
Protokół Nr XLII/10 
z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Leoncin, która odbyła się w dniu 13 stycznia 2010 
roku od godz. 1300 do godz. 1525 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Leoncinie. 
Przewodniczył – Przewodniczący Rady Gminy Pan Antoni Gruszka 
                                        Ustawowa liczba radnych     - 15 
                                        Radnych obecnych na sesji   - 14 
                                        Udział Gości zaproszonych 
 
 
Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.  
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 
3. Zapoznanie Radnych z celami kontroli. 
4. Zapoznanie Radnych z pytaniami dotyczącymi wątpliwości wynikłymi w trakcie 

pracy Komisji Rewizyjnej w tematyce kontroli. 
5. Zapoznanie Radnych z odpowiedziami Wójta i Skarbnika na pytania dotyczące 

kontrolowanego zagadnienia. 
6. Zapoznanie Radnych z pismem Wójta dotyczącego przedłoŜonego Radzie Gminy 

projektu protokołu z przeprowadzonej kontroli. 
7. Odpowiedź Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej na pismo Wójta. 
8. Zapoznanie Radnych z protokołem końcowym i wnioskami Komisji Rewizyjnej                

w tematyce kontroli. 
9. Projekty uchwał: 

Przyjęcie protokołu końcowego i wniosków Komisji Rewizyjnej przez Radę Gminy 
Leoncin w sprawie przeprowadzonej kontroli dotyczącej ściągalności podatków             
przez Gminę Leoncin, do realizacji przez Wójta Gminy Leoncin. 

10.  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. 
Pan Antoni Gruszka – na początek, przed głosowaniem porządku obrad przeczytam 

pismo Wójta, które skierował do mnie w sprawie przeprowadzenia kontroli, poniewaŜ jak 
twierdzi w tym piśmie i Pan Mecenas nie do końca ta kontrola była przeprowadzona 
naleŜycie, zgodnie z ustawą. I tak jak mówię, naleŜy to pismo, uwaŜam, przeczytać, poniewaŜ 
Radni dzisiaj dostali, ale naleŜy zapoznać Radnych z tym pismem, poniewaŜ to jest mój 
obowiązek. 

Pani Małgorzata Pelczarska – w porządku obrad sesji nie ma takiego wniosku                      
o odczytanie takiego pisma, w związku z tym ….. 

Pan Antoni Gruszka – ale to jest związane właśnie ……. 
Pani Małgorzata Pelczarska – łamie Pan, Panie Przewodniczący, porządek 

dzisiejszych obrad. 
Pan Antoni Gruszka – nie, nie, my tu jesteśmy po to, Ŝeby wyjaśnić wszystko i ja nic 

nie próbuję łamać, tylko chcę wyjaśnić, Ŝeby było jasne. 
Pani Małgorzata Pelczarska – Panie Przewodniczący, Komisja Nadzwyczajna jest 

zwołana na wniosek 5 Radnych. To Pan wystosował do Radnych, do wnioskodawców pismo 
o uzupełnienie złoŜonego wniosku i w tym uzupełnieniu znalazł się porządek obrad i znalazł 
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się projekt uchwały, to, o co Pan występował. Wnioskodawcy ustalili, przedstawili Panu 
porządek obrad. W tym porządku obrad brakuje zapoznania Radnych z pismem Wójta.                  
W związku z tym nikt nie moŜe wnosić nowych punktów do porządku obrad poza 
wnioskodawcami. W związku z tym uwaŜam, Ŝe to co Pan chce przedstawić jest niezgodne            
z porządkiem obrad przedstawionym dzisiaj do zatwierdzenia na sesji. 

Pan Antoni Gruszka – Pani Radna, juŜ czytam. W punkcie 6 „Zapoznanie Radnych             
z pismem Wójta dotyczącego przedłoŜonego Radzie Gminy projektu protokołu                                   
z przeprowadzonej kontroli”. 

Pani Małgorzata Pelczarska – to nie jest ten punkt 
Pan Antoni Gruszka – no jest w punkcie, w porządku obrad. 
Pani Małgorzata Pelczarska – to nie jest punkt dotyczący pisma, które Pan dzisiaj chce 

odczytać, to jest punkt dotyczący pisma, które Wójt złoŜył Radzie Gminy, przedłoŜył Panu      
na sesji 22 grudnia. 

Pan Antoni Gruszka – i ja o tym piśmie mówię, i to pismo mam. 
Pani Małgorzata Pelczarska – no dobrze i Pan to pismo chce odczytać? 
Pan Antoni Gruszka – to pismo. 
Pani Małgorzata Pelczarska – to proszę trzymać się ustalonego porządku, bo Pan 

zmienia chronologię porządku obrad sesji. 
Pan Antoni Gruszka – dlatego jeszcze nie ustalamy porządku obrad, poniewaŜ chcę 

zapoznać. Nie ma dzisiaj Pana Wójta, poniewaŜ jest chory i mam takie prawo. Bo nawet sam 
Pan Wójt, kaŜdy ma się prawo bronić, no niestety powinien być Wójt na sesji, właśnie                  
na takiej, która jego dotyczy. 

Pani Małgorzata Pelczarska – to ja czegoś, Panie Przewodniczący, nie rozumiem. Pan 
poza porządkiem sesji, skoro to pismo Wójta ma się znaleźć w porządku obrad sesji, Pan chce 
je czytać przed zatwierdzeniem porządku obrad. Ja się zastanawiam ….. 

Pan Antoni Gruszka – w takim razie czy ta sesja miałaby sens jakikolwiek. 
Pani Małgorzata Pelczarska – ten wniosek będzie przedstawiony Radzie. To dlaczego 

Pan chce przedstawiać go poza porządkiem sesji? 
Pan Antoni Gruszka – jeszcze raz mówię, w punkcie 6 zapoznanie Radnych z pismem 

Wójta. 
Pani Małgorzata Pelczarska – a Pan chce teraz przedstawić Radzie? 
Pan Antoni Gruszka – sesja została otwarta i chyba uwaŜam, Ŝe mogę. Panie 

Mecenasie, czy mogę coś takiego zrobić? 
Pan Michał Karasiński – juŜ odpowiadam. Przewodniczący moŜe coś takiego zrobić. 

Przystąpiliśmy do otwarcia sesji. Sesja została formalnie otwarta, nie został jeszcze 
przegłosowany porządek obrad. PoniewaŜ mamy w punkcie 6 zaproponowanego porządku 
obrad rozwaŜania nad pismem Wójta, dotyczącego jego uwag w sprawie kontroli, a pismo to 
jest dość istotne, bo zarówno Przewodniczący się z nim zapoznał, jak i zapoznał się Radca 
Prawny i uznał, iŜ zarzuty wniesione w tym piśmie są tak duŜej wagi – to nie są jakieś tam 
drobne uwagi o charakterze formalnym, ale to są zarzuty dość duŜego kalibru,                                  
Ŝe wypadałoby, zwaŜywszy na przedmiot sesji i główny cel dzisiaj, zapoznać Radnych 
najpierw z treścią tego pisma i ewentualnie potem, po tych zarzutach, podjąć uchwałę                       
o przyjęciu porządku bądź nie z uwagi na wniesione zarzuty. Przewodniczący ma takie prawo 
zaproponować, on tutaj przedłoŜył Radzie pewną propozycję i przedstawił cel, dlaczego taką 
propozycję składa, i swoje uzasadnienie. Jeśli Radni się nie zgodzą, no to oczywiście 
porządek zostanie w dotchczasowym kształcie. Natomiast z uwagi na racjonalność                           
i celowość, no to wypowiadam się w tym zakresie, Ŝe Przewodniczący ma takie uprawnienie      
i wręcz w takiej sytuacji z uwagi na obszerność i charakter zarzutów byłoby to wskazane. 
Oczywiście decyzja naleŜy do Radnych. 
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Pani Małgorzata Pelczarska – mając doświadczenie z poprzednich sesji 

nadzwyczajnych w naszej Radzie, jeśli ktokolwiek chciał zmienić porządek sesji 
nadzwyczajnej, chcieliśmy nieraz przestawiać kolejność punktów, to Pan Przewodniczący 
wtedy nam mówił, Ŝe jest to sesja nadzwyczajna i porządek sesji ustalają wnioskodawcy. Tak 
Ŝe proszę nie mówić, Ŝe Pan Przewodniczący ma prawo zmienić porządek dzisiejszego 
posiedzenia. Nie zgadzam się z tym. 

Pan Michał Karasiński – ale oczywiście nie zmienia porządku, proszę zauwaŜyć, Ŝe ja 
nie mówię, Ŝe ma prawo, proponuje Radnym pewną rzecz ….. 

Pani Małgorzata Pelczarska – propozycje mogą wypłynąć tylko od wnioskodawców. 
Czy wnioskodawcy zgadzają się na zmianę porządku obrad? 

Pan Bogdan Jaczyński – proszę Państwa, ja myślę, Ŝe my nie mamy potrzeby się 
wykłócania, jak to będzie, bo przyjmijmy przedstawiony porządek obrad, odczytamy równieŜ 
to pismo Pana Wójta, bo źle się stało, Ŝe Pana Wójta nie ma, bo tak to będziemy się kłócić i to 
wszystko będzie bez sensu. Ja mniej więcej zdaję sobie sprawę, jakie moŜe mieć wątpliwości 
Pan Wójt, szkoda, Ŝe go tu nie ma, Ŝe nie moŜemy bezpośrednio z nim porozmawiać,                   
ale myślę, Ŝe tak: Komisja coś tam zrobiła, ten problem tych podatków, to problem tych 
podatków, to moi kochani, on nie powstał teraz, ja to zauwaŜyłem wcześniej, jak chciałem 
przyjść do Komisji BudŜetowej. I ja Państwu tu nadmieniałem, tylko Ŝe nikt wtedy nie chciał 
o tym słuchać. Nie ma sprawy, pochyliliśmy się nad tym problemem w jakiś tam sposób i my 
go musimy rozwiązać. I nie rozwiązujemy go po to, Ŝeby w tej chwili skompromitować 
kogokolwiek, jak to się brzydko mówi, nie powienienem tego słowa uŜyć, aby komukolwiek 
„dokopać”, tylko powinniśmy go rozwiązać, bo go utajając, to on wyjdzie nam w czasie 
wyborów i z takiej prawdy się okaŜe taka wielka nieprawda. Więc nie wiem, czy rozwiąŜemy 
cały problem podatków tylko na dzisiejszej sesji. MoŜe spotkamy się jeszcze raz, ale my dla 
naszego dobra wspólnego wszystkich Radnych gminy musimy to wyświetlić, rozwiązać,               
co się da poprawić, naprawić i powiedzieć: chcemy, Ŝeby to było jak najlepiej. Takie jest 
moje zdanie i nie kłóćmy się, czy my to pismo odczytamy wcześniej czy później,                           
bo wychodzi na to, Ŝe Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zrobiła o krok za daleko, a Wójt 
się z tym nie zgadza, no i ktoś sobie z boku moŜe podejrzewać, Ŝe ma pewno coś do ukrycia, 
a ta chciała coś wykazać, a to się wszystko moŜe okazać bez sensu. 

Pan Antoni Gruszka – mam przed sobą uchwałę, którą właśnie wnioskodawcy złoŜyli 
i w tej uchwale nie jest rozszerzone o 9 punktów, tylko jasno pisze: „przyjmuje się protokół             
i wnioski Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli kompleksowej w sprawie 
ściągalności podatków”, więc dlaczego mamy my rozszerzony porządek przyjąć? Powinien 
być jeden punkt w takim razie. 

Pani Małgorzata Pelczarska – ja się zastanawiam, z czym się wiąŜe ten problem. Kto 
w takim razie pod nieobecność Pana Wójta pełni obowiązki. 

Pan Antoni Gruszka – Pan Wójt jest kierownikiem i to dotyczy Pana Wójta. 
Pani Małgorzata Pelczarska – pytam się, kto pod nieobecność Wójta …….. 
Pan Antoni Gruszka – zastępuje Sekretarz. 
Pani Małgorzata Pelczarska – zastępuje Sekretarz. Teraz tak: proszę Państwa, wszyscy 

byliśmy na sesji 22 grudnia, tam odczytałam i złoŜyłam na ręce Pana Przewodniczącego 
wniosek 5 Radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Nikt wtedy, ani Pan Wójt, ani Pan 
Mecenas nie złoŜyli Ŝadnego zastrzeŜenia do złoŜonego wniosku o zwołanie sesji. Proszę 
Państwa, 6 stycznia od Pana Przewodniczącego wszyscy wnioskodawcy dostali pismo celem 
uzupełnienia brakujących dokumentów. W poniedziałek złoŜyłam brakujące dokumenty. Nikt 
nie poinformował wnioskodawców, Ŝe Pan Wójt będzie nieobecny. Czy pobyt, nie wiem, 
Pana Wójta w sanatorium to się planuje z dnia na dzień? Czy Pan Wójt juŜ 22 grudnia 
wiedział, Ŝe będzie nieobecny i Ŝe go nie będzie na tej sesji? Ja naprawdę nie wiem, czy tak 
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traktować się powinno Radę Gminy, mieszkańców? Nic w ogóle nie mówić. O tym, Ŝe Wójt 
wyjeŜdŜa, to było słychać juŜ na róŜnych imprezach w gminie, natomiast Radni dowiedzieli 
się dzisiaj, oficjalnie. 

