
 PROTOKÓŁ NR III/18 
zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbyła się dnia 17 grudnia 2018 r. w Sali Świetlicy 

Wiejskiej (dawny GOK) w Leoncinie w godz. 10.00 – 11.20 
Ustawowa liczba Radnych – 15 
Radnych obecnych na sesji – 14 

Udział Sołtysów i Gości zaproszonych 
Nieobecny – Marek Rzeźnik(Przybył godz. 1030) 

 
 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z I-zwyczajnej sesji  Rady Gminy.  
4. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.  
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 
6. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia. 
7. Odczytanie     - Opinia Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej do spraw Oświaty, Kultury, 

Zdrowia, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego   
                 - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

8. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2019. 
9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2019-2029.  
10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018rok 
11. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok. 
12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 
13. Uchwała w sprawie utworzenia Klub Senior+  w Leoncinie  
14.  Interpelacje i zapytania. 
15. Wolne głosy i wnioski.  
16. Sprawy organizacyjne i bieżące. 
17. Zakończenie obrad.  

 
Do punktu 1 

 
Sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Arkadiusz Kiełbasiński, który 

przywitał zebranych i stwierdził quorum do podjęcia prawomocnych uchwał.  
 

Do punktu 2 
 

Z porządku obrad zdjęto punkt 13 - Uchwała w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli przyznawanej 
nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Leoncin.(Brak opinii związku nauczycieli) 
Wprowadzenie - Uchwała w sprawie utworzenia Klub Senior+  w Leoncinie  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Arkadiusz Kiełbasiński odczytał proponowany porządek obrad.  

Za przyjęciem proponowanego porządku obrad głosowano jednogłośnie 14 głosami ,,za”, przy 
braku głosów ,,przeciw” i braku głosów ,, wstrzymujących się”. 

 
Do punktu 4 

 
Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.  

Radna Powiatu Elżbieta Kapałka- „Dzień dobry chciałam poinformować że na ostatnich 
posiedzeniach na sesji i na komisji edukacji ustaliliśmy  następne sprawy w budżecie na następny rok. 



Będzie uwzględnione dokończenie drogi prawdopodobnie w Górkach tej powiatowej, będą też 
utworzone warsztaty terapii zajęciowej te które uciekały z Nasielska te które były przejęte do innego 
powiatu i trzecia rzecz żeby zadbać o edukacji dzieci zostanie utworzona ankieta w której rodzice i dzieci 
będą mogły się wypowiedzieć. Dlaczego chciałby chodzić do szkół w Nowym Dworze lub dlaczego nie 
chcą. Jeżeli będzie podstawową sprawą dojazd to powiat spróbuję się podjąć działania żeby poprawić 
dojazd do Nowego Dworu Mazowieckiego żeby dzieciaki mogły pójść do tych szkół bo sam powiat ma 
kłopot z tym że dzieci uciekają ze szkół do innych miast typu Płońsk i Warszawa więc  dla naszych 
dzieci to też byłoby korzystne. Także dziękuję jeżeli macie Państwo jakieś pytania proszę.” 

Radna Pani Dorota Stępniewska- „Na poprzedniej sesji pytałam Panią czy coś w związku                
z chodnikiem Wilków Nowy Polesie czy coś Państwo rozmawialiście. 

Radna Pani Elżbieta Kapałka- „Nie jeszcze odnośnie chodnika nie. Złożyłam prośbę w sprawie 
mostku w Polesiu zaraz później był naprawiany.” 

Radna Pani Dorota Stępniewska- „Proszę Pani a jeszcze mam pytanie rozmawialiście o 
dokończeniu drogi powiatowej Górki - Dąbrówka tym kierunku. A jak tutaj kierunek Polesie właśnie od 
tego nieszczęsnego mostku? Ta droga jest jeszcze w gorszym  stanie niż na Dąbrowie.” 

 Radna Pani Elżbieta Kapałka- „Wiem, ja na początku roku przygotuję odpowiednią prośbę             
i złożę.” 

Pani Dorota Stępniewska- „Dobrze dziękuję.” 
Pani Elżbieta Kapałka- „Dziękuję.” 
Wójt Pan Adam Mirosław Krawczak- „Mam tylko jedno pytanie czy jest już ustalona lokalizacja 

dla warsztatów terapii zajęciowej?” 
Radna Pani Elżbieta Kapałka- „Nie,  mamy podjąć współpracę z Fundacją. Lepiej jakby to było 

Nowy Dwór Mazowiecki ale nie wiem czy to się uda.” 
Pan Wójt- „Co do drogi i do uściślenia trochę inaczej się układa współpraca niż się układała z 

powiatem jest decyzja, że przy najbliższym sprzyjającym  okresie jakbyśmy to nazwali powiat będzie 
składał na odcinki drogi powiatowej na terenie naszej gminy o środki z tak zwanej rezerwy kryzysowej 
i będziemy to współdziałali. Ono było kiedyś już przygotowane, mówiłem no niestety wtedy nikt nie 
wystąpił nikt się pod tym nie podpisał. Mam nadzieję że teraz w momencie kiedy będzie taka możliwość 
złożymy i przynajmniej na część, tych środków dostaniemy i fakt że najłatwiej będzie  je pozyskać na 
te najbardziej zniszczone drogi. Więc mam nadzieję, że tak to się odbędzie. Rozmawiałem również  ale 
tutaj niestety nie uzyskaliśmy  konsensusu na temat  zmniejszenie opłat za zajęcie pasa drogowego, za 
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym to znaczy na zasadach że my coś budujemy później 
odtwarzamy drogę powiatową. Natomiast tutaj nie uzyskaliśmy tu chodziło odcinek między 
Wincentówkiem a Głuskiem.”  

