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                                      Protokół Nr VI / 2015 

                          z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś 

                                     z dnia 30 kwietnia 2015r. 

 

czas rozpoczęcia sesji: 9:05                                    czas zakończenia: 11:30 

 
(nagranie   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 VI Sesji Rady Gminy, witając Radnych Rady Gminy, 

Pana Wójta, Sołtysów, Radnych Powiatu i osoby zgromadzone na sali. 

 

        Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w 

obradach brało udział 15 radnych. 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 Stypułkwska – Skarbnik Gminy 

 

  

Ad. 2  Przyjęcie porządku obrad 
(00:00:42 – 00:10:49) 

 

Przewodniczący Rady przedstawił zaproponowany porządek obrad Sesji. 

 

Przewodniczący: Czy są propozycje do wniesionego porządku obrad? 

 

Wójt Gminy proponuje wprowadzenie pod obrady Sesji, zdjętych dwóch 

projektów uchwał: 

 

1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego gminy Mała Wieś w miejscowościach: Lasocin, 

Główczyn, Nakwasin, Wilkanowo, Ściborowo, Liwin, Nowe 

Święcice, Stare Święcice, Kiełtyki i Perki. 
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2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mała 

Wieś w miejscowościach: Lasocin, Główczyn, Nakwasin, 

Wilkanowo, Ściborowo, Liwin, Nowe Święcice, Stare Święcice, 

Kiełtyki i Perki.  

 

 

Pan Zygmunt Wojnarowski  uzasadnił wprowadzenie projektów uchwał 

pod obrady Sesji: „ Jesteśmy wybrani z woli  mieszkańców. Nie możemy 

być obojętni na obawy mieszkańców, dokładnie mówiąc na protesty. Do 

dnia wczorajszego wpłynęło 922 protestów od osób nie zgadzających się z 

kontynuowaniem prac związanych z  budową farm wiatrowych. 

Analizowaliśmy to wielokrotnie pod rożnymi aspektami i doszedłem do 

wniosku, że najważniejsza jest wola mieszkańców.”. 

 

Następnie głos zabrał Pan Dariusz Wysocki, który przypomniał, że: 

„Rozmawialiśmy na Komisjach  Rady  o tym, czy będziemy głosowali nad 

wspomnianymi uchwałami. Projekty miały być rozpatrzone po otrzymaniu 

dodatkowych  informacji dotyczących zysków i strat. Obawy mieszkańców 

i ich dobro jest dla nas bardzo ważne, lecz rozpatrzmy projekty uchwał, 

rozważmy za i przeciw”. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 

pierwszego wniosku: w głosowaniu brało udział – 14 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 6 radnych, 

przeciw głosowało – 4 radnych, 

wstrzymało się od głosu -4 radnych. 

Wniosek został przyjęty 

 

Następnie Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 

drugiego wniosku: w głosowaniu brało udział – 14 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 6 radnych,  

przeciw głosowało – 3 radnych, 

wstrzymało się od głosu – 5 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 
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    w okresie międzysesyjnym.  

6. Rozpatrzenie protestów w sprawie budowy farm wiatrowych i podjęcie 

   decyzji o realizacji bądź odstąpieniu od zmiany Studium Uwarunkowań 

   i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 

nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewid. Działki 381/15 

położonej w Małej Wsi, gm. Mała Wieś, pow. płocki, woj. 

mazowieckie; 

b. uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w 

oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej; 

c. uchwała zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2015 gminy Mała 

Wieś; 

d. uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy Mała Wieś na lata 2015 – 2024; 

e. uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

gminy Mała Wieś w miejscowościach: Lasocin, Główczyn, 

Nakwasin, Wilkanowo, Ściborowo, Liwin, Nowe Święcice, Stare 

Święcice, Kiełtyki i Perki; 

f. uchwała w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Mała Wieś w 

miejscowościach: Lasocin, Główczyn, Nakwasin, Wilkanowo, 

Ściborowo, Liwin, Nowe Święcice, Stare Święcice, Kiełtyki i Perki;  

 

8.  Sprawy różne. 

9.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10.Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku 

obrad: w głosowaniu brało udział - 13 radnych; 

za przyjęciem głosowało - 11 radnych, 

przeciw głosowało – 2 radnych.  

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 3  Przyjęcie protokołu z Sesji poprzedniej. 
(00:10:49 – 00:11:31) 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad  przyjęciem 

protokołu: w głosowaniu brało udział  - 15 radnych; 

za przyjęciem głosowało - 15 radnych,  

Protokół został przyjęty. 
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Ad. 4 Interpelacje i zapytania Radnych. 
(00:10:55 – 00:11:53) 

 

 Interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 

    

Ad.  5  Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wydanych 

           zarządzeń w okresie międzysesyjnym. 
(00:11:53 – 00:13:47) 

   

Pan Wójt Gminy powiedział: „Wszystkie uchwały są realizowane na 

bieżąco, nie ma żadnych zakłóceń w ich realizacji”. 

Wójt przedstawił wydane zarządzenia  za okres od 27 marca 2015r. do 29 

kwietnia 2015 r. / załącznik nr 1  do  protokołu /. 

 

 Ad. 6  Rozpatrzenie protestów w sprawie budowy farm wiatrowych 

            i podjęcie decyzji o realizacji bądź odstąpieniu od zmiany 

            Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

            Przestrzennego. 
(00:13:47 – 00: 33:51) 

 

Przewodniczący Rady „Na Komisjach Rady dyskutowaliśmy nad 

protestami, które wpłynęły do Urzędu Gminy w Małej Wsi. Mieszkańcy i 

stowarzyszenia nie wyrażają zgody na budowę farm wiatrowych. 

Mieszkańcy gminy Wyszogród również przyłączyli się do protestów 

przeciwko budowie farm. Wpłynęły prośby mieszkańców o ustalenie 

minimalnej odległości usytuowania turbin elektrowni wiatrowych od 

zabudowań mieszkalnych lub terenów przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkalną. Wniosku takiego my nie możemy uchwalić.  

