.2014 r. zawartą pomiędzy Samorządem Województwa 

Mazowieckiego a Gminą Mała Wieś w Dziale 926 w kwocie 23.076,40 

zł (plan po zmianie 23.076,40 zł) 



Zmniejsza się wydatki o kwotę 410.341,00  zł w tym: 

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 110.341,00 zł w tym na: 

Dział 750 Rozdział 75023 
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 500 zł (plan po zmianie 

0 zł) 

- zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci 

telefonicznej w kwocie 6.000 zł (plan po zmianie 0 zł) 

- koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w kwocie 89.414,00 zł 

z przeznaczeniem na: 

- wynagrodzenia osobowe pracowników   47.000 zł 

- pochodne od wynagrodzeń   9.189 zł 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   1.641 zł 

- zakup materiałów i wyposażenia (książeczki wpłat, artykuły 

biurowe)   6.584 zł  

- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, opieka serwisowa nad 

programem)  25.000 zł 

Dział 801 Rozdział 80101 
- zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci 

telefonicznej w kwocie 5.500 zł (plan po zmianie 0 zł) 

Dział 801 Rozdział 80104 
- zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci 

telefonicznej w kwocie 1.100 zł (plan po zmianie 0 zł) 

Dział 801 Rozdział 80110 
- zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci 

telefonicznej w kwocie 1.800 zł (plan po zmianie 0 zł) 

Dział 801 Rozdział 80114 
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 450 zł (plan po zmianie 

0 zł) 

- zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci 

telefonicznej w kwocie 2.300 zł (plan po zmianie 0 zł) 

Dział 801 Rozdział 80195 
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 227 zł 

(plan po zmianie 67.773 zł) 

Dział 852 Rozdział 85219 
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 450 zł (plan po zmianie 

0 zł) 

- zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci 

telefonicznej w kwocie 2.600 zł (plan po zmianie 0 zł) 



Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł w tym na: 

Dział 600 Rozdział 60016 

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Węgrzynowo - 

Arciszewo” w kwocie 300.000 zł 

(środki z kredytu plan po zmianie 0 zł).  

Zwiększa się wydatki o kwotę 546.992,41  zł w tym: 

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 117.992,41  zł w tym na: 

Dział 750 Rozdział 75023 
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.500 zł (plan po zmianie 

8.300 zł) 

Dział 801 Rozdział 80101 
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.500 zł (plan po zmianie 

5.500 zł) 

Dział 801 Rozdział 80104 
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.100 zł (plan po zmianie 

1.100 zł) 

Dział 801 Rozdział 80110 
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.800 zł (plan po zmianie 

1.800 zł) 

Dział 801 Rozdział 80114 
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.750 zł (plan po zmianie 

2.750 zł) 

Dział 801 Rozdział 80195 
- dotacja celowa dla Miasta Płocka na pokrycie kosztów obsługi 

administracyjno – księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo 

Pożyczkowej Pracowników Oświaty w kwocie 227 zł (plan po zmianie 

5.127 zł) 

Dział  852 Rozdział 85215  (zadania zlecone) 

- świadczenia społeczne - wypłata zryczałtowanych dodatków 

energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii 

elektrycznej w kwocie 151,41 zł (plan po zmianie 151,41 zł) 

Dział 852 Rozdział 85219 
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.050 zł (plan po zmianie 

3.050 zł) 

Dział 900 Rozdział 90002 
- koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w kwocie 89.414,00 zł  

z przeznaczeniem na: 

- wynagrodzenia osobowe pracowników   47.000 zł 

- pochodne od wynagrodzeń   9.189 zł 

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   1.641 zł 



- zakup materiałów i wyposażenia (książeczki wpłat, artykuły 

biurowe)   6.584 zł  

- zakup usług pozostałych (usługi bankowe, opieka serwisowa nad 

programem)   25.000 zł 

w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej 

obowiązującego od dn. 01.01.2015 r.   