Pan Arkadiusz Kiełbasiński- „Zanim Pana Wójta sprawozdanie to jeszcze Panią Radną. Czy są 
pytania? Rozumiem że Pani Radna z nami pozostanie możliwe, że coś nam się jeszcze pojawi.  

Proszę państwa w punkcie trzecim przeskoczyła przyjęcie protokołu.” 
 

Do punktu 3 
 

Pan Przewodniczący Arkadiusz Kiełbasiński zaproponował przyjęcie i wyłożenie do wglądu protokołów 
z I-zwyczajnej sesji Rady Gminy.  

Za przyjęciem protokołów głosowano jednogłośnie 14 głosami ,,za”, przy braku głosów 
,,przeciw” i braku głosów ,,wstrzymujących się”.  
 

Do punktu 5 
Pan Wójt Adam Mirosław Krawczak - ,, Proszę Państwa w ostatnim okresie przede wszystkim 

pracujemy nad rozliczaniem, zakończeniem rozliczenia największej inwestycji czyli budowy kanalizacji 
Teofila i w Leoncinie. Jesteśmy w zasadzie na ukończeniu. Tu mamy dwa problemy, trzy w zasadzie. 
Progów zwalniających, które firma wykonała jak wykonała które mają jutro w końcu i nareszcie 
poprawić. Rzeczywiście ta droga jest nieprzejezdna. Jak również inwentaryzacji powykonawczej oraz 



jednego wpięcia jednego problemu na ul. Widnej. Mam nadzieję że to będzie zakończone. Ja dziś rano 
już byłem w starostwie w wydziale geodezji może byśmy uzyskali inwentaryzację powykonawczą którą 
wykonał geodeta i wystąpili o pozwolenie na użytkowanie to jak gdyby zamknęło by nam już do końca 
zadanie pozostanie nam kwestia naszych rozliczeń na których będziemy mieli czas do końca miesiąca. 
Problemem tutaj jest, kwestia niedziałającego systemu w wydziale geodezji i możliwe że uda się to jeżeli 
by się nie udało jeżeli byłaby taka konieczność to oczywiście również to zadanie zmieniali byśmy w 
budżecie. To jest jedyny motyw jak gdyby który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przedłużył 
by nam tą umowę w momencie gdy  ze względów od nas nikogo niezależnych nie działający system. 
Powiat nie wprowadził  by danych inwentaryzacyjnych i nie moglibyśmy uzyskać pozwolenia na 
użytkowanie. Wierzę że w tym tygodniu to wszystko się rozstrzygnie nieszczęsne progi na Teofila 
również zostaną poprawione do stanów przejezdności. A my będziemy mogli się rozliczyć z całej kwoty 
tak jak zaplanowaliśmy w terminie będzie to wiadomo pewnie w środę tak jak mówię mam nadzieję że 
tak się uda bo to po prostu przedłuża tylko naszą pracę niepotrzebnie. Jest kwestia również wodociągów 
w Starej Dąbrowie. Tu najprawdopodobniej no już nie będziemy w stanie uzyskać pozwolenia na 
użytkowanie i zakończenia tych prac. Większość prac zostanie wykonanych do końca roku natomiast 
nie będziemy mieli pozwolenia na użytkowanie i studni spinającej się w sieć Czosnowa. Co do studni 
jeszcze nie wiadomo. Natomiast również jest taka wersja że może się tak zdarzyć pewnie spotkamy się 
na krótki sesji nadzwyczajnej po świątecznej w kwestiach środków tak zwanych niewygasających i 
przedłużenie aneksowania tej umowy. Udało nam się dużo z kanalizacją natomiast teraz kwestie już w 
dokończenia papierowe robią się problematyczne. Również nie wiemy nie było nigdy z  
inwentaryzowanej kanalizacji ciśnieniowej na ul. Słonecznej teraz wpięta kanalizacja z ulicy Widnej 
niestety nie odpływa to znaczy tak jak gdyby był za inwentaryzowany odcinek nie w tą stronę ścieki 
płynęły więc jeszcze wykonawcy będę z tym walczyli. Ten problem z którym się po raz któryś 
spotykamy przy okazji tej budowy że niekompletna była inwentaryzacja czy nie zgodna ze stanem 
faktycznym no i wtedy się robią problemy mam nadzieję, że to już będzie ostatni problem dotyczący 
takich zwrotów sytuacji. Jeżeli chodzi o inwentaryzację i o to w którą stronę ścieki płyną na ulicy 
szkolnej mieliśmy do samego końca problem. Wszystko byłoby pozamykane a ścieki gdzieś tam były 
później się wyjaśniło skąd płynął jakaś dodatkowa nitka nigdy nie inwentaryzowane w wydziale 
Geodezji i stąd jest problem i przypuszczam, że tak samo jest na ulicy Słonecznej. Rozmawiałem 
również i byłem na spotkaniu z projektantami dotyczącymi naszych projektów które od nowego roku 
chcemy bardzo szybko wykonywać czyli projektu wodociągowo-kanalizacyjnych w Secyminie ja 
mówię ogólnie rzecz biorąc przedłużenie od Wilkowa przez Secymin, ośniki i pętla oraz budowy 
wodociągu i kanalizacji do Grochal i w Grochalach Nowych i Starych. Mam nadzieję że po nowym roku 
zaraz to rozpoczniemy. Najmniej potrzeba pracy do uzyskania pozwolenia na budowę na wodociąg w 
Seceminie najwięcej i pewnie najwięcej czasu w Grochalach ale ponieważ to jest droga wojewódzka 
przejścia pod drogą wojewódzką. Dziękuję.” 

