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                                      Protokół Nr V / 2015 

                          z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś 

                                     z dnia  27 marca 2015r. 

 

czas rozpoczęcia sesji: 9:00                                    czas zakończenia: 13:25 

 
(nagranie I.  00:00:00 - 1:00:50) 

 

Ad. 1   Otwarcie sesji 
(00:00:00 – 00:00:42) 

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś Pan Włodzimierz Jeznach 

otworzył obrady V Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady powitał: Radnych Rady Gminy, Pana Wójta, 

Sołtysów, Radnych Powiatu i osoby zgromadzone na sali. 

 

        Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w 

obradach bierze udział 13 radnych-(spóźnieni radni: Pan Andrzej Pielat, 

Pan Jerzy Ostrowski). Obecny skład osobowy upoważnia 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 Stypułkwska – Skarbnik Gminy 

 

  

Ad. 2  Przyjęcie porządku obrad 
(00:00:42 – 00:06:49) 

 

Radny Jacek Klimczewski wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad 

sesji punktu „Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 

2014”. 

 

Radny Dariusz Wysocki wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad 

sesji punktu: „Informacja pana Wójta oraz obecnych tu przedstawicieli 

MultiOsady, przedstawiająca aktualną sytuację tej placówki wraz z 

informacją, jak w tej sytuacji gmina zamierza realizować zadania z zakresu 

kultury” 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 

pierwszego wniosku : 

w głosowaniu brało udział – 13 radnych, 

za przyjęciem głosowało – 13 radnych. 
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Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Następnie Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 

drugiego wniosku:  

w głosowaniu brało udział – 13 radnych, 

za przyjęciem głosowało – 10 radnych.  

Wniosek został przyjęty.    

 

 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. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2014. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a. uchwała w sprawie dodatkowego obwodu głosowania; 

b. uchwała w sprawie ustalenia stawek opłaty zajęcia pasa drogowego 

dróg, dla których zarządcą jest gmina Mała Wieś; 

c. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności 

związanych ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w 

miejscowości Stare Gałki 27, gmina Mała Wieś; 

d. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności 

związanych ze sprzedażą nieruchomości położonej w miejscowości 

Mała Wieś; 

e. uchwała w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu 

organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała 

dieta oraz ustalenia wysokości tej diety; 

f. uchwała w sprawie Statutu Gminy Mała Wieś; 

g. uchwała w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia 

inkasentów i wynagrodzenia za inkaso; 

h. uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Mała Wieś w 2015 roku”; 

i. uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty; 

j. uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

k. uchwała w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i 

rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje 
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się przepisów – „Ordynacja podatkowa”, przypadających gminie 

Mała Wieś oraz jej jednostkom organizacyjnym; 

l. uchwała w sprawie lokalizacji płyty – miejsca pamięci narodowej 

upamiętniającej poległych w walkach zbrojnych i ofiar obozów 

koncentracyjnych z lat 1939 – 1945; 

ł.  uchwała w sprawie nabycia użytkowania wieczystego działek nr 

    176/4 i 176/7 zlokalizowanych w miejscowości Mała Wieś od 

    Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu na rzecz gminy Mała 

    Wieś; 

m. uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych 

przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Mała 

Wieś; 

n.   uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 

Gminy Mała Wieś; 

o.  uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Mała Wieś na lata 2015-2024; 

 

8.  Informacja Pana Wójta i obecnych tu przedstawicieli MultiOsady, 

     przedstawiająca aktualną sytuację tej placówki wraz z informacją, 

     jak w tej sytuacji gmina zamierza realizować zadania z zakresu 

     kultury. 

9.  Sprawy różne. 

10.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

11.Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku 

obrad : 

 w głosowaniu brało udział 13 radnych, 

 za przyjęciem głosowało 13 radnych. 

 Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 3  Przyjęcie protokołu z Sesji poprzedniej 
(00:06:49 – 00:10:55) 

        Przewodniczący Rady Pan Włodzimierz Jeznach zapytał, czy są  

uwagi odnośnie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia   29 

stycznia 2015 roku. 