Wpłynęły prośby, aby nie uczestniczyły firmy wiatrowe w posiedzeniach 

obrad Rady. Stowarzyszenia przedstawiały swoje motywy. Rada ma podjąć 

decyzję wiodącą, która ma dać na przyszłość jakiś kierunek, czy mamy 

odstąpić od budowy farm wiatrowych, czy też nie. Taką decyzję 

przegłosujemy”. 

 

Przewodniczący: Czy są pytania lub zastrzeżenia?  
 

Radna Wanda Kwaśnik: „Na dzień dzisiejszy nie znamy wartości budowli. 

Jakie będą wpływy do budżetu Urzędu Gminy pozyskanego podatku?. Czy 

na dzień dzisiejszy możemy to stwierdzić?” 

 

Sekretarz Urzędu Gminy wyjaśnił „ Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, 

wystąpiliśmy z zapytaniem o środki finansowe, które byśmy pozyskiwali. 

Nie wiadomo, jakie wiatraki u nas powstaną, czy to będą nowe, czy 
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ściągnięte z zachodu. Mowa jest o samej budowli. Budowlą nie jest turbina, 

lecz postument, na którym usytuowany jest wiatrak. 

 

Radny Dariusz Wysocki  zapytał: „Czy czekamy na odpowiedź z 

sąsiednich gmin?. To jest kolejny argument za tym, żeby nie podejmować 

w chwili obecnej decyzji i kolejnych uchwał”. 

 

Próba zakłócenia porządku obrad przez osoby z sali Pana  Szkopa St.    

oraz Pana Cieślaka A. 
 

Przewodniczący Rady nie udzielił prawa głosu  osobom z sali  obrad. 

 

Radna Wanda Kwaśnik stwierdziła: „Na następnej Sesji też się niczego nie 

dowiemy, bo firma wiatrowa, która wybuduje postument pod turbinę, złoży 

dopiero deklarację podatkową na podatek od nieruchomości. Od 

zadeklarowanej wartości budowli wyliczone zostanie 2% podatku.  

 

Pan Wójt Gminy: „Szanowni Państwo!. Wprowadzając projekty uchwał 

mówiące o wiatrakach, ja proszę uwzględnić protesty mieszkańców. 

Rozważałem wszystkie aspekty tych spraw, za i przeciw. Nie możemy- 

Panie Przewodniczący, nie uwzględnić protestów - 922 podpisów 

mieszkańców”.  

 

 

Przewodniczący: Kto jest za uwzględnieniem 922 protestów mieszkańców 

odnośnie budowy farm wiatrowych? 

 

W głosowaniu brało udział – 15 radnych; 

za uwzględnieniem protestów mieszkańców głosowało – 15 radnych. 

 

Protest mieszkańców został uwzględniony. 

 

Ad. 7  Podjęcie uchwał w sprawach; 
(00:33:51 – 00:55:14) 

 

a. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

     wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej  

     oznaczonej nr ewid. działki 381/15 położonej w Małej Wsi, gm. 

     Mała Wieś, pow. płocki, woj. mazowieckie. 
(00:33:51 – 00:36:20) 

 

Przewodniczący: Czy są uwagi dotyczące projektu uchwały?. 

Uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 

w głosowaniu brało udział – 15 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 

Podjęto uchwałę Nr 35/VI/2015. 

 

b. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej 

sytuacji społecznej i demograficznej. 
(00:36:20 – 00:38:26) 

 

Przewodniczący: Czy są uwagi dotyczące projektu uchwały?. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 

w głosowaniu brało udział – 15 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 

Przyjęto uchwałę Nr 36/VI/2015. 

 

c. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

     zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 gminy Mała Wieś. 
(00:38:26 – 00:48:26) 

 

Przewodniczący: Czy są uwagi dotyczące projektu uchwały? 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 

w głosowaniu brało udział – 15 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 15 radnych. 

Przyjęto uchwałę Nr 37/VI/2015. 

 

d. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

     uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mała Wieś 

     na lata 2015 – 2024.  
(00:48:26 – 00:49:46) 

 

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. 

Podjęto uchwałę Nr 38/VI/2015. 

 

e. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
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     odstąpienia od sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań 

     i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mała Wieś 

     w miejscowościach: Lasocin, Główczyn, Nakwasin, Wilkanowo, 

     Ściborowo, Liwin, Nowe Święcice, Stare Święcice, Kiełtyki i Perki.  
(00:49:46 – 00:52:41) 

 

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 – 9 radnych, 

przeciw głosowało – 3 radnych, 

wstrzymało się od głosu – 2 radnych. 

Przyjęto uchwałę Nr 39/VI/2015. 

 

f. Przewodniczący Rady przedstawił uchwalę w sprawie odstąpienia 

od sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Mała Wieś w miejscowościach: Lasocin, Główczyn, Nakwasin, 

Wilkanowo, Ściborowo, Liwin, Nowe Święcice, Stare Święcice, 

Kiełtyki i Perki. 
(00:52:42 – 00:55:14) 

 

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 – 10 radnych, 

przeciw głosowało - 3 radnych,  

wstrzymało się od głosowania – 2 radnych. 

Przyjęto uchwałę Nr 40/VI/2015. 

 

Ad. 8  Sprawy różne. 
(00:55:16 – 1:45:28) 

 

Przewodniczący Rady powiadomił, że do biura Rady Gminy Mała Wieś 

wpłynął wniosek Państwa Anny i Rafała małżonków Maćkiewicz, 

dotyczący uregulowania stanu prawnego części działki nr ewid. 384/11 w 

Małej Wsi. Na Komisjach Rady wypracowano stanowisko w kierunku 

odkupienia gruntu przez gminę, po uzyskaniu wiedzy o koszcie działki. 