Arkadiusz Kiełbasiński Bardzo proszę pytania do Pana Wójta dotyczące samego sprawozdania. 
Nie widzę przechodzę do porządku.” 
 

Do punktu 6 
 
Pan Przewodniczący Arkadiusz Kiełbasiński  odczytał opinię komisji stałych. /Opinia w załączeniu/. 
 

Do punktu 7 
 
Odczytanie     - Opinia Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej do spraw Oświaty, Kultury, 
Zdrowia, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego- odczytanie opinii. /opinia w załączeniu/  

    - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. odczytanie opinii. /opinia w załączeniu/ 
     Do punktu 8 

 
Uchwalenie budżetu gminy na rok 2019. 



Pan Przewodniczący Arkadiusz Kiełbasiński – Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Gminy Leoncin na 2018 rok ,, Bardzo proszę Pani Skarbnik o zdefiniowanie czy się coś zmieniło” 

Pani Skarbnik Maria Jolanta Zalewska - ,,W uchwale budżetowej proszę państwa nic się nie 
zmieniło zmieni się tylko w uchwale zmieniającej budżet bo tam musieliśmy do szkół też 9000 zł remont 
szkoły przy następnej uchwale. Autopoprawki były omawiane na każdej komisji. Autopoprawka 
dotyczy tej opłaty śmieciowej które 908 100 wprowadzamy po stronie dochodów i po stronie wydatków 
i to jest autopoprawka.” 
Głosowanie imienne. /w załączeniu/ 
Za przyjęciem uchwały głosowano 14 głosami ,, za”, przy braku głosów ,,przeciw” i braku głosów 
,,wstrzymujących się”. /głosowanie imienne w załączeniu/ 

Uchwała Nr III/15/18 /w załączeniu/. 
 

Do punktu 9 
 

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2019-2029.  
- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. odczytanie opinii. /opinia w załączeniu/ 
Pan Przewodniczący Arkadiusz Kiełbasiński odczytał uchwałę. 

Głosowanie imienne. /w załączeniu/ 
Za przyjęciem uchwały głosowano 14 głosami ,, za”, przy braku głosów ,,przeciw” i braku głosów 
,,wstrzymujących się”. /głosowanie imienne w załączeniu/ 

Uchwała Nr III/16/18 /w załączeniu/. 
Pan Wójt- „Proszę Państwa je bardzo dziękuję za przyjęcie uchwały budżetowej na 2019 rok. 