 

Następnie zabrał głos radny  Dariusz Wysocki, który negatywnie ocenił 

protokół z poprzedniej sesji: napisany jest bardzo skrótowo, chaotycznie i 

ogólnikowo. Nie ma numeracji stron. Skrót od miliona – to mln, a nie mil.  

Odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy radna  Wanda Kwaśnik 

zwróciła uwagę, że w poprzedniej kadencji Rady Gminy protokoły z sesji  

były przyjmowane, a ich publikacja następowała z miesięcznym 
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opóźnieniem. Przykład: na sesji nie omawiano wydatkowania środków na 

parking w Małej Wsi (kwota 26.200 zł.). W protokole jest zapis, że 

Państwo głosowaliście za przyjęciem  zadania. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad  przyjęciem 

protokołu: 

w głosowaniu brało udział  - 13 radnych, 

za przyjęciem głosowało - 11 radnych,  

przeciw głosowało – 2 radnych.  

Protokół został przyjęty. 

 

Ad. 4 Interpelacje i zapytania Radnych. 
(00:10:55 – 00:11:16) 

 

 Interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 

    

Ad.  5  Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wydanych 

zarządzeń w okresie międzysesyjnym. 
(00:11:16 – 00:15:20) 

   

Pan Wójt Gminy powiedział:  uchwały są realizowane na bieżąco, nie ma  

żadnych zakłóceń w ich realizacji. 

Wójt przedstawił wydane zarządzenia  za okres od 30 stycznia do 27 marca 

2015 r. / załącznik do  protokołu /. 

 

 Ad. 6  Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 

             2014. /  załącznik do protokołu/. 
(00:15:20 – 00:30:05) 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 

sprawozdania: 

w głosowaniu brało udział – 14 radnych, 

za przyjęciem głosowało – 11 radnych, 

przeciw głosował – 1 radny, 

wstrzymało się od głosu – 2 radnych. 

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad. 7  Podjęcie uchwał w sprawach; 
(00:30:05 – 01:00:34) 

 

 a. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie     

dodatkowego obwodu głosowania. 
(00:30:05 – 00:32:28) 
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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 19/V/2015. 

 

b. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłat zajęcia pasa drogowego dróg, dla 

których zarządcą jest gmina Mała Wieś. 
(00:32:28 – 00:34:12) 

 

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. 

 Przyjęto uchwałę Nr 20/V/2015.  

 

c. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych ze sprzedażą 

lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w miejscowości Stare Gałki 27, 

gmina Mała wieś, pow. płocki. woj. mazowieckie. 
(00:34:12 – 00:41:01) 

 

Radny  Dariusz Wysocki - wnioskował, aby po § 4, umieścić § 5 w 

brzmieniu: „W przypadku  skorzystania z prawa pierwszeństwa w nabyciu 

przez najemcę, Rada Gminy wyraża zgodę na rozłożenie płatności na raty 

na okres 5 lat”  

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku: 

w głosowaniu brało udział – 14 radnych, 

za przyjęciem głosowało – 2 radnych, 

przeciw głosowało – 10 radnych, 

wstrzymało się od głosu – 2 radnych. 

Wniosek został oddalony. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 

za przyjęciem głosowało - 12 radnych, 

przeciw  głosowało – 2 radnych, 

wstrzymało się od głosu – 2 radnych. 

Podjęto uchwałę  Nr 21/V/2015. 
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d. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanej ze sprzedażą 

nieruchomości położonej w miejscowości Mała Wieś, pow. płocki, woj. 

Mazowieckie. 
(00:41:02 – 00:43:03 

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. 

Przyjęto uchwałę  Nr 22/V/2015.  

 

e. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

ustanowienia zasad na jakich przewodniczącemu organu 

wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz 

ustalenie wysokości tej diety. 
(00:43:03 – 00:48:32)  

 

Przewodniczący Rady powiadomił radnych o wnioskowanej wysokości 

diety: 

1. Komisja Rewizyjna i Komisja Oświatowa proponuje – 100 zł. 

2. Komisja Budżetowa proponuje – 80 zł. 

 

Radna Wanda Kwaśnik zaproponowała wstrzymanie się z podejmowaniem 

uchwały podwyżki diet do czasu posiadania wiedzy o wysokości 

wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 1 

wniosku - w głosowaniu brało udział – 14 radnych. 