(Dz. U. 2014 r., poz. 1952).  
Dział 900 Rozdział 90002 
- zakup usług pozostałych – wydatki związane z gospodarką odpadami w 

kwocie 6.000,00 zł 

Dział 921 Rozdział 92109 
- zakup usług remontowych – prace remontowe w gminnych obiektach 

kultury w kwocie 1.000,00 zł (plan po zmianie 4.000,00 zł) 

Dział 926 Rozdział 92601 
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy) na „Plac sportu i 

rekreacji” w m. Dzierżanowo (gmina ma prawo do działki zgodnie z 

umową użyczenia) w kwocie 500,00 zł (plan po zmianie 3.100,00 zł) 

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 429.000,00  zł w tym na: 

Dział 600 Rozdział 60016 

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Węgrzynowo - 

Arciszewo” w kwocie 280.000 zł (środki własne; plan po zmianie 

280.000 zł).  

Dział 750 Rozdział 75023 

- zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy dla 

osób niepełnosprawnych” w kwocie 45.000 zł (środki własne; plan po 

zmianie 45.000 zł).  

Dział 754 Rozdział 75412 

- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zabudowy pożarniczej na 

samochodzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie” w kwocie 

16.000 zł (środki własne; plan po zmianie 16.000 zł).  

Dział 754 Rozdział 75412 

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Małej Wsi” (projekt instalacji elektrycznej) w kwocie 

5.000,00 zł (środki własne; plan po zmianie 5.000,00 zł). Gmina Mała 

Wieś jest właścicielem budynku. 

Dział 801 Rozdział 80101 

- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu” w 

kwocie 15.000 zł (środki własne; plan po zmianie 15.000 zł).  

Dział 801 Rozdział 80101 



- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej w Podgórzu” (projekt budowlany, kosztorys inwestorski, 

pozwolenie na budowę) w kwocie 8.000 zł (środki własne; plan po 

zmianie 8.000 zł).  

Dział 801 Rozdział 80101 

- zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej w Małej Wsi” (projekt budowlany, kosztorys inwestorski, 

pozwolenie na budowę) w kwocie 8.000 zł (środki własne; plan po 

zmianie 8.000 zł).  

Dział 921 Rozdział 92109 

- zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka w 

Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz dobudowa 

pomieszczenia gospodarczego” (kosztorys inwestorski, pozwolenie na 

budowę) w kwocie 4.000 zł (środki własne; plan po zmianie 4.000 zł).  

Dział 921 Rozdział 92109 

- zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do 

budynku Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi” w 

kwocie 8.000 zł (środki własne; plan po zmianie 8.000 zł).  

Dział 926 Rozdział 92601 

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w Małej Wsi” 

(na działce będącej własnością gminy Mała Wieś) w kwocie 40.000 zł – 

plan po zmianie 40.000 zł (w tym środki własne 16.923,60 zł, 

dofinansowanie w ramach PROW 23.076,40 zł).  

w załączniku nr 8: 

- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej Węgrzynowo 

- Arciszewo” dokonuje się zmiany źródeł finansowania: 

- zmniejsza się środki z kredytu o kwotę 300.000 zł 

- zwiększa się środki własne o kwotę 280.000 zł.  

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie budynku 

Urzędu gminy dla osób niepełnosprawnych” w kwocie 45.000 zł i ustala 

następujące źródła finansowania: 

- środki własne w kwocie 45.000 zł, 

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zabudowy 

pożarniczej na samochodzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie” 

w kwocie 16.000 zł i ustala następujące źródła finansowania: 

- środki własne w kwocie 16.000 zł, 



- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi” w kwocie 5.000 zł i ustala się 

następujące źródła finansowania: 

- środki własne 5.000 zł 

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej w Podgórzu” w 

kwocie 15.000 zł i ustala następujące źródła finansowania: 

- środki własne w kwocie 15.000 zł, 

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku 

Szkoły Podstawowej w Małej Wsi” w kwocie 8.000 zł i ustala 

następujące źródła finansowania: 

- środki własne w kwocie 8.000 zł, 

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku 

Szkoły Podstawowej w Podgórzu” w kwocie 8.000 zł i ustala następujące 

źródła finansowania: 