Pan Antoni Gruszka – Wójt ma prawo chorować, ma prawo jechać do sanatorium, 
jeŜeli chodzi o to. 

Pani Anna Krzyczkowska – Wysoka Rado! W dniu 2 grudnia podczas obrad sesji 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła wszystkim Państwu Radnym, jak i równieŜ 
osobom obecnym protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej kontrola kompleksowa 
dotycząca ściągalności podatków i wpływów z róŜnych dochodów za lata 2007-2009 w dniu 
18 listopada 2009 roku. Protokół był sporządzony z datą 30 listopada 2009 roku. Protokół 
został odczytany, w protokole zostały złoŜone najróŜniejsze uwagi i oceny i przypominam raz 
jeszcze, Ŝe jest to protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Pani Radna, przedstawiając                   
na sesji, wielokrotnie uŜywała róŜnych określeń, twierdząc, Ŝe jest to protokół – sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej, Ŝe to jest protokół pokontrolny, protokół wstępny, protokół ostateczny. 
Do końca wydaje mi się, Ŝe sama Pani Radna nie wie, co to, jak ten dokument prawidłowo 
określić. Pan Wójt wniósł na ręce Przewodniczącego zgodnie ze Statutem Gminy, 
przypominam, Statut Gminy to jest prawo miejscowe, zgodnie ze Statutem Gminy wniósł 
uwagi i swoje zdanie do przedstawionego dokumentu, tak jak wcześniej powiedział Pan 
Mecenas. Przedstawiony przez Panią Małgorzatę Pelczarską – Przewodniczącą Komisji 
Rewizyjnej protokół, przedstawiony dokument zawiera wiele uchybień bardzo powaŜnych. 
Chcielibyśmy, Ŝebyście Państwo wszyscy poznali to stanowisko Wójta i poznali uchybienia, 
na jakie Wójt wskazuje. Proszę mi wierzyć, Ŝe one są bardzo istotne. Natomiast ja uwaŜam, 
Ŝe my do tej pory nie wiemy, bo w mojej ocenie i to mówię w imieniu swoim i Wójta,                    
nie został przedstawiony protokół pokontrolny tak, jak to stanowi Statut Gminy i dzisiejsze 
obrady – proszę Państwa, nad czym my mamy debatować, skoro nie ma protokołu 
pokontrolnego. Nie ma przedmiotu obrad dzisiejszej sesji, do czego chcemy podejmować 
uchwałę? Czemu Pani Radna się tak bardzo boi zdania Wójta, które jest, bardzo wyraźnie 
mówi o wszystkim, co zostało złamane. I przede wszystkim zacząć trzeba od tego,                      
Ŝeby ustalić, czy jest przedmiot obrad i ustalić w końcu, co to jest za dokument, bo Pani się 
podpisała pod protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Podpisaliście się Państwo, 
członkowie Komisji. I naprawdę bardzo proszę o odczytanie głośno tego dokumentu,                  
który został złoŜony na ręce Pana Przewodniczącego. 

Pani Joanna Bońkowska – Panie Przewodniczący, mam pytanie. Czy Pan Wójt jest           
na L-4? 

Pan Antoni Gruszka – tak. 
Pani Joanna Bońkowska – kiedy Pan powziął wiadomość o tym zwolnieniu? Bo nie 

wiem, moŜliwe, Ŝe nie powinno być zwołanej tej sesji.  
Pan Antoni Gruszka – proszę Pani, chciałem właśnie przed chwilą powiedzieć. Ja 

jakieś trzy dni wcześniej prosiłem Panią Pelczarską o odstąpienie i zmianę terminu zwołania, 
dlatego, Ŝe Wójt jest na chorobie. No, Pani Pelczarska odpowiedziała mi, Ŝe w porozumieniu 
z wnioskodawcami, Ŝeby tą sesję zwołać, więc ja miałem obowiązek. 

Pan Joanna Bońkowska – to jest pierwsza sprawa, druga sprawa, ja myślę, Ŝe tu nikt 
nie ma nic do ukrycia, te dokumenty leŜą przed nami i naleŜałoby się nad nimi zastanowić, 
prawda, natomiast czy to rzeczywiście te uchybienia są tak cięŜkiej wagi? Bo przeczytałam to 
tak, Ŝe tak powiem, tylko śledząc wzrokiem i odniosłam takie wraŜenie, Ŝe jakby Pani 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poszła sobie sama do Urzędu kontrolować bez niczego, 
więc wiecie, trochę to takie zakrawa dla mnie, no na śmieszną sprawę. 

Pan Józef Kamiński – szanowna Rado, w związku, Ŝe jest tyle niejasności co                    
do dzisiejszych obrad, składam wniosek formalny o zakończenie dzisiejszych obrad, 
przełoŜenie sesji na inny termin. 
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Pan Józef Bolczak – chodzi o co, o to chodzi, Ŝeby, moim zdaniem, wniosek poddać 

pod głosowanie: dokonać jeszcze raz kontroli Komisji Rewizyjnej z poszerzeniem                          
o przewodniczących Komisji wszystkich. Wtedy byłaby kontrola bardziej jasna i bardziej 
byłaby ……. 

Pan Antoni Gruszka – ja myślę, Ŝe ten wniosek jest bardzo dobry, poniewaŜ wiadomo, 
Ŝe jest jakiś spór Pani Pelczarska – Wójt. I takie rozszerzenie tej Komisji wcale nie byłoby 
złe, poniewaŜ większa byłaby moŜliwość tego wyjaśnienia. Jest wniosek Pana Bolczaka 
ostatni, tak Ŝe ….. Mam takie wnioski, więc muszę je przegłosować. Panie Mecenasie,                   
czy trzeba zebrać wnioski, czy przegłosować te dwa, jak to jest? 

Pan Michał Karasiński – proponuję zebrać wnioski i przegłosować wszystkie po kolei. 
Pan Antoni Gruszka – bardzo proszę Pan Jaczyński, chociaŜ pierwsza była Pani 

Pelczarska. 
Pani Małgorzata Pelczarska – ja nie wiem, nad czymkolwiek my mamy głosować,  

nad jakimi wnioskami, przecieŜ porządek obrad ustalili wnioskodawcy. Mamy zająć się                
po kolei kaŜdym z punktów w tym złoŜonym wniosku. śaden wniosek o odrzucenie tej sesji 
nie moŜe być przyjęty, bo on nie jest ujęty w porządku obrad sesji. 

Pan Antoni Gruszka – musi być przyjęty. 
Pani Małgorzata Pelczarska – Panie Przewodniczący, on nie musi być przyjęty,                   

to zadecydują Radni podczas głosowania. I ja twierdzę, Ŝe powinniśmy przegłosować 
wniosek Radnych o …., który został złoŜony odnośnie porządku obrad. śaden                                  
z wnioskodawców nie zgłaszał zastrzeŜeń do tego porządku obrad i jeśli porządek obrad 
zostanie przegłosowany, wtedy będziemy decydować, jak dalej Rada ma pracować. Mamy           
do podjęcia projekt uchwały. Ja myślę, dlaczego mamy tylko wysłuchać pisma Wójta,               
który zarzuca Przewodniczącej Komisji niewyobraŜalne, cięŜkie przekroczenia, jak to Pani 
Sekretarz ujęła, a nie chce wysłuchać mojej strony. 

Pan Antoni Gruszka – nie, nie, ja nie powiedziałem tego, Ŝe przeczytamy pismo                    
i zamykamy sesję. Nie myślałem tak. 

Pani Małgorzata Pelczarska – przeprowadźmy sesję według naszego porządku, będzie 
do podjęcia uchwała Rady Gminy i to Rada Gminy zadecyduje, czy podejmie tą uchwałę, czy 
nie i co dalej zrobimy z tą kontrolą. Tak Ŝe ja składam, Panie Przewodniczący, chociaŜ nie 
powinnam, wniosek formalny o przegłosowanie porządku obrad dzisiejszej sesji. Dziękuję. 

Pan Bogdan Jaczyński – proszę Państwa, właśnie chciałem to powiedzieć,                              
co powiedziała Pani Przewodnicząca, ja teŜ uwaŜam, Ŝe tego punktu 9 to w ogóle nie 
powinno być, w ogóle nie powinno być Ŝadnego projektu uchwał, a sesja i tak, 
Przewodniczący miał obowiązek zwołać sesję, pomimo, Ŝe nie było projektu uchwał.                  
Ale skoro jest taki punkt, Ŝe tam rzeczywiście, Panie Przewodniczący, Pan przysłał, Ŝe musi 
być projekt uchwały. On był zrobiony po prostu Ŝeby zadośćuczynić Pańskiej prośbie, tak to 
powiem, jako Przewodniczącego Rady.  

Pan Antoni Gruszka – nie, nie, nie, Pani Bogdanie, juŜ Pan coś tutaj ….. 
Pan Bogdan Jaczyński – ale zostawmy to, natomiast słuchajcie, juŜ i tak się 

zebraliśmy i tak się zebraliśmy. ZnowuŜ taśma, widzę, wysiadła? 
Pan Antoni Gruszka – Pani Sekretarz, proszę. 
Pan Bogdan Jaczyński – moment, moment, moŜe skończę, Pani Sekretarz, pozwoli 

Pani?  
Pan Antoni Gruszka – myślałem, Ŝe skończył Pan juŜ. 
Pan Bogdan Jaczyński – nie, bo taśma jakoś tam, słyszę, wysiadła i są kłopoty. Ja 

widzę tak i tak się, proszę Państwa, zebraliśmy, i tak się zebraliśmy, więc nie zakładajmy tej 
woalki tajemnicy nad tą kontrolą, tymi wypowiedziami Wójta i Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej, tylko wysłuchajmy jednej strony, wysłuchajmy drugiej strony i usiądźmy, 
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zastanówmy się, co z tymi problemami zrobić. Nie wiadomo, czy to …… Ja teŜ uwaŜam,             
Ŝe Pani Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wraz z Komisją Rewizyjną nie powinna tego 
przedstawić, co nam przedstawiła na sesji jako protokół pokontrolny, bo nie był protokół. 
Moim zdaniem, ja to tak odbieram i ja tak stwierdziłem, to było sprawozdanie z posiedzenia, 
z prac Komisji. Nie oszukujmy się i jeŜeli my na dzień dzisiejszy stwierdzimy, Ŝe to dalej nie 
jest protokół, to go w ogóle nie będziemy przyjmować, nie kombinujmy tu, tylko ja mówię, 
wysłuchajmy jednej strony, wysłuchajmy drugiej strony i podejmiemy decyzję, czy to temat 
zamykamy, bo jest wszystko w porządku, czy rozszerzamy kontrolę, co z tym robimy. 

Pani Anna Krzyczkowska – wysoka Rado! Tak jak tutaj dzisiaj było powiedziane, nie 
ma Pana Wójta, ja Pana zastępuję. Chciałabym skorzystać z przysługującego uprawnienia 
Wójtowi określonego w paragrafie 36 ustęp piąty Statutu Gminy, a więc naszego prawa 
miejscowego, który mówi: „Wójt ma prawo zabierania głosu w kaŜdym czasie, po uprzednim 
zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu, zwłaszcza, gdy omawiana sprawa wymaga jego 
wyjaśnienia”. PoniewaŜ zaistniał tutaj problem czytać, nie czytać, w imieniu Wójta odczytam 
Państwu pismo złoŜone na ręce Pana Przewodniczącego podczas obrad sesji w dniu 22 
grudnia 2009 roku. Pani Sekretarz dczytała pismo Wójta Gminy z dnia 8 grudnia 2009r. – 
pismo w załączeniu. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, poniewaŜ uwaŜamy, Ŝe nie ma 
protokółu kontroli, protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej nie istnieje, nie ma takiego 
dokumentu, wnosimy po prostu o zamknięcie sesji. 

Pani Małgorzata Pelczarska – zastanawiam się, Panie Przewodniczący, tak:                    
po pierwsze, w jakim i w czyim imieniu Pan doprowadził do tego, Ŝe porządek sesji został 
przed jego ustaleniem naruszony. W czyim imieniu działa Pan Radca Prawny? Kogo Pan 
reprezentuje, kto Pana dzisiaj zatrudnił na tą sesję? 

Pan Michał Karasiński – to znaczy mnie nie zatrudnia Urząd Gminy, mnie zatrudnia 
Kancelaria Radców Prawnych Consilium Prudencia z siedzibą w Warszawie przy ulicy    
Cichej 3. 

Pani Małgorzata Pelczarska – kto jest właścicielem tej agencji? 
Pan Michał Karasiński – jest to działalność gospodarcza kilku osób, tzw. wspólnota 

biurowa, w skład której wchodzą Radca Prawny Jacek Ciepluch, Radca Prawny                               
dr Aleksander Proksa, Radca Prawny Bogdan Stachowicz, Radca Prawny Robert Korab, 
adwokat Andrzej Piotr Majewski. 