Za przyjęciem głosowało – 9 radnych, 

wstrzymało się od głosu – 5 radnych. 

Wniosek został przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały 

wraz z przyjętym wnioskiem - w głosowaniu brało udział 14 radnych. 

 

Za przyjęciem głosowało – 13 radnych, 

wstrzymało się od głosu – 1 radny. 

Podjęto uchwałę Nr 23/V/2015 

 

f. Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę  zmieniającą uchwałę w 

   sprawie Statutu Gminy Mała Wieś. 
(00:48:32 – 00:51:11) 
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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 24/V/2015. 

 

g. Przewodniczący Rady przedstawił uchwałę w sprawie poboru 

podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za 

inkaso. 
(00:51:11 – 00:54:54) 

 

Przewodniczący: Czy są pytania dotyczące projektu uchwały?.  

Pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W głosowaniu brało udział - 15 radnych, 

za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 

Przyjęto uchwałę Nr 25/V/2015. 

 

h. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

    zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mała Wieś”. 
(00:54:54 – 00:56:27) 

 

Przewodniczący: Czy są pytania dotyczące projektu uchwały?.  

Pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W głosowaniu brało udział – 15 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 

Przyjęto uchwałę Nr 26/V/2015 

 

i. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

      ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

      oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 
(00:56:27 – (00:59:27) 

  

Przewodniczący: Czy są  uwagi dotyczące projektu uchwały?. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Radna Wanda Kwaśnik podkreśliła, że uchwała ta nie zmienia wysokości 

opłaty za odpady komunalne. 
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Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały. 

W głosowaniu brało udział – 15 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 

Przyjęto uchwałę Nr 27/V/2015. 

 

j. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

     terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

     gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
(00:59:27 – 00:62:01) 

 

Przewodniczący: czy są uwagi dotyczące projektu uchwały?.  

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie na przyjęciem uchwały. 

W głosowaniu brało udział – 15 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 

Podjęto uchwałę  Nr 28/V/2015. 

 

k. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad, 

    sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty 

    należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy – 

    Ordynacja podatkowa, przypadających gminie Mała Wieś oraz jej 

    jednostkom organizacyjnym. 
(00:62:01 – 00:65:37) 

 

Przewodniczący: Czy są uwagi dotyczące projektu uchwały?. 

 

Radny Dariusz Wysocki wniósł o wprowadzenie dodatkowego zapisu w § 

14. Proponuje dodać punkt 5 w brzmieniu „Organ uprawniony do 

udzielania ulgi w I kwartale każdego roku przedkłada Radzie Gminy 

informację o ulgach udzielonych w roku poprzedzającym”. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem wniosku. 

Za przyjęciem głosowało - 15 radnych. 

Wniosek został przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W głosowaniu brało udział – 15 radnych. 

Za przyjęciem  głosowało - 15 radnych. 

Przyjęto uchwałę  Nr 29/V/2015. 

 

l. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
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   zmiany lokalizacji płyty – miejsca pamięci narodowej - 

   upamiętniającej  poległych w walkach zbrojnych i ofiar obozów 

   koncentracyjnych z lat 1939 – 1945. 
(00:65:37 – 00:67:57) 

  

Przewodniczący: Czy są pytania dotyczące projektu uchwały?.  

Pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

Za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 

Przyjęto uchwałę  Nr 30/V/2015. 

 

ł. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

   nabycia prawa użytkowania wieczystego działek nr 176/4 i 176/7 

   zlokalizowanych w miejscowości Mała Wieś od Krajowej Spółki 

   Cukrowej S.A. w Toruniu na rzecz gminy Mała Wieś. 
(00:67:57 – 00:70:47) 

 

Przewodniczący: czy są pytania dotyczące projektu uchwały?. 

 

 

Radny  Dariusz Wysocki zwrócił się do Wójta z pytaniem: „Czy zakup 

prawa użytkowania wieczystego odbędzie się w drodze przetargu, czy 

mamy pierwszeństwo nabycia?” 