- środki własne w kwocie 8.000 zł, 

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynku po byłej 

zlewni mleka w Dzierżanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 

oraz dobudowa pomieszczenia gospodarczego” w kwocie 4.000 zł i 

ustala następujące źródła finansowania: 

- środki własne w kwocie 4.000 zł, 

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie przyłącza 

kanalizacyjnego do budynku Gminnego Centrum Kultury MultiOsada w 

Małej Wsi” w kwocie 8.000 zł i ustala następujące źródła finansowania: 

- środki własne w kwocie 8.000 zł, 

- wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa siłowni zewnętrznej w 

Małej Wsi” w kwocie 40.000 zł i ustala następujące źródła finansowania: 

- środki własne w kwocie 16.923,60 zł, 

- dofinansowanie w ramach PROW w kwocie 23.076,40 zł.  

Uwag do projektu uchwały i jej uzasadnienia nie zgłoszono, więc 

Przewodniczący Rady poddał  ją pod głosowanie.  

Obecnych na Sali 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 

radnych. 

Przyjęto uchwałę nr 17/IV/2015 

 zmieniającą uchwały budżetową na 2015 rok Rady Gminy Mała Wieś nr 

12/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu, 

Do pkt. 10 porządku obrad 



Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej gmin Mała Wieś na lata 2015-2024. 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono, Przewodniczący poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

Obecnych na sali 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 

radnych. 

Przyjęto uchwałę Nr 18/IV/2015 

 w sprawie zmiany uchwały nr 13/III/2014 Rady Gminy Mała Wieś 

z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  gminy Mała Wieś na lata 2015-2024 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

Do pkt. 11 porządku obrad 

        Sołtys wsi Chylin Pan Leszek Zmysłowski - poprosił o wcześniejsze 

wysyłanie korespondencji do sołtysów. Przesyłkę datowaną 14 stycznia, 

otrzymałem 18 stycznia, odpowiedź powinniśmy przygotować do 

19.01.2015r. w sprawie osób, którym przysługują paczki. Myślę, że gmina 

ma więcej informacji, bo my znamy swoich mieszkańców, wiemy kto jest 

biedny, kto jest potrzebujący, a gmina wie, kto ile zarabia. 

        Dowiedziałem się, że sprawy które ja ustaliłem z Panem Wójtem 

Barcińskim  nie  są aktualnie realizowane. W ramach tych ustaleń ja i moja 

wieś przeznaczyła 5 tysięcy na plac zabaw.  

Z Panem Wójtem Wojnarowskim rozmawiałem, że sprawa jest aktualna; 

chciałem to potwierdzenie uzyskać teraz na Sesji Rady Gminy. 

        Radna Pani Wanda Kwaśnik – pytanie do Pana Skarbnika bo 

powiedział, że zostawił gminę w bardzo dobrej kondycji finansowej. 

Chciałabym się dowiedzieć  i Państwo żeby wiedzieli jakie jest zadłużenie  

gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku, jaki to stanowi procent dochodów 

własnych. Z czego wynika ten milion, czy z uzyskanych ponadplanowych 

dochodów czy z niewykonania planowanych wydatków budżetowych. 

        Dyrektor Gimnazjum im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi Pani 

Jadwiga Milewska- zwróciła się z prośbą o naprawę chodnika i barierki 

betonowej przy stawach zniszczonej przez bobry. Powiedziała o braku 

oświetlenia ulicznego od ulicy Warszawskiej do Państwa Ciosków we wsi 

Niździn.  Z budynków cukrowni  wystają druty, jest niebezpiecznie. 



        Radny Pan Piotr Nowatkiewicz- nadmienił, że problem chodnika, 

ogrodzenia i oświetlenia został zgłoszony na posiedzeniu Komisji Rady 

Gminy. 

        Sołtys wsi Stare Święcice Pani Marta Pielat – zapytała, czy będzie 

realizowana budowa wiaty przystankowej dla dzieci dojeżdżających do 

Szkoły w Małej Wsi 

        Sołtys wsi Liwin Pan Sławomir Pawlak- zgłosił problem nielegalnego 

wysypiska śmieci w Rąkcicach. Przywożone hałdy ziemi spowodują brak 

drogi dojazdowej do Rąkcic.  

