
Protokół Nr XLI/09 
z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Leoncin, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 
roku od godz. 900 do godz. 1330 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Leoncinie. 
Przewodniczył – Przewodniczący Rady Gminy Pan Antoni Gruszka 
                                        Ustawowa liczba radnych     - 15 
                                        Radnych obecnych na sesji   - 15 
                                        Udział Gości zaproszonych 
 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 
3. Wprowadzenie zmian w budŜecie gminy na rok 2009. 
4. Ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2009. 
5. Dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych 
umów z Przedsiębiorstwem Komunalnym Leoncin. 

6. Zakończenie obrad. 
 

Do punktu 1 
Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Antoni Gruszka, który przywitał 

obecnych i stwierdził quorum do podjęcia prawomocnych uchwał. 
 

Do punktu 2 
Pan Antoni Gruszka odczytał proponowany porządek obrad sesji. Proszę Państwa, 

jestem zobowiązany poinformować Radnych, Ŝe uchwałę o dopłaty nie zaparafował do dnia 
dzisiejszego Pan Mecenas. Nie mam takiej uchwały zaparafowanej. Pana Prawnika nie ma                
i pozostałe nie będą zaparafowane, natomiast jeŜeli chodzi o pozostałe, wiadomo, Ŝe jest to 
sesja nadzwyczajna i moŜemy jakoś puścić. Ta uchwała juŜ leŜy dłuŜszy czas, nie wiem, ja po 
prostu, tak jak powiedziałem, jestem zobowiązany. Udzielił głosu Presesowi Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Leoncin. 

Pan Andrzej Belka – Panie Przewodniczący, proszę Państwa, jeŜeli chodzi                              
o parafowanie uchwały o dopłaty do wody i kanalizacji, ta uchwała była przekazana do gminy 
i z tego, co wiem, wydał opinię pozytywną na temat tej uchwały i to jest do potwierdzenia. 
Druga rzecz jest taka, Ŝe na tej uchwale, która była zaparafowana przez Panią Mecenas,                   
która obsługuje Przedsiębiorstwo, która była na poprzedniej sesji, Pan Mecenas twierdzi,               
Ŝe nie moŜe być dwóch pieczątek, obok siebie, radców prawnych. W związku z tym ja jestem 
tutaj absolutnie przygotowany, Ŝeby Państwu pokazać, Ŝe tutaj, na tej uchwale jest podpis 
Pani Mecenas, która obsługuje pod względem prawnym Spółkę, czyli nie moŜe być dwóch 
Mecenasów. Czyli tak, po pierwsze jest opinia prawna Pana Mecenasa Cieplucha pozytywna 
o samej uchwale, ale ta opinia prawna dotyczy tylko podstawy prawnej, czyli z czego wynika 
uchwała. Uchwała wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i z ustawy 
samorządowej. Co do dalczej treści uchwały, tej merytorycznej, to była wykonana po raz  n-ty 
kalkulacja, kalkulacja bardzo szczegółowa, na prośbę Pani Skarbnik, tak jak się robi 
kalkulację do cen wody i ścieków. Ta kalkulacja została skonsultowana z Panią Skarbnik,             
bo opracował ją Pan Kierownik Wojciech Krzewski jako osoba, która ma uprawnienia                
do opracowania takiej kalkulacji i to zostało włoŜone do treści uchwały, tak Ŝe tutaj myślę,            
Ŝe nie macie Państwo wielkich problemów jeŜeli chodzi o sposób podejścia do opinii 
prawnej, szczególnie dotyczącej tej uchwały. Dziękuję. 
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Pani Małgorzata Kurek – ja chciałam tylko sprostować, Ŝe absolutnie nie 
występowałam do Państwa z prośbą o kalkulację. Mało tego, uwaŜam, Ŝe nie jest wymagana 
kalkulacja do dopłat. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę wyszczególnia kiedy 
potrzebna, kiedy niezbędna jest kalkulacja, przy tworzeniu taryf, tylko i wyłącznie. 

Pan Andrzej Belka – to jest zrobione jak gdyby troszeczkę na wyrost. 
Pani Małgorzata Pelczarska – ja mimo wszystko, Panie Przewodniczący, jeśli nie 

zobaczę podpisanych projektów uchwał przez Prawnika obsługującego teŜ radę Gminy, ja po 
prostu te uchwały zaskarŜę, przede wszystkim dotyczącą zmiany w budŜecie, dotyczącą Planu 
niewygasających wydatków. Trzymajmy się zasad. Mamy określony Statut, określone zasady 
prowadzenia sesji Rady Gminy. Od innych się wymaga, oskarŜa ich się o popełnianie 
przestępstw, bo nie trzymają zasad, nie trzymają Statutu, ja wymagam od Urzędu 
prawidłowego przygotowania sesji Rady Gminy. 

Pan Antoni Gruszka – jeŜeli chodzi o Pana Mecenasa, no nie ma go, bo na pewno by 
był na sesji. Z tego, co wiem, jest w górach, zdaje się. Ma prawo teŜ wyjechać, jest 
człowiekiem. Nie wiem, czy zastępca teŜ moŜe podpisywać. 

Pani Małgorzata Pelczarska – Rada Gminy podejmuje decyzję, czy przyjmuje 
porządek, czy nie, decyzja naleŜy do Rady Gminy, prawda? A to co ja zrobię, to po prostu 
zrobię od siebie. Ja oświadczam, po prostu Rada Gminy przecieŜ moŜe przegłosować 
porządek sesji, prawda? 

Pan Antoni Gruszka – moŜe, oczywiście. 
 Pani Małgorzata Pelczarska – ja nie mówię, nie mam przeciwwskazań czy zastrzeŜeń 

do porządku sesji, ja tylko powiedziałam swoje zdanie na temat podstawy takiej formalno-
prawnej. Swoje stanowisko przedstawiłam.  

Pani Joanna Bońkowska – czy Ŝadna z tych uchwał, które dzisiaj są przedłoŜone                
na sesji, nie jest parafowana przez prawnika? 

Pan Józef Mosakowski – proszę Państwa, nie wiem, dlaczego przyjęło się to w naszej 
Radzie dzięki tu inicjatywie Pani Pelczarskiej. Proszę Państwa, Radca Prawny, czy parafka     
na projekcie uchwały dotyczy tylko i wyłącznie podstawy prawnej, merytorycznej, czy ona 
spełnia wymogi i to, jeśli ona nie będzie spełniała wymogów to nadzór Wojewody tą uchwałę 
odrzuci. I to nie ma Ŝadnego znaczenia, czy jest na tym parafka Radcy Prawnego czy teŜ nie 
ma Radcy Prawnego. I druga kwestia, którą tutaj Pan Przewodniczący na samym początku, 
proszę Państwa, Pan Mecenas nie jest od spraw księgowych. To, ile Państwo dofinansujecie 
do 1 m3 mieszkańcom wody, to jest Państwa sprawa. To jest Państwa sprawa i Urzędu 
Gminy, Wójta, jaką propozycję przedstawi czy Pana Prezesa tutaj. Natomiast Radca Prawny 
ma przygotować tylko i wyłącznie uchwałę pod względem merytorycznym i postawić 
parafkę, czy zgodna jest podstawa prawna. Tylko tyle i Państwo nie zastanawiajcie się                  
nad tym, czy to moŜna nad tym głosować, bo nie ma parafki Mecenasa, czy nie moŜna. 
Proszę Państwa, jeśli nie będzie to zgodnie z prawem, to wierzcie mi Państwo, Ŝe nadzór 
odrzuci tą uchwałę. UwaŜamy, Ŝe jest zgodna z prawem, była konsultowana telefonicznie nie 
tylko z Mecenasem, ale z Regionalną Izbą Obrachunkową równieŜ wielokrotnie, w związku            
z czym naprawdę ta podstawa prawna jest prawidłowa. Poza tym, jeŜeli dotyczy tutaj dopłat, 
to spotkało się dwóch Mecenasów – Radca Prawny Ciepluch i Radca Prawny, który obsługuje 
Spółkę i to co powiedział Prezes, Pani Mecenas złoŜyła parafkę na podstawie prawnej, 
natomiast ile Państwo dofinansujecie, czy w ogóle dofinansujecie to jest tylko i wyłącznie 
nasza sprawa. 

Pan Antoni Gruszka – ja, Panie Wójcie, nie dlatego powiedziałem, Ŝe jest nie 
zaparafowana, poniewaŜ są nie zaparafowane te uchwały, które dostaliśmy dziś, tylko te, 
które dostaliśmy dziś, jak powiedziałem, wiem, Ŝe Mecenasa nie ma, natomiast ta uchwała 
leŜy w Urzędzie juŜ dwa miesiące. I pod tym względem tylko. 
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Pani Joanna Bońkowska – Panie Przewodniczący i Panie Wójcie! Z całą pewnością 
nie oczekuję tego, Ŝe wysokość dopłat ma ustalać Mecenas, absolutnie nie o to chodzi. 
Natomiast na pewno oczekuję pewności, Ŝe pod względem merytorycznym uchwały są 
przygotowane, a tę pewność daje mi podpis Mecenasa. Natomiast, no mogę mieć ograniczone 
zaufanie do urzędnika, który formułuje uchwałę, więc proszę w takich kategoriach postrzegać 
te nasze zastrzezenia. Byłabym absolutnie pewniejsza, gdyby taka parafka była. Myślę,                
Ŝe naleŜy to do dobrego obyczaju. Dziękuję. 

Pan Antoni Gruszka – czy ktoś jeszcze ma coś do proponowanego porządku obrad, 
coś zmienić? Nie widzę.  

Za przyjęciem proponowanego porządku obrad głosowano 9 głosami „za” przy 3 
głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”. 
 

Do punktu 3 
Pan Antoni Gruszka – w takim razie przechodzimy do punktu 3 wprowadzenie zmian 

w budŜecie gminy na rok 2009. Bardzo proszę, Pani Skarbnik. Ja myślę, Ŝe chyba będzie 
musiała Pani tak troszeczkę szczegółowiej omówić tą uchwałę dlatego, Ŝe nie było komisji, 
Ŝeby ktoś znów później nie powiedział, Ŝe nie wie coś tam. Jak nie, to proszę pytać, Pani 
Skarbnik będzie odpowiedała.  