Właściciele działki określili jej wartość (pow. 0,07ha.) na 20.000,00 zł.  
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Wpłynęło pismo od Pana Józefa Stefaniak i Pani Rackiej odnośnie 

sprzedaży działek lub wykonania drogi osiedlowej. Sprzedaż wiąże się z 

pewnymi kosztami tj. opłacenie geodety, podziałem działek itp. Nie jest to 

sprawa na dziś, informuję, że takie pismo wpłynęło. 

 

Pan Wójt Gminy wyjaśnił: „Działka, o którą wnoszą A.R. małżonkowie 

Maćkiewicz o rozpatrzenie służebności przesyłu, jest to działka za pocztą. 

Łączy dwie ulice - Polną i Łąkową. Jest tam przepompownia ścieków i cały 

kolektor. Cena zakupu działki jest wysoka, dlatego też rozważamy 

przeanalizowanie kosztów podziału i wystąpienie o służebność przesyłu dla 

urządzeń kanalizacyjnych.  

 

Kolejne działki, o których rozmawialiśmy, przy ulicy Warszawskiej w 

stronę Perek, jest to gminny pas zieleni, z którego korzystają mieszkańcy. 

Nie możemy tego sprzedać z zyskiem, ale chcę uniknąć sytuacji, kiedy 

gmina będzie musiała ponieść duże koszty przy zbyciu. Jeżeli nie 

sprzedamy, to mieszkańcy już wystąpili o sprzątanie. Pas zieleni jest 

zagospodarowany przez właścicieli zabudowanych nieruchomości. 

Sprzedaż działek doprowadzi do braku zjazdu drogowcom z drogi 

powiatowej. Musimy zrobić drogę gminną, która będzie prowadziła do 

wszystkich posesji” 

 

Przewodniczący Rady poinformował o wniesionym piśmie Pani Mirosławy 

Stanisławskiej w sprawie udzielenia  bonifikaty przy  nabyciu lokalu.  

 

Radny Dariusz Wysocki:   „ Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, 

Szanowni Państwo zwracam się z prośbą do Pana Wójta o przekazanie 

pisemnej informacji; zestawienia zawierającego wykaz spraw zleconych 

Spółce Komunalnej od początku kadencji. Rodzaj zlecenia i kwotę, za jaką 

to  zlecenie zostało zrealizowane oraz wykazu prac z zakresu szeroko 

rozumianej gospodarki komunalnej, zleconych podmiotom zewnętrznym. 

Wykaz, który obrazowałby rodzaj zadania, kwota za jaką to zadanie zostało 

zrealizowane, podmiot realizujący to zadanie. Czy było skierowane 

zapytanie do naszej Spółki Komunalnej?. W jaki sposób nasza Spółka 

odpowiedziała ewentualnie jaką kwotę realizacji tego zadania 

zaoferowała?.” 

 

Następna sprawa to regulacja stanu prawnego budynku OSP w Zakrzewie 

Kościelnym. Urząd Gminy oczekuje na wypełnienie dokumentów przez 

członków OSP. Może warto się zastanowić, czy nie lepiej byłoby udzielić 

pełnomocnictwa Panu mecenasowi do reprezentowania nas i pozyskiwania 

dokumentów z instytucji zewnętrznych. 
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„Nie widzę tutaj pracowników Centrum Kultury MultiOsada, ale chciałem 

podziękować im i wszystkim, którzy włączyli się w zorganizowanie 

wystawy prac malarskich i możliwość zaprezentowania dorobku naszego 

artysty ludowego Pana Kazimierza Senkowskiego z Zakrzewa 

Kościelnego. Ci, którzy byli, potwierdzą, że fajne spotkanie, szczególnie 

dla  osób starszych. Wystawa połączona była z koncertem akordeonowym 

Pana Marcina Kalinowskiego. Wykonywane utwory: polki, mazurki i 

oberki chwytały za serce, nogi rwały się do tańca.” 

 

Radna Wanda Kwaśnik – „Podjęta jest uchwała w 2011 roku na sprzedaż 

wody i ścieków. Uchwała obowiązuje od 2012 roku do chwili obecnej. 

Dopłata Urzędu Gminy wynosi 200.000,00 zł. 

Proszę o analizę przychodów z wody oraz poniesionych kosztów, żeby 

zobaczyć, jak się kształtują przychody za 2012, 2013 i 2014 rok.” 

 

Pan Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych omówił 

zasady wyborów, terminarz wykonania poszczególnych czynności 

związanych z przeprowadzeniem wyborów do Rady Powiatowej 

Mazowieckiej Izby Rolniczej. 

 

Podziękował Panu Ryszardowi Gankowskiemu za pełnioną funkcję 

delegata w upływającej kadencji, tym, którzy w głosowaniu brali udział i 

ich wspierali. 

Zaprosił do udziału w zbliżających się wyborach do Izb Rolniczych, które 

odbędą się 30 maja 2015 r. 

 

Podsumował 4-letni okres pracy w Izbach jako szef w Kraju i na 

Mazowszu – co zakończyło się sukcesem, a czego nie udało się dokonać.  

Skomentował swój udział w pozyskaniu wiatraków i spraw finansowych, 

które nie były planowane . „Jeżeli ktoś ma większy areał, to łatwiej u niego 

trafia wiatrak, niż ktoś, kto ma mniejszy.  Żaden wiatrak  na moim polu  

nie będzie postawiony. Najlepiej byłoby, żebyśmy  mogli inwestować w 

nie sami, a nie przez firmy zachodnie” . 

 

Pan Zdzisław Klepacki - przedstawiciel strony społecznej Stowarzyszenia 

zwykłego „Wiatraki w Bezpiecznej Odległości” - był mile zaskoczony 

wypowiedzią przedmówcy w sprawie wiatraków, który tak radykalnie 

zmienił stanowisko. 