Pani Małgorzata Pelczarska – proszę Państwa, na dzień dzisiejszy, poniewaŜ Pan 
Mecenas Jacek Ciepluch, tak jak Pan wymienił, jest jednym z Pańskich pracodawców, Pan 
reprezentuje stanowisko teŜ Pana Mecenasa Cieplucha. PoniewaŜ większości moich 
wniosków dotyczy niepłacenia podatków za nieruchomość w Nowinach i plus jeszcze inne 
zarzuty dotyczące tej nieruchomości, dzierŜawcą tej nieruchomości jest Pan Jacek Ciepluch, 
ja nie wiem, czy …. i myślę, Ŝe chyba wiem i mogę to stwierdzić, to jest konflikt interesów. 
Na dzień dzisiejszy Rada Gminy została pozbawiona bezstronnego prawnika, który mógłby 
jej doradzić. Przede wszystkim Komisja Rewizyjna na dzień dzisiejszy, na tej sesji, nie ma 
prawnika, który byłby bezstronny. To jest, jeszcze raz to nazwę, to jest proszę Pana, to jest 
konflikt interesów. Pan przedstawia stanowisko swojego pracodawcy i uwaŜam, Ŝe to, co Pan 
doradza Pani Sekretarz, Panu Przewodniczącemu, mija się w ogóle z prawem. 

Pan Antoni Gruszka – ja tylko odpowiem, jak Pan Mecenas powiedział coś 
niezgodnego i co się mija z prawem, Pani Pelczarska, no myślę, Ŝe jest inna droga                        
do załatwienia tych spraw. 

Pan Michał Karasiński – Pani Radna, po pierwsze muszę jedno zdanie odpowiedzieć, 
poniewaŜ w Ŝaden sposób nie chcę, aby Pani Radna łączyła mnie, mojego stanowiska z Radcą 
Prawnym Jackiem Ciepluchem, poniewaŜ po pierwsze nie wiadomo mi, po raz pierwszy się 
dowiaduję od Pani tutaj, aby mój przełoŜony w pewien sposób był związany w jakiś sposób 
tutaj czy dzierŜawą, czy czym Pani tu juŜ mówiła, to raz, więc nic mi o tym nie wiadomo.              
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Po drugie moja opinia jest podyktowana li tylko wykładnią przepisów prawa, które tutaj              
co chwila cytujemy, a jeśli są zastrzeŜenia co do któregokolwiek przepisu, do wykładni 
któregokolwiek przepisu, z przyjemnością się ustosunkujemy. Po trzecie faktem jest,                      
Ŝe jestem na razie aplikantem adwokackim, więc w sprawach formalnych podlegam 
podporządkowaniu zawodowym prawnikom z tytułem radcy prawnego bądź adwokata                      
i w sensie wykładni jestem związany wytycznymi moich przełoŜonych. Niemniej jednak                   
nie ma dzisiaj Pana Mecenasa Cieplucha, nie uzyskałem Ŝadnych konkretnych uwag                        
co do treści udzielanych porad prawnych, jedynie polecono mi zapoznać się zarówno                         
z pismem Wójta jak i z treścią uchwały i zaopiniować ją pod względem formalno-prawnym. 
Nie jestem uprawniony do merytorycznego wnikania w treść kontroli, w treść uchwały, 
jedynie formalno-prawne zarzuty mogę postawić, co postawiłem i co równieŜ telefonicznie 
skonsultowałem później juŜ z szefem, dotyczące li tylko i wyłącznie treści uchwały,                   
która miała być przyjęta pod głosowanie w punkcie 9. Wobec powyŜszego poczytuję sobie 
pozostałe zarzuty jako zupełnie nie na miejscu i w kwestii innych wątpliwości będę 
oczywiście na bieŜąco starał się odpowiadać. Jeśli Radni sobie nie Ŝyczą obecności mojej 
osoby w sensie doradcy prawnego, no to proszę wystąpić z osobnym wnioskiem do Gminy, 
bo Gmina zatrudnia, z tego co wiem, radcę prawnego na jakiś stosunek, czy to zlecenia                 
czy umowy o pracę, teŜ mi nawet nie widomo i dopiero wtedy deliberować nad dalszym 
tokiem czynności. 

Pan Józef Kamiński – szanowna Rado, w związku, Ŝe punkty porządku obrad 
wszystkie wiąŜą się z projektem uchwały w sprawie protokołu końcowego Komisji 
Rewizyjnej, a Ŝe takiego protkołu nie ma, ponawiam swój wniosek o zamknięcie obrad sesji 
nadzwyczajnej. 

Pan Antoni Gruszka – jeszcze krótko, nim będziemy głosować, Pani Bońkowska i Pan 
Jaczyński, i przechodzimy do głosowania. 

Pani Joanna Bońkowska – chciałabym stanowczo zaprotestować przeciwko temu, 
Ŝebyśmy na tym skończyli naszą sesję. Chciałabym chociaŜ mieć moŜliwość ustosunkowania 
się czy, powiedzmy, podyskutowania na temat tego pisma, skierowanego do Pana 
Przewodniczącego, bo ja podpisując wniosek o zwołanie tej Rady chciałam mieć moŜliwość 
wysłuchania właśnie Pana Wójta i jeŜeli rozumiem, Ŝe to wysłuchanie, to jest to pismo,                   
to chciałabym po prostu mieć chociaŜ moŜliwość odnieść się, czy w ogóle mogę odnieść się, 
czy tylko na tym przeczytaniu ma się to skończyć. Słuchajcie, no chyba nie po to Ŝeśmy tu 
przyszli, Ŝeby zagłosować, teraz odchodzimy i koniec. Nie zgadzam się, przyszłam po to, 
Ŝeby chociaŜ dwa słowa powiedzieć, czy chociaŜ zapoznać się z tym i odnieść się.                        
No, chciałabym mieć taką moŜliwość. 

Pan Antoni Gruszka – no tak, ale jak nie ma Wójta, od kogo Pani uzyska odpowiedź? 
Pani Joanna Bońkowska – to ja chciałabym chociaŜ swoją mieć moŜliwość 

wypowiedzenia się chociaŜ w dwóch zdaniach na temat tego pisma. A jeszcze przepraszam, 
odnośnie tej uchwały, to ja o Ŝadnej uchwale nic nie wiedziałam, myśmy się podpisywali             
pod tym, Ŝe będzie ta sesja i my sobie po prostu wyjaśnimy pewne rzeczy. I taki przyświecał 
nam cel tego spotkania. O uchwale dowiedziała się Przewodnicząca z pisma. 

Pan Bogdan Jaczyński – to znaczy ja rozumiem, Ŝe Pani Sekretarz ma pełne 
pełnomocnictwa czy plenipotencje, czy upowaŜnienie na odpowiadanie w imieniu Wójta             
w związku z przedstawionym pismem. Tak to wcześniej zrozumiałem. W związku z tym ja 
mam pytanie do Pani Sekretarz. Przewodnicząca Komisji, tak stwierdził Pan Wójt w piśmie, 
chodziło ……, gdzieś to zgubiłem, nawet sobie nie zaznaczyłem. Chodzi o to,                                 
Ŝe Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ujawniła dane tam było, tak? Poufne dane. Czy ja to 
mam rozumieć, Pani Sekretarz, Ŝe w związku z tym Komisja Rewizyjna coś kontroluje i ona 
nie moŜe tego przedstawić członkom Rady? 
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Pani Anna Krzyczkowska – szanowny Panie Radny. Paragraf 84 Statutu Gminy,                    

a przypominam, Statut Gminy Leoncin jest obowiązującym nas wszystkich prawem 
miejscowym, stanowi: „do czasu zakończenia kontroli wszystkie materiały będące                            
w posiadaniu Komisji Rewizyjnej są poufne”. Dzień 2 grudnia, kiedy Pani Radna 
przedstawiała Państwu protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nie jest toŜsamy z dniem 
zakończenia kontroli i nie jest toŜsamy z przedstawieniem protokółu, bo takiego dokumentu 
nie ma. W związku z powyŜszym zgadzam się, Ŝe został naruszony ten artykuł. Ponadto                 
w czasie sesji Pani Radna Pelczarska powiedziała, Ŝe jest w posiadaniu wszystkich 
dokumentów, tych wyjaśnień, które były w czasie wybierane od pracowników, w czasie 
kontroli zbierane. Przypominam, Ŝe te dokumenty do czasu prowadzenia kontroli powinny 
być w Urzędzie Gminy w miejscu zdeponowanym, do którego tylko i wyłącznie członkowie 
Komisji Rewizyjnej mają dostęp. Takiego, Ŝe tak powiem, stanu postępowania nie zachowano 
równieŜ. Nie wiem, gdzie Pani Radna ma te dokumenty, w domu tudzieŜ w innym biurze,                 
w kaŜdym bądź razie dokumenty te nie zostały zdeponowane w biurze Rady. Są to 
dokumenty, które do czasu zakończenia kontroli i sporządzenia protokołu powinny być                    
w biurze Rady, a później stanowią one załącznik do protokółu kontroli, to co Państwu 
powiedziałam: w tym protokole z posiedzenia Komisji Rewizyjnej wymienia się załączniki          
od nr 1 do nr 4, które nigdy nie zostały nikomu pokazane ani dołączone. Mówi się                           
o załącznikach, których nie ma. Nie ma protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej, nie ma 
praktycznie dokumentu, który zakończył kontrolę. Ponadto, proszę Państwa, protokół                         
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, który był Państwu odczytywany, na końcu zawiera, 
ostatnia strona protokółu: „Komisja prosi o odpowiedź na następujące pytania”. I tu są podane 
4 pytania. Czy gdziekolwiek w protokóle z postępowania kontrolnego jest zapis, który mówi 
o tym, Ŝe protokół zawiera pytania. Dla mnie umieszczenie w protokóle z posiedzenia 
Komisji pytań jest równoznaczne z faktem, Ŝe Komisja Rewizyjna nie zakończyła swojej 
pracy. Dlatego stawia dalsze pytania. Tak jak Państwu powiedziałam wcześniej, Pani Radna 
określeń uŜywa najróŜniejszych, określeń, których nie mamy w Statucie: sprawozdanie 
wstępne, sprawozdanie ostateczne, protokół wstępny, protokół ostateczny. Nie ma, jest 
protokół pokontrolny i Komisja Rewizyjna składa Radzie sprawozdanie z działalności, 
sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli. To są nasze przepisy prawa miejscowego, nasze 
podstawowe prawo, którego mamy obowiązek przestrzegać. Jest uchwała przyjęta, Statut jest 
przyjęty, ustanowiony i mamy obowiązek przestrzegać my jako pracownicy administracji                  
i Państwo jako Rada jesteście samorządowcami i macie obowiązek przestrzegania przepisów, 
i to musi być przestrzegane. To jest złamanie prawa. Nie ma protokołu, dalej mówię,                      
nie ma nad czym debatować, skoro do tej pory protokół z kontroli  nie został przedstawiony. 

Pan Bogdan Jaczyński – moment, moment. 
Pan Antoni Gruszka – chwileczkę, padły wnioski, nie moŜemy przeciągać. Pani 

Pelczarska tylko jeszcze, Ŝeby …. 
Pan Bogdan Jaczyński – ale ja jeszcze nie skończyłem, bo chciałem się dowiedzieć 

odnośnie tego pisma, co tu jest przedstawione, chciałem to wyjaśnić, no bo tu jest tak, ja to 
przyjąłem do wiadomości, rozumiem. Czyli Pan Wójt, rozumiem, Ŝe w związku                                
z powyŜszym, Pan Wójt uwaŜa, Ŝe kontrola nie została jeszcze zakończona, w związku z tym 
powinna dalej trwać. Ale jest teŜ problem, bo wynika z tego, Ŝe kontrola powinna trwać trzy 
dni, a tutaj trwa dłuŜej. To w związku z tym co robimy? Tamto wszystko przekreślamy, 
zaczynamy od początku, w związku z tym, co proponuje Pan Wójt, od nowa Komisja 
Rewizyjna ma zacząć kontrolę? Czy to w ogóle wszystko to juŜ się nie liczy, co było wzięte  
pod uwagę? 

Pani Anna Krzyczkowska – i wysoka Rado, to jest właśnie to, co wynika z naszego 
pisma, z pisma Pana Wójta. Państwo jako Rada macie teraz podjąć, rozstrzygnąć problem,            
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co z tym fantem zrobić. My zgłosiliśmy uwagi raŜącego, powtarzam, raŜącego złamania 
prawa. 

Pan Bogdan Jaczyński – zaniedbania, no powiedzmy, no. Powiedzmy, Ŝe Pani 
Przewodnicząca nie jest fachowcem, nie jest prawnikiem, prawnikiem nie musi być. 

Pani Anna Krzyczkowska – w związku z powyŜszym, co Państwo moŜecie zrobić,                 
ja myślę, Ŝe tu Państwo musicie jednak oprzeć się o poradę prawnika. 

Pan Bogdan Jaczyński – jeszcze jedna sprawa. To znaczy tak, ja chciałbym 
powiedzieć, tu Pan Wójt ma rację. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Wójt Gminy 
Pan Józef Mosakowski. I tu chciałem powiedzieć wszystkim głośno i wyraźnie, Pani 
Skarbnik, to znaczy Pani Małgosia w tym przypadku nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności               
i nikt tu na Panią Małgosię nie poluje. Bo ja odniosłem takie wraŜenie z tego Wójta, jakby to 
Komisja Rewizyjna się uparła i chce upolować Panią Małgosię. 