Pani Małgorzata Kurek – proponujemy następujące zmiany: w załączniku dotyczącym 
Planu dochodów budŜetu gminy zwiększamy dotacje celowe otrzymywane z budŜetu o kwotę 
6 tysięcy 11 złotych, jest to dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników. Wpłynęła do 
nas informacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o moŜliwości zwiększenia planu 
dotacji zleconych. Zmniejszamy środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin                   
w drogach gminnych, dotyczy to inwestycji modernizacja nawierzchni drogi gminnej ulica 
Słoneczna, zmniejszamy plan dochodów ze sprzedaŜy mienia o 100 tysięcy i wpływy                    
z róŜnych dochodów o 1000 złotych. W administracji publicznej zwiększamy o 15 tysięcy 
plan dochodów wpływów z tytułu odsetek, zmniejszamy podatek od działalności 
gospodarczej od osób fizycznych o 2 tysiące, zmniejszmy plan na rekompensaty utraconych 
dochodów o 2680, zwiększamy o 2 tysiące wpływy z opłaty targowej, zmniejszamy o 50 
tysięcy podatek od czynności cywilno-prawnych oraz o 500 złotych wpływy z róŜnych opłat. 
Dochody z tytułu opłaty skarbowej zmniejszamy o 10 tysięcy, zwiększamy wpłaty z opłat 
zezwolenie na sprzedaŜ alkoholu o 9 tysięcy, zmniejszamy o 102 tysiące plan dochodów                     
z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat i o 100 złotych z tytułu odsetek. Zmniejszamy 
takŜe plan dochodów z  podatku dochodowego od osób fizycznych o 304 717 złotych                  
oraz o 1000 złotych podatek dochodowy od osób prawnych. W oświacie i wychowanie 
zmniejszamy o 100 złotych wpływy z odsetek, a zwiększamy o 2 i pół tysiąca wpływy                   
z róŜnych dochodów. W pozostałej działalności zwiększamy, wprowadzamy dotację celową 
na zwrot kosztów związanych z kształceniem młodocianych o 16 161 złotych, zmniejszamy    
w Ośrodku Pomocy Społecznej o 100 złotych wpływy z odsetek i wpływy z róŜnych 
dochodów, natomiast zwiększamy z tytułu dotacji 5580. W kulturze fizycznej i sporcie 
zmieniamy paragraf klasyfikacji budŜetowej, dotyczy to dotacji udzielonej od Marszałka                
na budowę boiska typu „Orlik”. W załączniku dotyczącym zmiany planu wydatków budŜetu 
gminy zmniejszamy o 130 tysięcy wydatki inwestycyjne w infrastrukturze wodociągowej                   
i sanitarnej wsi – dotyczy to planu na zadanie inwestycyjne wodociąg z rur PCV Głusk, 
zmniejszamy o 119 złotych i zwiększamy, bo związane jest to z tym, Ŝe na poprzedniej sesji 
nie mieliśmy informacji o dotacji celowej na zwrot akcyzy dla rolników i wprowadziliśmy to 
w ramach środków własnych, w tej chwili zdejmujemy z własnych, wprowadzamy jako 
zadanie zlecone. Zmniejszamy plan wydatków inwestycyjnych w drogach publicznych 
gminnych, dotyczy to inwestycji ulica Słoneczna. W gospodarce gruntami                                       
i nieruchomościami zmniejszamy o 3 tysiące zakup materiałów i wyposaŜenia, o 5 tysięcy 



 4 

zakup energii, zwiększamy o 11 tysięcy zakup usług pozostałych. W planach 
zagospodarowania przestrzennego zmniejszamy plan wydatków o 20 tysięcy,                                  
w opracowaniach geodezyjnych i kartograficznych o 60 tysięcy, w cmentarzach zakup usług 
remontowych zmniejszamy o 4 tysiące i zakup usług pozostałych zmniejszamy o 200 złotych. 
W planie wydatków dotyczących rad gmin zmniejszamy 15 tysięcy paragraf na róŜne wydatki 
na rzecz osób fizycznych, 3 tysiące na zakup materiałów i wyposaŜenia, 1000 złotych                    
na zakup usług remontowych, 1900 złotych na podróŜe słuŜbowe krajowe i 680 na szkolenia. 
W urzędach gmin zmniejszamy wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o 600 
złotych, plan na wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 800 złotych, 
zakup usług remontowych 4 tysiące, zakup usług dostępu do sieci internet półtora tysiąca, 
opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 600 złotych, stacjonarnej półtora tysiąca złotych, 
na podróŜe słuŜbowe zmniejszamy plan wydatków o 2 i pół tysiąca, róŜne opłaty i składki 2           
i pół tysiąca i zakup akcesoriów komputerowych zmniejszamy plan o 2 tysiące. Promocje 
jednostek samorządu terytorialnego zmniejszamy paragraf dotyczący zakupu usług 
pozostałych o 2 tysiące złotych. W rozdziale dotyczącym ochotniczych straŜy poŜarnych 
paragraf na róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejszamy o 2 tysiące i róŜne opłaty             
i składki zmniejszamy o 700 złotych. Zarządzanie kryzysowe – zmniejszamy plan wydatków 
na zakup materiałów i wyposaŜenia o 2 tysiące, zakup usług pozostałych o 2 800. Obsługa 
papierów wartościowych paragraf dotyczący wydatków na odsetki zmniejszamy plan o 13 
tysięcy. W rozdziale dotyczącym szkół podstawowych: zmniejszamy o 47 tysięcy paragraf              
na wynagrodzenia osobowe, 240 złotych na dodatkowe wynagrodzenie roczne, 16 tysięcy             
na składki społeczne, 2 i pół tysiąca na wynagrodzenia bezosobowe, 20 tysięcy na zakup 
materiałów i wyposaŜenia, 99 422 zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych 
zmniejszamy o 1000 złotych, zwiększamy natomiast zakup usług pozostałych o 25 tysięcy, 
zmniejszamy o 1400 złotych paragraf dotyczący wydatków na szkolenia pracowników, o 500 
złotych zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, 2000 zakup akcesoriów, 
zwiększamy natomiast wydatki na zakupy inwestycyjne o 25 tysięcy – dotyczy to zakupu 
kontenera dla Zespołu Szkół w Leoncinie. W gimnazjum zmniejszamy plan wydatków                 
na wynagrodzenia osobowe pracowników o 23 tysiące, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 
1700 złotych, na składki na Fundusz Pracy 500 złotych, na wynagrodzenia bezosobowe                 
3 tysiące. Zakup materiałów i wyposaŜenia zmniejszamy o 15 tysięcy, zakup pomocy 
dydaktycznych 2 tysiące, zakup energii 3 tysiące, zakup usług remontowych 2 tysiące, zakup 
usług zdrowotnych 1100 złotych, zakup usług dostępu do sieci internet 500 złotych, opłaty              
z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej półtora tysiąca złotych, podróŜe 
słuŜbowe półtora tysiąca złotych, róŜne opłaty i składki półtora tysiąca złotych, zakup 
akcesoriów komputerowych 500 złotych. W dowoŜeniu uczniów zmniejszamy plan                      
na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 400 złotych, dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 490 złotych, zakup usług pozostałych półtora tysiąca złotych, róŜne opłaty i składki 
1400 złotych. W pozostałej działalności róŜne rozliczenia finansowe zwiększamy plan                       
o 16 162 złote – są to wydatki związane ze zwrotem wydatków na kształcenia pracowników 
młodocianych i w całości pochodzą z dotacji. Przewidujemy teŜ dotacje celowe z budŜetu              
na finansowanie zakupów inwestycyjnych w rozdziale dotyczącym szpitali o 18 800 – jest to 
dotacja dla Szpitala w Nowym Dworze na zakup kolposkopu. W pomocy społecznej                       
w rozdziale dotyczącym świadczeń rodzinnych przsuwamy pieniądze między paragrafami 
klasyfikacji budŜetowej w rozdziale dotyczącym Ośrodka Pomocy Społecznej są teŜ                        
do przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budŜetowej, dotyczą one realizowanego 
projektu. W rozdziale dotyczącym gospodarki odpadami zmniejszamy plan na zakup 
materiałów i wyposaŜenia 400 złotych, zakup usług pozostałych o 4 tysiące złotych.                      
W oświetleniu ulic zmniejszamy plan na wydatki związane z zakupem energii o 50 tysięcy 
złotych i w kulturze fizycznej i sporcie zmniejszamy wydatki na zakupy inwestycyjne o 1280 
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złotych. Załącznik dotyczący wydatków inwestycyjnych, te zmiany zostały omówione               
przy zmianach wydatków. Dodatkowo wprowadzamy załącznik „Dotacje celowe na zadania 
własne gminy realizowane przez podmioty naleŜące do sektora finansów publicznych”                 
na łączną kwotę 18 800 i jest ta wyodrębniona dotacja dla Szpitala w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Zrobiłam błąd w numerze uchwały, przeszłam od razu do pięćdziesiątej, 
oczywiście uchwała nr XLI Rady Gminy Leoncin z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie 
wprowadzenia zmian w budŜecie gminy na 2009 rok – odczytała projekt uchwały. 

Pan Antoni Gruszka – czy są pytania do projektu uchwały? Pani Pelczarska, proszę. 
Pani Małgorzata Pelczarska – Panie Przewodniczący, ja, jak na poprzedniej sesji 

mieliśmy wspomniane, Ŝe będą wprowadzone zmiany w budŜecie, myślałam, Ŝe te zmiany              
w budŜecie będą związane tylko i wyłącznie z kolejnym tym projektem uchwały,                     
który mamy, o dopłatach do wody, do usług wodno-kanalizacyjnych. Natomiast zmiany,                   
które dzisiaj przedstawiła nam Pani Skarbnik, są tak duŜe, Ŝe myślę, Ŝe tematyka na sesji 
nadzwyczajnej i tak pobieŜne omówienie tych spraw, do mnie po prostu to nie dotarło. Tych 
rzeczy było naraz za duŜo, poza tym mamy teŜ wprowadzoną jedną pozycję w tym budŜecie. 
Koniec roku, a my mamy w zadaniach inwestycyjnych na 2009 rok pozycja nr 7 „zakup 
kontenerów dla Zespołu Szkół w Leoncinie”. Nie wiem, dlaczego akurat na koniec roku, 
akurat na sesji nadzwyczajnej wprowadza się nowe pozycje do budŜetu. Myślałam, Ŝe zmiany 
w budŜecie będą dotyczyły tylko i wyłącznie zmian na dopłatę do wody. Gdzie w takim razie 
w tym budŜecie, w tych zmianach, umieściła Pani zmiany dotyczące dopłaty do wody,                     
z czego one zostały przesunięte i jak one zostały zakwalifikowane, w jakim dziale. 

Pan Józef Mosakowski – ja poproszę Panią Radną jeszcze raz o konkretne pytanie, 
poniewaŜ tutaj jest przepychanka, czy Pani pyta o dopłaty, czy o kontenery dla Szkoły? 

