Sesje Rady Gminy Słupno

Radni wciąż nie przyjęli uchwał dotyczących zmian
w budżecie w 2015 oraz WPF na lata 2015-2020
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Komunikacja
Miejska Płock
pojedzie
do Słupna
Wójt Gminy Słupno i samorząd Miasta
Płocka osiągnęli porozumienie, dzięki
któremu po nowym roku autobusy KM
Płock obsłużą Gminę Słupno.
W poniedziałek 14 grudnia w Urzędzie
Miasta Płocka odbyło się spotkanie, które
poprowadził Piotr Dyśkiewicz – Zastępca
Prezydenta Miasta ds. Komunalnych. W
spotkaniu udział wzięli Marcin Zawadka
– Wójt Gminy Słupno, Jacek Ambroziak
– Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego oraz
Zarząd Komunikacji Miejskiej Płock Sp. z
o.o. Tematem spotkania była kontynuacja
współpracy pomiędzy Gminami w zakresie
organizowania przez Gminę-Miasto Płock
komunikacji miejskiej na terenie Gminy
Słupno w 2016 roku.
Strony ustaliły, że od 1 stycznia 2016 r.
teren Gminy Słupno będzie dalej obsługiwany przez Komunikację Miejską Płock Sp
z o.o. (operatora transportu publicznego
Gminy – Miasto Płock) na dotychczasowych warunkach.
W związku z wnioskami zgłaszanymi
przez Wójta Gminy Słupno, dotyczącymi wysokości cen biletów jednokrotnego przejazdu obowiązujących na terenie
Gminy Słupno, modyfikacji przebiegu linii
i rozkładów jazdy, strony podejmą działania mające na celu wypracowanie do końca
marca przyszłego roku propozycji rozwiązań organizacyjno – ekonomicznych możliwych do zaakceptowania przez Gminę-Miasto Płock, wychodzących naprzeciw
postulatom mieszkańców Gminy Słupno.
Urząd Gminy Słupno
Komunikacja Miejska Płock

Wybrane wyniki audytów
Prezentujemy wnioski z audytu wewnętrznego
przeprowadzonego w pięciu obszarach
funkcjonowania Gminy Słupno

głos

Mamy uzdolnioną młodzież
Festiwal piosenek Jacka Kaczmarskiego
odbył się w gimnazjum w Słupnie
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Godziny przyjęć interesantów
w Urzędzie Gminy:

WÓJT
środy
godz. 8.00 - 16.30
Zastępca Wójta
poniedziałki
godz. 17.00 - 19.00
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INWESTYCJE

„Schetynówka” oficjalnie otwarta!

15

grudnia 2015 r. oficjalnie otwarto przebudowaną drogę z
Liszyna do Wykowa.
Długo wyczekiwana
inwestycja ułatwi komunikację nie tylko mieszkańcom naszej gminy, ale też
osób przemieszczających się z Płocka
do Białobrzeg w Gminie Bodzanów.
Na uroczystość oficjalnego otwarcia
drogi przybyli goście, m.in.: Ewa Szymańska, radna sejmiku wojewódzkiego,
Lech Dąbrowski, przewodniczący Rady
Powiatu, Paweł Bogiel, radny Powiatu
Płockiego, Grzegorz Latosiński, zastępca komendanta Komisariatu Policji Płock
Podolszyce, Piotr Andrzejewski i Dariusz
Michalak, przedstawiciele wykonawcy
czyli Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
z Gostynina, a także sołtysi i członkowie
Rad Sołeckich Liszyna oraz Wykowa,
przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Liszynie, uczniowie i
mieszkańcy.
Uroczystego otwarcia dokonały dzieci ze
szkoły w Liszynie, które – i tu ciekawostka - przecięły wstęgę trzymaną przez
wójta Marcin Zawadkę oraz radnego z