 

Wójt odpowiedział: „Nastąpi to w ramach pierwokupu. Działka ta była 

wystawiona do przetargu, nie została sprzedana, mając teraz upoważnienie 

Rady w postaci uchwały, wystąpię o zakup tej działki.” 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W głosowaniu brało udział 15 radnych; 

za przyjęciem glosowało – 14 radnych. 

Przeciw głosował – 1 radny. 

Przyjęto uchwałę  Nr 31/V/2015.  

 

m. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

     określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla 

     których organem prowadzącym jest gmina Mała Wieś. 
(00:70:47 – 00:73:46) 

 

Przewodniczący: Czy są uwagi dotyczące projektu uchwały?.  

Uwag nie wniesiono. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 
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W głosowaniu brało udział – 15 radnych 

za przyjęciem glosowało – 15 radnych. 

Przyjęto uchwałę  Nr 32/V/2015. 

 

n. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

    zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 gminy Mała Wieś. 

    Skarbnik Gminy przedstawił uzasadnienie projektu uchwały. 
(00:73:46 – 00:98:41) 

 

Przewodniczący: czy są  pytania dotyczące projektu uchwały?. 

 

Radny  Dariusz Wysocki prosi panią Skarbnik o wyjaśnienie  działu  801 

rozdział 80150: „Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej w Orszymowie w kwocie  30.000 zł.” Czy to jest w ramach 

subwencji oświatowej, czy są to środki przekazywane przez gminę 

dodatkowo?.  Czy zadanie inwestycyjne pod nazwą „Organizacja placów 

zabaw w oddziałach przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w 

Dzierżanowie i Podgórzu” w kwocie 177.040,10 zł. tam są środki własne  

ustalone w kwocie 2.500,00 zł.  Wiem, że na organizację placu zabaw były 

przekazywane środki z funduszu sołeckiego, między innymi w granicach 

5.000 zł z funduszu sołeckiego Zakrzewa Kościelnego. „Nie jest to tutaj 

ujęte, czy powinno być ujęte, czy nie?. Bo jeśli szkoła tych środków nie 

potrzebuje, my je chętnie wykorzystamy, zmienimy ich przeznaczenie.”    

 

Skarbnik Gminy wyjaśniła: Zarówno rozdział 80149 jak i rozdział 80150 

związany jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej, która ma zastosowanie od 

01.01.2015 r. i dotacja podmiotowa dla  Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej w Orszymowie i dla Niepublicznego Przedszkola w 

Orszymowie była przekazywana wcześniej w klasyfikacji  w 80101 i w 801 

03, obecnie musimy wydzielić subwencję oświatową z przeznaczeniem na 

realizację zadań  specjalnego nauczania dla  dzieci z orzeczeniem o 

niepełnosprawności. 

 

Jeżeli chodzi o organizację placów zabaw w oddziałach przedszkolnych 

chcemy tutaj zapewnić kwotę 2.500 zł.” 

 

Odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy Sekretarz Gminy powiedział:  

„Place zabaw w oddziałach przedszkolnych są dla dzieci najmłodszych w 

wieku od 3 lat do 5 lat.” 

 

Radny Dariusz Wysocki wniósł zastrzeżenia do rozpoczęcia zadania 

inwestycyjnego pn. Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Starych Święcicach.  
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Stwierdził, że: 

- było zbyt mało konsultacji dot.  możliwości funkcjonowania domu 

  samopomocy, 

- nie mamy informacji, jakie będzie dofinansowanie do osób 

  uczestniczących  w  zajęciach, 

- nie mamy informacji dot. pozyskania uczestników domu dziennego, 

- czy nie będzie to zagrożeniem dla warsztatów terapii zajęciowej w DPS 

  w Zakrzewie Kościelnym?. 

- Pani Dyrektor DPS w Zakrzewie Kościelnym może naświetlić zasady 

  funkcjonowania domu. 

 

W sprawie środków domu samopomocy,  ustosunkował się Sekretarz 

Gminy: „Jest złożony wniosek,  środki te nie będą wydatkowane, jeśli nie 

będzie dofinansowany w całości na to zadanie. Finansowanie działalności 

jest z budżetu Państwa. W projekcie założone jest przebywanie 30 osób, z 

czego gmina Bodzanów i Bulkowo zadeklarowały po 15 uczestników. Na 

terenie gminy Mała Wieś jest 50 osób, które spełniają warunki udziału w 

zajęciach  organizowanych w tym domu.” 

