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                                      Protokół Nr IX / 2015 

                          z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś 

                                     z dnia 02 września 2015r. 

 

czas rozpoczęcia sesji: 9:05                                    czas zakończenia: 10:00 

 
(nagranie   00:00:00 - 54:47) 

 

Ad. 1   Otwarcie sesji 
(00:00:00 – 00:00:27) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś Pan Włodzimierz Jeznach 

otworzył obrady IX Sesji Rady Gminy. Przewodniczący Rady powitał 

Radnych Rady Gminy, Pana Wójta i wszystkich przybyłych na obrady 

Sesji. 

 

        Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w 

obradach brało udział 14 radnych, co stanowi 93,3% stanu Rady Gminy 

Mała Wieś - nieobecny Radny; Pan Dariusz Wysocki. Obecny skład 

osobowy upoważniał Radę do podejmowania prawomocnych decyzji i 

uchwał przygotowanych na Sesję. 

 

 

W obradach Sesji  uczestniczyli: 

 

 -Pan Zygmunt Wojnarowski – Wójt Gminy 

 -Pan Michał Stefaniak – Sekretarz Gminy 

 -Pani Monika Stypułkowska – Skarbnik Gminy 

  

 

  

Ad. 2  Przyjęcie porządku obrad 
(00:00:45– 00:0:22) 

 

 Przewodniczący Rady przedstawił zaproponowany porządek obrad Sesji: 

 

1 .Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. 

3. Przyjęcie protokołu z Sesji poprzedniej. 

4. Interpelacje i zapytania. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń 

    w okresie międzysesyjnym.  

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
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a. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość – na okres do 3 lat; 

b. powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników 

sądowych; 

c. uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w 

gminie Mała Wieś w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i 

do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 

października 2015 roku; 

d. uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym ; 

e. uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 gminy 

Mała Wieś; 

f. uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy Mała Wieś na lata 2015 – 2024. 

 

7.  Sprawy różne: 

     - wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

8.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

9.  Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku 

obrad: w głosowaniu brało udział - 14 radnych; 

za przyjęciem głosowało - 14 radnych. 

 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 3  Przyjęcie protokołu z Sesji poprzedniej. 
(00:2:22 – 00:02:54) 

 

Przewodniczący: Czy są uwagi do protokołu?.  

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 

protokołu: w głosowaniu brało udział  - 14 radnych; 

za przyjęciem głosowało - 14 radnych.  

 

Protokół został przyjęty. 

 

Ad. 4 Interpelacje i zapytania Radnych. 
(00:02:54 – 00:03:08) 

 

 Interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 
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Ad.  5  Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wydanych 

           zarządzeń w okresie międzysesyjnym. 
(00:04:30 – 00:10:44) 

   

Wójt Gminy - „Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Drodzy Państwo ! 

Uchwały podjęte na poprzedniej Sesji są w trakcie realizacji, nie ma uwag i 

przesłanek które, by powodowały zachwianie ich realizacji” 

 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z wydanych zarządzeń za okres od 

27 czerwca 2015r. do 28 sierpnia 2015 r. / załącznik nr 1  do  protokołu /. 

 

 .Ad. 6  Podjęcie uchwał w sprawach; 
(00:10:44 – 00:12:06) 

 

a. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z 

dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość – na okres do 3 lat. 

 

Przewodniczący: Czy są pytania dotyczące projektu uchwały?. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 

w głosowaniu brało udział – 14 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 14 radnych. 

Podjęto uchwałę Nr 65 /IX/2015. 

 

 

b. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na 

ławników sądowych. 
(00:13:06 – 00:15:15) 

 

Przewodniczący: proszę o zgłaszanie kandydatur do Zespołu. 

 

Radni zgłosili kandydatów: Pana Dariusza Jóźwik, Pana Leszka Macieja 

Piotrowskiego, Pana Stanisława Pielat. 

 

Przewodniczący: czy kandydaci wyrażają zgodę powołania ich do pracy w  

Zespole?.   

Kandydaci wyrazili zgodę uczestniczenia w pracach Zespołu. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem 

proponowanego składu Zespołu - za przyjęciem głosowało 14 radnych. 
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Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 

w głosowaniu brało udział – 14 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 14 radnych. 