Wykowa Janusza Szenka. Jakby tego było
mało, włodarz gminy oraz radni przybyli
na uroczystość… na rowerach, jadąc nową
ścieżką rowerową. Dodatkową atrakcją
był zabytkowy pojazd – replika samochodu CWS T1 z początku ubiegłego wieku,
którym przyjechał członek Rady Sołeckiej z Liszyna, Jarosław Śliwiński.
Gruntownie wyremontowaną drogę
pobłogosławił ks. Zbigniew Cichewicz,
proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja w Miszewku Strzałkowskim. Po uroczystości
goście zostali zaproszeni do szkoły na
drobny poczęstunek oraz konferencje
prasową, podczas której mogli zadawać
pytania dotyczące budowy drogi oraz innych bieżących spraw z życia gminy.
Droga o długości 2375 m została poszerzona, pokryta nowym asfaltem, a pobocza zostały utwardzone. Wzdłuż drogi została usytuowana ścieżka pieszo
– rowerowa, powstały też dwie zatoki
autobusowe na wysokości szkoły. Przy
Szkole Podstawowej w Liszynie drogę
przecina wyspa, która ogranicza prędkość przejeżdżających pojazdów, a jezdnie od chodnika oddzielają metalowe
barierki. Zostało również zamontowane
aktywne oznakowanie nad przejściem

Dzieci przecinając biało-czerwoną wstęgę oficjalnie otworzyły drogę przebiegającą obok ich szkoły.

dla pieszych w postaci migającego światła. Wszystkie te elementy zwiększają
bezpieczeństwo użytkowników drogi,
szczególnie dzieci, które poruszają się tą
drogą do szkoły.
- Bardzo się cieszę, że inwestycja jest
zakończona i mieszkańcy mogą już ko-

rzystać z nowej, bezpiecznej drogi. Poprawa warunków życia w naszej gminie
jest jednym z moich priorytetów - mówi
Marcin Zawadka, wójt Gminy Słupno.
Przebudowa drogi została dofinansowana z budżetu państwa (stąd potoczna nazwa „schetynówka”) w kwocie

1 662 752,00 zł w ramach programu
wieloletniego pod nazwą „Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych –
Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność
– Rozwój”. Całkowity koszt inwestycji
wyniósł ponad 3,3 mln zł.
rk, dw
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Bez rozstrzygnięć
w sprawie budżetu

Pełny koszyk świadectwem udanej akcji charytatywnej.

Przedświąteczna zbiórka
żywności. Warto się dzielić!
Ostatni tydzień dla naszego wolontariatu
był bardzo ważny. Została zorganizowana akcja pt. ,,Świąteczna paczka”.
Polegała na tym, że my – wolontariusze ze
Słupna - zbieraliśmy żywność i inne artykuły dla rodzin z naszej gminy. Pomogli nam
członkowie klubu sportowego „Delta Słupno”. Akcja odbyła się tylko w jednym sklepie
spożywczym w Słupnie, ale mimo to jesteśmy zadowoleni z ilości uzbieranych darów.
W paczce obdarowany znajdzie m.in. mąkę,
cukier, makaron, konserwy czy olej.
Dziękujemy mieszkańcom gminy i wszystkim, którzy dołożyli swój „grosz”, za życzliwość i pomoc jaką nam okazali. W piątek

przed Świętami Bożego Narodzenia wolontariusze z naszego klubu rozwozili świąteczne paczki do tych rodzin, które najbardziej potrzebują pomocy. Miło jest widzieć
uśmiech na twarzy osoby obdarowanej. Z
zebranych darów przekazaliśmy 32 paczki.
Mamy nadzieję że w przyszłym roku również uda się nam zorganizować taką akcje, i
że będziemy mogli zbierać dary nie tylko w
Słupnie, ale i w innych miejscach w gminie.
Każdy może być darczyńcą. Zrobienie zakupów w okresie Świąt i przekazanie ich
wolontariuszom nie uszczupli naszego
portfela, a wzbogaci puste stoły żyjących
w niedostatku.
Damian Pawlak

Kolejne posiedzenie Rady
Społeczno - Gospodarczej
W dniu 3 grudnia 2015 po raz kolejny
odbyło się spotkanie członków Gminnej
Rady Społeczno-Gospodarczej. Spotkanie miało charakter roboczy i odnosiło
się do problemów, na które już na pierwszym spotkaniu członkowie rady zwrócili uwagę.
Podczas II posiedzenia głównymi tematami, jakie poddane zostały dyskusji była
komunikacja gminna oraz infrastruktura
techniczna. W trakcie zagorzałej dyskusji
uczestnicy spotkania zadeklarowali swoje
wsparcie merytoryczne, ponieważ jak to

zostało zaakcentowane już na pierwszym
inauguracyjnym spotkaniu głównym celem Rady Społeczno-Gospodarczej jest
działanie dla dobra mieszkańców.
Polityka zagospodarowania przestrzennego, infrastruktura teletechniczna, usługi
dla ludności to zadania własne gminy, o
których nie wystarczy dyskutować, ale
przede wszystkim przedstawiać konstruktywne wnioski i propozycje. Takie
działania zadeklarowała i po woli realizuje
rada, która postanowiła realizować swoje
deklaracje już na kolejnym spotkaniu.
MO