Pani Małgorzata Pelczarska – skąd wzięliśmy ….. Jakby Pan słuchał, toby Pan 
wiedział. Skąd wzięliśmy pieniądze na dopłaty do usług wodno-kanalizacyjnych? 

Pan Józef Mosakowski – jakby Pani wzięła uchwałę z roku 2008, która to była 
budŜetową uchwałą na rok 2009, to tam, jak dobrze pamiętam, w paragrafie drugim, chociaŜ 
nie mam jej przed sobą, jest taki zapis, Ŝe przeznaczamy na dofinasowanie do 1m3, w ogóle 
na zaopatrzenie mieszkańców w wodę, 150 tysięcy złotych. 

Pan Antoni Gruszka – tak, jest to na pewno. 
Pani Małgorzata Pelczarska – dziękuję za przypomnienie. 
Pan Antoni Gruszka – czy jeszcze jakieś pytania w sprawie wprowadzenia zmian? 
Pani Małgorzata Pelczarska – moŜe Pan dokładnie określić, Panie Wójcie, gdzie 

mieliśmy taką pozycję? Ja zaraz sobie znajdę. 
Pan Józef Mosakowski – to jest rezerwa celowa gdzie była rezerwa Wójta, a niŜej            

pod nią jest 150 tysięcy na dopłaty dla Zakładu do zaopatrzenia w wodę. 
Pan Antoni Gruszka – w związku z brakiem dalszych pytań poddał pod głosowanie 

projekt uchwały.  
Za przyjęciem uchwały głosowano 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 3 

głosach „wstrzymujących się”. 
Uchwała Nr XLI/64/09 w załączeniu. 

 
Do punktu 4 

Pani Małgorzata Kurek – teŜ oczywiście, jak w poprzedniej, pomyliłam nr uchwały. 
Jest to uchwała nr XLI Rady Gminy Leoncin z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2009. Odczytała projekt uchwały. JeŜeli 
chodzi o wykaz wydatków niewygasających z upływem roku 2009, proponujemy 13 pozycji. 
Przedstawiła załącznik nr 1 do uchwały. Załącznik nr 2 przedstawia wcześniej wymienione 
pozycje wydatków, które nie wygasają w poszcególnych podziałkach klasyfikacji budŜetowej. 
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Pani Małgorzata Pelczarska – ja chciałam się spytać, skąd Pani wzięła pozycję 8, 11     
i 12, bo tak: w zadaniach inwestycyjnych na 2009 rok w ogóle nie mamy takich pozycji                
i w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 teŜ nie 
mamy takich pozycji. Skąd te pozycje znalazły się w wydatkach niewygasających? 

Pani Małgorzata Kurek – jak Państwo wiecie, wydatki niewygasające z upływem roku 
muszą dotyczyć zarówno wydatków na zadania inwestycyjne, jak i na zadania bieŜące. 
Akurat te pozycje, które Pani wymieniła, dotyczą zadań bieŜących i mieszczą się w planie 
wydatków na rok 2009. 

Pani Małgorzata Pelczarska – w tej tabeli przedstawiającej nam zadania inwestycyjne 
na 2009 rok nie mamy takich pozycji. 

Pani Małgorzata Kurek – tak, dlatego, Ŝe to są zadania bieŜące. 
Pan Bogdan Jaczyński – ja mam prośbę do Pana Wójta, jak równieŜ i do Pani 

Skarbnik. Z limitów wydatków na rok 2009 wypadło nam 120 tysięcy złotych dokładnie               
na modernizację drogi Secymin-Secyminek-Secymin Nowy i ja prosiłem, Ŝeby te środki 
znalazły się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2009, byłem nawet  – no 
powiedzmy, Ŝe tak rozsądny – Ŝe prosiłem, Ŝeby to się znalazło, Ŝeby to zostało przeniesione 
nie na rok 2010, bo na rok 2010 mamy zaplanowane 125 tysięcy i mam nadzieję, Ŝe to 
zostanie zrealizowane, a przenieść to na rok 2011, Ŝeby to po prostu nie zginęło. I to 
wszystko. 

Pan Józef Mosakowski – Panie Radny Jaczyński! Ja myślę, Ŝe Pan zapomina, jakie 
były uzgodnienia, poniewaŜ uzgodniliśmy, Ŝe zostawiamy na wyrwanie drzew 5 tysięcy 
złotych, resztę zgodził Pan się zdjąć, a w przyszłorocznym budŜecie ujęliśmy 125 tysięcy               
na tą drogę. Natomiast ja odpowiem Pani Pelczarskiej, bo widzę, Ŝe nie jest 
usatysfakcjonowana wypowiedzią Pani Skarbnik. Ta pozycja na plan zagospodarowania 
przestrzennego to mieliśmy środki w budŜecie gminy i mamy cały czas. Z uwagi na to,                
Ŝe zapytaliśmy, czy firmy, które miałyby robić studium uwarunkowań do planu 
zagospodarowania przestrzennego i ta cena najniŜsza była 350 tysięcy złotych, w związku                
z czym nie mieliśmy takich pieniędzy w budŜecie gminy aŜeby przystąpić do realizacji tej 
uchwały. Na rok przyszły mamy, jak dobrze pamiętam, 300 tysięcy złotych w budŜecie,                
w związku z tym uwaŜałem za zasadne, aby te 100 tysięcy złotych, zresztą tutaj niektórzy 
Radni prosili o to nawet na poprzedniej sesji, Ŝeby zwiększyć limit tych pieniędzy na rok 
przyszły i proponujemy 100 tysięcy złotych. Czyli one były w tym budŜecie, natomiast jeśli 
chodzi o punkt 10,11 w wykazie wydatków, to jak Państwo pamiętacie, na ogrodzenie obiektu 
szkoły mieliśmy w jednym paragrafie, ale z dwóch źródeł. Jedne środki nasze, a drugie 
pozyskane z Ministerstwa Edukacji i łączna kwota, jak dobrze pamiętam, było to około 280 
tysięcy złotych. Za to ogrodzenie płacimy około 120 tysięcy złotych, w związku z czym 
pozostały pieniądze i uwaŜam za zasadne, Ŝeby ten obiekt, który Ŝeśmy w chwili obecnej 
wybudowali, „Orlik”, powinien być monitorowany, aŜeby te nawierzchnie nie zostały 
mechanicznie uszkodzone i tutaj 30 tysięcy w niewygasające wkładamy właśnie                             
na wykonanie monitoringu. Natomiast są dwie bramy. Z uwagi na to, Ŝe te bramy nie mogły 
być tak jak początkowo chciałem, aŜeby one były otwierane mechanicznie, przesuwne,                   
z uwagi na to, Ŝe z jednej strony jest furtka i grodziłoby to wejście do szkoły, chodnik,                     
a z drugiej strony teren prywatny, gdzie nie moŜemy równieŜ w jakiś sposób wysunąć                       
i zablokować uprawę tychŜe gruntów. W związku z tym brama musi być dwuskrzydłowa                  
i proponuję tutaj, aby zostały zainstalowane szlabany, które byłyby otwierane na pilota                    
i kierowca, który przyjedzie, otwierałby sobie ten szlaban i za sobą zamykał. Natomiast 
brama byłaby zamykana tylko na noc. No i jeszcze kontenery, proszę Państwa. Rozebraliśmy 
wszystkie szopki, które były na terenie. Tam jest mnóstwo sprzętu, który gdzieś trzeba 
podziać. Na chwilę obecną został zakupiony garaŜ taki dwustanowiskowy, ale w dalszym 
ciągu jest tego sprzętu tyle, Ŝe trzeba gdzieś to przechowywać i składować. W związku z tym 
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w jakiś sposób chcemy scywilizować przechowywanie tego sprzętu i zakupić kontenery.              
W trakcie roku będziemy tutaj rozwaŜać z Dyrektorem, jakie by to miały być te kontenery,    
ale myślimy teŜ, Ŝe dla potrzeb tego Orlika, który powstał, dobrze byłoby równieŜ 
przynajmniej usytuować na zewnątrz toalety. Jest taka moŜliwość, poniewaŜ jest kanalizacja 
przy samym Orliku, jest prąd i jest woda na tym placu, w związku z czym wskazane byłoby, 
aŜeby postawić kontener z toaletami. 

Pani Małgorzata Pelczarska – dziękuję Panie Wójcie za obszerne wyjaśnienie, mówię, 
ja moŜe na tej sesji nie powinnam zadać tego pytania, ale patrzę na agregat prądotwórczy, 
który jest ciągle na zewnątrz i czy zamierza Pan w jakiś sposób ten agregat zabezpieczyć. 
Mówię, bo jesteśmy przy tematyce szkoły, dlatego zadaję to pytanie. 

Pan Józef Mosakowski – agregat jest ofoliowany, jest zabezpieczony od warunków 
atmosferycznych, natomiast nie będzie on uŜywany na potrzeby szkoły, najprawdopodobniej 
będziemy go chcieli spienięŜyć, z uwagi na to, Ŝe jest to juŜ wiekowy agregat, głośny                             
i po prostu w chwili obecnej Urząd Gminy nawet nie ma agregatu, natomiast szkoła działa              
w dzień i nie widzę takiej potrzeby. Są inne szkoły, które nie mają agregatów, funkcjonują 
równie dobrze.  

Pan Joanna Bońkowska – Pan Wójt uprzedził moje pytanie, domyśłiłam się, Ŝe chodzi 
o monitoring właśnie boiska i chciałam tylko potwierdzenia, czy to zakres miał być boiska               
i rozumiem, Ŝe zewnętrznej strony szkoły. I równieŜ z tymi kontenerami, więc dziękuję, 
wszystko wiem. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających                     
z upływem roku 2009 głosowano 13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie 
„wstrzymującym się”. 

Uchwała nr XLI/ 65/09 w załączeniu. 
Pan Józef Bolczak poprosił Przewodniczącego Rady Gminy o zarządzenie                            

5-minutowej przerwy, na co Przewodniczący wyraził zgodę. 
 