        Pan Andrzej Jenach – powiedział aby, rozważyć dostosowanie godzin 

obrad sesji  dla grupy ludzi pracujących, którzy chcieliby brać  udział w jej 

posiedzeniach. Odczytał apel w sprawie pomnika, których został złożony 

Panu Wójtowi, stanowi załącznik do protokółu.  

        Radny Pan Piotr Nowatkiewicz poprosił Panią Skarbnik o 

przygotowanie na następną sesję o elementy składowe odprawy byłego 

wójta. 

        Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych druh  Zygmunt 

Cebula podziękował za przekazane pieniądze na zabudowę  samochodu 

pożarniczego dla OSP Zakrzewo Kościelne, i remontu garażu w Małej Wsi. 

      Omówił sprawę wyłączenia „kogutów” podczas akcji, która trwała w 

godzinach od 15-tej do 18-tej, zabezpieczenia wiszącej na drutach gałęzi na 

drodze Niździn-Gałki.  

Prosiłem Pana Wójta  o zawarcie ze mną umowy o pracę, moja sprawa nie 

została załatwiona. 

        Sołtys wsi Wilkanowo Pani Iwona Mikołajczyk –Urząd Gminy w 

Małej Wsi miał wylać fundamenty pod budowę świetlicy wioskowej, takie 

były ustalenia. Czy, jeśli będzie nawiązana współpraca z HCH, czy te 

fundamenty będą wylane. 

        Przewodniczący Rady poprosił Pana Wójta i Pana Sekretarza 

o udzielenie odpowiedzi na pytania.

        Sekretarz Gminy Pan Michał Stefaniak odniósł się do zapytania Pani 

Mikołajczyk informując, że grunty na których budowany będzie fundament 

pod świetlicę wioskową, stanowią własność SUR w Małej Wsi, Grunty są 

użyczone i nic trwałego na nich nie można budować. Można zrobić 

fundament z bloczków, który  będzie można w przyszłości rozebrać. Jeżeli 



firma HCH podtrzyma to, co obiecała w kwestii budowy świetlicy my 

będziemy współpracować. 

      Radna Pani Grażyna Kurzyńska przekazała dokumenty w sprawie 

remontu drogi powiatowej we wsi Nowe Gałki. 

        Wójt Gminy Pan Zygmunt Wojnarowski stwierdził, że będziemy 

współpracowali  z firmą HCH i mamy wielką wolę współpracy. 

        Umowa z Komendantem Gminnym druhem Cebulą jest podpisana na 

jeden miesiąc do końca stycznia i dalej nie będzie przedłużona, 

        Zawiadomienia wysyłane do sołtysów będą bardziej skuteczne. 

Sprawa paczek zaczęła się rodzić z dnia na dzień. Dane z sołectw 

przygotowywane były na potrzeby fundacji, która przywiozła paczki dla 

osób ubogich, które zostaną wydane w sobotę. 

        Będziemy kontynuowali wszystkie zobowiązania poprzedniej 

kadencji, analizujemy je i idziemy w tym samym kierunku. Sprawy, które 

możemy załatwiać na bieżąco proszę kierować do merytorycznych 

pracowników. W przypadkach wątpliwych czy niezadowolenia z Państwa 

strony proszę kierować bezpośrednio do mnie. 

        Chodnik przy stawach – Wraz z kierownikiem Rejonu Dróg wczoraj  

sporządziliśmy protokół, na Sesji Powiatowej rozmawiałem ze Starostą 

Płockim- Panem Mariuszem Bieniek. Odpowiedzialne władze zostały 

powiadomione i będą to robili. 

Na monit do Spółki Cukrowej w sprawie muru, który się rozwala i różnych 

rzeczy, które z niego wystają, otrzymaliśmy prośbę, aby spowodować nie 

korzystanie z terenu przyległego do cukrowni. Taka jest reakcja Spółki. 

