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                                      Protokół Nr XXII / 2016 
                          z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś 
                                     z dnia 29 listopada 2016r. 
 
czas rozpoczęcia sesji: 10:10                                    czas zakończenia: 11:45 
 
(nagranie   00:00 - 94:25) 
 
Przed oficjalnym rozpoczęciem obrad sesji Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Panu Andrzejowi 
Jeznach i reprezentantom  Klubu Historyczno-Rowerowego, działający przy Szkolę Podstawowej w 
Małej Wsi , którzy przedstawili projekt programu pn. „Matura z Rowerem” jaki realizuje szkoła na temat 
turystyki i rekreacji rowerowej. 
 

Ad. 1   Otwarcie sesji 
(17:05 – 17:19) 
 

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś Pan Włodzimierz Jeznach otworzył obrady 
XXII Sesji Rady Gminy. Przewodniczący powitał Radnych Rady Gminy, Pana Wójta, 
Dyrektorów Szkół Podstawowych, Sołtysów i wszystkich przybyłych na obrady Sesji. 
 
        Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach 
brało udział 15  radnych, co stanowi 100% stanu Rady Gminy Mała Wieś. Obecny 
skład osobowy upoważniał Radę do podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał 
przygotowanych na Sesję. 
 
W obradach Sesji uczestniczyli: 
 
 - Pan Zygmunt Wojnarowski – Wójt Gminy, 
 - Pani Dorota Serwińska – Z-ca Skarbnika Gminy, 
 - Pani Jadwiga Nowatkiewicz – Sekretarz Urzędu Gminy 
  
Ad. 2  Przyjęcie porządku obrad 
(17:19– 19:35) 
 
Przewodniczący Rady: Czy ktoś z Państwa Radnych wnosi dodatkowy punkt obrad, 
lub zmianę porządku obrad? 
 
 Przewodniczący Rady przedstawił zaproponowany porządek obrad Sesji: 

1. Otwarcie Sesji, 
2. Przyjęcie porządku obrad, 
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy Mała Wieś, 
4. Interpelacje i zapytania Radnych, 
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w 

okresie międzysesyjnym, 
6. Informacja z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych 

radnych Gminy Mała Wieś 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Uchwały Nr 95/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 
r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowe gminy Mała Wieś na 
lata 2016 – 2023, 

b) zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok Nr 94/XIII/2015 Rady Gminy Mała 
Wieś  z dnia 30 grudnia 2015 r., 
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c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,   

d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 
obowiązujących na terenie Gminy Mała Wieś oraz zwolnień , w tym podatku,  

e) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego 
na 2017 rok, 

f) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 
obowiązujących na terenie Gminy Mała Wieś oraz zwolnień, w tym podatku, 

g) wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanej ze sprzedażą lokalu 
mieszkalnego nr 5 położonego w miejscowości Stare Święcice 22A. gm. Mała 

     Wieś, pow. Płockie, woj. mazowieckie,  
h) zmiany Uchwały Nr 151/XXI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 

października 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Małej 
Wsi. 
 

8. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Mała  
Wieś za rok szkolny 2015/2016. 

     9.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, 
    10. Sprawy różne, w tym m.in.: 
       - wolne wnioski i oświadczenia radnych, 
    11. Zamknięcie obrad. 
       
Przewodniczący Rady:, Kto jest za przyjęciem porządku obrad? 
w głosowaniu brało udział - 15 radnych; 
za przyjęciem głosowało - 15 radnych. 
 
Porządek obrad został przyjęty. 
 
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy Mała Wieś. 
(19:35 – 19:57) 
 
Przewodniczący Rady:, Kto jest za przyjęciem protokołu z XXI Sesji Rady Gminy? 
Proszę o podniesienie ręki.  
 
W głosowaniu brało udział - 15 radnych; 
za przyjęciem głosowało - 15 radnych. 
Protokół Nr XXI/2016 z sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2016 r. został przyjęty. 
 
Ad. 4 Interpelacje i zapytania Radnych. 
(19:57 – 20:15) 
 

Żaden z radnych nie zgłosił interpelacji ani zapytań. 
 
Ad.  5  Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w 
okresie międzysesyjnym. 
(20:15 – 21:17) 
 

Wójt przedstawił sprawozdanie z wydanych zarządzeń, jakie wydał w okresie 
międzysesyjnym od 24 października 2016 r. do 28 listopada 2016 r. /załącznik nr 1 do 
protokołu/. 
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Ad. 6 Informacja z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych 
          radnych Gminy Mała Wieś. 
(21:17 – 23:09) 
 

Przewodniczący Rady Gminy  przedstawił przedłożoną przez Naczelnika Urzędu 
Skarbowego w Płocku informację z analizy danych zawartych w oświadczeniach 
majątkowych radnych Gminy Mała Wieś, zawartą w piśmie 1419-AP.4027-
1025.2016.IK5 z dnia 28 października 2016 r. 
 