Pani Anna Krzyczkowska – chciałam jeszcze Państwu przytoczyć zapis paragrafu 90 
naszego Statutu, który mówi wyraźnie: „Protokół pokontrolny sporządza się w 4 
egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu otrzymują: 
Prewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Kierownik kontrolowanego 
podmiotu oraz Wójt Gminy”. Ponadto tak, jak, przepraszam, jeszcze zakończę, ponadto tak 
jak Państwu powiedziałam, w protokóle pokontrolnym nie ma moŜliwości zadawania pytań. 
Nie ma moŜliwości, nie ma takiej opcji. Ani uwag, ani wniosków nie ma. Jest formalna droga, 
jeŜeli są jakieś sprawy, uchybienia, jest dalej paragraf 91 podane, jak wygląda procedura                  
w tym temacie postępowania dalszego nie zachowana. 

Pani Małgorzata Pelczarska – Panie Przewodniczący, w tym piśmie, który poza 
porządkiem obrad w nieustalonej kolejności, tylko z własnej samowoli przedstawiła nam Pani 
Sekretarz, nie mam ja, jako osoba, która została opluta w tym piśmie Pana Wójta, Ŝadnej 
moŜliwości obrony. I zastanawiam się, tak naprawdę Pan, Panie Przewodniczący, czyje 
stanowisko Pan reprezentuje? 

Pan Antoni Gruszka – całej Rady. 
Pani Małgorzata Pelczarska – tak, bo do tej pory za wszelką cenę chciał Pan,                  

Ŝeby było przedstawione pismo Wójta, natomiast w Ŝaden sposób nie bronił Pan mnie, jako 
Przewodniczącej Komisji, Ŝe teŜ powinnam mieć coś do powiedzenia. I po to została zwołana 
ta sesja, Ŝeby wysłuchać obydwu stron, po to ustalony został porządek obrad tej sesji,              
o który Pan prosił i nie wiem dlaczego Pan nie poddał jeszcze pod głosowanie porządku 
obrad, w którym mogłabym ja odczytać swoje – tam w porządku obrad jest punkt, gdzie 
proponuję ustosunkowanie się do pisma Pana Wójta. Nie wiem, dlaczego Pan tego jeszcze nie 
zrobił, tylko pozwala Pan na, poza porządkiem obrad, dyskusję nad pismem przedstawionym 
przez Pana Wójta. Spróbuje Pan moŜe podjąć męską decyzję i zaproponować ustalenie 
dzisiejszego porządku obrad. Czy zostanie on przegłosowany, czy nie. 

Pan Antoni Gruszka – tak, spróbuję, ale padły wnioski i przegłosujemy wnioski. 
Jeszcze krótko, dwa słowa tylko Pani Sekretarz i zamykam dyskusję. 

Pani Anna Krzyczkowska – szanowna Rado! Ja na początku swojej wypowiedzi 
przytoczyłam Państwu, Ŝe paragraf 36 stanowi, jak radny zabiera głos i kiedy wójt ma prawo 
zabrania głosu i proszę nie mówić, Pani Radna, Ŝe ja działam tutaj nieprawnie, bo ja działam 
zgodnie ze Statutem Gminy Leoncin, który jest prawem miejscowym i ten Statut daje mi to. 
Statut jest przez Państwa, przez Radę, przyjęty i daje mi takie uprawnienie,                                        
z którego skorzystałam. Natomiast jeŜeli mówimy tutaj o tym, Ŝe Pani jest w jakiś sposób, 
powiedzmy, tutaj dotykana – teŜ powiedzieliśmy wcześniej – nie ma Pana Wójta, wnosimy               
o zamknięcie obrad i bardzo proszę, rozstrzygajcie Państwo sprawę. Macie stanowisko jednej 
strony, macie Państwo dzisiaj publicznie przedstawione stanowisko drugiej strony, proszę                
o zamknięcie obrad i rozpatrujcie Państwo sprawę dalej, jak przyjedzie Pan Wójt. 
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Pan Antoni Gruszka – padł wniosek dalej idący Pana Bolczaka. Był to wniosek o to, 

by Komisja ….. Ale chwileczkę, padł wniosek, ja mam prawo, nie ma czy ja, czy nie ja. Padł 
wniosek Pana Bolczaka o to, by Komisja ponownie zajęła się kontrolą i rozszerzyć tą Komisję 
o Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy. I ja uwaŜam, Ŝe wtedy będzie mniej 
sporów, naprawdę, poniewaŜ będzie to większa grupa i nie da się zmanipulować, czy tam Pan 
Wójt, czy to będzie Pan Wójt miał rację, czy Pani Pelczarska będzie miała rację. I kto                          
z Państwa Radnych jest za takim wnioskiem, proszę o podniesienie ręki do góry. 

 
Za przyjęciem wniosku głosowano 7 głosami „za” przy 7 głosach „przeciw” i braku 

głosów „wstrzymujących się”. 
 
Pani Joanna Bońkowska – Komisja powinna dokończyć tę kontrolę, a nie ……. 
Pan Antoni Gruszka – proszę Państwa, to jest trzy dni i nic by się nie stało, Ŝeby ta 

kontrola naprawdę się zajęła. I Ŝeby nie było Ŝadnych podwaŜeń, Ŝe coś jest źle, coś nie jest 
źle. W czym taki problem, ja nie wiem, dlaczego my jako Radni boimy się tego. Ja nie wiem, 
dlaczego się boimy. 

Pan Michał Chmielarz – ja po prostu uwaŜam, Ŝe niekoniecznie muszą być 
Przewodniczący na zasadzie, Ŝe my uchwalamy. PrzecieŜ Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej ma prawo zaprosić Przewodniczących, 

Pan Antoni Gruszka – ma prawo, oczywiście. 
Pan Michał Chmielarz – ma prawo, dlatego ja uwaŜam, Ŝe nie musimy podejmować, 

tylko jeśli są …….. 
Pan Antoni Gruszka – to jest wniosek. 
Pan Michał Chmielarz – ale ja uwaŜam, Ŝe dobra wola Przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej wystarczy. 
Pan Antoni Gruszka – ale ja myślę, Ŝe naprawdę to jest dla Przewodniczącej Komisji 

nawet lepiej. Pani Sekretarz jeszcze, bardzo proszę. 
Pani Anna Krzyczkowska – Wysoka Rado! Paragraf 55 naszego Statutu Gminy mówi: 

„W przypadku równej liczby głosów „za” i głosów „przeciw” decyduje głos 
Przewodniczącego”. 

Pan Antoni Gruszka – ja się zastanowiłem, poniewaŜ głosowałem za wnioskiem, więc 
proste. No tak, no, jak głosowałem, no to nie mogę teraz powiedzieć, Ŝe nie. 

Pan Bogdan Jaczyński – proszę Państwa, jest mi niezmiernie przykro, ale z uwagi                
na to, Ŝe to ma cechy przestępcze, jestem zmuszony zgłosić sprawę do prokuratora. 

Pan Antoni Gruszka – bardzo proszę. 
Pan Bogdan Jaczyński – bo ja widzę, Ŝe my nie dojdziemy do porozumienia. 

Przewodniczący nie moŜe, ten nie chce. MoŜe wreszcie niech się prokuratura tym zajmie, 
sprawę wyjaśni nam. I wtedy wszyscy, nikt nie będzie miał Ŝadnych pretensji, okaŜe się, 
komu były podatki umarzane, komu powinny być, komu nie były. Wiecie, jest teŜ taka 
sprawa, nie wiem, czy Państwo o tym wiedzą, Ŝe Wójt Gminy, który w ciągu 5 lat jednej 
instytucji umorzy dwa razy podatek, działa na szkodę gminy. No i tu jest problem. To                     
w związku z tym nie mam innej moŜliwości, bo ja się zebrałem i wszystkich tu po to, 
Ŝebyśmy usiedli, powiedziałem, porozmawiamy i sprawy wyjaśnimy. Kochani, ludzie mnie 
spotykają na ulicy i mówią: Jaczyński, ty przystąpiłeś do tej bandy, która okrada gminę. A ja 
jeszcze raz mówię: wyjaśnijmy to, bo to jest taki problem, który jesteśmy w stanie sami 
rozwiązać, ale jak zakładamy tą woalkę, to on się robi taki i nikt nam potem nie powie,                   
Ŝe mogliście to zrobić, ale Ŝeście nie zrobili. 

Pani Małgorzata Pelczarska – Panie Przewodniczący, nikt nie mógł zmienić porządku 
sesji zwołanego przez wnioskodawców. Pan naruszył ten regulamin.  
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Pan Antoni Gruszka – porządek nie został zmieniony. 
Pani Małgorzata Pelczarska – Pan naruszył porządek, Pan doprowadził do dyskusji             

na temat tylko i wyłącznie pisma Pana Wójta, a pozbawił mnie zajęcia mojego stanowiska.     
W tym piśmie Wójta jest wiele nieprawdy. Tak, w tej chwili mówię, jest tam wiele nieprawdy 
i chciałam się się do tego ustosunkować. 

Pan Antoni Gruszka – dlatego cały czas mówię, Ŝeby naprawdę dojść do tej prawdy. 
Tylko o to mi chodzi, o nic więcej. 

Pani Małgorzata Pelczarska – Pan mnie tego pozbawił. W momencie podejmowania 
uchwały Rady Gminy, wtedy Rada wypowiedziałąby się czy podejmujemy tą uchwałę,                 
czy nie, czy przeprowadzamy jeszcze raz kontrolę, czy nie. Pan pozbawił mnie po prostu                
i wnioskodawców tego wniosku o sesję nadzwyczajną jakiejkolwiek obrony. 

Pan Antoni Gruszka – Pani Radna, Pani nie tak dawno, pewno dwie sesje czy trzy 
temu równieŜ przerwała sesję. I teŜ nim przegłosowaliśmy porządek zabierała Pani cały czas 
głos i tylko Pani. 

Pani Małgorzata Pelczarska – bo Pan mi na to pozwolił, Panie Przewodniczący. 
Pan Antoni Gruszka – oczywiście, no ale dlaczego druga strona ma mieć 

niepozwolone, no pytam się. To tylko jedna strona ma mieć pozwolone? 
Pani Małgorzata Pelczarska – Pan nie reprezentuje stanowiska Rady Gminy. Pan 

reprezentuje stanowisko Wójta. 
Pan Antoni Gruszka – ja reprezentuję stanowisko całej Rady. Proszę Państwa, padł 

drugi wniosek o zamknięcie sesji. Kto z Państwa Radnych jest za tym, by sesję dzisiejszą 
zamknąć i przełoŜyć na inny termin. 

Pani Joanna Bońkowska – ja jeszcze, Panie Przewodniczący, jedno zdanie. 
Pan Antoni Gruszka – nie, proszę Pani, juŜ nie. Proszę o podniesienie ręki do góry. 

MoŜe w ogóle nie będzie zamknięta. 
Za wnioskiem głosowano 6 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” i braku głosów 

„wstrzymujących się”. 
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę, która trwała od godz. 1410 do godz. 

1420. 
Pan Antoni Gruszka –  pytanie do Pana Mecenasa, wniosek Pana Bolczaka przeszedł, 

rozumiem. 
Pan Michał Karasiński – zostało siedem na siedem i Przewodniczący decydujący głos, 

przegłosowane zgodnie ze Statutem, tak. 
Pan Antoni Gruszka – rozumiem, Ŝe Komisja powinna działać od początku, pracować. 
Pan Michał Karasiński – no tu mamy kilka zagadnień. 
Pan Antoni Gruszka – właśnie chciałbym jakiegoś wyjaśnienia, Ŝeby ….. 
Pan Michał Karasiński – formalnie, zapewne gdyby nawet ktoś inny chciał zasięgnąć 

rzetelnej opinii niezaleŜnego biura eksperckiego prawników i tak dalej, będzie opinia taka 
sama. Protokół formalnie nie spełnia wymogów sin ekvanon przewidzianej w ustawie                     
i w Statucie, z punktu widzenia dokumentu jest dokumentem non egzistens, czyli nie 
istniejącym. Sama procedura zawiera wiele uchybień, a poniewaŜ są pewne ramy tej 
procedury, zarówno czas, termin, treść, czynności, podejrzewam, Ŝe nie da się zrobić juŜ jej  
w ten sposób, aby ją zakończyć w sposób właściwy, uzupełnić np. protokół o błędy formalne   
i deliberować nad nim nadal, więc wydaje mi się, Ŝe najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby 
stwierdzenie niewaŜności tej kontroli i zacząć kontrolować jeszcze od nowa z zachowaniem 
wszelkich wymogów formalnych przewidzianych w przepisach ustawy jak i regulaminu,                  
bo wystarczy dochować te punkty przewidziane od artykułu 87 i dalej, jak i te wcześniejsze          
o samym trybie w zakresie zwoływania, przebiegu, zamykania i samego dokumentu 
pokontrolnego jakim jest protokół sporządzony w przepisanej prawem formie,aby poddać go 
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pod obrady czy pod dalsze czynności. Protokół nie moŜe zawierać pytań, musi zawierać 
jedynie wnioski, bądź uwagi i to są jedyne elementy, które mogą się w takim protokole 
zawrzeć i dopiero wówczas moŜna zobligować kierownika jednostki kontrolowanej                      
do podjęcia czynności zmierzających do usunięcia uchybień i zapobieŜeniu powstawania 
uchybień w przyszłości. Więc z formalnego punktu widzenia i z uwagi na krótkie terminy, 
niestety, jakie zostały przewidziane, ale na to nikt z nas nie ma wpływu, wydaje się,                      
Ŝe prawdopodobnie uniewaŜnić tą kontrolę, bo uzupełnienie nie wchodzi w grę właśnie                     
z uwagi na terminy. Bo gdyby były jeszcze terminy dłuŜsze, to moŜna byłoby tylko zaŜądać 
uzupełnienia protokołu o wymagane prawem elementy i deliberować nad nim nadal.                        
I po prostu wszcząć kontrolę nową na prawidłowych zasadach i dopiero zakończyć ją 
prawidłowym protokołem. Taka jest moja opinia i podejrzewam, Ŝe poniewaŜ został tutaj 
postawiony w pewnym momencie zarzut mojej jakiejś stronniczości, podejrzewam,                      
Ŝe 99 procent prawników z róŜnych biur prawnych Państwu taką samą opinię wystawi i nie 
ma tutaj Ŝadnego wielkiego halo i Ŝadnego wielkiego nie wiadomo czego. 