Do punktu 5 
Pan Antoni Gruszka odczytał projekt uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług 

wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Przedsiębiorstwem Komunalnym 
Leoncin 

Pan Andrzej Belka – jeŜeli byście Państwo pozwolili, ja chciałbym Państwu zająć 
kilka minut czasu. PoniewaŜ ta uchwała nie była na Komisjach, informacja, jaką powinniście 
Państwo posiadać, powinna być taka szersza. Ja bardzo przepraszam, Ŝe ja Państwu właśnie 
na sesji chcę zająć ten czas, ale naprawdę nie było innej sposobności, Ŝeby wcześniej o tym 
porozmawiać. OtóŜ chcę powiedzieć kilka takich słów bardzo istotnych, jeŜeli chodzi o te 
dopłaty. OtóŜ w 2008 roku, jeŜeli dobrze pamiętam 2 lipca, podjęliście Państwo o utworzeniu 
Przedsiębiorstwa Komunalnego w postaci jednoosobowej Spółki Gminy.Tym samym został              
z końcem roku zlikwidowany Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Co to oznaczało? To 
oznaczało, Ŝe z dniem 1 stycznia bieŜącego roku zacznie funkcjonować Przedsiębiorstwo 
Komunalne w postaci jednoosobowej Spółki. I to Przesiębiorstwo zaczęło funkcjonować 
gorzej, czy lepiej w wstępnej fazie, ale było załoŜone konto, były uzyskane numery NIP, 
REGON, gorzej było juŜ z KRS-em, ale w końcu 2 lipca 2009 roku ten numer KRS-u został 
uzyskany i Spółka, która była w organizacji stała się faktycznie podmiotem prawnym. 
Powiem jeszcze taką moŜe nie bardzo popularną rzecz, ale musicie Państwo o tym wiedzieć, 
Ŝe Państwo podejmując uchwałę o utworzeniu Przedsiębiorstwa w postaci Spółki 
przekazaliście 50 tysięcy złotych jako kapitału załoŜycielskiego, jest to kwota niezbędna                
do załoŜenia takiej spółki. WyposaŜyliście tę Spółkę w 4 ściany, w tych ścianach nie było nic. 
I mam obiecane z Urzędu, i z czego korzystam, to jest korzystanie przez Spółkę z ksera. I to 
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jest cały majątek Spółki, jaki jest. I ta Spółka funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Wielokrotnie 
próbowaliśmy zwracać się do Państwa, bo to nie jest dzisiaj pierwsza rozmowa na temat 
dopłat, a takie dopłaty są moŜliwe, gdyŜ taką moŜliwość daje ustawa o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę, czyli moŜecie Państwo jako Rada Gminy dokonać dopłat do 1 m3 wody 
jak i równieŜ do 1 m3 ścieków bądź zwiększyć kapitał załoŜycielski. Rozmawialiśmy o tym, 
Ŝe zwiększenie kapitału załoŜycielskiego wiązałoby się ze sporządzaniem nowego aktu 
notarialnego i określenia celu, na jaki byłyby te środki przeznaczone. Natomiast jeŜeli chodzi 
o dopłaty do 1 m3, jest to tzw. dopłata bieŜąca. Dlaczego Przedsiębiorstwo występuje teraz      
do Państwa o taką dopłatę. Występuje dlatego, Ŝe przez pierwsze 18 miesięcy swojej 
działalności, czyli do dnia 30 czerwca przyszłego roku nie ma moŜliwości podniesienia cen           
1 m3 wody i 1 m3 ścieków. Te pieniądze, które są dzisiaj uzyskiwane od odbiorców wody                 
i od osób, które odprowadzają ścieki, wystarczają na bieŜącą działalność, ale nie wystarczają 
juŜ np. na usuwanie awarii, na zakup pomp, na remont tych pomp, na remont agregatu,              
na takie właśnie prace, które są niezbędne do wykonywania, do bieŜącego działania tej 
Spółki. Proszę Państwa, myśmy nie zwiększyli środków na prowadzenie działalności tego 
Przedsiębiorstwa w porównaniu z dawnym Zakładem Komunalnym. Bo proszę zobaczyć,                 
Ŝe przecieŜ wcześniej, jak był ten Zakład Wodociągów, to jakąś część pracy musiał wykonać 
Pan Wójt musiała wykonać Pani Sekretarz, Pani Skarbnik, księgowość z racji tego,                           
Ŝe to wszystko było umieszczane w budŜecie, podatki, bo tam równieŜ to było, płace, bo tam 
równieŜ ktoś musiał naliczać te wszystkie rzeczy i w związku z tym pracował sztab ludzi                   
i korzystał Zakład Wodociągów równieŜ jak gdyby z budŜetu gminy. Mało tego, to wtedy 
przecieŜ gmina dofinansowywała ten Zakład właśnie w takiej wysokości około 100-150 
tysięcy i nam więcej pieniędzy jest nie potrzeba. Nam niepotrzebne są pieniądze na bieŜące 
utrzymanie, na pensje, na wydatki nie wiadomo jakie, tylko są nam pieniądze potrzebne                   
na awarie, które w tym roku były juŜ w granicach 12-13 tysięcy i w tej chwili to Spółka 
zapłaciła. PrzecieŜ myśmy kupuli komputery, myśmy kupili internet, musiałem kupić telefon 
komórkowy, bo ta Spółka działa 24 godziny na dobę, bo wyobraźcie sobie Państwo, Ŝe nie ma 
wody, jest awaria i wtedy co? Nie ma nikogo, ja jestem daleko, Pan Krzewski jest daleko, 
obsługi nie ma w terenie? Nie ma takiej moŜliwości. My natychmiast wiemy o wszystkim                   
i robi się to szybko i nagle. I to są takie podstawowe rzeczy, o których, myślę, Państwo dzisiaj 
powinniście dowiedzieć się i jest jeszcze jedna rzecz. Myślę, Ŝe ta Spółka by sobie doskonale 
poradziła, Ŝeby doczekać do 1 lipca przyszłego roku, bo tak jak Państwu powiedziałem,                      
Ŝe pełna konsultacja odnośnie cen 1 m3 wody i ścieków moŜe się rozpocząć po pełnym roku 
obrachunkowym, kiedy ja będę miał w styczniu bilans, bo mam w tej chwili za 10 miesięcy. 
Za 10 miesięcy strata Spółki jest w wysokości 36 tysięcy złotych i to jest, bym powiedział, 
rzecz normalna, ale wtedy będziemy mogli rozmawiać o realnych cenach jednego metra 
sześciennego. Dzisiejsze dofinansowanie nie ma związku Ŝadnego z ustalaniem ceny. To jest 
pomoc firmie, która działa i która chce jak gdyby, przepraszam, doŜyć do 1 lipca przyszłego 
roku. JeŜeli te ceny wody byłyby w miarę realne, tak jak jest to w innych gminach, bo proszę 
Państwa, ja juŜ rozmawiałem z Państwem, Ŝe w Leoncinie jest cena 1 m3 wody, posłuŜę się 
tym przykładem, 1,95 netto i ta cena ma się tak: Nowy Dwór 2,92, Zakroczym 2,45. 
Pomiechówek 1,96, Kampinos 1,91 – jest to wyjątkowa, ale Kampinos ma prawie 100 % 
zwodociągowanej gminy. A u nas mamy tylko 680 odbiorców wody i 160 podłaczeń                       
do kanalizacji. Nie ma moŜliwości, Ŝeby w wyniku takich zakresów tych podłączeń,                    
Ŝeby firma mogła się utrzymać. Mało tego, jak jeszcze nie prowadzi Ŝadnej innej działalności. 
Czosnów 2,18 – są dopłaty, Brochów 2,43 – są dopłaty, no i później do podmiotów 
gospodarczych teŜ nie jesteśmy tutaj w czołówce. Ja te wszystkie materiały mam, jeŜeli 
Państwo sobie Ŝyczycie, słuŜę informacją, ale myślę, Ŝe właściwa rozmowa na temat ustalania 
ceny 1 m3 wody i ścieków odbędzie się w miesiącu marcu-kwietniu i ta decyzja moŜe zapaść 
w czerwcu, i wtedy Państwo zdecydujecie jako Rada, czy będą dopłaty do 1 m3 wody                      
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i w jakiej ilości, i jaka będzie cena, bo ja będę miał moŜliwości skalkulowania właściwie tej 
ceny. Taką kalkulację Państwu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Budownictwa przekaŜę. 
Mam na to 70 dni. Pan Wójt oceni to pod względem prawnym, pod względem formalnym, 
merytorycznym i przekaŜe to Państwu wszystko do uchwalenia. Ja jestem do dyspozycji               
dla kaŜdej Komisji, poświęcę tyle czasu, ile będziecie Państwo tylko Ŝądali i wtedy Państwo 
zdecydujecie – dla mieszkańców cenę ustalamy taką, a dopłata będzie taka, np.                              
dla przedsiębiorców robimy pełne 100-100. I tu wtedy będzie jak gdyby rzetelne podejście, 
ale do ceny. Ta dopłata dzisiejsza nie ma nic wspólnego z ceną 1 m3 wody i ścieków, gdyŜ to 
cały czas zostaje na tym samym poziomie. I to jest, proszę Państwa, taka moja gorąca prośba, 
Ŝeby rzeczywiście jakoś ta firma dotrwała do końca czerwca przyszłego roku, to ja bym się 
zwrócił do Państwa, jak Państwo widzicie jest to kwota do 150 tysięcy. Ja mam zliczoną ilość 
metrów wody, ilość ścieków, dysponuję wszystkimi dokumentami, jeŜeli zostanie 
wystawiona faktura na rzecz gminy, to Pani Skarbnik poprosi, Ŝebym ja te dokumenty 
dołączył, czyli to nie będzie tak, Ŝe ja z sufitu gdzieś sobie strzelam, wystawiam, Ŝe to jest 
100 tysięcy metrów sześciennych wody, prawda i wystawiam na taką kwotę fakturę. Nie, to 
wszystko jest rozbite na poszczególne grupy, mamy zestawienia zrobione, bo proszę Państwa, 
bieŜące działanie Spółki jest prowadzone naprawdę na bieŜąco pod względem finansowym, 
prawnym i takim organizacyjnym. To jest wszystko na dzień dzisiejszy prowadzone w sposób 
naleŜyty, bym to określił. Za chwilę skończy się rok, ja będę musiał napisać sprawozdanie 
merytoryczne, będę musiał napisać sprawozdanie finansowe, czyli biuro rachunkowe mi tutaj 
w tym pomaga, wtedy przedstawiam te wyniki Radzie Nadzorczej, Rada Nadzorcza opiniuje 
mi te sprawozdania i przedstawiam Panu Wójtowi jako Walnemu Zgromadzeniu. Inaczej 
będzie wyglądała nasza rozmowa w marcu bądź w kwietniu, jeŜeli ja dostanę dzisiaj trochę 
pieniędzy, bo wtedy inaczej będę podchodził do skalkulowania jak gdyby 1 m3 wody,                   
bo wtedy będzie to, po prostu Spółka nie będzie miała Ŝadnych strat i wtedy te straty nie będą 
wchodziły w cenę i to by było tutaj, uwaŜam, bardzo poŜądane. Jest ogromna moja prośba, ile 
Państwo mogą, proszę mi pomóc, Ŝebym ja do czerwca mógł doprowadzić tą firmę,                        
a rozmowy naprawdę merytoryczne, konkretne na temat ceny 1 m3, na temat rozwoju tej 
Spółki, będziemy prowadzić w miesiącu marcu-kwietniu. UwaŜam, Ŝe była podjęta                     
przez Państwa doskonała decyzja, takie jest moje prywatne zdanie, Ŝeby przekształcić ten 
Zakład w Spółkę. Dzisiaj Zakłady Wodociągów i Kanalizacji w formie jednostki budŜetowej 
bądź zakładu budŜetowego nie mają racji bytu. Przed chwilą się dowiaduję, Ŝe w Nasielsku 
właśnie teŜ jest próba przekształcenia Zakładu Wodociągów w Spółkę, dlatego, Ŝe od takiej 
formy samorządowej się odchodzi, bo to po prostu wtedy jest inna odpowiedzialność, inne 
pieniądze, inny sposób rozliczenia. Tu jeszcze nie chcę zanudzać Państwa, ale gdy będą 
inwestycje i gdy będą prowadzone równolegle z gminą te inwestycje, to naprawdę cała gmina 
odniesie korzyść, a nie straty, bo wtedy jest inny sposób rozliczania. Z taką prośbą się 
zwracam, Panie Przewodniczący i Państwo Radni. Dziękuję bardzo. 