Ad. 7 Podjęcie uchwał w sprawach; 
(23:09 – 63:40) 
 
a). Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 
     Uchwały Nr 95/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 30 grudnia 2015 r. 
     w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowe gminy Mała Wieś 
     na lata 2016 – 2023. 
(23:09 – 24:50) 

 
Przewodniczący Rady: Czy są uwagi odnośnie 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 154/XXII/2016. 
 

b).Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 
    Uchwały Budżetowej na 2016 rok Nr 94/XIII/2015 Rady Gminy Mała Wieś 
    z dnia 30 grudnia 2015 r. 

 (24:50 – 38:13) 
 

Przewodniczący Rady: Czy są uwagi odnośnie uchwały?. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 
w głosowaniu brało udział – 15 radnych; 
za przyjęciem głosowało   – 14 radnych, 
wstrzymało się od głosu    – 1 radny. 
Przyjęto uchwałę Nr 155/XXII/2016. 
 

c). Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
       zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej 
       zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.   

 (38:13 – 42:49) 
 
Przewodniczący: Czy są uwagi dotyczące projektu uchwały? 
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Radna Wanda Kwaśnik zadała pytanie: jakie jest zadłużenie Gminy, czy ono wzrasta, 
czy maleje? 
 
Pani Dorota Serwińska Z-ca Skarbnika Gminy, przedstawiła tendencje spadkowe 
zadłużenia gminy w poszczególnych latach od 2013 do 2018 roku. 
 
Następne pytanie Pani radnej: czy Urząd ubiegał się o umorzenie pożyczki z Funduszu 
Ochrony Środowiska? 
 
Pan Wójt potwierdził umorzenie pożyczki na sfinansowanie wymiany  pieca dla 
Centrum Kultury, w wysokości 7.624,60zł.  
Urząd nie otrzymał umorzenia na termomodernizację OSP. 
  
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 
w głosowaniu brało udział – 15 radnych; 
za przyjęciem głosowało   – 14 radnych, 
przeciw  głosował              -   1 radny.  
Przyjęto uchwałę Nr 156/XXII/2016. 
 
 
 
d. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących 
na terenie Gminy Mała Wieś oraz zwolnień , w tym podatku. 

(42:49 – 48:27) 
 
Przewodniczący Rady: Czy są uwagi odnośnie 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 157/XXII/2016. 
 
 

e) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 
2017 rok.  

(48:27 – 50:41) 
 
Przewodniczący Rady: Czy są uwagi odnośnie 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 158/XXII/2016. 
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f)  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia 
      wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 
      obowiązujących na terenie Gminy Mała Wieś oraz zwolnień, w tym podatku. 

(50:41 – 55:25) 
 

Przewodniczący Rady: Czy są uwagi odnośnie 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 159/XXII/2016. 
 

g) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na dokonanie czynności związanej ze sprzedażą lokalu 
mieszkalnego nr 5 położonego w miejscowości Stare Święcice 22A. gm. 
Mała Wieś, pow. Płockie, woj. mazowieckie,  

(55:25 – 60:56) 

 
Przewodniczący Rady: Czy są uwagi odnośnie uchwały? 
 
Radny Dariusz Wysocki pytał czy będzie to sprzedaż w formie ratalnej. 
Przewodniczący potwierdził, że sprzedaż lokalu nastąpi w formie ratalnej. 
 
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 
w głosowaniu brało udział – 15 radnych; 
za przyjęciem głosowało   – 15 radnych. 
 
Przyjęto uchwałę Nr 160/XXII/2016. 
 

h) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 151/XXI/2016 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 24 października 
2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Małej Wsi. 
(60:56 – 63:34) 

 
Pan Wójt wyjaśnił, że nie Wójt nie Rada Gminy likwiduje Gminny Zespół Oświatowy, 
dyktuje nam to ustawa. 
 
Przewodniczący Rady: Czy są uwagi odnośnie uchwały? 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 
w głosowaniu brało udział – 15 radnych; 
za przyjęciem głosowało   – 14 radnych, 
wstrzymał się od głosu      – 1 radny. 
 
Przyjęto uchwałę Nr 161/XXII/2016. 
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Ad. 8  Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie 
           Mała  Wieś za rok szkolny 2015/2016. 
(63:34 – 67:27) 

 
Przewodniczący Rady: Czy są uwagi odnośnie informacji? 
 
Radna Wanda Kwaśnik  pytała o tendencje, czy są wzrostowe, czy malejące średniej 
wynagrodzeń nauczycieli. 
Sekretarz Urzędu Gminy poinformowała, że za rok szkolny 2015/2016 dołożyliśmy do 
średniej wynagrodzeń dla nauczycieli mianowanych 2.863 zł, średnio dla 12 etatów. 
Ten stan jest malejący. 
 