 

Negatywnie ocenił zaproponowane referendum w sprawie budowy farm 

wiatrowych. Omówił proponowane projekty uchwał znajdujące się w 

Sejmie, dotyczące minimalnej odległości od zabudowań. Następnie 

poruszył temat załatwiania spraw przez pracowników Urzędu Gminy.  
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Pan Wiktor Szmulewicz powiedział „Wybory do Izb różnią się tym, że nie 

są to wybory partyjne, kandydaci zgłaszani są przez rolników, to nie to, co 

do samorządu, do Sejmu lub innego organu . Wybiera się rolnika, swojego 

przedstawiciela i rolnicy tylko wybierają. To jest samorząd zawodowy 

rolników”. 

 

Pan Andrzej Cieślak podziękował radnym za przyjęcie uchwał przeciw 

budowie farm wiatrowych. 

 

Pan Dariusz Wysocki przestrzegł przed upolitycznianiem  lokalnych 

wyborów. Ważny jest człowiek, na którego głosujemy. 

Są duże problemy na wioskach z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych. 

Mieszkańcy płacą jakieś pieniądze, a Spółka Wodna nie realizuje swoich 

zadań. „Czy nie możemy wspomóc Spółki Wodnej w realizacji zadań 

poprzez prace interwencyjne?”. 

 

Pan Wiktor Szmulewicz poinformował „Wchodzi nowa ustawa dotycząca 

Spółek Wodnych, żeby samorządy mogły być tak zwanym  nadzorcą w 

pozyskaniu środków finansowych dla spółek. Ustawa wejdzie od nowego 

roku 2016. 

 

Pan Michał Stefaniak nawiązując do przedmówcy, poinformował o 

wystąpieniu do Spółki Wodnej o przekazanie map rowów melioracyjnych, 

ponieważ nie wszystkie rowy znajdują się w zarządzie spółki wodnej. 

 

Pan Zbigniew Dąbrowa - sołtys wsi Stare Arciszewo - zadał pytanie „Czy 

ktoś z Zakrzewa Kościelnego mógłby powiedzieć, ile cała wieś płaci 

składek melioracyjnych?. Podejrzewam, że ja płacę więcej z 15,00 ha niż 

całe Zakrzewo”.  

 

Pan Wiktor Szmulewicz wyjaśnił „ Rowy melioracyjne są własnością 

właściciela guntów, na którym one leżą lub przylegają. Dlatego powstały 

spółki wodne. My jako właściciele gruntów daliśmy im uprawnienia do 

prowadzenia gospodarki na rowach”. 

 

Pani Katarzyna Barcińska powiedziała: „Byłam na poprzedniej Sesji i cały 

czas słyszę, dowiaduję się z wypowiedzi Pana Wójta, Pana Sekretarza i 

przyjaciół, którzy działają wspólnie i w porozumieniu, że Rada Gminy 

poprzedniej kadencji nie zrobiła nic, a nawet jeśli już cokolwiek zrobiła, to 

jest to złe, obarczone niedbałością i aferami w tle. 

Dlaczego?. Czy dlatego, żeby burzyć ludziom pozytywny obraz 

poprzedniej kadencji?. Czy może odciągnąć zainteresowanie od obecnych 
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spraw i problemów tutaj i teraz. Nie dajmy się omamiać fermą kłamstw, 

które mają na celu manipulowanie. Pierwsza rzecz i pierwsze kłamstwo to 

budynek MultiOsady. Przystosowanie tego budynku będzie rzekomo 

kosztowało 700.000,00 zł. – tak powiedział Pan Sekretarz. Czy na pewno 

posiada Pan rzetelną wiedzę na ten temat?. Bo z tego, co wiem, czy jest 

Pan władny do wypowiadania się w takich sprawach?. Nie posiada Pan 

stosownej wiedzy technicznej, ani merytorycznej wiedzy rzeczoznawcy. 

Czy posiada Pan taką wycenę może? Uprzedzę Pana odpowiedź, bo pewnie 

Pan nie posiada z tego względu, że jest wyssana z palca. 

Przystosowanie MultiOsady będzie kosztowało 10 razy mniej. Powie to 

Państwu każdy porządny… (śmiech na sali zagłuszył dalszą relację 

wypowiedzi) Wypowiedź Pana, jakoby przekształcenie budynku miało 

kosztować 700 tys. zł. jest manipulacją. Nie chcę mówić o innych 

manipulacjach, które mają na celu zdyskwalifikowanie i zdyskredytowanie 

tej instytucji co w konsekwencji doprowadziło do zwolnienia Pani Natalii 

Rakowskiej i wszystkich pozostałych spraw. 

Pragnę zauważyć, że wszyscy razem jesteśmy oszukiwani dla jakiś 

ukrytych celów, wprowadzani w błąd. 

Panie Wójcie, teraz prośbę swą kieruję do Pana – zamiast kontynuować 

politykę kłamstw, manipulacji, bardzo proszę zadbać o przyszłość 

gminy.(Szum, poruszenie na sali wśród zgromadzonych osób) Kampania 

wyborcza i obiecanki, które Pan ponowił w swoim expose na poprzedniej 

Sesji, są już teraz nie na miejscu. A mówienie o tym, że nie jest to 

wszystko takie łatwe, jest po prostu niekompetencją.  

Chcę przypomnieć Państwu sytuację z poprzedniej Sesji, była mowa o 

drodze wywiezionej gruzem z odpadami azbestu. Chcę ponownie zapytać 

Pana Wójta, od kogo kupił Pan ten gruz?. Czy od Spółki HCH, bo tak jest 

napisane w protokole. Chcę, aby się Pan ustosunkował do mojej 

wypowiedzi. 

 

Pan Leszek Zmysłowski  odniósł się do tłucznia wywiezionego koło 

przystanku w Chylinie. Przypuszcza, że  w gruzie przy szkole w Podgórzu 

też jest ta sama sytuacja, jest azbest. 