O godz. 10.50 obrady sesji opuścił Radny Pan Józef Jabłoński. 
Pan Józef Bolczak – mam pytanie do Pana Prezesa. A jaka kwota by Pana zadowalała, 

Ŝeby Pan istniał i Rada Ŝeby nie miała Ŝadnych kłopotów z zewnątrz? 
Pan Andrzej Belka – ja wyliczyłem, zrobiłem kalkulację, poniewaŜ, to juŜ którąś                     

z kolei, bo tak jak Pani Skarbnik tutaj powiedziała dzisiaj Państwu, Ŝe rzeczywiście nie jest 
wymagana taka kalkulacja, jak się robi do cen, ale ja ją robiłem kilka razy i teraz jest juŜ ta 
ostateczna wersja zrobiona. Z tej ostatecznej wersji wychodzi, Ŝe to jest kwota dopłat 121 
tysięcy 433 złote jako kwota netto. Do tego tylko proszę dodać 22% VAT-u, bo jak ja 
wystawię fakturę gminie, to będzie tam sto trzydzieści parę … myślę, Ŝe to mniej więcej 
będzie wchodziła w grę. Czyli jeŜeli podejmiecie Państwo uchwałę w takiej wersji, to to się 
nie zamknie wyŜszą kwotą. Tu jest pełna specyfikacja, pełna kalkulacja, są pełne materiały, 
jeŜeli Państwo sobie Ŝyczycie, proszę bardzo do wglądu. 
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Pan Bogdan Jaczyński – Panie Prezesie, ja rozumiem, Ŝe potrzebna jest Panu kwota              
w granicach 120 tysięcy z VAT-em czy plus VAT? Plus VAT 22%. 

Pani Małgorzata Kurek – tu jest stawka preferencyjna 7%. 
Pan Bogdan Jaczyński – ja mam tylko jeszcze jedno pytanie, Panie Prezesie. Ja wiem, 

Ŝe Pan przejął w bardzo trudnej sytuacji tę Spółkę i na dzień dzisiejszy Pan teŜ jest w trudnej 
sytuacji. Ja sobie zdaję sprawę, mam tego świadomość. Tylko ja mam takie pytanie do Pana, 
bo z moich danych wynika, a moŜe nie są jeszcze do końca te dane szczegółowe, dlatego,               
Ŝe mamy się 13 stycznia chyba spotkać, o ile dobrze pamiętam, ale muszę wcześniej zadać 
Panu pytanie, czy Pana zdaniem Spółka, gdyby wydstrybuowała więcej wody i przyjęła 
więcej ścieków jak Zakład Komunalny w roku 2008, i czy i jak wzrosły koszty pozyskania 
ścieków i dystrybuowania wody. JeŜeli Pan nie jest w stanie dzisiaj odpowiedzieć, ja to 
rozumiem. 

Pan Andrzej Belka – to znaczy tak, ja mam juŜ roczne zuŜycie i zestawienie wody, 
które jest policzone w odpowiednich grupach i tak mogę Panu podać. Grupa pierwsza zuŜycie 
wody 79 784 …….. 

Pan Bogdan Jaczyński – przepraszam, dobrze, w porównaniu do roku 2008 wzrosło 
zuŜycie wody? 

Pan Andrzej Belka – tak, nieduŜo, ale wzrosło, dlatego, Ŝe jest kilka wykonanych 
przyłączy. Nie jest tego duŜo, ale niektórzy prywatni przedsiębiorcy wykonują te przyłącza 
wodociągowe, tak Ŝe nieznacznie, ale wzrosło. Trudno mi powiedzieć procentowo, to nie jest 
duŜy wzrost, ale jest wzrost. 

Pan Bogdan Jaczyński – ale wzrost zuŜycia czyli wydania tej wody miał praktycznie 
wpływ na zwiększenie przychodów Spółki. 

Pan Andrzej Belka – no tak, ale po pierwsze proszę pamiętać, Ŝe cena wody u Państwa 
w gminie jest ustalona w 2007 roku, to jest po pierwsze. Ten wzrost wielkości wody jest jak 
gdyby minimalny, bo jeŜeli wzrasta ilość przyłączy 10 czy 15 w ciągu roku, to nie jest                     
w setkach metrów sześciennych, czyli rzeczywiście ma pan Radny rację, gdyby była sytuacja 
taka, Ŝe byłaby budowa wodociągów, być moŜe, Ŝe Spółka byłaby równieŜ inwestorem 
budowy tych wodociągów, bądź na pewno byłaby inwestorem budowy przyłączy, o czym              
z Panem Wójtem Ŝeśmy rozmawiali, to wtedy rzeczywiście ilość tych przyłączy i ilość wody 
by była duŜo większa i ta stacja uzdatniania wody, która jest, jest wystarczająca na to,                
Ŝeby rozwijać sieć wodociągową w terenie. JeŜeli chodzi jeszcze o koszty, to proszę Państwa 
przewiduję, Ŝe koszty prowadzenia Spółki będą porównywalne do kosztów prowadzenia 
Zakładu Komunalnego, czyli zamkną się gdzieś mniej więcej kwotą około pół miliona 
złotych. Za dziesięć miesięcy ja Panu mogę podać dokładnie, 420 tysięcy 549 złotych to są 
koszty, a przychody 384 445 złotych. Tak to się kształtuje za dziesięć miesięcy, to juŜ z tego 
moŜna wyliczyć, Ŝe to będzie mniej więcej. Z tego co pamiętam w budŜetach to mniej więcej 
tak się zamykały przychody i wydatki Zakładu Komunalnego. 

Pan Bogdan Jaczyński – dobrze, Panie Prezesie, ale Zakład Wodociągów w roku 2007 
wpłacił do budŜetu gminy 80 tysięcy podatku. Natomiast Pańska Spółka, o ile dobrze 
pamiętam, na dzień dzisiejszy tego podatku nie wpłaciła. Natomiast nie zmieniła się cena 
sprzedaŜy wody, czy teŜ dostawy wody, jak równieŜ nie zmieniła się cena pozyskiwania czyli 
odbioru ścieków. W związku z tym na dzień dzisiejszy Pan juŜ tę, powiedzmy, jakąś część 
dostał dotacji od budŜetu gminy. 

Pan Andrzej Belka – teoretycznie tak, teoretycznie ma Pan rację tylko proszę, Panie 
Radny, jeszcze jedną rzecz wziąć pod uwagę, Ŝe przez dwa lata np. cena energii wzrosła            
o 40 %. I cena innych usług równieŜ, opłat środowiskowych, no naprawdę to są wydatki 
wszystkie, które będą umieszczone w bilansie i na bazie analizy bilansu dopiero będzie 
moŜna mówić o kosztach, prawda? Bo jeŜeli by były tu stałe wydatki z 2007 roku, to ma Pan 
100% racji. Ale nie są takie, bo po prostu wzrosły ceny. 
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Pan Bogdan Jaczyński – rozumiem, Panie Prezesie, Ŝe Pan na dzień dzisiejszy 
potrzebuje około tych 120 tysięcy, mówię netto, Ŝeby zamknąć bilans Spółki na 0 …. 

Pan Andrzej Belka – nie, na plus. 
Pan Bogdan Jaczyński – a jaki to będzie plus? 
Pan Andrzej Belka – no nie wiem, w tej chwili trudno, jeŜeli ja nie wiem, kiedy te 

środki dostanę, to przecieŜ jest tylko 2 dni, jutro i pojutrze. Jestem przygotowany                             
do wystawienia faktury, ale wiecie Państwo, przecieŜ to nie moŜna tak jak gdyby z sufitu 
wszystkiego robić. Muszę ustalić z Panią Skarbnik, jak będzie i nie wiem, jaką będę miał 
stratę, bo w kaŜdym miesiącu, Pan, myślę, Ŝe prowadzi jakąś działalność gospodarczą i Pan 
wie. Ja za 10 miesięcy miałem stratę 36 tysięcy, a za jedenaście juŜ 17 i to tak się róŜnie                 
w danym miesiącu, zaleŜy od ilości zuŜytej wody, od ilości wydatków czy awarii, no to takie 
będą straty. Ja myślę, Ŝe na pewno zamknie się to na plusie. Myślę, Ŝe minimum 50 tysięcy. 
Czyli te pieniądze de facto, jestem moŜe zbyt odwaŜny, starczyłyby mi do czerwca przyszłego 
roku. 

Pan Bogdan Jaczyński – tak, ale jeŜeli Pan wykaŜe zysk, to Pan od tego i tak musi 
odprowadzić podatek, więc 20% od tych 50 tysięcy to od nowa topnieje nam. Czyli tak                  
w granicach, i tak, i tak jako gmina tracimy 20 tysięcy, no bo 50 tysięcy wykaŜe nam Pan 
zysku, to Pan odprowadzi minimum 19% podatku, to 10 tysięcy i następne 10 tysięcy w 
VAT-cie. 

Pan Andrzej Belka – mogę wystawić dwie faktury jeszcze, prawda? śe jedną 
wystawimy za ten rok, drugą wystawimy w przyszłym roku, bo ta uchwała będzie 
obowiązywała i wtedy wszystko się jak gdyby ułoŜy, Ŝeby nie ponosić kosztów dodatkowych. 