 

Pytanie Pana Dariusza Wysockiego -jakie jest dofinansowanie na jednego 

pensjonariusza? Jaki jest udział własny, mówimy o skorzystaniu ze 

środków i w jakiej wysokości?. 

 

Sekretarz Gminy wyjaśnił: „Wniosek, który złożyliśmy, jest na około 1mln 

zł., przy czym jest to kosztorys wstępny, w całości finansowany z budżetu 

Państwa bez naszego udziału. Koszt na jednego pensjonariusza jest w 

granicach 1.000 zł. – 1.300 zł. miesięcznie,  pokrywany z budżetu 

Państwa.” 

 

Pan Dariusz Wysocki prosi o możliwość wypowiedzenia się pani Iwony 

Paradowskiej - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie 

Kościelnym. 

 

Przewodniczący Rady oddalił prośbę pana radnego. 

 

Radna Wanda Kwaśnik – „Na remont Ośrodka Zdrowia zaplanowano 

40.000 zł , co tam się stało?” 

 

Wójt Gminy – Drodzy Państwo! „Na wejściu do Ośrodka Zdrowia odpadł 

kawał betonu . Po obejrzeniu tego budynku, okazało się, że nie tylko opada  

strop na klatce wejściowej, ale również boki i szczyty budynku. 

Chcemy naprawić dach, poprawić rynny i  szczyty.” 
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Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 

w głosowaniu brało udział – 15 radnych. 

Za przyjęciem głosowało – 11 radnych. 

Przeciw głosowało - 2 radnych. 

Wstrzymało się od głosu - 2 radnych. 

Przyjęto uchwałę  Nr 33/V/2015. 

 

o. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

     uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mała Wieś 

     na lata 2015 – 2024. 
(00:98:41 – 01:00:34) 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały. 

W głosowaniu brało udział – 15 radnych. 

Za przyjęciem głosowało – 13 radnych. 

Wstrzymało się od głosu - 2 radnych. 

Przyjęto uchwałę  Nr 34/V/2015. 

 

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę. 

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady. 
( nagranie II.  00:00:00 – 01: 35:48) 

 

Ad.8 Informacja pana Wójta i obecnych tu przedstawicieli  

         MultiOsady, przedstawiająca aktualną sytuację tej placówki oraz  

         informacja, jak w tej sytuacji gmina zamierza realizować zadania  

         z zakresu kultury. 
(00:00:00 – 00:32:34) 

 

Przewodniczący Rady zapytał radnego Pana Dariusza Wysokiego, czy 

chciałby się odnieść do punktu obrad. 

 

Radny Dariusz Wysoki: – „Zaskoczyła nas informacja o odwołaniu pani 

dyrektor MultiOsady. Mnóstwo jest niespójnych danych o tym, co 

pracownicy robią. Naprawdę robią dużo, a jest to inaczej przedstawiane. Są  

też informacje dotyczące bezpieczeństwa tego budynku.?”  

 

Wójt Gminy – „Kodeks pracy określa zasady między pracodawcą a 

pracownikiem.  Panią dyrektor powołałem zarządzeniem i podobnym  

aktem prawnym odwołałem. Szczegóły i powody zna pani Rakowska. Nie 

widzę powodów, abym ujawniał niuanse odwołania. Relacje między  

pracownikiem a pracodawcą są dwustronnymi relacjami  Osoby trzecie  są 

poza tymi relacjami. 
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Wójt  zapewnił, że ciągłość pracy Centrum Kultury MultiOsada jest i nie 

będzie naruszona. Realizowany jest program, który został opracowany na 

początku roku. 

 

Pani Elżbieta Śmigielska przedstawiła dotychczasową sytuację                    

i działalność MultiOsady , biblioteki, ich stan kadrowy i program działania. 

 

Radny Dariusz Wysocki zadał pytania skierowane do Pana Wójta – „Czy 

są jakieś zastrzeżenia do budynku MultiOsady dot. bezpieczeństwa, 

przekazania do użytku i sprawy kadrowe, dotyczące odwołania dyrektora z 

podaniem podstawy prawnej. 