„Czy nasz przystanek jest skończony?. Słyszałem, że jest skończony. To 

gdzie są nasze pieniądze z Chylina?. W jakiej formie i czemu nie Spółka 

wykonuje prace na Ośrodku Zdrowia?. Dlaczego wykonuje to firma 

zewnętrzna?. Czy był ogłoszony przetarg na wykonanie prac?” 

 

Pan Sławomir Pawlak - sołtys wsi Liwin - omówił zdarzenie  zgłoszenia 

padnięcia dzikiego zwierzęcia w dzień wolny od pracy. Utylizacja od osób 

prywatnych nie przyjmuje zgłoszenia. 

Przypomniał o oznakowaniu progów zwalniających na ulicach w Małej 

Wsi. 
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Pani Marta Pielat - sołtys wsi Nowe Święcice, - poprosiła o możliwość 

otrzymywania projektów uchwał podejmowanych na sesjach Rady Gminy. 

 

Pan Paweł Bernacki - sołtys wsi Kiełtyki – zapytał: „Dlaczego remont 

Ośrodka Zdrowia wykonuje osoba, która nie prowadzi działalności 

gospodarczej?.  Za jakie pieniądze?”. 

 

Radna Wanda Kwaśnik: „Słyszałam  od Pani Barcińskiej pewne zarzuty do 

Wójta, do Rady. Ja jako radna, muszę dbać o dobro gminy. Wójt wykonuje 

podjęte uchwały. W związku z nieprawidłowościami w Spółce ja 

proponuję, żeby przeprowadzić audyt i przekazać Radnym, co w tej Spółce 

się działo. Wiadomym jest, że: 60 ton węgla jest na plusie, paliwo 

kupowane za 100 tys. zł., -  nie ma prowadzonych kart drogowych, to daje 

do myślenia, że występują nadużycia. Spółka była zobowiązana co roku 

przedstawić Radzie i Wójtowi informację, jakie ponosi koszty w związku z 

przychodami i rozchodami, odnośnie stacji uzdatniania wody i 

oczyszczalni ścieków”. 

 

„Odnośnie MultiOsady – jako emerytowany Skarbnik Gminy- jeżeli  widzę 

w uchwale na 2014 rok – adaptacja budynku po byłej Cukrowni na 

MultiOsadę - jeżeli w planach jest adaptacja, to trzeba w pierwszej 

kolejności dokonać zakupu tego budynku”. 

 

„Odnośnie spraw finansowych – powinien być przeprowadzony przetarg, 

zapytanie o cenę, a do tej pory nikt nie mógł wykonywać żadnych zadań, 

żaden przedsiębiorca, wszystkie prace wykonywała  Spółka. 

Ja jestem za Spółką, tylko proszę mi przedstawić analizę, że Spółka dla 

gminy była tania. Za moich czasów był kupiony ciągnik, była kupiona 

równiarka i inne maszyny. Nie była prowadzona kalkulacja, żadne 

symulacje odnośnie opłacalności. W Szkole Podstawowej w Podgórzu za 

pracę palacza pieca centralnego ogrzewania Spółka za 5 miesięcy bierze 30 

tys. zł. Proszę, aby Pan Wójt zlecił przeprowadzenie obiektywnej kontroli, 

aby była opinia rzeczowa i prawdziwa”. 

„Spółka  wystawiła rachunek na sumę 150 tys. zł. za remont MultiOsady  

Nie było zapytania o cenę do innych firm. Prezes Spółki odbiera sam 

zadanie, nie ma inspektora nadzoru i nie ma projektu. Sto pięćdziesiąt 

tysięcy to nie tysiąc pięćset zł”. 

 

Radny Jacek Klimczewski proponuje zaprosić na następną Sesję 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, żeby druga strona też się mogła 

wypowiedzieć. 
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Radny Dariusz Wysocki  odniósł się do wypowiedzi przedmówczyni: 

„Mówienie o nadużyciach, jest lekkim nadużyciem, zaczekajmy z audytem.  

Stan budynku MultiOsady nie był taki zły, skoro otrzymałem informację od 

Pana Wójta, że stan techniczny elementów konstrukcyjnych – dobry,  

budynek nie zagraża bezpieczeństwu osób w nim przebywających”. 

 

Pan Stanisław Kwaśnik stwierdził: „ Ja na ostatniej Sesji zwróciłem się z 

prośbą do Pana, jak i do Państwa Radnych o przeprowadzenie analizy 

kosztów MultiOsady. Chciałbym zaznaczyć, że została złamana ustawa o 

„Zamówieniach publicznych”, która mówi jasno i wyraźnie Powyżej 30 tys. 

zł. musi być przeprowadzony przetarg. Tego przetargu nie było. Trzeba 

sprawdzić, jak to jest możliwe, że Spółka wykonuje, podpisuje wykonanie. 

Nikt tego nie sprawdza, nikt nie rozlicza: ilości materiałów i jeszcze bzdety 

piszą. 

Piszą do mnie, że nie naruszyli żadnej konstrukcji. Proszę, zapraszam, 

pokażę wszystkim, gdzie wyburzono ścianę. Napisano, że nie zmienia 

funkcji, a jednak zmienili, pozostaje budynkiem administracyjno- 

biurowym. A teraz trzeba wyłożyć 30 tys. zł. na zmianę , następnie  na 

remont kilkaset tysięcy złotych. Czy dalej opłaci się inwestować?”. 

 

Pan Paweł Bernacki - sołtys wsi Kiełtyki – zapytał: „Czy były wysłane 

zapytania do firm, które będą robiły Ośrodek Zdrowia?. Chciałbym 

przeanalizować, do których firm były wysłane zapytania, bo do mnie nie 

dotarło”. 

 

Wójt Gminy – „Panie Przewodniczący, Drodzy Państwo ! W związku z 

rożnymi zdaniami, pytaniami, wątpliwościami dotyczącymi Spółki Zakładu 

Komunalnego, moim zdaniem i najwygodniej dla mnie będzie, żeby Spółka 

istniała i dobrze pracowała. Mam szereg wątpliwości, analizując 

dokumenty, jak ta Spółka się utrzymywała, jak finansowo bilansowała. 