Wizyta św. Mikołaja przyniosła wiele radości i uśmiechu.

Wójt przyprowadził
św. Mikołaja
Wójt Marcin Zawadka 4 grudnia br. odwiedził dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Gminie Słupno.
Przyprowadził ze sobą wyczekiwanego
gościa – św. Mikołaja, który przyniósł
maluchom worek podarków. Dzieci już od

samego rana nasłuchiwały mikołajowych
dzwoneczków.
Św. Mikołaj rozmawiał z dziećmi i słuchał
świątecznych piosenek, po czym obdarował je prezentami. Każde z nich otrzymało skarpetę, a w niej maskotkę i cukierki.
tw
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statnie tygodnie obfitowały
w sesje Rady Gminy Słupno.
30 listopada 2015 r. odbyła się XVI sesja, 10 grudnia
– XVII nadzwyczajna, a 17
grudnia – XVIII sesja, również nadzwyczajna. O ile porządek obrad XVI sesji
był bogaty, bo przewidywał głosowanie
nad 11 uchwałami, o tyle dwie pozostałe
sesje, zwołane na wniosek Wójta Gminy, zawierały w porządku obrad jedynie
dwie uchwały: zmieniającą uchwałę w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Słupno na lata 2015
– 2020 oraz zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 r.
Na początku posiedzenia XVI sesji zostały
złożone wnioski: radny Michał Drajkowski
wnioskował o zdjęcie z porządku obrad
uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Słupno na 2015 rok, radny
Piotr Rzewuski wnioskował o zdjęcie z
porządku obrad uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Słupno i
uchwalenia jej statutu oraz o przekazanie
do Komisji Statutowej. Powyższe wnioski
zostały przegłosowane większością głosów. Za pozostawieniem uchwał w porządku obrad i nieprzekazywaniu statutu
Młodzieżowej Rady Gminy Słupno do Komisji Statutowej głosowali radni: Tomasz
Piórkowski, Dariusz Kępczyński, Piotr Zalewski i Konrad Dobrosielski.
Mecenas Henryk Jastrzębski poinformował, iż Komisja Statutowa nie posiada
kompetencji do ustalania statutu Młodzieżowej Rady Gminy Słupno.
Przewodnicząca Elżbieta Kuchta poinformowała, że nie podpisała jeszcze uchwał
podjętych 20 listopada br., ponieważ
uchwały przedłożone do podpisu różniły
się w swej treści od uchwalonych. Stwierdziła również, że podpisując je bierze na
siebie odpowiedzialność za urzędowe poświadczenie nieprawdy.
Radca prawny Henryk Jastrzębski wyjaśnił, że uchwały należy podpisać, nawet
jeśli, w ocenie przewodniczącej, są obarczone błędem i przekazać je do organu
nadzorczego - Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zaznaczył też, że przedłożone uchwały parafował. Poinformował
również, że nie ma przeszkód prawnych w
podjęciu uchwał w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian
w uchwale budżetowej na 2015 rok.
Mimo tej opinii, przewodnicząca Elżbieta Kuchta złożyła wniosek o zdjęcie z
porządku obrad uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Słupno na
lata 2015 – 2020 oraz uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok. Wniosek został przyjęty
większością głosów. Za zdjęciem uchwał
związanych z WPF-em i budżetem gminy
na 2015 z porządku obrad głosowali radni:
Piotr Rzewuski, Krzysztof Łączyński, Jan
Stefański, Jadwiga Lewicka, Marcin Petera, Elżbieta Kuchta, Bożena Grzybowska,
Michał Drajkowski, Katarzyna Garwacka,
Zbigniew Pielat.
Głosując przeciw poddaniu pod głosowanie wspomnianych uchwał, tym samym
radni głosowali przeciw realizacji zadań:
budowa sieci wodociągowej od ul. Wawrzyńca Sikory w Liszynie, budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Słupnie, bu-