Przyjęto uchwałę Nr 66/IX/2015. 

 

 

c. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Mała wieś w 

wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 

2015 r. 
(00:15:15 – 00:16:42) 

 

Przewodniczący: Czy są pytania dotyczące projektu uchwały?. 

 Pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 

w głosowaniu brało udział – 14 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 14 radnych. 

Przyjęto uchwałę Nr 67/IX/2015. 

 

d. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym. 

 
(00:16:42 – 00:18:56) 

 

Przewodniczący: Czy są uwagi dotyczące projektu uchwały?. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 

w głosowaniu brało udział – 14 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 14 radnych. 

Podjęto uchwałę Nr 68/IX/2015. 

 

 

e. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

    zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 gminy Mała Wieś. 
(00:62:00 – 00:21:32) 

 

Przewodniczący Rady: Czy są pytania dotyczące projektu uchwały?. 

 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 
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w głosowaniu brało udział – 14 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 14 radnych. 

Przyjęto uchwałę Nr 69/IX/2015. 

 

p. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mała Wieś na 

    lata 2015 – 2024. 
(00:21:32 – 00:22:29) 

 

Przewodniczący Rady: Czy są pytania dotyczące projektu uchwały?. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 

w głosowaniu brało udział – 14 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 14 radnych. 

Podjęto uchwałę Nr 70/IX/2015. 

 

Ad. 8  Sprawy różne. 
(00:22:29 – 53:04) 

 

Radna Wanda Kwaśnik zadała pytanie w sprawie terminu wykorzystania 

funduszu sołeckiego i możliwości ubiegania się o zwrot środków od 

Wojewody 

 

Skarbnik Gminy: sołectwa mogą występować o zmianę przedsięwzięć, 

które są przyjęte do realizacji na 2015 rok, do dnia 31 października danego 

roku, którego dotyczy realizacja. Jeśli chodzi o refundację wydatków 

poniesionych w danym roku, do dnia 31 lipca poprzedzający rok 

budżetowy, w którym realizowany jest fundusz sołecki, należy złożyć taką 

informację do Wojewody, jaka jest przydzielona kwota funduszu 

sołeckiego, w następnym roku, czyli w 2016 r. za 2015 r. wnioskujemy o 

zwrot tych środków. 

Za 2015 rok tej refundacji nie będzie. Wójt, w 2014 roku nie złożył wniosku  

do Wojewody Mazowieckiego. 

Wniosek złożyłam w wyznaczonym terminie, refundację otrzymamy w 2016 

roku. Kwota refundacji to 40% całości funduszu, mamy 270 tysięcy złotych, 

co daje ponad 100 tys. zł środków refundowanych. 

 

Radna Grażyna Kurzyńska – odczytała otrzymane pytania: 

1. W dniu 22.05.2015 roku odbyła się w Leśniczówce w Gałkach 

uroczystość „Dnia Samorządowca”. Koszt tej uroczystości wynosił 5.270 

złotych. W dniu 4 sierpnia otrzymałam informację z Urzędu Gminy, że ta 

sama uroczystość w 2014 roku kosztowała 2.390  złotych. Proszę o 
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odpowiedź,  z czym wiąże się tak duża różnica w wydawaniu publicznych 

środków?. Dlaczego nie dochowano staranności by zaoszczędzić?.  

2. Na Sesji w dniu 29 czerwca podjęto 18 uchwał, minęło już 2 miesiące i 

dalszym ciągu brak jest publikacji na BIP?. Moje kilkakrotne zapytanie nie 

przyniosły rezultatu. Pytam, kto jest odpowiedzialny za te publikacje?. W 

jakim terminie powinny się ukazać do publicznej informacji?. Wobec czego 

powyższego można wysnuć przypuszczenie, że się coś ukrywa przed 

społeczeństwem.                                                              Z poważaniem. 

                                                                                    Katarzyna Barcińska. 

 

Wójt Gminy – Proszę Państwa,  cel spotkania z okazji „Dnia 

Samorządowca” jest jeden, a mianowicie integracja, tych którzy przewodzą 

na co dzień, angażują się i pracują. Kto uczestniczył i miał uczestniczyć?  