Dlatego też, aby uniknąć podejrzewania, że ja prowadzę ukryte zamiary 

wobec Spółki, podjąłem decyzję, że od poniedziałku będzie audyt 

zewnętrzny. Będziemy wszyscy wiedzieli od niezależnych osób jak Spółka 

wygląda. 

 

Działalność Spółki Wodnej będzie zmieniona od 1 stycznia 2016 roku. Na 

spotkaniu Spółki uzyskałem informację, że od stycznia przyszłego roku 

gmina będzie zajmowała się zbieraniem opłat. Urząd Gminy, mając 

pieniądze, będzie dysponował i decydował, co będzie robione. Spółka 

Wodna będzie wykonywała prace na rzecz gminy. Wszystkie dokumenty, 

które miała Spółka, będą przekazane gminie. Jeżeli my będziemy 

dysponowali pieniędzmi, my będziemy zarządzali zasobami po Spółce 

Wodnej, wierzę, że uda się lepiej i sprawniej to zrobić. 
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Chciałbym przedstawić wykaz prac, jakie   zostały zlecane Spółce. Miałem 

zamiar poprosić Pana Prokurenta, bo Pan Prezes - nie jest to tajemnicą - 

jest na urlopie. Wykorzystuje urlop dlatego, że nie przyjął moich zmian w 

umowie o pracę dotyczących jednego punktu, chodzi o odprawę. W 

umowie miał zapisaną 12-to miesięczną odprawę, ja zaproponowałem 3 

miesięczną odprawę w przypadku rozwiązania umowy. Nie przyjął moich 

warunków w  związku z czym automatycznie umowa zaczyna się 

rozwiązywać. Pan Wóźniak - jako Prezes Spółki - miał zagwarantowaną w 

umowie 12-to miesięczną odprawę, bez względu na to, z jakiego powodu 

zostanie rozwiązana umowa.  

 Od stycznia Spółka uczciwie rozpisuje i rozlicza faktury(nie chcę mówić 

jak było, to wyjaśni audyt). Pracownicy Urzędu Gminy zlecają prace, 

opisują wartość prac, ustalają i odbierają te prace. 

Spółka otrzymała karę 12 tyś. zł. za to, że nie było pozwoleń wodno-

prawnych na stacje wodociągowe, stacje pomp. Skończyły się one chyba w 

listopadzie czy październiku, ktoś zapomniał wystąpić o zezwolenie na 

wydobywanie wody. Za to została naliczona kara. W grudniu podjęliśmy 

działanie mobilizujące prezesa, aby takie pozwolenie zostało wydane. 

Prosiłem wczoraj Pana Łukasza, który jest prokurentem, to jest osoba 

kierująca Spółką w imieniu prezesa. Nie wszyscy może wiedzą, że zarząd 

Spółki składał się z dwóch osób. Jedna osoba zrezygnowała - Pani 

księgowa Anna Gankowska. Od stycznia zarządzał Spółką jednoosobowo 

Pan Woźniak. Ponieważ odszedł na urlop, musiał wyznaczyć osobę, która 

w jego imieniu będzie kierowała Spółką. Po uzgodnieniach jest to Pan 

Łukasz Ciarka i Pani Gankowska. 

Miesiąc temu solidarnie Rada Nadzorcza złożyła rezygnację. Nie mamy w 

tej chwili Rady Nadzorczej, ale postaram się w najbliższym czasie Radę 

powołać. Jaki jest problem  z Radą Nadzorczą? – powie ktoś!. To dlaczego 

nie powołałeś?. Szanowni Państwo, kandydaci do rad muszą mieć 

państwowe egzaminy, aby zasiadać w radach nadzorczych. Normą jest w 

wielkich spółkach, że ogłasza się konkurs, czy nabór na członków rad 

nadzorczych. Tylko kto przyjdzie na jedno posiedzenie za 500 zł. na pół 

roku?.  

Właścicielem Spółki jest gmina. 

Proszę Państwa, sytuacja jest taka, że Zarząd nie przedstawił sprawozdania 

finansowego właścicielowi – gminie. Zarząd  przedstawił sprawozdanie 

Radzie Nadzorczej, ale Rada ta zapomniała w ustawowo ustalonym czasie 

przedstawić sprawozdania właścicielowi. W  związku z tym są takie różne 

sprawy, które czasami idą pod górkę. Jeżeli kogoś naprawdę to interesuje, 

drzwi do mnie są otwarte, bardzo chętnie wyjaśnię. 

Sprawa MultiOsady, - ta wymiana zdań o to, czy budynek nadaje się na 

działalność statutową Centrum Kultury, czy nie, był sporem od stycznia. 
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Sytuacja jest taka, że budynek jest administracyjno-biurowy. Odpisałem 

Panu radnemu, że budynek nie stwarza zagrożenia dla przebywania tam 

osób. Byłem wiele razy, Państwo niektórzy też byli i nic się nie stało. Pod 

tym względem budynek spełnia swoje zadanie. Aby odpowiadał 

budynkowi, w którym prowadzi się działalność statutową kulturalną, 

spełniał działania jakie są określone, to musimy wydać określone pieniądze 

Projekt budynku, który go przystosuje do działalności kulturalnej, wynosi 

około 30 tyś. zł. (Mnie też się wydawało dziwne, że jest budynek, można 

prowadzić, jak ktoś się uprze, to nie można, jak kto ma dobrą wolę i chce - 

to można.) Nie możemy przenieść biblioteki – księgozbioru, bo sufity nie 

mają stropu. Co by było gdybyśmy zdjęli dach? – praktycznie nie ma 

budynku. 

Państwo, którzy mieli styczność z odbiorem przeciwpożarowym przez 

strażaków, zdają sobie sprawę, że są normy, których nie można obejść. 