Wiem, że ona może nie satysfakcjonować Państwa ani mnie bo wydatków inwestycyjnych w przyszłym 
roku zakładamy mniej. Musimy się przygotować do pozyskiwania środków i stąd może to tak wynikać 
na pewno jest to wyższy budżet niż wstępnie zakładaliśmy w poprzednich latach natomiast jest realny 
tak jak zawsze zakładamy że tak jak zawsze z Panią Skarbnik współpracujemy że jest na początek ten 
właśnie realny a później dostosowujemy zawsze do potrzeb czy do pozyskanych środków bo jeżeli 
oczywiście się nadarza jakiekolwiek okazje do środków zewnętrznych to będziemy je pozyskiwali. Nie 
zapisujemy tego oczywiście w uchwałach budżetowych tego budżetu nie rozpakowujemy w takim 
wielkim czy dużym obszarze. Natomiast taki realny, stabilny który mam nadzieję że będzie się że się 
również tak jak zwykle zwiększy natomiast same konkretnych inwestycji tutaj jest mniej niż w tym roku 
ale jest to przede wszystkim związane z tym że mamy już wszystkie możliwe projekty przede wszystkim 
te duże te wodno-kanalizacyjne czy ul Szkolna którą tak bardzo długo się nie mogliśmy uporać. 
Zrealizowaliśmy i teraz do kolejnych inwestycji będą niezbędne czy wręcz konieczne pozwolenia na 
budowę. Projekty z takich rzeczy które wiem i które do końca roku składamy wnioski to jest na przykład 
w fok czyli termomodernizacja budynku Senior Wigor  i mam nadzieję że te rzeczy uda nam się 
zrealizować i że odpowiedź będzie w pierwszych miesiącach roku 2019. Wierzę również że kilka 
wniosków które złożyliśmy również przejdą pozytywną weryfikację i będziemy je wykonywali ale jest 
to właśnie kwestia weryfikacji wniosków i później ewentualnego dofinansowywania. Tak jak Państwo 
mówiłem również na komisja to związku z tym że te wydatki inwestycyjne w tym roku na naszą gminę 
były ponad 20 milionów złotych. Związku z tym oczywiście zaciągaliśmy  kredyty ale jak Państwo 
widzą opinie regionalnej izby obrachunkowej nie przekroczyliśmy żadnych wskaźników. Nasze 
zadłużenie nie jest aż takie żebyśmy drżeli przed tym i ewentualne zwroty VATu o tym o czym 
mówiliśmy powinny zaraz pierwsza transza jeszcze w tym roku pewnie w pierwszych miesiącach 2019 
roku. Chcielibyśmy przeznaczyć na spłatę kredytów byśmy zmniejszyli to zadłużenie które mamy i 
wierzę  że tak się stanie. Jedynym przeciwwskazaniem do tego by było to że pozyskali byśmy środki że 
środki nie mówię o tych mały przedsięwzięciach o których wspominałem tylko duże środki na który 
trzeba by było duży wkład własny wtedy ewentualnie na to byśmy porządkowali te zwroty podatku VAT 
ale jeżeli takich nie będzie Myślę że jakiś dużych projektów czy dużych obciążeń nie mamy na tą chwilę 
to będziemy spłacali z tych środków kredyty. Wtedy zejdziemy do poziomu sprzed budowy kanalizacji. 
Do poziomu zadłużenia sprzed budowy kanalizacji przed budowy ulicy Szkolnej prace które te mniejsze 



inwestycje będziemy wykonywali w ramach pozyskiwanych środków zewnętrznych przede wszystkim 
pozyskiwanych środków zewnętrznych. Dziękuję bardzo jeszcze raz.” 

 
Pan Marek Rzeźnik przybył na sesję o 1030 

 
Do punktu 10 

 
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2018rok 

Pan Przewodniczący Arkadiusz Kiełbasiński -Bardzo proszę Pani Skarbnik czy się coś zmieniło 
w budżecie? Bardzo proszę omówić.” 

Pani Skarbnik Maria Jolanta Zalewska- „Na komisjach było powiedziane, że przesuwamy środki 
na 180000 po wydatkach i po dochodach a kwota się jeszcze zmieniła o 9000 zł na szkołę musimy dać 
na remonty szkół 9000 dla szkoły w Leoncinie. 4000 w Urzędzie Gminy tam musimy na szkolenia 
dołożyć możliwe jest pozyskanie środków ze szkoleń z Powiatowego Urzędu Pracy i chcemy to 
wykorzystać dlatego przekładamy łącznie kwota będzie nie 180000 zwiększenie tylko 193 000 
zwiększenie i zmniejszenie 193 920,53 zmienia się o tą kwotę ale to jest tylko przesunięcie między 
paragrafami po dochodach Nic nie zmieniamy czyli tak jak było. Tylko przesunięcia między paragrafami 
Dziękuję.” 

Pani Skarbnik- odczytała uchwałę. 
Głosowanie imienne. /w załączeniu/ 

Za przyjęciem uchwały głosowano 15 głosami ,, za”, przy braku głosów ,,przeciw” i braku 
głosów ,,wstrzymujących się”. /głosowanie imienne w załączeniu/ 

Uchwała Nr III/17/18 /w załączeniu/. 
 

Do punktu 11 
 

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2019 rok. 

Pan Przewodniczący Arkadiusz Kiełbasiński odczytał uchwałę. 
Głosowanie imienne. /w załączeniu/ 

Za przyjęciem uchwały głosowano 15 głosami ,, za”, przy braku głosów ,,przeciw” i braku 
głosów ,,wstrzymujących się”. /głosowanie imienne w załączeniu/ 

Uchwała Nr III/18/18 /w załączeniu/. 
 
Przerwa 940  - 950 

 Po przerwie 
Do punktu 12 

 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. 

Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał plan pracy./w załączeniu/ 
Pan Przewodniczący Arkadiusz Kiełbasiński odczytał uchwałę. 
Głosowanie imienne. /w załączeniu/ 

Za przyjęciem uchwały głosowano 15 głosami ,, za”, przy braku głosów ,,przeciw” i braku 
głosów ,,wstrzymujących się”. /głosowanie imienne w załączeniu/ 
Uchwała Nr III/19/18 /w załączeniu/. 
 