Pan Bogdan Jaczyński – ja na razie dziękuję, ale skoro jestem przy głosie – ja 
rozumiem, Panie Prezesie, ale ja jestem troszkę zacofany, nie mogę zdąŜyć w tej Radzie                 
za wszystkimi, ja chciałem się spytać, bo ja bym bardzo chciał w ogóle poznać na koniec 
roku, jako członek Rady, bilans Spółki z kosztami, ze wszystkim. I tak chciałem tak                        
z ciekawości takie moje prywatne zdanie, bardzo ciekawe. 

Pani Małgorzata Kurek – ustawa o finansach publicznych narzuca przedstawienie nam 
……, zresztą będziemy sporządzać wspólny bilans skonsolidowany, tak Ŝe tutaj akurat ….. 

Pan Bogdan Jaczyński – i jeszcze jedna sprawa. Panie Prezesie, czy Pan na dzień 
dzisiejszy ma księgową? 

Pan Andrzej Belka – biuro rachunkowe, które pracuje i …. 
Pan Bogdan Jaczyński – czyli jako taka firma nie ma swojej księgowej, tylko 

prowadzi księgowość biuro rachunkowe. 
Pan Andrzej Belka – biuro rachunkowe prowadzi pełną księgowość plus płace i to 

kosztuje mnie 1000 złotych misięcznie. Taki jest koszt obsługi księgowości. Bo ja szukałem 
księgowej, no to padały kwoty od 4 do 6 tysięcy. 

Pan Bogdan Jaczyński – bardzo rozsądnie. I jeszcze jedna sprawa, Panie Prezesie,               
a tak przy okazji chciałbym teŜ poznać skład Rady Nadzorczej Spółki. Nie wiem, to 
prawdopodobnie powinno leŜeć w gestii Wójta, Ŝeby zainteresował Radę, Ŝe takie osoby są      
w Spółce, ale Pan Wójt pewno nie ma czasu i jak Pan w tej chwili przejął całość Spółki, to 
mógłby Pan nas ….. 

Pan Abdrzej Belka – ja myślę, Ŝe to naleŜy do Pana Wójta jako Walnego 
Zgromadzenia, Ŝeby Państwu prezentować członków Rady Nadzorczej i udzielać tych 
informacji. 

Pani Małgorzata Pelczarska – korzystając z okazji, Ŝe Pan Prezes jest na naszej sesji, 
ja chciałabym się spytać, czy zostały dopełnione wszystkie formalności rejestracji Spółki: 
NIP, REGON, akt notarialny, o KRS-ie Pan wspominał, zgłoszenie do Urzędu Skarbowego, 
powołanie władz Spółki. 
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Pa Andrzej Belka – tak, Pani Radna, wszystkie sprawy formalno-prawne, nazwijmy 
to, jeszcze raz powtórzę, zostały dopełnione. To znaczy tak: Spółka uzyskała REGON, Spółka 
uzyskała NIP, Spółka usyskała KRS. Wszelkie sprawy deklaracji, zgłoszeń  do Urzędu 
Skarbowego zostały dopełnione jak i równieŜ są na bieŜąco płacone wszystkie składki ZUS-u, 
wszystkie podatki, tak Ŝe ta cała bieŜąca obsługa z instutucjami na zewnątrz jest prowadzona 
bez Ŝadnych zaległości. 

Pani Małgorzata Pelczarska – w takim razie czy władze Spółki zostały powołane 
zgodnie z aktem notarialnym? 

Pan Andrzej Belka – ja, Pani Radna wybaczy, ale nie jestem prawnikiem, natomiast 
wiem, Ŝe był spisany akt notarialny przez Kancelarię Notarialną, akt załoŜycielski Spółki,             
w którym to akcie notarialnym, jest on nazwany aktem załoŜycielskim, tam występuje pełny 
skład Spółki wymagany prawem, czyli Walne Zgromadzenie jako Pan Wójt, jednoosobowo, 
Gminy, Rada Nadzorcza w postaci 3 członków Rady Nadzorczej i ja jako jednoosobowo 
Prezes. I są tam wyszczególnione wszystkie zadania, tam jest około chyba 19 zadań,            
którymi Spółka moŜe się zajmować, rozszerzając swój zakres jak gdyby działalności. Tak            
Ŝe ten akt notarialny myślę, Ŝe jest aktem waŜnym, jest spisany przez notariusza w Warszawie 
w dniu 24 kwietnia bieŜącego roku. 

Pan Małgorzata Pelczarska – i wtedy Pan juŜ był Prezesem Spółki i .….  
Pan Andrzej Belka – ten akt powołuje mnie na Prezesa. 
Pani Małgorzata Pelczarska – i ten akt powołuje Pana na Prezesa. Bo szkoda, Ŝe my 

takiego aktu dzisiaj przed sobą nie mamy, bo myślę, Ŝe on by nam wiele pomógł w podjęciu 
dzisiejszej decyzji. Chodzi mi przede wszystkim o kapitał początkowy i w ogóle o kapitał 
Spółki, chodzi mi o nieruchomości, czym Spółka dysponuje i w jaki sposób majątek Zakładu 
Wodno-Kanalizacyjnego został wniesiony do Spółki. 

Pan Józef Mosakowski – moŜe Panie Prezesie ja odpowiem. 
Pan Andrzej Belka – ja tylko powiem, Ŝe jest 50 tysięcy kapitał załoŜycielski i 

wpłacony. I ten kapitał jest wyszczególniony zgodnie z ustawą, z Kodeksem spółek 
handlowych, na stronach internetu i on musi być do publicznej wiadomości. I to jest. 

Pan Józef Mosakowski – Spółka jest ze 100-procentowym udziałem gminy, w 
związku z czym nie został przekazany na własność majątek gminy, jest dalej majątkiem 
gminnym, a zarządzającym jest Spółka. Tylko tyle. A kapitał załoŜycielski to 50 tysięcy 
złotych, który Ŝeście Państwo ustanowili. 

Pani Małgorzata Pelczarska – to na podstawie jakich dokumentów Spółka korzysta z 
majątku gminy. Chodzi mi o budynki tej stacji wodociągowej, budynki oczyszczalni, sieć 
kanalizacyjna, sieć wodociągowa, bo Spółka korzysta, ma dochód z wody.  

Pan Józef Mosakowski – jest zarządzającym, ja juŜ to mówiłem Pani. 
Pani Małgorzata Pelczarska – ja nie przerywałam Panu. Spółka wydobywa wodę, 

pobiera z tego pieniądze i z tego funkcjonuje. Natomiast w jaki sposób Spółka rozlicza się              
z korzystania z budynków, z sieci, bo przecieŜ z tych urządzeń, które kiedyś były                         
w posiadaniu Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego. W jaki sposób jest to uregulowane? 

Pan Józef Mosakowski – jest w zarządzie, majątek gminy jest w zarządzie Spółki. 
Natomiast nie musi się rozliczać, poniewaŜ jest to majątek gminy, a Spółka jest ze 100% 
udziałem gminy, czyli Spółka jest gminna. To nie jest Spółka prywatna Pana Prezesa czy 
Mosakowskiego, tylko Spółka jest nasza, gminna .I jest zarządzającym w imieniu gminy tym 
majątkiem. Chyba Ŝe zdecydujecie Państwo, aŜeby ten majątek przekazać, wówczas Spółka 
mogłaby zaciągać kredyty hipoteczne itd., itd. Póki co nie, póki co jest zarządzającym. 

Pani Małgorzata Pelczarska – a kto będzie naprawiał te budynki, tą sieć kanalizacyjną, 
konserwacja cała? 

Pan Andrzej Belka – no więc właśnie, jeŜeli Państwo tutaj wykaŜecie dzisiaj dobrą 
wolę, to niestety, to spada na mnie i juŜ wtedy nie będę występował, bo do tej pory to 
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występowałem, przyznam się, do Pana Wójta o refundację środków na usuwanie awarii,                
bo tak jak Państwu powiedziałem, nie wystarcza tych pieniędzy, a tak to juŜ będzie to                     
w mojej gestii, czyli tylko nie daj BoŜe jakieś awarie by musiały się zdarzyć, przekraczające,  
no nie wiem, 50, 100 tysięcy, co nie przewiduję, ale wszystko na tym świecie jest moŜliwe. 
Ale w związku z tym takie awarie, jakie były w tym roku, było ich 5, to one kosztują około 13 
tysięcy złotych brutto i w związku z tym pokryje to wszystko Spółka, tak jak i zakup 
komputerów, biurek i internetu, konta internetowego z bankiem itd. Za to wszystko zapłaciła 
Spółka, gmina do tej pory nie poniosła ani jednej złotówki kosztów przez cały rok. 

Pani Małgorzata Pelczarska – czy gmina w takim razie nie naprawia Ŝądnych awarii? 
Pan Andrzej Belka – w tym roku nie, ani jednej awarii. Wszystkie, które wystąpiły, 

awarie i przesunięcia jakieś związane z wodą i z kanalizacją robiła to wszystko Spółka                  
we własnym zakresie. 

Pani Małgorzata Pelczarska – w takim razie jeszcze mam jedno pytanie, czy w akcie 
notarialnym jest moŜliwość, jest taki punkt, jest taki zapis, Ŝe gmina moŜe udzielać dopłat                   
do Spółki.  

Pan Andrzej Belka – to nie jest, proszę Panią, w akcie notarialnym, tylko to jest                   
w ustawie. Ta ustawa przewiduje dwie formy dopłat, to co mówiłem do Państwa. Pierwsza to 
jest dopłata do 1m3 cen wody i ścieków, i druga to jest dopłata, czyli zwiększamy kapitał 
załoŜycielski Spółki. Tylko ta pierwsza, to tak jak powiedziałem, musi być to zrobione aktem 
notarialnym i musicie Państwo określić cel, na jaki zostaną te pieniądze wydane, np. 
przeznaczacie Państwo kwotę pół miliona złotych i mówimy budujemy odcinek dwóch 
kilometrów wodociągu, powiedzmy, gdzieś tam w Leoncinie czy Wilkowie. I to ja nie mogę 
wydać na nic innego tych pieniędzy, i to mogę robić. I tak Państwo moŜecie zrobić. 
Natomiast jeŜeli chodzi o te dopłaty tutaj bieŜące, no to wtedy to idzie właśnie na cel tzw. 
nieokreślony. 

Pani Małgorzata Pelczarska – to chyba się nie rozumiemy, bo Pan twierdzi, Ŝe nie ma 
takiego zapisu w akcie notarialnym, według mnie chyba on powinien być umieszczony.                  
I na jakiej zasadzie ta dopłata miałaby być przekazana. Czy Zakład na przykład, czy Spółka 
powinna później zwrócić gminie te pieniądze? 