Pracownicy Urzędu Gminy obecni i ci, którzy są na emeryturach, Radni 

Gminy, Sołtysi i osoby zaproszone. Chodzi tu o Pana Starostę, który też 

miał być. 

Suma tych 5.270 złotych była uwarunkowana tym, że deklarację 

uczestnictwa zgłosiło ponad 80 osób. Musieliśmy być przygotowani na taką 

ilość osób. Koszt na jednego uczestnika wyniósł 50 zł. Jest zapytanie 

ofertowe, była to najniższa oferta. Nie mogę porównywać, co było rok 

wcześniej, nie wiem, jakie były kryteria, kogo zaproszono, kogo nie, kto 

miał jaki udział. Koszty zostały podzielone proporcjonalnie, z funduszu 

Rady Gminy i funduszu Urzędu Gminy. 

Odnośnie uchwał, Wójt zgodnie ze statutem ma zapewnić obsługę Rady. 

 

Przewodniczący Rady – Po Sesji w ciągu pięciu dni najpóźniej nawet i 

wcześniej podpisuję uchwały i powinny one być niezwłocznie 

opublikowane. Ani na ich treść, ani kiedy one mają być publikowane, nikt 

nie ma wpływu. Powinien zrobić to pracownik obsługi Rady Gminy. 

 

Wójt Gminy – Prawdopodobnie jest to niedopatrzenie, nie celowe 

działanie, dlatego też dołożymy wszelkich starań, żeby to się nie 

powtórzyło. Sytuacja była też dziwna, zniknęły z naszej strony 

„zarządzenia”. Zostało to odtworzone, ale to też nie z naszej winy. 

Dołożymy wszelkiej staranności, żeby to było niezwłocznie. 

 

Radna Grażyna Kurzyńska zabrała głos, w sprawie poboru wody, ze studni 

głębinowej we wsi Niździn, przez mieszkańca Nowych Gałek. 

 

Wójt Gminy – Powstanie studni głębionych w poszczególnych sołectwach, 

było podyktowane dostępem do wody. Z chwilą, kiedy gmina została 

zwodociągowana, obowiązkiem gminy jest dostarczenie wody w 

wodociągu. Te studnie, mają po dwadzieścia lat, już zostały 
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zamortyzowane. To, że wieś Niździn, uruchomił tę studnię, to jest sprawa 

wsi. 

 

Radny Piotr Nowatkiewicz  wyjaśnił położenie studni, jej właściciela i na 

jakie potrzeby należy czerpać wodę .Bardzo duży pobór wody, po 10 tys. 

litrów dwa razy dziennie, rażąco obniżył poziom wód, w studniach 

mieszkańców wsi Niździn. 

 

Radny Alfred Szymczak – odczytał otrzymane pytania: 

1. Chodzi mi o sprawę byłej Pani Dyrektor MultiOsady.  Pani 

Dyrektor, po wygranym konkursie, została zatrudniona na okres 5 

lat. Po czym Pan Wójt zmienia tą decyzje, zatrudnia Panią Dyrektor 

na okres 3 lata, z wynagrodzeniem łącznym- brutto 3.600 zł. Po 

odwołaniu Pani Dyrektor, zostaje rozpisany nowy konkurs, a po jego 

rozstrzygnięciu, zatrudnia Pan Wójt nowego dyrektora , na okres 5 

lat z wynagrodzeniem łącznym- 5.120 zł brutto. Tak duża różnica, 

nie jest wynikiem większego stażu pracy obecnego Dyrektora 

MultiOsady. Proszę zatem powiedzieć, jak do tych decyzji, mają się 

Pana obietnice wyborcze, o oszczędzaniu i organizowaniu miejsc 

pracy dla mieszkańców gminy?. W śród osób ubiegających się na to 

stanowisko, były osoby z ościennych gmin i miejscowości? 

                                                                     Z poważaniem. 

                                                                      Aldona Biłyk. 

 

Wójt Gminy – Zarządzeniem, nie moim, poprzedniego Wójta, ustalone  

zostało wynagrodzenie zasadnicze 4.000 zł. Kwotę 3.650 zł. które ma 

obecny Dyrektor, mieści się w tabeli wynagrodzenia. Decyzję, o wyborze 

Pana Balawendera, na stanowisko Dyrektora MultiOsady, podjęła 

Komisja, w której ja nie uczestniczyłem. 