Nawet nie usiłujemy ich obchodzić. Ciągi komunikacyjne powinny mieć 

1,40, natomiast na przewężeniu, tam gdzie byłoby wyjście ewakuacyjne, są 

ściany nośne grubości ponad 0,5 m. i tam jest niecałe 1,20m. W związku z 

powyższym trzeba opracować projekt uwzględniający i ognioodporne 

ściany i przesunięcie ścianek na korytarzach, rozbudowę łazienek. 

Łazienka  dla niepełnosprawnych musi mieć dwa pomieszczenia, a nie 

jedno. Nie ma tam miejsca i wszelkie prace muszą być zaprojektowane. 

Mieliśmy osobę z zewnątrz, która dokonała wstępnego kosztorysu i słowa 

Sekretarza o wielkości kosztów nie są wyssane z palca. Mamy to 

opracowanie wstępne. 

Będzie wyłoniony dyrektor MultiOsady, będziemy rozmawiali, nie raz 

będzie tu obecny, będzie przedstawiał Państwu swoje problemy, 

rozwiązania i wierzę, że tak będzie. 

Moim celem nie jest niszczenie kultury, ale to ma działać. 

Gruz – moją intencją wypowiedzi na poprzedniej Sesji nie było, ja 

powiedziałem, że gruz jest z budynków HCH, a nie z  HCH, może, jeżeli 

tak to przepraszam, przejęzyczyłem się. Przepraszam, emocje są, w 

związku z czym wybaczcie. Gruz był przez firmę rozbiórkową 

przywieziony. 

Kontaktuję się z Panem Dyrektorem Laskowskim z firmy HCH. Mieliśmy 

spotkanie, rozmawialiśmy i wierzcie mi, chcę, żeby ta firma powstała, nie 

robię nic, aby przeszkodzić w uruchomieniu tej instytucji.  Nie jestem 

przeciw HCH, chcę, żeby była. Jeżeli będę mógł, będę chciał pomagać. 

Wydaje mi się, że sprawa tego gruzu jest wyjaśniona.” 

 

Pani Katarzyna Barcińska: „Pan wyjaśni sprawę, ale w protokole, który jest 

czytany przez wiele osób. Proszę zwrócić uwagę, co tam jest napisane. 
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Wójt Gminy: „Ten protokół dzisiejszy  będzie też czytany i to sprostowanie 

wydaje mi się wystarczy. 

Sprawa w Chylinie - mieliśmy w umowie, którą zawarliśmy z firmą, która 

przewiozła nam gruz, zapis, że  materiał pozbawiony jest surowców 

niebezpiecznych. Inspekcja Ochrony Środowiska przeprowadziła w tej 

sprawie wyjaśnienia – jest protokół i zastrzeżenia są do firmy, która to 

zrobiła. Nie mamy tyle pieniędzy, aby zrobić wszystko od początku do 

końca. W Podgórzu na parkingu przed szkołą jak i  ta zajezdnia w Chylinie 

i droga w Niździnie zostały pokryte asfaltem. To by było idealne, 

podbudowa jest właściwa i wszyscy byśmy byli zadowoleni. Natomiast w  

tej chwili jest to położone. Naszym kolejnym planem jest przysypanie tego 

pospółką, co zabezpieczy przed przemieszczaniem się tego gruzu.  

Ja wiem, że Pan proponował, aby z dwóch stron były wysepki do wejścia. 

Proszę Państwa, na tyle nam wystarcza pieniędzy. 

 

Pan Leszek Zmysłowski powiedział: „Ale to są nasze pieniądze i z tego, co 

było ustalone z jednym z wykonawców, który mógł  ewentualnie to zrobić, 

tego by starczyło na dwie wysepki i na krawężniki. Tak miało być i ja 

proponuję, żeby to tak zostało. Zrobienie zejścia 5 na 3 i co ma to 

kosztować osiem prawie dziewięć tysięcy, bo ja to tak rozumiem. Cała 

praca miała być zrobiona przez gminę.  

 

Wójt Gminy wyjaśnił, że: „Te prace nie zostały jeszcze rozliczone. 

Wykonywała je Spółka Komunalna i tu w porozumieniu z Panem Radnym 

i z Panem Sołtysem robimy to. Pan czuje się pomijany w tej sprawie, bo to 

Pana pomysł, Pana inicjatywa, ja to doceniam, ale rozmawiamy z sołtysem, 

z Panem Radnym i dotrzymamy słowa. Nie wszystko idzie tak szybko. 

Sprawa nie jest zakończona i nie jest rozliczona. 

Ja Państwu powiem, zupełnie tak teraz od serca. Jak przyjechał 

przedstawiciel firmy, która burzyła te obiekty na terenach po byłej 

Cukrowni, wydawało się mnie i Sekretarzowi, że jest to jakaś wielka 

okazja. Potem, jak ta firma to zrobiła, to mamy mieszane uczucia. Można 

nic nie robić. My kierowaliśmy się naprawdę interesem mieszkańców i 

dobrymi chęciami. Postaramy się unikać takich wpadek. 

Droga w Niździnie. Tyle osób, ile jest przeciw, tyle jest za. Wydawało nam 

się, że cel tego jest i dalej uważamy - słuszny. Utwardzenie i pozbycie się 

błota, które jest na tej drodze. Czasami coś nie wyjdzie, ale to jak w 

każdym przypadku. 

 

Padnięte zwierzęta - ma zapisane w zadaniach własnych Spółka 

Komunalna. Ponieważ tych spraw nie było przez te pięć miesięcy tej 

kadencji, wybaczcie, moja wina może, powinienem dotykać wszystkich 
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spraw, ale czasami się nie da. Bardzo proszę o telefony do mnie.  Dyżury 

mamy tylko w sytuacjach kryzysowych. 

 

Progi zwalniające – jest problem, jest pytanie, jest zapisane, będziemy 

robili. 