Pan Andrzej Belka – nie, Spółka nie zwraca gminie. Te dopłaty są ustalane                      
przez Państwo i teraz ja po prostu muszę obliczyć ilość metrów sześciennych zuŜytej wody 
przez poszczególne grupy, czyli przez mieszkańców i tutaj Pani Skarbnik zaŜąda 
prawdopodobnie ode mnie, jeŜeli chodzi o trzecią grupę, to zaŜąda faktur, bo kaŜdy podmiot 
ma wystawianą fakturę, co miesiąc jest spisywany licznik, będą jeszcze umowy zmieniane,       
bo to oczywiście dopiero po wejściu w Ŝycie regulaminu i ja przedstawiam taką fakturę                    
do gminy i rozliczamy się do tego momentu, tak jak jest napisane w uchwale, do kwoty nie 
przekraczającej 150 tysięcy brutto. I te pieniądze, tak jak powiedziałem, spoŜytkuję przede 
wszystkim na usuwanie awarii, na zakup pomp, ja wyszczególniałem tam w uzasadnieniach, 
przekazywałem Panu Wójtowi i Panu Przewodniczącemu Rady pisma juŜ kilkakrotnie, 
powiedzmy, jakie są potrzeby Spółki, w jaki sposób będą wydawane te środki na właśnie 
takie najbliŜsze potrzeby, tak jak Państwu mówiłem. Jest zalecenie San-Epid-u,                            
Ŝeby wyremontować, wymalować stację uzdatniania wody. Szacujemy, Ŝe gdzieś to będzie          
w granicach 12 tysięcy. Trudno mi powiedzieć, czy to będzie 8, czy 10 czy 15, ale ja to 
zalecenie muszę zrobić, prawda? Bo jeŜeli nie, to będą kary. JeŜeli teraz zacznie brakować 
pieniędzy na awarie, na zakup dodatkowej jakiejś jednej pompy, bo proszę Państwa,                   
jeŜeli w ups-ie siada mi pompa, to co ja robię? Wyjmuję tą pompę, lecę naprawiam, 
remontuję, a w tym momencie kanalizacja stoi. No, nie moŜe być takich przypadków, muszę 
mieć przynajmniej jedną pompę zapasową, bo to aŜ naprawdę przykro jest mówić, Ŝe Zakład 
nie ma czegoś takiego. Tak Ŝe to na to przede wszystkim te środki mi są potrzebne. 
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Pani Małgorzata Pelczarska – a czy był zrobiony bilans zamknięcia Zakładu Wodno-
Kanalizacyjnego? Pani Skarbnik, czy był robiony bilans zamknięcia Zakładu Wodno-
Kanalizacyjnego? Ja to pytanie Pani zadawałam teŜ jak robiliśmy, opiniowaliśmy budŜet                 
za 2008 rok. I Pani mówiła, Ŝe taki bilans zamknięcia będzie w czerwcu. 

Pani Małgorzata Kurek – tak właśnie, dlatego, Ŝe zgodnie z ustawą o rachunkowości 
kaŜda jednostka finansów publicznych musi sporządzić na koniec roku, na zamknięcie roku 
obrachunkowego bilans. My jako jednostka samorządu terytorialnego dodatkowo 
sporządzamy bilans skonsolidowany, czyli łączny wszystkich jednostek budŜetowych                      
i budŜetu. Taki bilans był sporządzony takŜe dla jednostki budŜetowej Zakładu Wodociągów     
i Kanalizacyjnego, mało tego, w związku z likwidacją tej jednostki została przeprowadzona 
szczegółowa kompleksowa inwentaryzacja majątku. Wszystkie obowiązki wynikające                        
z ustawy o rachunkowości i z ustawy o finansach publicznych zostały spełnione. 

Pani Małgorzata Pelczarska – to jeszcze, mówię, jedno pytanie do Pana Kierownika, 
na jakiej zasadzie i na jakiej podstawie prawnej Spółka wydobywa wodę? 

Pan Andrzej Belka – na zasadzie pozwolenia wodno-prawnego. To pozwolenie 
wodno-prawne zostało wydane, nie pamiętam, w którym roku, ale ma je Starostwo 
Powiatowe. Ja występowałem do Starostwa Powiatowego z prośbą o przepisanie tego 
pozwolenia wodno-prawnego na Spółkę, no i okazuje się, Ŝe ono nie moŜe być przepisane, 
ono nadal obowiązuje i przechodzi jak gdyby z mocy prawa na Spółkę i takie pismo 
otrzymałem ze Starostwa Powiatowego. Nie trzeba specjalnie wydawać nowego pozwolenia, 
czyli nowej decyzji administracyjnej. 

Pani Małgorzata Pelczarska – podsumowując to, co Pan powiedział, nie da się chyba 
jednak ukryć, Ŝe ta Spółka jest droŜsza niŜ poprzedni nasz Zakład Wodno-Kanalizacyjny,                  
po pierwsze o administrację, która jest bardzo rozbudowana i nie ma do końca rozwiązanej 
własności jeśli chodzi o udział w kapitale czy w majątku Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego. 
Tak naprawdę nie wiemy, kto jest właścicielem urządzeń, kto jest właścicielem wodociągów, 
kto jest właścicielem oczyszczalni. Jeśli jest gmina, to dlaczego Spółka nie płaci na przykład 
czynszu dzierŜawy za wynajem i korzystanie z tych budynków. Nie jest to po prostu 
uregulowane formalnie, prawnie. Straciliśmy na podatku od nieruchomości, to o czym 
wspominał Pan Jaczyński, Zakład Wodno-Kanalizacyjny wpłacał podatek od nieruchomości, 
Spółka nie płaci. Myślę, Ŝe powinniśmy odrzucić tą uchwałę. 

Pan Andrzej Belka – Pani Radna, ja myślę tak: jeŜeli chodzi o rozbudowanie 
administracji, jeŜeli chodzi o Spółkę, to ta administracja jest minimum, minimum,minimum. 
Naprawdę to jest to, co jest niezbędne i tak jak wcześniej powiedziałem, proszę zobaczyć,             
Ŝe rzeczywiście inaczej koszty się rozkładają, jeŜeli taki Zakład Wodociągów był 
obsługiwany przez Gminę. Ale proszę zobaczyć, ile ludzi równieŜ tam w Gminie musiało 
zajmować się sprawami Zakładu Komunalnego. I nie ma na świecie takiego przypadku,              
Ŝeby nowo powołana spółka w pierwszym okresie swojej działalności, czyli w pierwszym, 
drugim, trzecim roku zaczęła przynosić zyski. JeŜeli ta Spółka będzie dalej się rozwijała                  
i będzie wykonywała dodatkowe czynności, być moŜe, Ŝe w innych branŜach, nie tylko                 
w zakresie wodociągów i kanalizacji, wtedy równieŜ te zyski będą jak gdyby przechodziły            
na gminę, gdyŜ jedynym właścicielem tej Spółki jest gmina. Właścicielem majątku jest 
gmina. To Państwo byście musieli podjąć uchwałę, tak jak Pan Wójt powiedział,                            
o przekazaniu majątku Spółce. Wtedy dopiero ten cały majątek byłby własnością Spółki.                    
I wtedy praktycznie moŜna by było mówić o tym, Ŝeby naliczać podatki. Natomiast jeŜeli jest 
w tej chwili majątek gminy, to Spółka tylko tym majątkiem zarządza. I nic więcej. 

Pani Joanna Bońkowska – Panie Przewodniczący, Panie Prezesie! Na pewno dziś 
kaŜdy z nas zadaje sobie pytanie kto zyskał, a kto stracił na tym, Ŝe powstała Spółka. Myśmy 
ją powołali, to jest oczywiste. Natomiast ja bym chciała, Ŝeby zyskali nasi mieszkańcy                    
i zastanawiam się w tym momencie nad taką rzeczą: co się stanie w lipcu 2010 roku,                
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jeŜeli Spółka przyniesie straty no i w jakiś sposób zechce sobie zrekompensować te straty              
w cenie wody? Co powiedzą nasi mieszkańcy? Takie pytanie dziś mi się akurat zrodziło                 
w mojej głowie. Ze strachem myślę, co będzie, w jakiej sytuacji znajdziemy się my, Radni,               
bo ja rozumiem, Ŝe wysokość wody ustala Rada Gminy. Czy dobrze rozumiem? Jeśli, to cenę 
metra wody. I po prostu naprawdę głosując za powstaniem tej Spółki, choć osobiście mało 
wierzyłam, przekonana byłam co do tego rozwiązania, przekonano mnie do tego, wierzyłam, 
Ŝe to będzie z korzyścią. No i chcę wierzyć, Ŝe będzie to z korzyścią dla naszych 
mieszkańców. To tyle moich, Ŝe tak powiem, takich rozwaŜań. 