dowa się wodociągowej w ul. Podbipięty w
Nowym Gulczewie, budowa sieci wodociągowej w drodze o nr ewid. 11/16 (sięgacz
od ul. Radosnej), rozbudowa wewnętrznej sieci informatycznej i modernizacja
serwera, doposażenie baz edukacyjnych
placówek z powiatu płockiego (tablice interaktywne), budowa placu zabaw przy
Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w
Słupnie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w różnych miejscach na terenie gminy,
usunięcie drzew przy świetlicy wiejskiej w
Wykowie na wniosek sołectwa, utrzymanie i bieżące naprawy dróg gminnych.
Za pozostawieniem tych uchwał w porządku obrad głosowali: Tomasz Piórkowski, Piotr Zalewski, Konrad Dobrosielski i
Dariusz Kępczyński.
Wójt Marcin Zawadka przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy. W odpowiedzi
na pytanie radnego Konrada Dobrosielskiego o wyniki audytu wodnego i sytuację Centrum Usług Środowiskowych
poinformował, że wszystkie nieprawidłowości wynikające z audytu wodnego oraz
świadczenia usług przez CUŚ bez przetargu są materią badań prawnych. Następnie
zostały przedstawione sprawozdania Komisji Budżetu i Rolnictwa, Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa.
Podczas sesji jednogłośnie podjęto
uchwały w sprawach: obniżenia średniej
ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2016, zmiany
uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień dotyczących tego podatku,
zmiany uchwały w sprawie określenia
wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych oraz załączników do informacji i deklaracji.
Większością głosów podjęto uchwały w
sprawach: określenia wysokości stawek
oraz zwolnień od podatku od środków
transportowych, uchwalenia Rocznego
Programu Współpracy Gminy Słupno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2016, przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Słupno, zmiany
uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy
Słupno”.
Do uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu
Gminy Słupno”, radny Piotr Rzewuski
przedstawił poprawki Komisji Rewizyjnej
polegające m.in. na dodaniu sformułowania „radni Gminy Słupno” w kontekście wprowadzenia radnych do grona
członków komisji konkursowej. Pomimo
wątpliwości radcy prawnego Henryka
Jastrzębskiego wobec zasiadania radnych
w gronie członków komisji konkursowej,
przewodnicząca Elżbieta Kuchta poddała pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej. Za pozostawieniem uchwały
w niezmienionej treści głosowali radni:
Konrad Dobrosielski, Tomasz Piórkowski, Piotr Zalewski i Dariusz Kępczyński.
Dwóch radnych wstrzymało się od głosowania.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków nie została
podjęta.
W przerwie posiedzenia na prośbę radnej
Katarzyny Garwackiej zebrała się Komisja Rewizyjna w celu przeanalizowania i
oceny dokumentów z 20 listopada 2015 r.
zgodnie z wnioskiem przyjętym na sesji.
Jeszcze przed wolnymi wnioskami Przewodnicząca Rady odczytała pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku
z informacją o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych w 2015 roku.
Zastępca wójta Kamil Kulik zwrócił się
z zapytaniem do Przewodniczącej Rady
czy w kontekście nieprawidłowości w
oświadczeniach majątkowych, w piśmie
odczytanym przez Przewodniczącą pojawia się jego nazwisko. Przewodnicząca
Rady Elżbieta Kuchta zaprzeczyła.
Znacznie krócej trwały sesje nadzwyczajne – XVI i XVIII. Na obydwu znajdujące
się w porządku obrad uchwały – przypomnijmy, że były to uchwały: zmieniająca
uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2015 – 2020 oraz zmieniająca
Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na
2015 r. – zostały większością głosów odrzucone. Podczas sesji nadzwyczajnych