 

Wójt Gminy przypomniał, że sprawy MultiOsody były omawiane na 

Komisjach, na zadane pytania radny otrzyma odpowiedź na piśmie. 

 

Pan Stanisław Kwaśnik podważył zasadność zakupu i remontu budynku. 

Powiedział: „Pytałem, czy są dokumenty: opinia kominiarza, strażaka itp. 

Zapewniono mnie, że nie ma takiej potrzeby, gdyż budynek nie zmienia  

przeznaczenia. Jest to budynek administracyjno-biurowy, nie zmienia swej 

funkcji. Remont szacowałem w granicach 800.000 zł do 1.000.000 zł. 

Wyśmiewano nas, a okazało się, że mieliśmy rację.” 

 

Pan Jan Rakowski - ojciec Dyrektor MultiOsady – powiedział, że córka 

została zwolniona za to, że nie podpisała umowy z Wójtem. Chodziło o 

straż, zabezpieczenie dzieci przed wypadkiem, bo tam jest wszystko 

stojąco-walące się. 

 

Pani Elżbieta Śmigielska pozytywnie oceniła obecne warunki pracy. 

Zwróciła się z apelem, aby podjąć działania zmierzające do dalszej pracy w 

obecnej posesji w celu realizacji nowych zamysłów i  planów, których 

szkoda zaprzepaścić.  

 

Pan Andrzej Jeznach omówił współpracę  z MultiOsadą w zakresie kultury, 

przytoczył  jej zasługi dla dobra naszych dzieci.  

 

Pan Krzysztof Bień – „Byłem pierwszym z krytyków MultiOsady- z 

chwilą, kiedy przekazano ten budynek, - jako człowiek działający w 

kulturze już ponad 35 lat w różnych ośrodkach teatralnych, miejskich i 

wiejskich. Prowadząc zajęcia teatralne z młodzieżą mam jakieś 

wyobrażenie, jak może   funkcjonować placówka kulturalna w bardzo 

małej miejscowości. 

Sami zgotowaliśmy sobie ten los, że tak na szybko podjęte zostały 

działania, żeby kupić od „cukrowni” budynek za 350 tyś. zł. Na 
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powierzchowny remont wyłożyć 130 tyś. zł. Budynek przegniły grzybem, 

nie spełniający podstawowych warunków i możliwości pracy wielu sekcji 

kulturalnych w takim ośrodku. Ja już nie mówię o wilgoci, grzybie itd. 

Chciałem złożyć pełen szacunek dla Pań tutaj pracujących, bo to nie jest 

Pań wina, że są takie warunki. Powinniśmy się uderzyć w piersi, a 

zwłaszcza Państwo Radni poprzedniej kadencji, którzy na szybko 

podejmowali tak pochopne decyzje, dla mnie zupełnie  niezrozumiałe, 

dlatego, że mając 500 tyś. zł. do dyspozycji uważam, że można było 

odczekać w czasie z inwestycją i ją porządnie przygotować. Zdobyć środki 

unijne. 

Jest pytanie, czy w takiej sytuacji młoda dziewczyna, która zaczyna pracę 

od stycznia, czy nie za mało ma danego czasu, żeby wykazać się pewną 

inicjatywą, a przede wszystkim uzyskać wsparcie od Państwa winowajców-

radnych?. Nie przenosić odpowiedzialności za decyzje podjęte przez 

poprzedniego Wójta.  Teraz biedna dziewczyna zostaje zwalniana, nie 

mając możliwości wykazania się i nie uzyskując praktycznego wsparcia w 

osobie Pana Wójta i Państwa Radnych. 

Jestem mieszkańcem tej gminy, zależy mi na tym, żeby się gmina rozwijała 

pod kątem kulturalnym. Wielu rad w ramach wolontariatu, bezpłatnie, 

jestem w stanie udzielić.” 

 

Radny Dariusz Wysocki – ”Ja chciałbym sprostować, to nie było tak, że 

Pani dyrektor nie miała wsparcia ze strony Rady Gminy.  Ja razem z 

Radnymi byliśmy w MultiOsadzie, zapoznawaliśmy się z sytuacją, na 

Komisji też rozważaliśmy problem. Prawdą jest, że trzeba włożyć duże 

pieniądze aby ten budynek przystosować. 