Pani Joanna Bońkowska – kto uniewaŜnia tą kontrolę? Kto moŜe uniewaŜnić? 
Pan Michał Karasiński – to znaczy tak: czynność prawna jest niewaŜna z mocy 

samego prawa tak naprawdę, czyli nie ma organu, który mógłby stwierdzić jej niewaŜność           
w sensie technicznym, gdyby oczywiście Radni chcieli zdecydować o tym, Ŝe zgadzają się              
z pewnymi uchybieniami, mogą podjąć uchwałę, Ŝe faktycznie dostrzegają mankamenty            
albo się z nimi w jakimś tam stopniu większym lub mniejszym godzą i podejmują decyzję             
o ponownej kontroli, bo wiadomo, Ŝe Plan pracy Komisji Rewizyjnej teŜ zatwierdza Rada 
Gminy. W ostateczności sprawy z zakresu administracji trafiają do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, więc podejrzewam, Ŝe w takim …., co prawda nigdy nie byłem 
świadkiem takiego procesu, ale podejrzewam, Ŝe przepis by się równieŜ w postępowaniu               
o sądach administrayjnych znalazł i kontrola tego typu byłaby być moŜe przeprowadzona 
równieŜ w trybie sądowym, zwaŜywszy, Ŝe miało się zakończyć podjęciem jakiejś uchwały. 
Uchwały jak wiadomo, podlegają kontroli organu nadzorczego, dalszy tryb to juŜ jest tryb 
sądowy, czyli Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. 

Pan Józef Kamiński – szanowna Rado, ja powtarzam jeszcze raz, skoro nie ma 
protokółu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, a wszystkie punkty porządku 
obrad wiąŜą się z tym i Pan Mecenas tu stwierdził, Ŝe kontrola była przeprowadzona 
bezprawnie, nad czym mamy teraz procedować. Ja mam takie pytanie, nad czym mamy teraz 
rozmawiać? 

Pan Michał Karasiński – ja prostuję jedną rzecz, nie bezprawnie, bo tam takiej 
konkluzji nie ma, bo tam jest pismo Wójta, nie Biura Prawnego, więc nie bezprawnie. Ona 
została wszczęta zgodnie z procedurami, jednakŜe naruszyła w toku kontroli pewne normy 
prawne, jak i naruszyła pewne normy sporządzając dokument ostateczny, czyli wieńczący tą 
kontrolę protokół, a dokument ten wymaga pewnych elementów sin ekvanon,                       
których niezachowanie powoduje, Ŝe jest on dokumentem non egzistens w świetle przepisów 
prawa, czyli nieistniejącym, niemogącym być przedmiotem jakichkolwiek obrad, uchwał, 
dyskusji. Nie to, Ŝe jest to bezprawnie, bo to byłoby ….. 

Pan Bogdan Jaczyński – ale szanowni Radni! To, co powiedział Pan Mecenas, to 
byłoby najrozsądniejsze rozwiązanie, ale to wcale nie znaczy, Ŝe my musimy wybrać to 
rozwiązanie najrozsądniejsze. PrzecieŜ moŜemy zapoznać się z tym, co ma …. Zapoznaliśmy 
się z pismem Wójta, Kierownika jednostki, myślę, Ŝe nikomu się nic nie stanie,                                
jak posiedzimy jeszcze 10 minut, czy pół godziny i zapoznamy się ze stanowiskiem 
Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, jak równieŜ z tym, co miała nam do powiedzenia 
zwołując nas tu dziś na tą sesję nadzwyczajną. 

Pan Michał Karasiński – to znaczy tak: poniewaŜ, Ŝeby nie pozbawić tutaj nikogo 
prawa głosu, bo teŜ takie zarzuty padały, a poniewaŜ zostało zaprezentowane stanowisko 
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Wójta, moŜna dać prawo wypowiedzieć się, nawet pewnie trzeba Radnej, aby przedstawiła 
swoje stanowisko i to, co miała do uzupełnienia, ale poddaję pod rozwagę, bo zwaŜywszy,            
Ŝe gdyby Radni zadecydowali, Ŝe kontrola będzie ponownie robiona, to czy ujawnianie tych 
rzeczy na tym etapie jest racjonalne i celowe za względów chociaŜby praktycznych.                    
No, ale oczywiście jeśli jest wola, Ŝeby Radni wysłuchali to, co Radna miała do powiedzenia 
w zakresie swojej polemiki ze stanowiskiem Wójta, nie wiem teŜ kiedy, czy dzisiaj się 
zapoznała z tym stanowiskiem i czy miała czas przygotować refleksje na to stanowisko, no to 
proszę bardzo, Przewodniczący zdecyduje, jeśli udzieli głosu, to wola prowadzącego. 

Pan Bogdan Jaczyński – to znaczy ja uwaŜam, Ŝe powinniśmy się zapoznać                      
ze stanowiskiem Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej tylko po to, aby za jakiś czas 
stwierdzić, czy stanowisko Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej dziś było słuszne,                      
czy niesłuszne. Podejrzewam, Ŝe zostaniemy postawieni wkrótce w takiej sytuacji,                       
Ŝe będziemy musieli ocenić działanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Taka prawda 
jest. W związku z tym jako Radni powinniśmy zapoznać się z tym, co ma nam dziś                          
do powiedzenia i co nam odpowie po następnej kontroli. Czy coś się zmieni, no nie wiem,   
no tylko po to, Ŝeby po prostu nie przepadło, Ŝeby dotarło do naszych uszu to, co ma dziś             
do powiedzenia Przewodnicząca. Takie jest moje zdanie. 

Pan Arkadiusz Śliwi ński – no ja wychodzę z załoŜenia, Ŝe przecieŜ na poprzedniej 
sesji był przedstawiony protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, czy jest sens to jeszcze 
raz wałkować? 

Pan Bogdan Jaczyński – Panie Przewodniczący, Pan akurat to zna, bo Pan to podpisał, 
ale ja nie. 

Pan Arkadiusz Śliwi ński – ale Pan był na tej sesji, Panie Jaczyński, przecieŜ Pan 
powinien wiedzieć, o co chodzi. 

Pan Bogdan Jaczyński – no ja nie wiem jak to się stało, albo mam luki w pamięci, albo 
moŜe nie słuchałem. Ja wiem, Ŝe Pan zna ten dokument, bo Pan go podpisał, tylko nie wiem, 
dlaczego Pan się boi, aby dokument, który Pan podpisał między innymi, ujrzał światło 
dzienne dziś. 

Pan Arkadiusz Śliwi ński – a co innego się zmieni w tym dokumencie? PrzecieŜ tam 
chyba zmiany bez naszej wiedzy nie powstały. Tak mi się wydaje. 

Pan Bogdan Jaczyński – no nie wiem, słuchajcie, skoro Pani Przewodnicząca popełnia 
jakieś błędy, więc ja mam prawo podejrzewać, Ŝe moŜe wprowadziła jakieś zmiany,               
których Ŝeście nie podpisali. 

Pan Arkadiusz Śliwi ński – ja mam protokół, który podpisałem, a jeŜeli okaŜe się,                 
Ŝe no proszę bardzo, moŜemy posłuchać Pani Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej                        
i porównamy. JeŜeli będą jakieś zmiany, to znaczy, Ŝe te zmiany zostały wprowadzone bez 
naszej wiedzy jako Komisji Rewizyjnej. 

Pan Bogdan Jaczyński – no właśnie, więc jaki to problem? 
Pan Antoni Gruszka – w związku z tym, Ŝe większość Radnych by chciała, Ŝeby sesja 

jednak trwała, ja uwaŜam, Ŝe muszę przegłosować porządek, tylko, no mówię, ten porządek 
do tego jednego punktu jest bardzo rozszerzony i to mnie troszeczkę teŜ dziwi, ale taki 
porządek właśnie wnioskodawcy przedstawili. 

Pan Michał Chmielarz – przepraszam, ja byłem jednym z wnioskodawców,                
poniewaŜ tutaj jest dylemat, czy jest ten protokół końcowy, jeśli go nie ma, to dwa ostatnie 
punkty moŜna by zdjąć z porządku obrad. 

Pan Antoni Gruszka – ale juŜ wypada punkt 6 równieŜ, bo juŜ został przedstawiony. 
Pani Małgorzata Pelczarska – Panie Przewodniczący, ja prosiłam o głos, prosiłam o to, 

Ŝebym mogła udzielić odpowiedzi na pismo Wójta, bo jestem do tego przygotowana, a cała 
dyskusja toczy się wokół zagadnień, natomiast nikt nie prosi mnie o to, Ŝebym ja 
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ustosunkowała się do pisma Wójta. Czy Pan Przewodniczący pozwoli mi w końcu zabrać 
głos, czy nie? 

Pan Antoni Gruszka – chwileczkę, jak sesja ma trwać, musimy przegłosować dalej 
porządek i dopiero będziemy udzielać głosu. Otwarta była sesja tylko, a porządek nie 
przedstawiony i nie przegłosowany. Nie wiem, w tym przypadku moŜe ograniczyć się tylko 
do odpowiedzi Pani Radnej właśnie co do pisma wystawionego przez Pana Wójta.  

Pan Bogdan Jaczyński – a dlaczego Pan nie chce, Ŝeby zapoznać Radnych z celami 
kontroli, jaki to jest problem? 

Pan Antoni Gruszka – ale cele kontroli Pan słyszał na poprzedniej sesji, Panie 
Jaczyński. 

Pan Bogdan Jaczyński – ale ja nic nie pamiętam. 
Pan Arkadiusz Śliwi ński – to jest Pana problem, proszę Pana. 
Pan Antoni Gruszka – to ma Pan pismo. W takim razie otwarcie było, i drugim 

punktem jest przyjęcie porządku dziennego obrad. Przewodniczący odczytał porządek sesji 
przedstawiony przez wnioskodawców /w załączeniu/. Tu jest przyjęcie protokółu końcowego 
i wniosków Komisji Rewizyjnej, czego nie moŜe być. Punktu 9 Zapoznanie Radnych                      
z protokółem końcowym. Odpowiedź Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej na pismo Wójta                
i to powinno zostać. 

Pan Bogdan Jaczyński – przepraszam, Panie Przewodniczący, ja nie wiem, moŜe 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ma taki protokół. śaden z Radnych oprócz tej Komisji 
Rewizyjnej nie ma czegoś takiego, więc my nie wiemy. 

Pan Antoni Gruszka – ale gdyby miała, to i tak nie mogłaby … Musi być podpisany 
przez Kierownika. 

Pani Anna Krzyczkowska – nie ma protokółu. Nie ma dokumentu, dokument taki nie 
istnieje. 

Pan Arkadiusz Śliwi ński – ale taki protokół musi być podpisany przez członków 
Komisji, więc my nie podpisywaliśmy protokółu końcowego, więc nie ma Ŝadnej dyskusji              
na razie na temat protokółu końcowego. 

Pan Antoni Gruszka – punktem 6, no to juŜ mieliśmy, teŜ wyrzucamy, poniewaŜ juŜ 
ten punkt był. Piątka to jest zapoznanie Radnych z odpowiedziami Wójta i Skarbnika równieŜ 
wyrzucamy, bo nie ma….. 

Pani Małgorzata Pelczarska – Panie Przewodniczący, w czasie kontroli Komisja 
zadawała pytania ….. 

Pan Antoni Gruszka – zapoznanie Radnych z odpowiedziami Wójta i Skarbnika, aha, 
tu Pani by na te pytania chciała odpowiedzieć? 

Pani Małgorzata Pelczarska – ja przeczytam, jakie Komisja zadała pytania 
pracownikom Urzędu i jakie otrzymała odpowiedzi. 

Pan Antoni Gruszka – to na razie zostawiamy punkt piąty. 
Pani Anna Krzyczkowska – ale Wójt nie dostał Ŝadnych pytań w toku kontroli, co 

było opisane w Pani dokumencie. 
Pa Antoni Gruszka – no właśnie, nie ma Wójta i …… 
Pani Małgorzata Pelczarska – pracownicy udzielili nam odpowiedzi i ja te odpowiedzi 

i pytania przeczytam. 
Pani Anna Krzyczkowska – zgodnie ze Statutem Gminy pytania składamy 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej, czyli pytania są kierowane do Wójta Gminy. Wójt 
Państwu w swoim piśmie oświadczył, Ŝe nikt z kontrolujących nie złoŜył Wójtowi Ŝadnych 
pytań jak równieŜ Wójt nie udzielał odpowiedzi, wyjaśnień, oświadczeń. Proszę Państwa, 
Statut Gminy wyraźnie mówi, w jakiej formie się występuje i gdzie te dokumenty się później 
załącza. Nie ma utrzymanej procedury. 
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Pani Małgorzata Pelczarska – proszę Państwa, wyjaśnijmy sobie, czy Wójt jest 

Kierownikiem Urządu Gminy, czy Wójt jest Kierownikiem kontrolowanego podmiotu. Kto 
jest kierownikiem kontrolowanego podmiotu. 