radni dyskutowali również nad sprawą
uchwał z 20 listopada br., które zostały
przyjęte na sesji, jednak nie zostały podpisane przez Przewodniczącą Rady i zaskarżone do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Kontrowersje budziła kwestia, czy
przed decyzją RIO radni mogą procedować nad kolejnymi uchwałami. Mecenas
Henryk Jastrzębski wyjaśnił, że nie ma ku
temu przeszkód.
Posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w tej sprawie odbyło się
15 grudnia br. Uczestniczyli w nim: przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Kuchta
oraz, z upoważnienia wójta Gminy Słupno, zastępca wójta Kamil Kulik i skarbnik
Grażyna Wójcik. Na posiedzeniu Kolegium nie wydano orzeczenia o stwierdzeniu nieważności rozpatrywanych uchwał.
Podczas XVIII sesji Wójt Marcin Zawadka zgłosił jeszcze wniosek o rozszerzenie
porządku obrad o podjęcie uchwały w
sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Płockiemu (uchwała wiąże
się z zakupem tablic interaktywnych dla
szkół, wspomagających edukację ekologiczną). Wniosek Wójta Gminy został
odrzucony – za jego przyjęciem głosowali tylko: Konrad Dobrosielski, Dariusz
Kępczyński, Piotr Zalewski i Tomasz Piórkowski. W związku z tym radni nie głosowali nad tą uchwałą.
Za przyjęciem uchwał budżetowych
głosowali tylko wyżej wymienieni radni, przeciwko byli: Elżbieta Kuchta, Jadwiga Lewicka, Katarzyna Garwacka,
Bożena Grzybowska, Marcin Petera,
Jan Stefański, Zbigniew Pielat, Michał
Drajkowski. Na sesji nie byli obecni radni: Janusz Szenk, Krzysztof Łączyński i
Piotr Rzewuski.
Po sesji wójt Marcin Zawadka z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia dzielił się opłatkiem z radnymi. Jego
zaproszenia do złożenia sobie życzeń nie
przyjęli radni opozycyjni, którzy wyszli z
sali obrad.
dw
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Poniżej prezentujemy wybrane wyniki działalności audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Gminie Słupno w odniesieniu do poprzedniej kadencji w pięciu obszarach: system informatyczny,
zamówienia publiczne, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, gospodarka nieruchomościami, pomoc społeczna.
Stwierdzone nieprawidłowości
System informatyczny – bezpieczeństwo i efektywność przetwarzania danych w systemie teleinformatycznym Gminy Słupno
• Brak procedur wykonywania kopii zapasowych. Brak instrukcji postępowania w przypadku konieczności wyłączenia lub ponownego uruchomienia systemu.
• Na komputerach jest tylko jedna, korporacyjna wersja systemu ochrony przed oprogramowaniem złośliwym. Nie wdrożono innych mechanizmów ochrony.
• Nie została zdefiniowana polityka dostępu do Internetu regulująca zasady, których należy przestrzegać w Urzędzie.
• Hasła administracje nie są zdeponowane w sejfie i znane są wyłącznie Zespołowi IT.
• Laptopy pracowników nie mają wdrożonych mechanizmów szyfrowania dysku.
• Pomieszczenie serwerowni nie spełnia podstawowych warunków jakim powinny odpowiadać pomieszczenia tego typu, m.in.: pomieszczenie zostało wyposażone wyłącznie w jedno urządzenie klimatyzacyjne
przeznaczone do pracy w warunkach biurowych, brak podłogi technicznej; brak czujnika dymu, wilgotności i temperatury, brak osobnej linii zasilającej, brak systemu kontroli dostępu.
• Nie stosuje się fizycznego niszczenia dysków. Nie zidentyfikowano rejestrów potwierdzających usunięcie danych.
Zamówienia publiczne z uwzględnieniem zamówień o wartości nieprzekraczającej 30.000 EURO
• Naruszenia w przypadku umowy zawartej ze Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” na świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem czystości i porządku na terenie
gminy Słupno:
- zawarto umowę bez uzyskania zgody Rady Gminy na przekazanie zadania własnego do realizacji podmiotowi trzeciemu;
- naruszono dyscyplinę finansów publicznych, przez zaciągnięcie zobowiązania i dokonanie wydatku ze środków publicznych z naruszeniem przepisów. Ostatnia z umów zawartych ze Spółdzielnią Socjalna
Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy, opiewała na kwotę 31 500,00 zł netto miesięcznie, została zawarta na okres 36 miesięcy, co łącznie
dawało kwotę 1 134 000,00 zł netto.
• Naruszenia obowiązujących procedur lub brak przejrzystości przy podpisywaniu umów, m.in. na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w pasie drogi, na wykonanie ewidencji dróg gminnych, na wykonanie robót
w zakresie bieżącego utrzymania dróg, wyrównanie równiarką oraz uzupełnienie kruszywem i destruktem.
• Brak jawności i przejrzystości w działaniu: w badanym okresie w Urzędzie Gminy Słupno udzielono 493 zamówień, z czego opublikowano tylko 47 zaproszeń do składania ofert cenowych.
Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
• Zamieszczanie nierzetelnych informacji o ilościach wydobytej wody oraz ścieków odprowadzonych do środowiska w wykazach przekazywanych do Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz w sprawozdaniach GUS.
• Brak wniosku taryfowego oraz nieprawidłowe kalkulowanie wysokości stawek opłat.
• Brak pomiarów eksploatacyjnych ujęcia wód w szczególności brak ewidencji pomiaru ilości wody pobieranej ze studni, zużywanej na cele technologiczne, w tym na płukanie sieci oraz brak pomiaru zwierciadła
wody w studniach.
• Brak wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
• Brak rozwiązań zarządczych oraz procedur wewnętrznych regulujących takie zagadnienia jak bezpieczeństwo, informacja o jakości wody, postępowania na wypadek awarii i pogorszenia się jakości wody.
Gospodarka nieruchomościami
• Naruszenie przepisów ustawowych przy podejmowaniu uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupno.
• Brak stosownych uchwał Rady Gminy zezwalających na zawarcie umów użytkowania nieruchomości na okres przekraczający 3 lata bez przetargu i nieuzasadniona dysproporcja w opłatach nałożonych na poszczególnych użytkowników.
• Nieprawidłowości związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej inwestycji pn. „Moje Boisko – Orlik 2012” w Liszynie, polegające na poświadczenie stanu niezgodnego ze stanem rzeczywistym.
• Znaczne różnice w wycenie metra kwadratowego działek: najniższa kwota odszkodowania wyniosła 53,85 zł zaś najwyższa 327,27 zł., przy czym najniższa kwota obejmowała wartość gruntów wraz z naniesieniami, a najwyższa odnosiła się do samych gruntów, a oprócz tego kosztu nie obejmowała kosztu przebudowy ogrodzenia oraz doprowadzenia do działki wody i kanalizacji.
• Błędy i uchybienia w procedurze naliczania opłat adiacenckich.
GOPS: realizacja zadań ustawowych w ramach systemu zabezpieczenia społecznego
• Zmiany dotyczące etatyzacji Ośrodka nie były formalnie uzgodnione z Wójtem. Brak działań w celu opracowania i przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata począwszy od 2015 roku. Brak potwierdzenia przedstawienia Radzie Gminy wymaganych sprawozdań.
• Nieprzestrzeganie przepisów prawa ograniczających wysokość wypłacanego zasiłku specjalnego celowego.
• Nieznajomość zmian przepisów prawa w zakresie możliwości wnioskowania o środki na wypłatę zasiłków stałych oraz nieprzestrzeganie przepisów w zakresie wyboru wykonawców.
• W przypadkach, w których nastąpiło naruszenie przepisów, poświadczenie nieprawdy oraz niedopełnienie obowiązków niezbędna jest analiza radcy prawnego oceniająca zaistniałe sytuacje i proponująca podjęcie odpowiednich działań.