  

Pan Wójt powiedział: „Powód odwołania pani dyrektor nie był za 

merytoryczne działanie, tylko dotyczył relacji pracodawca – podwładny.” 

 

Ad. 9. Sprawy różne. 
(00:32:34 – 1:10:28) 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu przedstawicielom Stowarzyszenia 

zwykłego „Wiatraki w Bezpiecznej Odległości” z/s  Ściborowo 1, gm. 

Mała Wieś./załącznik do protokołu/ 

 

Pan Marek Zaczek sołtys wsi Nowe Święcice zapytał: „Na czyje zlecenie 

jest wykonywana klasyfikacja gruntów z klasy III na V, kto to finansuje?.” 

 

Pan Krzysztof Bień złożył petycję w sprawie naprawy drogi na odcinku od 

posesji Nr  42 w Niździnie w kierunku Nowych Gałek.  Na drodze został 
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wyłożony gruz zmieszany z licznymi odpadami: pręty zbrojeniowe, druty, 

kawałki eternitu, deski, drzazgi, szkło, zgniecione puszki, worki foliowe. 

 

 Pan Andrzej Andrzejewski mieszkaniec wsi Liwin powiedział: „W 

odległości 900 metrów od moich zabudowań planowana jest budowa 4 

wiatraków. Ze względu na dzieci i wnuki proszę o niedopuszczenie do 

powstania farm wiatrowych.” 

 

Pani Agnieszka Socińska przedstawicielka Stowarzyszenia „Malwy” ma 

nadzieję, że MultiOsada będzie nadal funkcjonować, aby realizować 

projekty dla dobra mieszkańców. 

 

Pan Marceli Szkopek - uczestnik wycieczek do farm wiatrowych 

stwierdził, że wiatraki nie są szkodliwe, przynoszą korzyści finansowe dla 

gminy i mieszkańców.  

Podziękował za przeniesienie pomnika z prywatnego gruntu, na teren 

skwerku przy szkole, zabiegał o to 2 lata. 

 

Pani Zofia Dębska - mieszkanka Małej Wsi posiadająca gospodarstwo 

rolne w Starych Święcicach omówiła szkodliwy wpływ farm wiatrowych  

na zdrowie ludzi. „Nie patrzmy na pieniądze, dbajmy o nasze zdrowie.” 

 

Pan Andrzej Cieślak - członek Zarządu Krajowego Związku Rolników 

Indywidualnych - przyłącza się do protestu stowarzyszenia. 

 

Pan Andrzej Jeznach proponuje dopasowanie godzin obrad sesji dla osób 

pracujących.  

 

Radny Andrzej Pielat prosi o wykupienie w Brodach Małych kawałka 

drogi, ponieważ jest duże utrudnienie w ruchu.  

   

Należy wrócić do poprzednich uchwał  - mówi Stanisław Kwaśnik – w 

przedostatnim roku urzędowania Wójta Zmysłowskiego  była 

podejmowana uchwała. 

Pan Stanisław Kwaśnik zwrócił się do Pana Przewodniczącego i do Rady 

Gminy o: 

„Zobowiązanie Komisji Rewizyjnej do sprawdzenia legalności 

przeprowadzonego remontu inwestycji w MiltiOsadzie, rzetelności oraz 

poniesionych kosztów.” 

 

Pan Krzysztof Bień zapytał o miejsce pochodzenia  gruzu i śmieci na 

drodze w Niździnie oraz kto podjął taką decyzję?. 
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Pan Wójt Gminy: „Ten gruz pochodzi z firmy HCH, która wyburza swoje 

budynki. Ja podjąłem decyzję o wysypaniu gruzu po konsultacji z Panem 

Radnym. 

 

Radny Piotr Nowatkiewicz: „Miał być wysypywany tłuczeń ale lepszej 

jakości.” 

 

Pan K. Bień: „My mieszkańcy nie zostaliśmy powiadomieni o zamiarze 

takiej inwestycji; gdzie możemy zapoznać się z planami remontu, w jaki 

sposób zostanie ukończona droga i kiedy.?” 