Pani Anna Krzyczkowska – a jak Pani Radna uwaŜa, jaki podmiot Pani kontrolowała.  
Pan Małgorzata Pelczarska – ja pytam się….  Ja kontrolowałam dział podatków. 
Pani Anna Krzyczkowska – a dział podatków nie jest samodzielną jednostką, jest to 

dział, który znajduje się w Urządzie Gminy Leoncin, a kierownikiem Urzędu Gminy Leoncin 
jest Wójt Gminy Leoncin Józef Mosakowski. 

Pani Małgorzata Pelczarska – w zapisach Statutowych teŜ wspomina się                             
o odpowiedziach, jakie powinien udzielić Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej kierownik 
kontrolowanego podmiotu.  

Pani Anna Krzyczkowska – i wszelkie zapytania w toku czynności Komisji 
Rewizyjnej powinny być kierowane do Kierownika jednostki czyli do Wójta Gminy Leoncin. 

Pan Małgorzata Pelczarska – nie, ja pytam się czy Wójt jest kierownikiem 
kontrolowanego podmiotu. 

Pani Anna Krzyczkowska – Wójt Gminy Leoncin Józef Mosakowski zgodnie                         
z przepisami prawa obowiązującymi nas tu wszystkich obecnych jest kierownikiem Urzędu 
Gminy i kierownikiem kontrolowanego podmiotu, Pani Małgorzato. I tutaj wszystkie 
zapytania winny być kierowane do Wójta Gminy Leoncin. Jak równieŜ kontrola powinna 
zgłosić się do kierownika ……. 

Pani Małgorzata Pelczarska – dlatego, Panie Przewodniczący, ja chcę zająć swoje 
stanowisko, bo ta rozmowa do niczego nie prowadzi. Do niczego nie prowadzi. Proszę 
prowadzić sesję. 

Pan Antoni Gruszka – tak, tylko na następnej sesji, gdy będzie Wójt, będziemy wracać 
ponownie do tego samego. 

Pani Małgorzata Pelczarska – Panie Przewodniczący, proszę prowadzić sesję zgodnie 
z porządkiem obrad, bo to juŜ jest męczące. 

Pan Antoni Gruszka – prowadzę zgodnie z porządkiem, tylko nie ma porządku 
takiego, jak powinien być. Pozostawiamy, uwaŜam, punkt pierwszy, drugi, trzeci Zapoznanie 
Radnych z celami kontroli, ten naleŜy zostawić, jest problem z punktem 5 Zapoznanie 
Radnych z odpowiedziami Wójta i Skarbnika na pytania ….. Czy ten punkt ….. 

Pani Anna Krzyczkowska – Panie Przewodniczący, nie mamy protokołu Komisji 
Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli, nie mamy zadawanych Wójtowi pytań, bo takich 
pytań nie zadano, nie ma odpowiedzi Wójta, to co my mamy przedstawiać? Nie ma takich 
dokumentów. Komisja Rewizyjna w tym temacie nie dotrzymała procedury. Zostały te 
wszelkie sprawy, które zostały wykonane czynności, zostały wykonane niezgodnie ze 
Statutem. 

Pani Joanna Bońkowska – odnoszę wraŜenie, Ŝe nie wolno zadawać pytań, nikomu               
o nic pytać, bo to jest, no, nadzwyczajna sesja. 

Pan Antoni Gruszka – ja juŜ tylko chcę przeczytać porządek, jaki powinien zostać. 
Otwarcie sesji juŜ było, przyjęcie porządku, zapoznanie Radnych z celami kontroli, bo to jest 
po prostu tylko i punkt 7 Odpowiedź Przewodniczącej Komisji na pismo Wójta. I, moim 
zdaniem, to powinno być wszystko. I kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem takiego 
porządku obrad, proszę o podniesienie ręki do góry. 

Pan Bogdan Jaczyński – a ja proponuję jeszcze jedno. Punkt 5 pozostawić, tylko go 
zmodyfikować, a mianowicie „Zapoznanie Radnych z odpowiedziami Skarbnika na pytania 
dotyczące kontroli”. 

Pani Anna Krzyczkowska – raz jeszcze powtarzam, Ŝe zgodnie z obowiązującym 
prawem miejscowym i zapisami Statutu Gminy Leoncin, wszelkie zapytania są składane                  
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do kierownika jednostki. Kierownik dalej decyduje, kto odpowiada. Nie zostały złoŜone 
Ŝadne zapytania do kierownika jednostki. Kierownik jednostki nie udzielał Ŝadnych 
odpowiedzi. Nie została kontrola Komisji Rewizyjnej, nie zachowała procedury określonej 
przepisami prawa. Coś, co zostało niezgodnie z przepisami prawa zrobione, gdzie nie mamy 
protokołu pokontrolnego, bo nie ma go do tej pory, no to o czym my mamy rozmawiać i co 
mamy rozpatrywać.  

Pan Michał Chmielarz – ja bym chciał jeszcze tutaj, poniewaŜ wszyscy mówimy                     
o tym protokole końcowym, chciałbym po prostu uzyskać odpowiedź na takie pytanie, 
dlaczego go nie ma. Co było, bo tutaj są procedury prawne, ale dlaczego do tego doszło, bo to 
jest chyba główny cel tej sesji, wyjaśnić, dlaczego tak się zdarzyło. 

Pan Antoni Gruszka – no być moŜe, Ŝe w punkcie 7, no bo to tylko Przewodnicząca 
Komisji moŜe odpowiedzieć na to pytanie, ale moŜe w punkcie 7 wyjaśni nam, dlaczego. 

Pan Antoni Gruszka – w takim razie jeszcze raz, Ŝeby nie było potem niejasności: 
punkt 1, 2, 3, 4, 6, 7. 

Za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad sesji po zmianach głosowano 12 
głosami „za” przy dwóch głosach „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się”.   
 

Do punktu 3 
Pani Małgorzata Pelczarska – celem prowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy Leoncin 

dotyczącej ściągalności podatków i wpływów z róŜnych dochodów za lata 2007-2008                    
po prostu uzyskanie tej informacji, jak przebiega ściągalność podatków i wpływów z róŜnych 
dochodów. I to jest cała informacja odnośnie tego punktu. 
 

Do punktu 4 
Pan Antoni Gruszka – punkt 4 zapoznanie Radnych z pytaniami dotyczącymi 

wątpliwości wynikłymi w trakcie pracy Komisji Rewizyjnej w tematyce kontroli. 
Pani Małgorzata Pelczarska – Komisja w czasie swojej kontroli zadała pytania 

pracownikom, którzy byli oddelegowani, ja tak to zrozumiałam, do kontaktu, do obsługi 
Komisji Rewizyjnej. I tak: pierwsze pytania, jakie Komisja zadała pracownikom, oczywiście 
wcześniej po przejrzeniu dokumentów, które znajdowały się w Radzie, o przedstawienie listy 
podatników zwolnionych przez Wójta z płacenia podatków. Drugie pytanie dotyczyło 
skutecznych narzędzi uŜywanych przez Urząd, aby poprawić tą skuteczność ściągania 
podatków i dalej, jaka jest skuteczność ściągania podatków od osób fizycznych. Kolejne 
pytania w trakcie przeglądanych dokumentów, ja tego bym nie nazwała dokumentami, bo tam 
Ŝadnych dokumentów nie było, to były tylko pisma pisane odręcznie przez pracownika,                    
z jakiego tytułu prawnego zostały umorzone podatki od nieruchomości osobom prawnym,                 
z czego wynikała tak duŜa róŜnica w dochodach podatku od nieruchomości za rok 2009              
w stosunku do roku 2007 i był to bardzo duŜy spadek dochodów w roku 2009. Następne 
pytanie dotyczyło opłaty planistycznej, jak wygląda jej ściągalność i ile osób zapłaciło ten 
podatek do gminy, tą opłatę planistyczną i gdzie ona jest ewidencjonowana. Następnie kiedy 
zostało złoŜone odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez dzierŜawcę 
nieruchomości w Nowinach, czy płacona jest polisa ubezpieczeniowa za budynek                          
w Nowinach, następnie prośba o przedstawienie oryginalnej umowy dzierŜawy za szkołę               
w Nowinach, na jakiej podstawie wyliczono stawkę podatku od nieruchomości w Nowinach. 
Następnie Komisja zadała kolejne pytania pracownikom, które dotyczyły juŜ zagadnienia 
niepłacenia podatku przez dzierŜawcę szkoły w Nowinach. I pytania brzmiały: dlaczego nie 
naliczono podatku od 1 m2 gruntów zajętych pod budynki na prowadzenie działalności 
gospodarczej, dlaczego zastosowano stawkę podatku od nieruchomości dla organizacji 
prowadzących statutową działalność poŜytku publicznego i przedmiotem umowy dzierŜawy 
szkoły w Nowinach jest teŜ budynek gospodarczy. Dlaczego nie jest od niego naliczony 
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podatek? I teraz jakie Komisja otrzymała odpowiedzi na zadane pytania. Komisja na pierwsze 
pytanie dotyczące listy podatników, którzy zostali zwolnieni przez Wójta z płacenia 
podatków, Komisja taką listę otrzymała, ale kwoty, które Komisja otrzymała, w szczególności 
tu chodzi o, poprosiliśmy o wysokość kwot, z której zostały zwolnione osoby prawne, to są te 
przedsiębiorstwa, które działają na terenie naszej gminy, w znacznym stopniu róŜni się                   
od sprawozdania, które złoŜył Urząd do Regionalnej Izby Obrachunkowej. I to jest w kaŜdym 
roku. NaleŜy te dane porównać z tym, co otrzymała Komisja i z tym, co zostało 
przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Ja moŜe będę czytała odpowiedź i tak: 
pacownik, który przekazał listę osób fizycznych, którym Wójt umorzył podatki w 2007 było 
to 10 osób, w 2008 jedna osoba, w 2009 trzy osoby. Natomiast zostały umorzone podatki                
dla osób prawnych, w przypadku jednej było to tylko w roku 2007, natomiast druga firma                
z takiego umorzenia skorzystała w 2008 i w pierwszym kwartale 2009 roku. Brak jest 
informacji, czy właśnie ta firma regularnie ten podatek płacił w dalszej części roku. Komisja 
teŜ otrzymała informację, Ŝe przy nieruchomości w Nowinach naliczono odsetki w kwocie 
1178 złotych. Kolejne pytanie, jakich Urząd uŜywa skutecznych narzędzi do ściągalności 
podatków, to są …. Urząd uŜywa upomnień i tytułów wykonawczych. Łączne zobowiązania 
pienięŜne ściągalności podatków przez komornika i z upomnień – tu pracownik przedstawił, 
Ŝe za rok 2007 taka ściągalność była na granicy 50%, w 2008 11,6%, w 2009 11,5%.                      
Z upomnień było to trochę lepiej, w 2007 18,2%, w 2008 20%, w 2009 30%. I teraz 
chciałabym przedstawić Państwu odpowiedź na pytania, które były złoŜone 20 listopada 2009 
roku teŜ na ręce pracownika, który nas po prostu obsługiwał. Jest to odpowiedź Pani 
Skarbnik, na pytanie z czego wynika tak duŜa róŜnica w dochodach od nieruchomości 
pomiędzy latami 2007-2009 i Pani Skarbnik odpisuje: „Analizując wysokość dochodów                  
z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2007-2009 zwraca się uwagę na znaczny spadek 
wpływów w podatku od osób fizycznych w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku. Sytuacja 
ta związana jest z faktem, Ŝe jeden z większych podmiotów VILPOL był prowadzony w 2007 
przez osobę fizyczną, w 2008 działała to jako osoba prawna. 