Pan Józef Mosakowski – tak, bardzo istotne pytanie Pani Bońkowskiej, o tym juŜ 
mówiłem wcześniej i kilka razy juŜ o tym wspominałem. Proszę Państwa, moŜe zacznę                 
od tego, jaki był cel i załoŜenia powstania Spółki. OtóŜ Spółka powstała między innymi po to, 
aŜeby moŜna było sobie wycofać ten VAT, który przy jakiejkolwiek inwestycji on będzie 
naliczony. I w dniu wczorajszym pojechały dokumenty do Mazowieckiej Jednostki 
WdraŜania Programów Unijnych i inwestycja pt. „Budowa kanalizacji w Wilkowie, Nowym 
Polesiu i kawałka wodociągu w Michałowie” opiewa na kwotę 5,5 miliona złotych. I właśnie 
chociaŜby ta jedna inwestycja powinna przynieść gminie zysk, moŜe nie zysk,                               
ale pomniejszyć udział gminy o 22% VAT-u. Tak, i to jest, o czym facet wczoraj 
przypominał, czy w momencie podpisywania umowy, zadał mi to pytanie, czy dalej będzie 
funkcjonowała Spółka, poniewaŜ przepisalibyśmy wykonawstwo, czyli inwestorem byłaby 
Spółka i ta Spółka mogłaby pomniejszyć udział gminy o 22% VAT-u. To jest po pierwsze.    
Po drugie tutaj co się stanie z wodą czy mieszkańcami w czerwcu przyszłego roku? OtóŜ 
dobre pytanie, proszę Państwa, bo ja mówiłem i wczoraj, i wcześniej na sesji, no proszę 
Państwa, no jeŜeli przekształcimy z powrotem w zakład budŜetowy czy w zakład komunalny, 
jakby tam to nie nazwał, no to być moŜe zarządzający przyniesie pieniądze i wpłaci do …. Bo 
jakby się nie nazywał, czy Spółka, czy Zakład Komunalny, to wyprodukowanie wody ileś to 
kosztuje i skoro Rada Gminy zdecyduje, Ŝe my nie dopłacamy do tej wody, to niestety 
mieszkańcy będą musieli zapłacić tyle, ile wyprodukowanie rzeczywiście kosztuje. Czy 
będzie to 3 złote, czy będzie to 5 złotych, to skalkuluje to Prezes, czy Kierownik Zakładu, czy 
nie wiem kto, ale ktoś będzie musiał to zrobić, jak się będzie nazywał ten zakład i bez dopłaty 
będą musieli zapłacić mieszkańcy. Nie ma, proszę Państwa, czegoś takiego, Ŝe Preses Spółki, 
czy Kierownik tej Spółki, czy pracownicy tej Spółki, czy teŜ Zakładu, przyniosą we własnej 
kieszeni i dołoŜą do wyprodukowania tej wody. Nie, no bo wyprodukowanie tej wody 
kosztuje tyle, ile kosztuje. Dziś, jadąc do pracy, słyszałem, Ŝe od 2007 do dzisiaj energia 
zdroŜała nie 40%, jak Pan Prezes powiedział, ale 60%, od stycznia jest przewidywane 6% i co 
kwartał stała 1,5% podwyŜka, czyli do końca roku cztery kwartały po półtora jest sześć, czyli 
12% w ciągu roku zdroŜeje znowu energia. Ale proszę, Państwa, nie tylko energia, bo jest             
za przesył, za abonament, za wszystko. I ta energia w ciągu tylko dwóch lat minionych, ja 
przeliczyłem, wzrosła o 100%. MoŜecie Państwo sobie wziąć kwity i przeliczyć zuŜyte 
kilowaty, ile Ŝeście płacili w 2007, a ile płacicie Państwo teraz. To jest cały szereg rzeczy, 
które składają się na cenę tej energii, nie tylko prąd, bo ten prąd mówi się 6%, ale do tego 
idzie przesył, do tego idzie abonament i cała reszta. Tych składników na tą cenę za jeden 
kilowat jest tam chyba kilkanaście aŜ i to daje, Ŝe ta energia droŜeje od 2007 o 100%.                      
I, proszę Państwa, jakby się nie nazywało, czy to będzie Spółka, czy Zakład Komunalny, to i 
tak do tej wody i do tych ścieków będziemy musieli dokładać do czasu, do kiedy nie będzie 
skanalizowana i zwodociągowana cała gmina. Wówczas moŜna mówić o wyzerowaniu tych 
składników tej ceny za wodę, bo na chwilę obecną to, co Prezes przytaczał, Ŝe gdzieś tam 
kosztuje 2 złote 13 czy dwa złote 15 groszy, to, proszę Państwa, do tego jeszcze są setki 
tysięcy dokładane przez gminę dalej. I to, Ŝe Czonsów ma Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
jako jednostkę budŜetową, jako zakład budŜetowy, ale do tego Zakładu dołoŜył 800 tysięcy 
złotych plus te dwa ileś tam, z VAT-em 2,60 metr sześcienny wody. Czyli proszę Państwa, to 
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nie jest tak, Ŝe akurat 2,60 to tyle tam kosztuje wyprodukowanie tej wody. Nie, ta woda, 
wyprodukowanie, kosztuje 3 złote z groszami, z tym, Ŝe gmina i tak dokłada. Jest lepiej,        
jeŜeli to jest zakład budŜetowy, bo ustawa mówi, jakbyście się Państwo zagłębili, Ŝe zakład 
budŜetowy moŜna udzielić dotacji, natomiast w przypadku spółki nie moŜna udzielić dotacji, 
ale ustawodawca pozostawił furtkę, Ŝe moŜna dopłacić do 1 m3 wody dla odbiorców. I my 
taką moŜliwość mamy. Dla odbiorców. I Państwo stoicie przed trudnym zadaniem,                         
bo musicie teraz wykazać, czy chcecie tym mieszkańcom do tego metra sześciennego 
dołoŜyć, czy teŜ nie. Jeśli nie dołoŜycie, to tak jak powiedziałem, przyjdzie czerwiec i w lipcu 
będzie ta woda kosztowała tyle, ile rzeczywiście kosztuje wydobycie. Czy to będzie zakład 
komunalny, czy to będzie spółka, czy to będzie prywatna spółka. Wszystko jedno, no nikt, 
proszę Państwa, nie przyniesie z domu, nie dołoŜy do tego biznesu. 

Pan Antoni Gruszka – wszystko się zgadza, Panie Wójcie, ale no, moŜe i Wójt dobrze 
mówi, tylko Ŝe po prostu jak będzie droga woda, to ludzie nie będą się przyłączać, proste.                  
Z tymi, co są, to juŜ jest trudniej. Natomiast jeszcze jedno pytanie, bo Wójt mówi, Ŝe zadania 
byłyby przydzielone Spółce do wykonywania, tak? Dlatego, Ŝeby nie płacić tego VAT-u.                    
A jak sobie Wójt to wyobraŜa? Spółce przekazać, przykładowo jest 5 milionów za wykonanie 
i te 5 milionów przekazać bez Ŝadnego przetargu, bez niczego? To niby jest tak, słusznie, 
tylko ja tego nie bardzo rozumiem. 

Pan Józef Mosakowski – Panie Przewodniczący, Pan myli pojęcia. 
Pan Antoni Gruszka – nie mylę. 
Pan Józef Mosakowski – to nie znaczy, Ŝe Pan Preses ma wziąć łopatę i układać 

kanalizację.  
Pan Antoni Gruszka – ja nie mówię, Ŝe Pan Prezes ma układać.  
Pan Józef Mosakowski – wykonawca jest w drodze przetargu wybrany. To nie znaczy, 

Ŝe to ma robić fizycznie Spółka. Spółka jest inwestorem, czyli my zlecamy inwestycję,              
Ŝeby prowadziła Spółka, natomiast wykonywać moŜe, nie wiem, firma chińska,                                 
czy która wyjdzie z przetargu najtańsza czy najlepsza. Pan myli pojęcia. To nie znaczy,                
Ŝe Pan Prezes ma kupić koparkę i wykonywać kanalizację czy wodociągi. 

Pan Antoni Gruszka – a tak powinno być. 
Pan Józef Mosakowski – a Pan Prezes ma zadbać o to, Ŝeby ta inwestycja została 

wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną i z przepisami Unii Europejskiej. 
Pan Antoni Gruszka – to samo gmina mogłaby teŜ robić. 
 Pan Józef Mosakowski – cały czas, no tak jak powiedziałem, przekona się Pan kiedyś, 

jak dojdziemy do tego. 
Pani Małgorzata Pelczarska – ja myślę, Ŝe Pan Przewodniczący zadał bardzo dobre 

pytanie, bo jeśli gmina przekaŜe dla Spółki 5 milionów np. na budowę oczyszczalni, Spółka 
to wykona za 4,5 miliona, to ma czysty zysk pół miliona do kieszeni, ale wracając jeszcze            
do tej drogiej administracji, która tak naprawdę podniosła nam koszty działania Spółki, bo to, 
co wykonywał do tej pory Zakład Wodociągów i Kanalizacji tak naprawdę mamy tych 
samych pracowników. Jest Pan Kierownik Krzewski – był, są pracownicy do obsługi 
oczyszczalni i wodociągów – są, byli. Jakie mamy dodatkowe koszty? Dodatkowe koszty to 
tak: pensja dla Prezesa, pensja dla sekretarki, obsługa biura rachunkowego, dodatkowa 
obsługa radcy prawnego, mimo, Ŝe wtedy teŜ radca prawny Gminę obsługiwał i Spółkę,                
ale brał mniejsze pieniądze i zarząd. I jak będziemy się pytać, na co dajemy te 150 tysięcy, 
proszę Państwa, to jest czysty rachunek. Czy skorzystają na tym mieszkańcy gminy, tak jak 
mówiła Radna Bońkowska, myślę, Ŝe nie. Myślę, Ŝe na tym wszystkim najlepiej skorzystała 
Spółka. Dziękuję. 

Pan Bogdan Jaczyński – ja bym tu jeszcze wrócił do wypowiedzi Pana Wójta. Pan 
Wójt jeszcze nie dopowiedział wszystkiego, bo my mamy jeszcze jedną furtkę i teŜ 
powinniśmy to wykorzystać. To znaczy Spółka to powinna wykorzystać, nie my.                               
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A mianowicie w tej chwili majątek, którym zarządza Spółka, jest gminny. I tu jak mówił Pan 
Prezes, jeŜeli wysiądzie pompa, czy nie wiem, gdzieś rura rozsadzi, nie wiem, coś tam, chce 
wymienić coś, to powinien taką fakturę przedłoŜyć właścicielowi, Ŝeby ją zrefinansował.                 
I wtedy rzeczywiście,  bo ja to rozumiem. To jest karygodne, to było jakieś zaniedbanie,                
Ŝe nie ma jednej pompy w zapasie. Pan Prezes powinien zakupić, czy ustalić wcześniej                     
z właścicielem urządzeń, zakupić i wtedy wnieść ją na stan i wystąpić o refundację takiej 
pompy. I mniej więcej ja myślę, Ŝe z tej drogi powinien Pan naprawdę korzystać, dopóki 
właścicielem wszystkich urządzeń tych wodno-kanalizacyjnych jest gmina.  

Pan Józef Bolczak – ja chciałbym postawić taki wniosek o przegłosowanie: 
zmniejszyć dotację do 100 tysięcy złotych na dopłatę do metra sześciennego wody. Proszę               
o przegłosowanie tej sprawy i kończymy. Dlaczego? Dlatego, Ŝe mamy deficyt budŜetowy               
u nas. Ja tylko o to wnioskuję, o zmniejszenie o 50 tysięcy i proszę to przegłosować. 

Za przyjęciem wniosku głosowano 5 głosami „za” przy 9 głosach „przeciw” i braku 
głosów „wstrzymujących się”. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie dopłaty do 1 m3 wody i ścieków w kwocie 150 
tysięcy głosowano 1 głosem „za” przy 8 głosach „przeciw” i 5 głosach „wstrzymujących się”. 
 

Do punktu 6 
 Pan Antoni Gruszka i Pan Józef Mosakowski złoŜyli zebranym Ŝyczenia noworoczne. 
 
 Pan Antoni Gruszka – zamykam XLI-nadzwyczajną sesję Rady Gminy. Dziękuję 
wszystkim za przybycie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            
Protokółowała: 
Insp.d/s samorządowych 
Barbara Gontarek 

 
 