 

Pan Przewodniczący poinformował, że rada na posiedzeniu Komisji 

podejmie decyzję o remoncie dróg.  

 

Wpłynęła prośba rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach nauki tańca. 

W ramach posiadanych środków dzieci dojeżdżające na turnieje będą 

mogły skorzystać z pomocy finansowej. 

 

Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań za 2014 rok z 

zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją 

zadań/załącznik do protokołu/. 

 

Radny Piotr Nowatkiewicz  odniósł się do remontowanej drogi w 

Niździnie: ‘Cena tłucznia była atrakcyjna, szkoda było nie skorzystać. Jest 

to materiał dobrze utwardzający, umożliwiający dalszy etap remontu 

drogi.”  

 

Pan Leszek Zmysłowski zapytał o pieniądze przekazane na plac zabaw. 

Pani Skarbnik – „Proszę wystąpić o zmianę nazwy zadania i 

przeznaczenia”. 

 

Dyrektor GZO Pani Jadwiga Nowatkiewicz omówiła sprawę złożonego 

wniosku w ramach projektu systemowego 971 na place zabaw w Szkołach 

Podstawowych w Podgórzu i Dzierżanowie . 

 

Radny Jacek Klimczewski przypomniał zgłoszoną wcześniej sprawę  

zainstalowania 3 lub 4 kamer monitorujących parking urzędu i teren 

przyległy.  

 

Sekretarz Urzędu – „Na dzień dzisiejszy zrobiona jest inwentaryzacja 

budynku MultiOsady. Szacowany koszt przystosowania tego obiektu jako 

ośrodka kultury to kwota w granicach od 500 tyś. zł. do 700 tyś. zł. Na 

dzień dzisiejszy nie stać nas na taki wydatek. Będziemy wnioskowali do 
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Rady Gminy o zapewnienie środków. Nie można przenieść biblioteki ze 

względów przeciw pożarowych. W tym roku przygotujemy dokumentację, 

w przyszłym roku pozyskamy środki, aby budynek wykończyć i  

wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem.” 

 

Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi na zapytanie z poprzedniej sesji 

radnego P. Nowatkiewicza – „Odprawa byłego Wójta Pana Barcińskiego, 

była wypłacona w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia w kwocie 

29.925 zł.” 

 

W imieniu  Posła na Sejm RP Pana Piotra Zgorzelskiego, Przewodniczący 

Rady odczytał list z życzeniami  z okazji Dnia Sołtysa.  

 

Ad. 10.Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania radnych 
(01:10:28 – 01:35:36) 

 

Przewodniczący Rady oddał głos Wójtowi Gminy w celu odpowiedzi na 

interpelacje radnego. 

 

Pan Zygmunt Wojnarowski Wójt Gminy przedstawił swoje priorytety 

obecnej kadencji.  

„W kampanii wyborczej, która jest jeszcze w pamięci wielu osób, 

przedstawiłem swój program, swoje priorytety, zamierzenia i dążenie do 

celu. 

Wynik wyborów jest taki,  że radni zostali wybrani z różnych komitetów 

wyborczych. Jedynym naszym celem jest łączenie tych programów i  

konsekwentne dążenie do ich realizacji. 

 

Szedłem do wyborów z następującym programem wyborczym; 

 

- Odbudowanie zaufania do organów Gminy – przejrzysta działalność 

   i rzetelna informacja, 

- Urząd Gminy ma pełnić przyjazną i służebną rolę wobec Mieszkańców, 

- równe traktowanie każdego Mieszkańca Gminy, 

- kompetencje i kwalifikacje jedynymi warunkami zatrudnienia,  

- zmniejszenie kosztów funkcjonowania Urzędu,  

- zapewnienie wpływu mieszkańców na istotne decyzje podejmowane w 

  Gminie, 

- stałe spotkania Wójta i Radnych z mieszkańcami, 

- zapewnienie mieszkańcom dostępu do bezpłatnych porad prawnych, 

- efektywnie będziemy pozyskiwali fundusze europejskie i regionalne, 

- będziemy opracowywali plan przestrzennego zagospodarowania dla całej 

  gminy, 














































