Do punktu 13 
 

Uchwała w sprawie utworzenia Klub Senior+  w Leoncinie  
Pan Wójt- „Tak jak na wstępie mówiłem jest to konieczne do pozyskiwania środków senior plus. 

To jest między innymi pozyskane środki na remont pomieszczeń dlatego klubu to powiązać z naszym 



domem senior Plus będzie to powiązane. Natomiast kwestia dalszego pozyskiwania środków na 
działalność do końca roku mieliśmy przygotować pomieszczenia i przygotowaliśmy i te pudła które nie 
zdążyliśmy które Państwo widzieli na wejściu między innymi wyposażenie które jest sukcesywnie 
dostarczane do nas wyposażenie do tych pomieszczeń i do końca grudnia piszemy również wnioski. 
Wniosek o pozyskanie środków na prowadzenie klubu senior Plus. Mam nadzieję że te środki 
otrzymamy. Wtedy będziemy sukcesywnie wprowadzali do budżetu ale żeby ich pozyskiwać musimy 
mieć tą że uchwałę utworzenia klubu senior Plus. 
Pan Przewodniczący Arkadiusz Kiełbasiński odczytał uchwałę. 
Głosowanie imienne. /w załączeniu/ 

Za przyjęciem uchwały głosowano 15 głosami ,, za”, przy braku głosów ,,przeciw” i braku 
głosów ,,wstrzymujących się”. /głosowanie imienne w załączeniu/ 
Uchwała Nr III/20/18 /w załączeniu/. 

Do punktu 14 
 

 
Interpelacje i zapytania. Brak 
 

Do punktu 15 
 
Wolne głosy i wnioski.  
 Radny Pan Andrzej Kalisz –„Proszę Państwa otrzymałem pismo z Urzędu Gminy odnośnie 
uchwał rady gminy w sprawie określenia metod opłat oraz  stawki za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Pismo to jest takie czysto służbowe można tak powiedzieć czyli taka stawka tyle za 
śmieci selektywne tyle za nieselektywne ani słowa nie ma w tym piśmie tak jak rozmawialiśmy na 
komisji żeby było wyjaśnienie skąd się wzięła podwyżka. Czyli jak zwykle wszystko spadło na radę 
gminy czyli właściwie że Rada Gminy sobie tak podwyższyła te śmieci ani słowa nie ma właśnie z czego 
to wynika i odbiór będzie taki że ta zła Rada Gminy podwyższyła to a wiemy jak było w rzeczywistości 
dziękuję.’ 
 Pan Wójt- „Ja myślę że to było wiele razy było powtarzane. Myślę że również Państwo teraz już 
wiedzą że nie tylko my i to nie tylko nasza gmina mieszkańcy też wiedzą bo akurat u nas wychodziło że 
my byliśmy pierwsi już wiemy że Zakroczym na przykład ma 13,50 czyli to jest kwestia 50 gr więcej 
pomiędzy naszą gminę. Każda z gmin  musi te koszty zwiększone ponieść. Natomiast co do samego 
pisma my musimy tych pism 1400 rozesłać i to była mordercza praca przez kilka dni. Wspomnę również 
o kosztach ale dlatego to tak szybko robiliśmy, ponieważ mamy czas na powiadomienie do końca roku 
na szczęście że ta ustawa o tyle się zmieniła że teraz wystarczy samo powiadomienie bo przypominam 
że w pewnym momencie mieliśmy taką sytuację że musieli zmieniać deklaracje natomiast już w tej 
chwili nie na podstawie… Fakt że związku z tym jest wzmożony u nas ruch również ponieważ bardzo 
dużo osób zmienia deklaracje z niesegregowanych na segregowane ale to również jest bardzo dobrze, 
ponieważ my jako gmina w sprawozdaniach z wykonania ustawy również musimy zawierać informacje 
dotyczące pozyskiwania segregowanych. Ja rozumiem że można było na dwie strony rozpisać się 
natomiast czy byłoby to pomocne nie wiem.” 
 Radna Pani Małgorzata Pelczarska –„Ja myślę Panie Wójcie, że Pan nie musi nas przekonywać 
co do słuszności tej podwyżki natomiast to co kolega zauważył kolega Andrzej że tak dla przyzwoitości 
żeby mieszkańcy przez jedno czy dwa zdania wyjaśnić im dlaczego. Nie musiało być na dwie strony 
dwa trzy zdania wystarczyłoby  i to by był przepływ informacji że brakuje nam przepływu informacji 
pomiędzy mieszkańcami  chociażby radą czy samym urzędem a może by warto było wrócić do jakiejś 
gazetki lokalnej, która by mówiła o pracy gminy o tym co planujemy i to co się dzieje w urzędzie to nie 
są jakieś tam duże koszty wydawania takiej gazetki takiego biuletynu. Myślę że nie do informowany 
mieszkaniec może mieć słusznie dużo pretensji jest jeśli poinformujemy powiemy Słuchajcie i to 
mieliście wyjaśnienia kto to nie wie niech przyjdzie do urzędu i się dowie ale żeby mieszkaniec mieli tą 
szansę uzyskania  informacji zwrotnej dziękuję.” 