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem informacji: 
w głosowaniu brało udział – 15 radnych; 
za przyjęciem głosowało   – 15 radnych. 
Przyjęto informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Mała Wieś za rok 
szkolny 2015/2016. 
 
Ad. 9 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

(67:27 – 67:36) 
 
Nie zgłoszono interpelacji i zapytań. 
 
Ad. 9  Sprawy różne, w tym m.in.: 
           -wolne wnioski i oświadczenia radnych 
(67:36 –  94:09) 

 

 
 
Przewodniczący Rady poinformował zebranych o pismach które wpłynęły do Rady : 
- pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Wsi, w sprawie zabezpieczenia środków 
w budżecie gminy, na zakup nowego średnie samochodu gaśniczego dla jednostki. 
 
Rady Jarosław Maćkiewicz odczytał pismo mieszkańców budynku nr 64 we wsi 
Orszymowo, w sprawie przydziału mieszkania dla nowych lokatorów. 
 
Radny Dariusz Jóźwik skrytykował błędny zapis jego nazwiska przez Urząd Skarbowy 
w Płocku, w analizie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych. 
 
Wójt Gminy mówił o czasowym przydziale mieszkania dla nowych lokatorów. 
 
Radna Grażyna Kurzyńska, jako przedstawiciel komisji mieszkaniowej, wyjaśniła 
kryteria przydziału mieszkania. 
 
Radna Wanda Kwaśnik zauważyła problem alkoholowy u najemców omawianego 
lokalu. W innych kwaterach komunalnych też mieszkają postacie, które nadużywają 
alkoholu. Radziła, aby komisja alkoholowa wyszła naprzeciw tym osobom. 
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Pan Leszek Zmysłowski zadał pytanie w sprawie: członkostwa Wójta w komisji 
mieszkaniowej i ilości podań złożonych o przydział mieszkania. 
 
Odpowiedzi udzieliła radna Grażyna Kurzyńska, że Wójt nie jest członkiem komisji, 
nowi lokatorzy to oczekujący w pierwszej kolejności, którzy nie mają gdzie mieszkać, 
a potem rozpatrywane były następne kryteria przydziału. 
 
Sołtys wsi Nakwasin, Pan Krzysztof Nowatkiewicz, streścił poprzednie miejsce 
zamieszkania omawianych najemców w jego wiosce w baraku, bez światła i wody. 
Pochwalił decyzję komisji o przyznaniu mieszkania dla braci K. i St. Bronowskich. 
 
Radny Jerzy Ostrowski stwierdził, że są to ludzie, przed zimą trzeba przydzielić 
mieszkanie. Mówił o odpowiedzialności za drugiego człowieka. 
 
Pani Marta Pielat, sołtys wsi Stare Święcice pytała o poprzednie miejsce ich 
zamieszkania w szkole w Nakwasinie. 
 
Pani Katarzyna Barcińska pytała o: 
-  termin całkowitego zamknięcia Spółki komunalnej, 
-  sprawozdanie finansowe za 2015 rok.  
Odczytała fragment otrzymanej informacji publicznej, od likwidatora Spółki Komunalnej 
z dnia 30 września br. w sprawie zatwierdzonych sprawozdań finansowych Spółki. 
Omówiła koszty inwestycji wykonane w i półroczu 2016 roku. Dywagowała o 
przejedzeniu nadwyżki budżetowej, o odrzuceniu wniosku o dotacje na drogę w 
Dzierżanowie z Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2017 rok, 
oraz odrzuceniu wniosku na termomodernizację szkoły. 
 
Radna Wanda Kwaśnik pytaniem skierowany do Pana Przewodniczącego Rady o 
odczytywany audyt przez Panią K. Barcińską, wstrzymała jej wypowiedź. 
Pani Wanda Kwaśnik podsumowała wypowiedź swojej przedmówczyni, stwierdzając, 
że  finanse publiczne są jej nieznane, a czytane wystąpienia wprowadzają opinię 
publiczną w błąd. 
 
Pan Wójt mówił o likwidacji spółki, o sprawozdaniu finansowym, gdzie  nie dotrzymano 
terminu jego  złożenia. Zapoznał z zakresem prac obowiązujących likwidatora.  
 
Pan Wójt złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 
 
Ad. 10 Zamknięcie obrad 
(94:09 – 94:25) 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś 
Pan Włodzimierz Jeznach zamknął obrady XXII Sesji VII kadencji Rady Gminy Mała 
Wieś. 
                                                             
                                            
                                                                       Przewodniczący  
Protokołowała:                                                      Rady Gminy 
                                                                  /-/ Włodzimierz Jeznach 
Krystyna Nowakowska 