Pan Antoni Gruszka – Pani Radna, nie wolno uŜywać nazwy firm. 
Pani Małgorzata Pelczarska – no taką dostałam odpowiedź. 
Pan Antoni Gruszka – ale tak nie moŜna. 
Pani Anna Krzyczkowska – trzeba wiedzieć, co się podaje, a czego nie. 
Pani Małgorzata Pelczarska – powaŜnym problemem wszystkich gmin jest fakt 

poszerzenia przenoszenia budowli do nowych spółek, tu nie wymienię firmy. Powoduje to 
zmianę podstawy opodatkowania, gdyŜ jako nowy podmiot dokonują przeszacowania 
wartości posiadanych nieruchomości, w deklaracji wykazują wartość netto po odliczeniu 
umorzenia. Następnie takŜe obniŜenie wartości budowli lub ich części związanych                          
z prowadzeniem działalności gospodarczej w przypadku budowli całkowicie 
zamortyzowanych przyznaje się wartość z dnia 1 stycznia danego roku, w którym dokonano 
ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Po zweryfikowaniu rejestrów dotyczących osób 
prawnych stwierdzono, Ŝe liczba podatników w tej grupie nie zmienia się, w 2008 przybył 
jeden nowy podatnik i jeden zakończył działalność. Z dniem 31 grudnia 2008 roku została 
zlikwidowana jednostka budŜetowa Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Wartość podatku                
od nieruchomości, która wpłynęła od tego podatnika w 2008, to kwota 80 013 złotych. 
Przedstawione wartości wpływów za rok 2009 obejmują dane za okres trzech kwartałów. Nie 
wiem, czy ja mam się dzisiaj odnosić do tej odpowiedzi, ale myślę, Ŝe chyba powinnam. To 
juŜ o tej sprawie mówiłam na sesji budŜetowej, Ŝe zmiana osobowości prawnej firmy w Ŝaden 
sposób nie wpływa na wysokość podatku, bo jeśli firma raz była zarejestrowana jako osoba 
fizyczna, a później przekształciła się w osobę prawną, to w budŜecie mamy tylko po prostu                     
w innym dziale zarejestrowany ten dochód. Dochód nie powinien nam spadać. I to, co 
mówiliśmy teŜ na sesji dotyczącej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, wtedy mieliśmy 
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podatek od nieruchomości, dzisiaj go nie mamy, bo nowe przedsiębiorstwo nie płaci takiego 
podatku. Dalej teŜ uzyskałam odpowiedź o tym, gdzie jest zarejestrowana opłata planistyczna 
i ile osób umieściło taką opłatę w roku 2008, umieściło ją 12 osób, w przeciągu 3 kwartałów 
2009 roku 7 osób. Odnośnie odpowiedzi na inne pytania, z jakiego powodu zostały zwolnione 
osoby prawne, dostałam odpowiedź, na jakie kwoty te osoby prawne mają umorzony podatek 
i podstawę prawną jako Ordynacja podatkowa. Nie mam Ŝadnego opisu, Ŝadnej odpowiedzi, 
jaki był konkretny powód, jaki Wójt zastosował, kiedy podejmował decyzję o zwolnieniu 
tych firm z podatku od nieruchomości. Dalej, teŜ na podstawie uchwał Rady Gminy mówi się 
o stawkach, tylko i wyłącznie o stawkach podatku od nieruchomości, który zastosowano                
u dzierŜawcy w Nowinach, ale nie do końca. Myślę, Ŝe najciekawszą odpowiedź moŜemy 
uzyskać, dlaczego podatnik w Nowinach, dzierŜawca budynku w Nowinach, nie płaci 
podatków od nieruchomości. I na pytanie dlaczego nie naliczono, jednym z podatków          
od nieruchomości jest opłata za jeden metr kwadratowy gruntu pod budynkiem. Podatnik tego 
podatku nie płaci i odpowiedź na to pytanie usłyszałam, mam po prostu sporządzoną                 
przez pracownika „prawdopodobnie powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej tj. 1000 m2 pomyłkowo została doliczona do powierzchni gruntów 
ornych. śadnych innych wyjaśnień w jakikolwiek sposób Urząd nie podjął jakiekolwiek 
działania, Ŝeby to wyprostować. Nie. Dlaczego dzierŜawca nie płaci stawki podatkowej tak, 
jak wszyscy podatnicy, tylko płaci niŜszą stawkę – „podatek od nieruchomości od budynku             
w Nowinach o powierzchni 662 m2 został złoŜony zgodnie z deklaracją, informacją podatnika 
o tym podatku, a jako podstawę prawną pracownik podał nam, Ŝe przedmiot opodatkowania 
nie jest i nie moŜe być wykorzystany do prowadzenia tej działaności ze względów 
technicznych”. I dlatego u tego podatnika zastosowano niŜszą stawkę podatkową. Nie wiem, 
czy ten budynek juŜ tak się rozsypuje, Ŝe juŜ nie ma co za niego podatków ściągać. I dalej 
dlaczego nie jest odprowadzony, kolejne pytanie, ściągany podatek za budynek gospodarczy. 
I odpowiedź na to pytanie mamy, Ŝe w informacji w sprawie podatku od nieruchomości                    
i rolnego złoŜonej przez podatników w dniu 17 grudzień 2008 nie wykazano budynku 
gospodarczego. Proszę Państwa, w umowie o dzierŜawę tego budynku mamy teŜ budynek 
gospodarczy. I nie uzyskałam do końca odpowiedzi, dlaczego nie naliczano teŜ podatku                 
od budynku gospodarczego. To są odpowiedzi na pytania, które dostałam od pracowników, 
teraz chciałabym się ustosunkować do pisma Wójta. 
 

Do punktu 5 
 Wycofany z porządku obrad. 
 

Do punktu 6 
 Omówiony w punkcie 2. 
 

Do punktu 7 
Pani Małgorzata Pelczarska – z przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Urzędzie 

Gminy Leoncin dotyczącej ściągalności podatków i wpływów z róŜnych dochodów za lata 
2007-2008 kontrola została przeprowadzona w dniach 18-20 listopada 2009 roku. 
Przedmiotowy zakres kontroli i okres jej prowadzenia wynikał z Planu pracy Komisji 
Rewizyjnej zatwierdzonego przez Radę Gminy oraz pism: pierwsze pismo Komisji 
Rewizyjnej z dnia 12 listopada 2009 roku informujące Wójta Gminy Leoncin o terminie                   
i godzinie rozpoczęcia kontroli wraz z wykazem potrzebnych dokumentów będących 
przedmiotem kontroli za lata 2007-2009: pismo informujące Przewodniczącego Rady Gminy 
z dnia 23 listopada 2009r. o przesunięciu terminu sporządzenia protokołu pokontrolnego                   
w związku z chorobą Przewodniczącej na dzień 30 listopada. Komisja pracowała w składzie: 
Przewodniczący Pelczarska Małgorzata, Sekretarz Śliwi ński Arkadiusz i członek Mosakowski 
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Bogdan. Komisja poprosiła o przedstawienie następujących dokumentów: informacji                   
o rodzaju podatków wpływających do Urzędu i podstawie prawnej ich naliczania i ściągania, 
informacji o wydanych decyzjach o wysokości podatków, wykaz wpływów wysokości 
podatków od osób prawnych i fizycznych, informacja o naliczonych odsetkach                               
w niezapłaconych podatkach, informacja o wpływach z wynajmu, dzierŜawy i czynszu, 
ogólna informacja o wysokości nieściągalności podatków i odsetkach na przestrzeni w/w lat. 
Dnia 18 listopada Komisja o godzinie 9 rano, tak jak to zaznaczyła w piśmie do Wójta, 
zjawiła się w pokoju Rady Gminy. W dniu kontroli na stole w pokoju Rady Gminy była część 
materiałów. Po zapoznaniu się z nimi Pan Bogdan Mosakowski, członek Komisji, słuŜył                
za łącznika pomiędzy biurem Rady a pracownikami, którzy mieli zajmować się udzielaniem 
informacji na zadawane pytania przez Komisje. Urząd nie był przygotowany do tej kontroli. 
Kolejne dokumenty i odpowiedzi na zadawane pytania w biurze Rady Komisji przedstawiły                 
i udzieliły Panie: Pani Szpalerska Aneta i Pani Dembska Katarzyna. Pani Skarbnik 
przedłoŜyła Komisji, teŜ pojawiła się z pracownikami, przedłoŜyła Komisji sprawozdanie                
z wykonania budŜetu za trzy kwartały w tych poszczególnych latach, które składa do RIO                
i następnie oświadczyła, Ŝe ona juŜ dzisiaj nie ma czasu dla Komisji, bo wyjeŜdŜa w sprawach 
słuŜbowych. Nikt z pracowników odpowiedzialnych za organizację pracy Urzędu nie 
przyszedł do Komisji, nie przedstawił osoby, która jest kierownikiem kontrolowanego 
podmiotu, dlatego teŜ w protokole nie znalazło się nazwisko osoby odpowiedzialnej. Nikt teŜ 
nie poprosił Komisji, aby okazała dowody osobiste czy przedstawienie upowaŜnienia. Pytam 
się więc, czy Komisja miała biegać po Urzędzie i szukać osoby, która sprawdzi jej 
toŜsamość? Komisja prowadziła kontrolę zgodnie ze Statutem. Trwała od 18 do 20 listopada 
2009 roku, natomiast napisanie protokołu zostało przesunięte na dzień 30 listopada z powodu 
choroby Przewodniczącej Komisji, o czym poinformowałam Pana Przewodniczącego pismem 
złoŜonym do biura Rady 23 listopada. Dnia 18 listopada 2009 roku Komisja analizowała 
przedstawione dokumenty, a 20 listopada Przewodnicząca Komisji na piśmie zadała kolejne 
pytania, które złoŜyła u Pani Skarbnik. Od tego dnia nikt z członków Komisji nie kontrolował 
Urzędu i nikt z pracowników nie przedstawiał Ŝadnych dokumentów. W dniu 30 listopada 
Komisja zebrała się, aby zapoznać się z odpowiedziami na zadane pytania oraz napisać 
protokół z dotychczasowj pracy. W dniu 30 listopada 2009 roku został sporządzony protokół, 
który wyczerpał znamiona protokołu końcowego. Ze względu na wyŜej zawarte dodatkowe 
pytania został przekazany odpowiedzialnym osobom w celu ustosunkowania się do nich jako 
element protokołu końcowego. WyŜej wymieniony dokument za pośrednictwem sekretariatu 
Rady został przekazany Wójtowi Gminy, Skarbnikowi Gminy i Przewodniczącemu Rady 
Gminy. Pan Wójt ani teŜ kierownik kontrolowanego podmiotu w terminie 3 dni nie podpisali 
protokołu, ani teŜ nie złoŜyli pisemnego wyjaśnienia przyczyn tego niepodpisania na ręce 
Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Jest to paragraf 88 ustęp 1 i 2 Statutu Rady Gminy 
Leoncin. Pismo wystosowane do Przewodniczącego Rady Gminy zawiera jedynie uwagi 
formalno-proceduralne, nie odnosi się do tematyki prowadzonej kontroli. Wójt nie dotrzymał 
terminów odpowiedzi na protokół złoŜony z posiedzenia Komisji. Komisja przedstawiła 
Radzie Gminy wstępną wersję protokołu, która po udzieleniu odpowiedzi Wójta                            
lub kierownika kontrolowanego podmiotu, mogła ulec zmianie lub nie. W związku z brakiem 
odpowiedzi na protokół Komisji Rewizyjnej Pan Wójt taką informację przedłoŜył Panu 
Przewodniczącemu w dniu sesji 22 grudnia, natomiast pismo jest datowane na dzień                         
8 grudnia. Nie wiem, skąd te rozbieŜnośći, dlaczego ani ja, jako Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej nie otrzymałam tego pisma po dacie między 8 a 22 grudnia, w ogóle nie 
ustosunkował się do wniosków i zapytań Komisji, a skupił się wyłącznie na stronie formalnej 
i proceduralnej. W związku z tym uznałam, Ŝe Wójt akceptuje protokół. RównieŜ Kierownik, 
ja tu miałam cały czas na myśli Panią Skarbnik, kontrolowanego podmiotu w Ŝaden sposób 
nie odniósł się do zadanych pytań i wniosków  zamieszczonych w protokole, a teŜ taką wersję 
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protokołu Pani Skarbnik otrzymała. I do dnia dzisiejszego nie mam Ŝadnej odpowiedzi. 
Nadmienię teŜ, Ŝe w dniu, kiedy ten protokół został sporządzony, kiedy wszyscy wiedzieli,          
bo takie pismo było złoŜone, Ŝe 30 listopada będzie sporządzany protokół, Pani Skarbnik 
przyszła do Komisji o 1650, kiedy Komisja juŜ napisała protokół, z zapytaniem „czy ja się               
do czegoś przydam?”. Powiedziałam, Ŝe w tej chwili to juŜ nie. Korzystając z paragrafu 79 
Statutu Gminy ustęp 4 Komisja rozszerzyła zakres kontroli, co było podyktowane 
pojawieniem się nowych wątków związanych z prowadzoną kontrolą. Komisja w Ŝaden 
sposób nie naruszyła paragrafu 84 Statutu, Ŝaden z materiałów, które posiadała Komisja nie 
posiadał klauzuli „poufne”, chyba Ŝe są to te kopie nieczytelne polisy ubezpieczeniowej. One 
są bardzo poufne, nikt z nich niczego odczytać nie moŜe. Komisja pracowała nie                              
na dokumentach, tylko na materiałach przedstawionych przez pracowników i jeŜeli one były 
nierzetelne, to niech Pan Wójt szuka winnych wśród swoich. Wobec powyŜszego 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej uznała, Ŝe ze względu na problematykę niecierpiącą 
zwłoki mogącą spowodować dodatkowe straty w dochodach gminy, naleŜy jak najszybciej 
przedstawić Radzie Gminy protokół celem zatwierdzenia i przyjęcia stosownych uchwał. Ja, 
jako Przewodnicząca Komisji, poprawiłam stronę formalną protokołu, który podpisała 
Komisja Rewizyjna. Zmiana dotyczy wpisania adresu Urzędu Gminy Leoncin jako Leoncin, 
ul. Partyzantów 53 i Ŝe kontrola była prowadzona w Urzędzie Gminy Leoncin, bo takie 
zarzuty były. śadnych innych zmian w tym protokole nie ma. Chciałam to wnieść, te zmiany, 
jako załącznik do protokołu końcowego. śadnych innych zmian w protokole, który podpisała 
Komisja Rewizyjna, nie ma i nie wiem, dlaczego jest takie a nie inne stanowisko Pana 
Przewodniczącego, aby nie zapoznać, dlaczego po prostu Pan nie chciał zapoznać się z moim 
stanowiskiem i przeciągał Pan tą sesję bardzo długo. 