 Pan Arkadiusz Kiełbasiński- „Tak proszę państwa myślę że Pan Wójt weźmie pod uwagę tą 
gazetkę nawet jak ona wyjdzie na jakiś czas to dawała by obraz naszej pracy. Warto by było ją wydać 
co jakiś czas Panie Wójcie.” 
 Pan Wójt-„Myślę że to jest to sprawa do rozważenia w przyszłym roku jeżeli jest taka również 
potrzeba to my zamieścimy odpowiednią informację chociażby w tej chwili na stronie internetowej 
Urzędu Gminy dlaczego tak wzrosło. Wiem że odwiedzają naszą stronę internetową, liczba odwiedzin 
wejść na naszą stronę jest bardzo duża więc to w jakiś sposób do części mieszkańców przynajmniej 
dotrze oczywiście nie do wszystkich bo nie wszyscy korzystając z internetu. Natomiast co do informacji 
ostatnio jak wiecie Państwo było również pewnym momencie zastrzeżenie do tego, że źle  
rozpowszechniliśmy kwestie szacowania szkód związanych z suszą. No jeżeli jest sytuacja w której w 
całej Polsce każdej jednej telewizji i radiu jest przedstawiany że można składać wnioski suszowe a 
później mieszkańcy mówią, że nie zostali poinformowani przez gminę. Tak troszeczkę chyba to jest 
również nie fair dlatego nie fair bo można było w każdej chwili zadzwonić można było się dowiedzieć. 
Kule nie zdają egzaminu większość rolników wtedy zainteresowanych również nie ma tego 
powiadamiania SMS- owego. 80 kilka wniosków rozpatrzyliśmy czy byłoby więcej nie wiem zamiast 
również wiem że to jest w jakiś sposób było to niesprawiedliwe ponieważ każdy mógł do urzędu się 
zgłosić to była ogólnopolska akcja. Ogólnopolskie przedsięwzięcie więc te informacje niemożliwe żeby 
do każdego nie dotarły a później to Urząd Gminy winien powinien każdego zaprosić do  składania 
wniosków ale to tak już. A propos faktów i zdarzeń myślę że jeżeli chodzi a zwykły biuletyn 
informacyjny po nowym roku do tego spróbujemy się przymierzyć  bo jednak pewnie będzie również w 
pewien sposób pozwalał na lepszą komunikację między urzędem a mieszkańcami natomiast pozostaną 
nam jeszcze kwestie tego szybkiego powiadamiania ponieważ biuletyn to nie jest szybkie 
powiadamianie które jest nieraz potrzebne, że tak się stanie a propos jeszcze chociażby tych kwestii 
teraz rozsyłaliśmy powiadomienia. Koszty nasze za pocztę w tej chwili po postępowaniach ofertowych 
tak drastycznie wzrosły  już w tym roku naprawdę musimy się zastanowić czy nie obsługiwać tego na 
zasadach gońca gminnego a nie poczty przynajmniej to co jest na terenie naszej gminy że to pewnie 
będzie taniej i szybciej bo ostatnio mieliśmy również taki problem że do nas z Nowego Dworu nie było 
komu dostarczyć do Urzędu Gminy. Więc te które szły nie  polecone, polecone oczywiście dostaliśmy 
natomiast te zwykłe listy przeleżały kilka dni na poczcie w Nowym Dworze Mazowieckim nie było 
komu tak działa poczta i myślę że to też jest kwestia z rozpowszechnianiem gdybyśmy już w tej chwili 
czy po nowym roku próbowali to na podstawie we własnym zakresie jak gdyby całą pocztę na terenie 
naszej gminy przekazywać to mam nadzieję że to również poprawi przepływ informacji bo to również 
będzie człowiek, obliczymy to dokładnie koszty naszych zleceń przynajmniej te które są na terenie 
gminy koszty ewentualnie gońca czyli rozwożenia samemu po terenie gminy.” 
 Pan Arkadiusz Kiełbasiński- „Myślę że ta gazetka jednak koszty nie będą jakieś duże położyć w 
kilku punktach mieszkańcy sobie weźmie jeden drugiemu poda.” 
 Radna Pani Małgorzata Pelczarska- „Ja bym chciała złożyć taki wniosek trochę ze swojego 
podwórka oświatowego. Sami Państwa wiecie  mimo że ministerstwo zapowiada podwyżki w oświacie 
5% od 1 stycznia to tak naprawdę jest to kropla w morzu potrzeb. Jeszcze tylko taki jeden fakt 
chciałabym przedstawić że nauczyciel, który przychodzi do pracy ma wyższe wykształcenie z pełnym 
przygotowaniem pedagogicznym już zaczyna pracę w szkole na rękę dostaje 1750 zł. Za chwilę może 
się zdarzyć tak że w naszej gminie zacznie brakować nam nauczycieli. To wcale nie jest tak że my tu 
jesteśmy bezpieczni mój wniosek jest taki może byśmy spotkali się z dyrektorami szkół na komisji tej 
oświatowej porozmawiali o ich potrzebach o ich problemach nie wiem czy przez ostatnie kilka lat  
zmienił się dodatek motywacyjny chodzi o ten dodatek dla nauczycieli ja go pamiętam jak jeszcze ja 
pracowałam to było 3% proszę państwa to na rękę jest 30, 40 zł jak ktoś dostaje 3% czy to jest 
motywacyjny dodatek żaden. Ja wiem że to jest nowy budżet że już wszystko zostało ustalone mieliśmy 
dzisiaj budżet ale sprawy związane z niedoborem kadr w oświacie dzieją się bardzo szybko Warszawa 
już dzisiaj wyszła i podniosła od 1 stycznia różne dodatki ale nie porównujmy się do Warszawy. 
Usiedlibyśmy z dyrektorami i porozmawiajmy o ich problemach kadrowych bo myślę że takie w naszej 
gminie też będą chodzi o specjalistów, prace na przykład z dziećmi z orzeczeniem potrzebie kształcenia 