Poprosiliśmy, aby nadzór budowlany zajął się tą sprawą. 

        Wysypisko w Rąkcicach poddane zostanie kontroli i ustalenie kto to 

robi. 

        Zmiana godzin sesji, jak najbardziej a może nawet w dniu wolnym od 

pracy co jakiś czas będzie można zrobić, aby mieszkańcy mogli 

uczestniczyć w obradach sesji. 

        W sprawie pomnika przygotowane zostanie spotkanie, na które 

zostaną zaproszone zainteresowane osoby. 

        W sprawie „kogutów” znalazłem się tam, bo były telefony od 

mieszkańców, którzy nie wiedzieli o co chodzi, zapytałem dlaczego tak 

długo ten samochód tam stoi. 

       Pan Wójt podziękował  byłemu Skarbnikowi Gminy za trud, za pracę 

jaką tu włożył za czas poświęcony. Złożył życzenia wielu sukcesów w 

gminie Drobin, gdzie będzie pracował. 

         Podziękował obecnej Skarbnik Pani Monice Stypułkowskiej za to że, 

zgodziła się,  podjęcia trudu bycia skarbnikiem. 

        Radny Dariusz Wysoki poprosił o sprecyzowanie odpowiedzi, co było 

powodem nie przedłużenia umowy z Panem Cebulą?. 



       Pan Wójt - w nowym regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w 

Małej Wsi nie ma stanowiska Komendanta Straży na etacie. Druh Cebula 

nadal jest Gminnym Komendantem Straży. Obowiązki w zakresie 

zabezpieczenia przeciwpożarowego i współpracy z OSP przejmie osoba 

wyznaczona z urzędu.  

        Pan Sekretarz - w sprawie paczek jest to program pilotażowy,było 

krótko na zebranie informacji, wszyscy podopieczni GOPS-u są objęci 

pomocą, natomiast paczki przysługują osobom o wyższym wynagrodzeniu 

niż te, które upoważnia do zasiłku. Jedna seria paczek jest w styczniu 

następne będą od maja. 

     Pan Hubert Luśniewski – ogólne zadłużenie gminy jest w granicach  

2 700 tyś. zł. Przeszło 700 tyś to jest sama pożyczka z unii refundowana. 

Faktyczny dług jest w granicach 2 mln zł. Wolnych środków powinno być

w granicach 1 mln zł.

        Radna Pani Wanda Kwaśnik – na remontach dróg w planie 

finansowym za listopad było ponad 300 tyś. zł,  a wykonanie 30 tyś. zł. to 

zadanie nie zostało wykonane. Na ostatniej komisji było powiedziane, że 

Spółka traci płynność finansową. Czy te 300 tyś. zł. to jest kredyt bankowy 

w obrocie, czy jest jeszcze inne zadłużenie spółki. 

        Pan Luśniewski –remonty dróg, wszystko to się okaże przy 

sprawozdaniu z wykonania budżetu. 

Spółka komunalna ma grunty pod zastaw do pożyczki krótkoterminowej, 

rocznej na bieżący obrót. Była to kwota 200 tyś. zł. i została spłacana 

każdego roku żeby saldo wyszło na zero. Pożyczka na koniec 2014 roku 

nie była spłacona w związku z nieuregulowaniem należności, były to 

faktury, które zostały już uregulowane. Na dzień dzisiejszy jest to 100-u 

tysięczny kredyt. Grunty są zabezpieczeniem, stanowią  wysokość 309 tyś. 

zł, jest to kredyt obrotowy w rachunku bieżącym. Na ten moment spółka 

nie ma zobowiązań na rzecz banku. 

        Pan Wójt zaprosił Państwa radnych, aby weszli do MultiOsady, aby 

zobaczyć na co zostały wydane pieniądze, w jakim stanie jest budynek, jak 

się tam pracuje, jakie są potrzeby, jak to jest wykonane i w jakim to jest 

stanie. 

        Przewodniczący Rady przedstawił nowo wybranych sołtysów 

poszczególnych sołectw. 

Do pkt.12 porządku obrad 