 Przypomnę, że   będziemy się spotykali z sołtysami, będziemy rozmawiali 

o problemach, które Was dotyczą, o naszych problemach, naszych 

sprawach. Ta wymiana informacji będzie 

 

Pan jest zainteresowany zapytaniem do firm. Jak mówi prawo, wysłaliśmy 

zapytania do firm, otrzymaliśmy odpowiedź i wybraliśmy. Bardzo proszę 

podejść do mnie, ja udzielę wyczerpującej informacji.  

 

Zapraszam Państwa do Urzędu, sprawy nie cierpiące zwłoki będziemy 

załatwiali  na bieżąco. 

Mam wielką prośbę teraz do wszystkich Państwa, do Państwa znajomych. 

W dniach 1-3 maja organizujemy majówkę. Proszę o czynny udział.” 

Pan Wójt zapoznał zebranych z programem obchodów  majówki.  

 

„8 maja, realizując uchwałę Rady Gminy, została przeniesiona płyta, która 

była na skwerku, należącym kiedyś do Cukrowni, potem do Spółki 

Cukrowej a teraz do Pani Małgorzaty Brzeziński. Płyta, która tam się 

znajdowała, została zdjęta – nie zniszczona i przeniesiona na kamień, który 

znajduje się na skwerku, na placu przy przystanku PKS. Płyta jest gotowa. 

Będzie postawiony jeszcze maszt, żeby można podnosić flagę w 

uroczystościach państwowych. 

Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą w naszym kościele parafialnym w 

Małej Wsi o godzinie 13-tej. Oczywiście, chciałem poprosić Pana Starostę, 

żeby przyjechał. Okazało się, że Pan Starosta zaproponował, żebyśmy się 

włączyli w uroczystości wojewódzkie obchodów Dnia Zwycięstwa – 70 

rocznicy zakończenia II wojny światowej. 

Po mszy  o godzinie 14.15 dojadą przedstawiciele władz. Dokonamy 

odsłonięcia, poświęcenia tego miejsca. 

 

Jeszcze jedna uwaga, Proszę Państwa! To nie jest tak, że ja potępiam 

wszystko, co było wcześniej- nie. Jeżeli mogę poprawić, wiecie Państwo, 

że jak ktoś z boku stoi, to inaczej patrzy, widzi, że można coś zmienić. W 

tym kierunku idę. Tak, my postawiliśmy siłownie plenerową, ale to nie ja 

byłem pomysłodawcą i tym, który spowodował, że to będzie. To poprzedni 

Wójt zrobił i poprzednia Rada. Głośno będę mówił, że tam nie będzie 

napisane, że wykonał to Wojnarowski - nie. To jest dla mieszkańców i 

proszę w tych kategoriach myśleć, być może człowiek się zagalopuje, ale 

nie po to, żeby umniejszać komuś. 
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Proszę Państwa! Kolejna sprawa- tak, my podjęliśmy decyzję, że 

komputery, które w ramach programu będą (były, bo program był napisany 

w poprzedniej kadencji) w MultiOsadzie. Uważaliśmy, bo to nie ja sam 

podejmuje decyzję, rozmawiam z Sekretarzem, z Panią Skarbnik. Nie są to 

decyzję łatwe czasami. Ja nie mam monopolu na wiedzę, ale z woli 

mieszkańców muszę podejmować decyzje i nie boję się podejmowania tych 

decyzji. Proszę mi wierzyć, że zawsze przyświeca w tym jeden cel, zrobić 

coś dobrego, czego by nie trzeba poprawiać. I to będzie w budynku 

MultiOsady. Tak jak było uprzednio Centrum Informacji, na podobnych 

zasadach będzie teraz w MultiOsadzie. Kiedy? – czekamy, jak przywiozą 

nam sprzęt. 

Wybaczcie Państwo, trudno, żebym pisał czy podpisywał, że dzięki tym i 

tym to się zrobiło. Nie, zrobiliśmy, to jest nasze.” 

Pan Wójt podziękował Panu Przewodniczącemu Rady za udzielenie głosu. 

 

Przewodniczący Rady poinformował radnych o terminie objazdu dróg 

przeznaczonych do remontu. 

 

Pan Wiktor Szmulewicz poinformował zebranych: „Od 5 maja będzie 

podpisana ustawa, która zezwala na sprzedaż bezpośrednią. Każdy z 

gospodarstwa swoje produkty do wysokości 150 tys. euro będzie mógł 

sprzedawać tylko na zgłoszenie do Urzędu Skarbowego, że będzie 

prowadził księgę sprzedaży. Opodatkowanie ryczałtowe będzie wynosiło 

2%. Nie będzie to konsekwencją, że wychodzi z KRUS-u, a przechodzi do 

ZUS. Jest to sformalizowanie pewnych rzeczy, o które zabiegałem od 

wielu lat, jest to szansa dla gospodarstw mniejszych. Wychodzi instrukcja 

co do sposobu przetwarzania produktów, co należy spełniać. 

Nowym progiem dla mniejszych gospodarstw jest wprowadzenie na te  

cele 60 tys. zł na dostosowanie warunków, np. domu czy zakupu 

podstawowego sprzętu do przetwórstwa”. 

„Jest realizowany projekt przez Krajową Radę Izb Rolniczych i jest 

możliwość wyjazdu 38 mieszkańców na dwa dni do Radomia. Tam 

zaprezentowana będzie linia technologiczna prostego przetwórstwa 

produkcji wędlin, chleba, śmietany i innych. Pokazanie przykładów, że to 

można robić i wartość takiej linii uproszczonej mieści się w granicach 60 

tys. zł 

 

Radna Wanda Kwaśnik poprosiła, aby Pan Pieniążek w budżecie na 2015 

rok wprowadził numery dróg, żebyśmy wiedzieli, jakie drogi mamy 

wprowadzić do harmonogramu remontu i naprawy dróg. 

 

Ad. 9.Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania radnych 