 

Radna Wanda Kwaśnik  dlaczego,  Pani Dyrektor została zwolniona, a 

nadal pracuje?. 

 

Wójt Gminy - Pierwszy raz, Pani Rakowska została powołana przez 

mojego poprzednika. Nie została rozwiązana umowa o pracę na 

poprzednim stanowisku – z kustoszem biblioteki. Nie dopatrzyła kadrowa, 

Kierownik Biblioteki. Zająłem stanowisko, jeżeli jest potrzebna na 

stanowisku, które piastowała, nadal jest pracownikiem MultiOsady. 

 

Radny Stanisław Pielat – Czy odeszliśmy od tradycji zapraszania sołtysów 

na obrady Sesji?. Czy na dzisiejszą Sesję byli zaproszeni Dyrektorzy Szkół? 
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Przewodniczący Rady  Na stronie internetowej Urzędu Gminy, 

każdorazowo zapraszam na obrady Sesji. Każdy mieszkaniec gminy Mała 

Wieś, jeśli ma życzenie może przybyć, aby biernie uczestniczyć w obradach. 

Sołtysi, spotykają się z Panem Wójtem na naradach, na których omawiają 

swoje sprawy. Dyrektorzy Szkół Podstawowych byli zaproszeni na obrady 

Sesji. 

Kontynuując wypowiedź Wójt Gminy dodał, że jest za tym, aby osoby 

zajmujące kierownicze stanowiska, czynnie uczestniczyli w obradach Sesji. 

Jeżeli będzie zgoda Przewodniczącego Rady, najbliższa Sesja poświęcona 

będzie edukacji i oświacie. Na tematyczne spotkania, będą zapraszani do 

czynnego uczestnictwa. Udział w obradach Sesji, powoduje ich 

nieobecność w pracy. Jeżeli zgłoszą problem, nigdy nie odmówimy. 

 

Radna Wanda Kwaśnik nie zgodziła się z przedmówcą. Kierownicy 

poszczególnych jednostek, winni uczestniczyć w obradach Sesji, w celu 

udzielenia odpowiedzi, na nurtujące nas pytania. 

Odniosła się do zadanych pytań Pani Katarzyny Barcińskiej i powiedziała: 

Pani Barcińska poruszyła sprawę pikniku z okazji Dnia Samorządowca, ja 

jestem zbulwersowana tym, że dwa tysiące, czy trzy tysiące jest  różnicy  i 

robi jakiś problem. Ja dziś się dowiedziałam, że 100 tys. .zł. gmina straciła, 

nie składając wniosku w 2014 roku o refundację, to mamy porównanie 100  

tys. zł do 2 tys. zł. To, teraz niech Pani Barcińska, dlaczego nie był złożony 

wniosek do Wojewody, niech z pytaniem wystąpi do swojego męża, nie do 

Wójta Gminy, bo On, nie jest władny w tym temacie odpowiedzieć. 

Następna spraw, jeżeli się porusza dyscyplinę finansów publicznych, to ja 

przypomnę, gdzie jest niegospodarność: 3 lata nieopodatkowane grunty za 

parkiem, gmina tyle straciła. Gmina i Rada Gminy, nic nie zrobiła przez 4 

lata, kupując grunty - doły. Należało pozyskać inwestorów. O czy, my 

mówimy, o dwóch tysiącach złotych. Jestem po prostu zszokowana!. 

 

Radny Alfred Szymczak chciałem spytać, bo wiemy, że Pan Wójt jeździł do 

ZUS-u, co jest załatwione w sprawie zaleceń pokontrolnych dotyczących 

funduszu socjalnego. 

Wójt Gminy ta informacja, będzie przedstawiona po zakończeniu obrad 

Sesji, proszę o pozostanie na sali. 

 

Przewodniczący Rady zapoznał zebranych o pismach, które wpłynęły do 

biura Rady Gminy: 

- pismo „Stowarzyszenie Zwykłe Wiatraki w bezpiecznej Odległości” o 

stratach i korzyściach jakie by mogły występować odnośnie 

funkcjonowania farm wiatrowych, 

- pismo z Centrum Jana Pawła II w Krakowie o pomoc finansową w 

budowie tego centrum. 