specjalnego. Myślę że dyrektorzy powiedzieliby nam dużo więcej o swoich potrzebach i posłuchajmy 
tego środowiska że w momencie kiedy uznamy że gdzieś tam w budżecie możemy znaleźć jakieś środki 
zastanówmy  się czy byśmy nie byli tą radą która zaczęłaby może trochę więcej zwracać uwagi na 
oświatę w naszej gminie. Ja nie mówię że gmina nie finansuje oświaty bo z gminy i tak dużą część 
swoich dochodów przeznacza na oświatę ale spróbujmy to przeanalizować z dyrektorami radni i z Panem 
Wójtem. Zobaczymy może do czegoś się do jakiegoś wspólnego wniosku dojdziemy dziękuję.” 

Pan Arkadiusz Kiełbasiński –„ Zostawmy ten temat Komisji Oświaty póki co przygotuje komisja 
rada to… rozumiem że temat zasygnalizowany.” 

Pan Bogdan Jaczyński- „Ja tylko to co powiedziała koleżanka powiedziała że nauczyciele 
dostaną od stycznia 5% i rzeczywiście Pani minister tak powiedziała i tak ma być tylko że Pani minister 
nie powiedziała że w tym roku cofnięto nauczycielom dodatek mieszkaniowy. Zgadza się pani Małgosiu. 
Który był dużo wyższy jak te 5% po pierwsze a po drugie nie wiem czy Państwo się orientują że w tej 
chwili są prowadzone rozmowy aby w ogóle cofnąć nauczycielom wiejskim dodatek wiejski 10% to jest 
dużo do pensji także gminy wiejskie jeżeli chodzi o pozyskiwanie kadry pedagogicznej były w tej lepszej 
sytuacji bo można było ściągnąć z miast nauczycieli bo te 10% to było sporo w granicach około 200 zł 
to już pozwalało nauczycielom przyjeżdżać z miast na wieś jeżeli ten dodatek nie daj Boże byłby 
cofnięty to praktycznie nauczyciele w ogóle będą uciekać do miast pomimo że utracą tutaj dodatek po 
pierwsze to po drugie miasta sobie pozwalają na dużo wyższy dodatek motywacyjny do pensji bo ich po 
prostu na to stać to tylko takie moje uzupełnienie.” 

Pan Arkadiusz Kiełbasiński-„ Dobrze rozumiem że Komisja Oświaty tym problemem się zajmie. 
Będziemy mieli przygotowany temat do rzeczowej dyskusji.” 

Pan Wójt- „Jeżeli Państwo znajdą czas poza na każdej komisji merytorycznej komisji bo 
rozumiem że to najpierw powinno trafić na komisję merytoryczną w każdej chwili jesteśmy w stanie 
zaprosić dyrektorów szkół i ewentualnie również inne osoby zajmujące się oświatą czy pracujących w 
szkole i rozmawiać.” 

Pan Bogdan Jaczyński- „Jeszcze jedno ja myślę Panie Wójcie, że w ogóle powinniśmy 
przeanalizować koszty, wydatki ponoszone na oświatę powinniśmy się zastanowić jak to w ogóle 
funkcjonuje w poszczególnych szkołach no co się dzieje  u nas z oświatą, że to powinniśmy przysiąść 
wszyscy jako rada nad tym się zastanowić dyskutować żeby mieć jasna sytuacje co się dzieje.” 

Pan Wójt-„ Ja rozumiem że to byłby wniosek. Wniosek o rozszerzenie informację którą Państwo 
dostaliście  na temat oświaty, która była przyjmowana na ostatniej sesji tak czyli całokształt i 
rozszerzenie tego co jest w sprawozdaniu tak o to chodzi. Proszę bardzo jestem za uważam, że również 
w oświacie o oświacie trzeba rozmawiać i nie ma takiego problemu. Z tym że ja bym oddzielał te dwie 
rzeczy oddzielał bym spotkanie to co Państwo zaproponowali dzielić spotkanie na komisji 
merytorycznej z dyrektorami Szkół czy osobami związanymi z oświatą na naszym terenie. Mam na 
myśli również dyrektorów zastępców dyrektorów czy kierowników punktów przedszkolnych a 
oddzielać informację stricte tą która by była dla Państwa radnych i tą dyskusję dla Państwa radnych 
dyskusję na temat oświaty i to poszerzone o sprawozdanie, tak.” 