Pan Antoni Gruszka – ja myślę, Pani Radna, Ŝe nieprawdą jest, Ŝe nie chciałem, tylko 
o ile padły wnioski, więc musiałem je przegłosować.  

Pan Małgorzata Pelczarska – udzieliłam odpowiedzi na pytania, które były zawarte                
w porządku obrad i czekam na decyzję Rady Gminy, bo nie twierdzę, Ŝe sytuacja,                        
która powstała i zarzuty, które mi przedstawiono są dosyć duŜe i ja się z nimi nie zgadzam. 
Proponuję zatem, aby dalej nie przeciągać tej sesji i nie prowadzić dyskusji, kto ma rację, kto 
nie ma racji, aby Komisja Rewizyjna, tak jak zaproponował Pan Bolczak i przegłosowany 
został wniosek przez Radnych, aby rozszerzyć skład Komisji, proponuję uwzględnić ten 
wniosek i zamknąć obrady dzisiejszej sesji. Nie dyskutujmy juŜ nad tym, bo wyciągniemy 
duŜo moŜe gorsze wnioski i wyjdziemy z niesmakiem. 

Pan Antoni Gruszka – chwileczkę, Pani Sekretarz, bo o ile ma ta Komisja pracować, a 
ma, ja chciałbym równieŜ być wyłączony z tej Komisji, a proponuję za siebie Pana Bolczaka. 
Czy to trzeba przegłoswać, no bo pozostali to są wszyscy Przewodniczący Komisji stałych. 

Pani Anna Krzyczkowska – Wysoka Rado, cały czas rozmawialiśmy o tym,                        
Ŝe podstawowym dokumentem, który nas tu wszystkich obowiązuje jest nasz Statut Gminy. 
To jest nasze prawo miejscowe i mamy obowiązek przestrzegania jako funkcjonariusze 
publiczni, mamy obowiązek pracowania, działania, zgodnie ze Statutem. KaŜdy z Państwa 
Radnych jest w posiadaniu Statutu, na początku naszej kadencji, jak zaczynaliśmy, dostaliście 
wszyscy Państwo ustawę o samorządzie gminnym, która jest, Ŝe tak powiem, teŜ 
podstawowym naszym dokumentem do działania, dostaliście Państwo Statut. Ja naprawdę, 
powiem szczerze, z przeraŜeniem słuchałam tutaj niektórych stwierdzeń Pani Radnej. Proszę 
Państwa, 22 kwietnia 2009 roku na XXX sesji Rady Gminy przyjmowaliście Państwo, Rada 
przyjęła Plan kontroli Komisji Rewizyjnej w roku 2009 podpisany przez Panią 
Przewodniczącą, dotyczący 

Pani Małgorzata Pelczarska – Panie Przewodniczący, mieliśmy juŜ nie dyskutować,                 
bo nie dyskutowaliśmy nad stanowiskiem Wójta,  

Pani Anna Krzyczkowska – ja  nie przeszkadzałam, bardzo proszę o niezagłuszanie. 
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Pani Małgorzata Pelczarska – proszę przerwać tą dyskusję, bo to jest bez sensu 

będziemy się dalej przepychać i udowadniać sobie, kto ma rację. Zachowajmy się jak ludzie, 
a nie jak psy, które na siebie naskakują.  

Pani Anna Krzyczkowska – właśnie, zachowajmy się jak ludzie. 
Pani Małgorzata Pelczarska – proszę o przerwanie, porządek sesji został wyczerpany. 

Nie ma w porządku dyskusji na ten temat. 
Pan Antoni Gruszka – kto z państwa Radnych jest, Ŝeby wypowiedziała się Pani 

Sekretarz czy teŜ nie. Kto jest za tym, Ŝeby się wypowiedziała, proszę o podniesienie ręki               
do góry. 

Pani Anna Krzyczkowska – proszę o umoŜliwienie mi skończenia wypowiedzi, 
chciałam powiedzieć, Ŝe mi zgodnie ze Statutem przysługuje prawo wypowiedzi, Państwo 
Radni i nie musicie Państwo głosować nad tym, czy ja mogę wypowiedzieć, czy nie. Zgodnie 
ze Statutem 

Pani Małgorzata Pelczarska – nie ma takiego punktu w porządku obrad dzisiejszej 
sesji. Panie Przewodniczący, Pan nie panuje dzisiaj nad tą sesją. 

Pan Antoni Gruszka – Pani Pelczarska, ja panuję nad dzisiejszą sesją i dlaczego Pani 
chciała się wypowiedzieć, a ktoś inny ma się nie wypowiedzieć. 

Pani Małgorzata Pelczarska – Pan nie przestrzega porządku obrad. 
Pan Antoni Gruszka – czy mamy tylko mówić o tym, co jest wygodne, a co nie? 
Pani Anna Krzyczkowska – Państwo jako Rada 22 kwietnia 2009 roku przyjęliście 

Państwo Plan kontroli Komisji Rewizyjnej kontrola ściągalności podatków przez Urząd 
Gminy. Od kiedy wpływy z dzierŜaw i czynszów są podatkami? Od kiedy opłata planistyczna 
jest podatkiem? Pani Radna, proponuję zapoznać się z przepisami ustawy, co to są  podatki               
i wtedy ściągalność podatków sprawdzać. Przykro mi, Ŝe Pan Bogdan Mosakowski musiał 
słuŜyć za łącznika, bo gdyby Pani zapoznała się wcześniej z przepisami Statutu, to ten 
człowiek nie musiałby latać i cała kontrola przeprowadzona byłaby zgodnie ….. 

Pan Antoni Gruszka – Pani Sekretarz, króciutko i kończymy. 
Pani Anna Krzyczkowska – chciałam zarzuty te, które zostały bezpośrednio. Urząd nie 

był przygotowany do kontroli. Proszę Państwa, Urząd się nigdy nie przygotowuje w Ŝaden 
sposób specjalny do kontroli. Kontrola wchodzi na stan taki, jaki jest. Mówi Pani, Ŝe Pani 
Katarzyna Dembska udzielała odpowiedzi. Od kiedy Pani pyta Inspektora dowoŜącego 
dzieci? 

Pan Antoni Gruszka – nie, nie Teresa Dembska MoŜe pomyliła się. 
Pani Anna Krzyczkowska – nikt nie przedstawił Komisji kierownika jednostki 

kontrolowanej. Proszę się zapoznać i przeczytać paragraf 83 ustęp 3 i 4 Statutu, który mówi, 
kto komu się przedstawia. Paragraf 83 ustęp 3 „Kontrole przeprowadzane są na podstawie 
pisemnego upowaŜnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane                             
do przeprowadzenia kontroli. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności 
kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upowaŜnienie, o którym mowa 
w ustępie 3 oraz dowody osobiste. Pomylenie, to nie Wójt do Pani przychodzi, to Państwo 
przychodzicie do Wójta. Został sporządzony protokół noszący znamiona – co znaczy noszący 
znamiona? Protokół ma byś sporządzony zgodnie ze Statutem, nie nosić znamion, tylko jest 
powiedziane konkretnie, jakie. Ponadto na końcu Pani powiedziała, Ŝe pozwoliła sobie Pani 
poprawić dokumenty. „Ja poprawiłam stronę formalną protokółu, który został podpisany 
przez członków Komisji Rewizyjnej” – przypominam tylko wypowiedź Pani Radnej. 
Poprawiła Pani protokół, który wcześniej podpisały osoby, i które o tym nie wiedzą. 

Pani Małgorzata Pelczarska – nie, jako załącznik ….. 
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Pani Anna Krzyczkowska – czy to nie jest nadmierna ingerencja w tryb, proszę Pani, 

protokółu, w dokument post factum? 
Pani Małgorzata Pelczarska – ja przedstawiłam, Ŝe miało to słuŜyć jako załącznik                  

do protokołu Komisji i dlatego chciałam to przedstawić Radzie Gminy. Panie 
Przewodniczący, ja proszę o przerwanie tej bezsensownej …….. 

Pani Anna Krzyczkowska – Państwo Radni, następnie Pani Radna uŜywa określenia 
„za pomocą sekretariatu Rady”. Mamy sekretariat Urzędu, jest biuro Rady. Wójt nie podpisał 
protokołu, nie podpisał, bo Wójtowi nie przedstawiono protokołu i ustaliliśmy wcześniej,              
Ŝe takiego dokumentu nie stworzono. Ten dokument nie istnieje. Po udzieleniu odpowiedzi 
Wójta, nie udzielaniu odpowiedzi uznała Pani, Ŝe jest protokół przyjęty, a więc uznaniowość. 
W administracji działamy na podstawie dokumentów, nie uznaniowości. „Uznałam, Ŝe Wójt 
akceptuje protokół”. Dalej Pani cały czas usiłuje wmówić, Ŝe kierownikiem jednostki jest 
Skarbnik, który teŜ się nie odniósł do protokołu. Paragraf 79 ustęp 4 „Jako Przewodnicząca 
Komisji, Komisja Rewizyjna rozszerzyła”. Paragraf 79 ustęp 4, proszę Państwa, mówi 
wyraźnie „W przypadkach niecierpiących zwłoki Komisja Rewizyjna moŜe przystąpić                    
do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały Rady Gminy. Pani mówiła o kontroli 
kompleksowej, a to jest kontrola problemowa. Pani Radna, mylimy, nie znamy Statutu. 
Natomiast ustęp 3 mówi wyraźnie – Rada moŜe podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia 
kontroli nie objętej planem. Wystąpiła Pani przed Radę, to jest decyzja Rady, nie Pani. Dalej 
mówi Pani: „Komisja pracowała nie na dokumentach, a na pismach pracowników Urzędu 
Gminy”. A co w Pani określeniu jest dokumentem? Nie zachowała Pani trybu określonego 
Statutem, dostaje Pani odpowiedzi od pracowników i kwestionuje Pani, Ŝe to są dokumenty, 
które są nie dokumentami. Więc przepraszam, na czym pracowała Komisja? Jest Pani 
Przewodniczącą i pozwoliła Pani, Ŝeby Komisja nie pracowała na dokumentach? A o czym 
mówi Statut? Panie Przewodniczący, ja nie mam więcej uwag, natomiast Państwo Radni 
zastanówcie się nad tym, co mówiłam. 

Pani Małgorzata Pelczarska – Panie Przewodniczący, ja przedstawiłam swoje 
stanowisko, ja nie chcę brać udziału w tej jałowej dyskusji. 

Pan Antoni Gruszka – dziękuję bardzo wszystkim za wypowiedź. Myślę, Ŝe więcej 
pytań nie będzie, zamykam XLII-nadzwyczajną sesję Rady Gminy …… 

Pani Małgorzata Pelczarska – a co z wnioskiem Pana Bolczaka, kiedy Komisja ma się 
zbierać, moŜe ustalmy sobie od razu. 

Pan Antoni Gruszka – dobrze by było. Ale myślę, Ŝe poczekajmy, aŜ będzie Pan Wójt, 
bo znów będą takie same problemy. Zróbmy to, Ŝeby naprawdę dobrze. 

Pani Anna Krzyczkowska – szanowni Radni! Pan Wójt przebywa na zwolnieniu 
lekarskim do 7 lutego. W związku z powyŜszym bardzo proszę o przeprowadzanie kontroli 
pod obecność kierownika jednostki, Ŝeby nie było wątpliwości, kto jest kierownikiem. 
Powtarzam raz jeszcze – kierownikiem Urzędu Gminy jest Józef Mosakowski – Wójt Gminy 
Leoncin, nikt więcej. I bardzo proszę o ustalenie terminu po powrocie Pana Wójta, tak, Ŝeby 
mógł uczestniczyć. 

Pani Małgorzata Pelczarska – w takim razie jeśli ta Komisja ma pracować                           
w rozszerzonym składzie, chcę zaproponować i ma być to nowa Komisja, i od początku 
prowadzić kontrolę, w związku z tym proponuję, Ŝeby celem prowadzonej kontroli była 
ściągalność podatków przez Urząd Gminy oraz wpływów z innych dochodów, które będą 
obejmowały: czynsze, dzierŜawy i proszę o zatwierdzenie mojego wniosku jako cel 
prowadzonej kontroli przez poszerzony skład Komisji. 

Za wnioskiem głosowano 13 głosami „za” przy braku głosów „pzreciw” i braku 
głosów „wstrzymujących się” /podczas głosowania nieobecny Pan Józef Kamiński/. 
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Do punktu 8 
Wycofany z porządku obrad. 

 
Do punktu 9 

 Wycofany z porządku obrad. 
 

Do punktu 10 
 Pan Antoni Gruszka – zamykam XLII-nadzwyczajną sesję Rady Gminy. Dziękuję 
wszystkim za przybycie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokółowała: 
Insp.d/s samorządowych                                                               
Barbara Gontarek 

 