Pan Bogdan Jaczyński-„ Oczywiście Panie Wójcie ma Pan rację.” 
Pan Wójt- „Czyli rozumiem że Pani przewodnicząca komisji już możemy założyć że na 

najbliższym posiedzeniu komisji zapraszamy dyrektorów szkół.” 
Pan Arkadiusz Kiełbasiński- „To już sobie uzgodnimy poza sesją pozostawmy to Pani 

Przewodniczącej komisji. Przygotuję spotkanie kiedy będą mogli dyrektorzy osoby zainteresowane. 
Proszę Państwa otrzymali Państwo w materiałach plan pracy rady oczywiście ten plan pracy jest 
oczywiście ramowym możliwe że się będzie zmieniał ale niech on będzie. Ja rozumiem że sesję 
będziemy organizować tak jak było w przeszłości czyli we środę. Oczywiście jeśli będzie to możliwe 
jeśli nie będzie  innej sytuacji to nie jest coś wiążącego nie mniej sesję nadzwyczajne pozostaną  wtedy 
kiedy będą musiały być natomiast plan jest planem po prostu to jest jedna kwestia i rozumiem że nie 
będzie, chyba że będą propozycję Państwu nie odpowiada godzina 9:00 na przykład słyszałem że w 
radach organizują o godzinie 17:00 sesję. Proszę Państwa dla nas skuteczność jest istotna a  o 17:00 to 
wiemy urząd nie pracuje a często musimy się wspierać potrzebą korzystania, pracowników, materiałów  



także uważam że póki co jest dobrze. Pan Wójt sugeruje że będzie jednak sesja między świętami 
nadzwyczajna ale tak było zawsze że coś tam pozostanie do poprawienia.” 

Pan Wójt –„Tak się w tym roku złożyła że rzeczywiście nie ma kiedy nie było kiedy 
zorganizować między świętami a nowym rokiem ponieważ mamy 2 dni pracujące tak naprawdę dlatego 
jest ta dzisiejsza sesja dlatego jest wcześniej dlatego nie mamy jeszcze kalendarzy które zawsze Państwo 
Radni, Sołtysi dostawali ale my to nadrobimy ale będziemy mieli  zaległości bo to jest związane z tym 
że chcieliśmy wcześniej bo w ostatnim tygodniu mamy inne zajęcia. Wydaje mi się że te 2 dni o których 
mówimy poświąteczne to już by był problem chociażby z organizacją naszego spotkanie naszej 
normalnej sesji tej właśnie wydłużonej. Propozycja jeżeli chodzi o sesję nadzwyczajna jest taka, 
ponieważ już wiemy od dziś rano ja wiem, że nie da rady zrobić inwentaryzacji wodociągu w Dąbrowie  
Starej chociaż to jedno zadanie zostanie  w środkach niewygasających czyli musimy uchwałę podjąć z 
tym i z aneksować tą umowę jeszcze wydłużyć ją. Związku z tym na tą chwilę jest ten jeden punkt czy 
jeszcze coś będzie ale dotyczące budżetu tegorocznego budżetu jakiś zmian tego nie wiem. Mam 
nadzieję że nie będzie bo ten budżet w tym roku był tak napięty że nie ma co w nim zmieniać jak Pani 
Skarbnik mówi dziękuję.” 
 

  Do punktu 16 
Sprawy organizacyjne i bieżące. 
 

Pan Arkadiusz Kiełbasiński- Odczytał życzenia od marszałka. 
Pan Wójt- „Proszę Państwa w ostatnim okresie, przez ostatnie kilka dni zmarło dwóch 

pracowników długoletnich pracowników tego urzędu Gminy Pani Teresa Jerzyk wiele lat w biurze Rady 
zmarła również w skarbnik przed 30 lat Pani Kamila Bogdańska. Proponowałbym na zakończenie 
naszego posiedzenia minutą ciszy uczcić pamięć tych że osób które bardzo długo pracowały w naszym 
urzędzie.” 

Pan Arkadiusz Kiełbasiński-„Proszę Państwa bardzo proszę o powstanie minuta ciszy. 
 

 
Do punktu 17 
 

W związku z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Pan 
Arkadiusz Kiełbasiński podziękował za uczestnictwo i o godz. 1120 zamknął obrady III-zwyczajnej sesji 
Rady Gminy Leoncin. 

 
Protokółowała                                                                          Przewodniczący Rady Gminy  
 
Aneta Czpioła                                                                              Arkadiusz Kiełbasiński  

Ref. ds. samorządowych 