O zdrowiu
w bibliotece
8 grudnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Słupnie miało miejsce
spotkanie ze Zbigniewem Kołbą
- autorem książki o krioterapii i leczeniu bezsenności.
Wykład adresowany był do osób dorosłych. Z zaproszenia skorzystali
uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mirosławiu oraz zainteresowani
tematem mieszkańcy naszej gminy.
Zbigniew Kołba - mgr rekreacji ruchowej napisał książkę: „Krioterapia – to
warto wiedzieć”.
Na spotkaniu autor poruszał tematy
medyczne takie jak rola snu, omawiał
techniki relaksacyjne oraz wpływ witamin i minerałów na ludzkie ciało.
Zebranym demonstrował ćwiczenia relaksacyjne i uczył jak dbać o kręgosłup
i cały organizm.
Książka Zbigniewa Kołby będzie udostępniona w bibliotece.

Uczestnicy festiwalu Piosenki Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego.

Festiwal Piosenki Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego
27 listopada 2015 r. w Gimnazjum
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
odbyła się II edycja Festiwalu Piosenki Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego. Organizatorem i pomysłodawcą
konkursu jest pani Anna Mrozowska
nauczycielka historii w gimnazjum.
Honorowy Patronat nad tegoroczną
edycją festiwalu objął Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Wójt Gminy Słupno
Marcin Zawadka, który ufundował na-

grodę główną.
Ideą festiwalu jest przybliżenie młodemu pokoleniu twórczości i dorobku
Jacka Kaczmarskiego, ale również podtrzymanie pamięci o tym wybitnym
pieśniarzu i poecie, który w swoich tekstach nieraz opowiada o trudnej polskiej
historii, o tym o czym przez dziesięciolecia nie wolno było mówić głośno, co
było zakazane, o czym oficjalna propaganda w PRL-u nie mówiła i o czym starano się zapomnieć. Wszystkim dosko-

nale znane są takie utwory jak „Mury”,
czy „Ballada Katyńska”.
Uczniowie gimnazjów i szkoły podstawowej wykonując piosenki Kaczmarskiego starali się przedstawić swoją
własną interpretację jego utworów.
Jury pod przewodnictwem pani Elizy
Łochowskiej z Młodzieżowego Domu
Kultury w Płocku przyznało nagrody:
I miejsce – zajęła Joanna Bohdan z Gimnazjum w Radzanowie z piosenką „Sen
Katarzyny”, opiekunem był p. Tomasz

Zalewski,
II miejsce – Renata Kamińska i Damian
Górecki z Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą za wykonanie utworu „
Przedszkole”, opiekun p. Hubert Więckowski,
III miejsce – „ Ballada Katyńska” Milena Dzięgielewska z Gimnazjum im. K.
K. Baczyńskiego w Słupnie, opiekun p.
Aleksandra Żaczek oraz „ Piosenka napisana mimochodem” Julia Jasińska z
Gimnazjum im. Jana Pawła II z Gąbina.

Prelegent wzbudził duże zainteresowanie
tematyką zdrowia.

4 chwila na relaks
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Krzyżówka z hasłem
1. Dokończ nazwę Klub Wolontariatu „Szczęśliwa…”

1.

2. Imię polskiego sędziego na Euro 2016

2.

3. Nazwisko autora piosenki „Sen Katarzyny II”
4. Potoczna nazwa autobusu KMP

3.

5. Śpiewamy je w święta Bożego Narodzenia

4.

6. Postać fantastyczna występująca u boku Dziadka Mroza

5.

7. Sylwestrowy na 100 par
8. Z kapustą i grzybami

6.

9. Odpala się je w ostatni dzień roku

7.

10. Łamiemy się nim przy stole wigilijnym

8.

11. Imię autora książki, prezentowanej 8 grudnia w Bibliotece w Słupnie

9.

12. Obchodzi imieniny 6 grudnia
13. Otwarta 15 grudnia Liszyno-Wykowo potocznie zwana…

10.

14. Ubiera się ją na święta

11.

15. Nazwa sesji, która odbyła się 10 grudnia

12.

16. Przynosi je Mikołaj
17. Rozpoczyna Wigilię pierwsza…

13.

18. Ozdoba, którą wiesza się na drzewku Bożonarodzeniowym

14.

19. Wigilijna msza o północy

15.

20. Bożonarodzeniowa stajenka inaczej

16.

21. Ryba, która kojarzy się z Wigilią
22. Nazwisko Przewodniczącej Rady Gminy Słupno

17.
18.

Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło, które powstanie z liter znajdujących się
w kolorowych polach.

Hasło prosimy przesłać tradycyjną pocztą na adres:
Redakcja „Głosu Słupna”, ul. Miszewska 8a, 09-472 Słupno, lub pocztą elektroniczną – email: krzyzowka@slupno.eu – do dnia 25 stycznia 2016 r.

19.
20.
21.

Spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosujemy zwycięzcę,
który otrzyma nagrodę rzeczową.

22.

Autorem krzyżówki jest Tomasz Wiktorowski.

Nauczyciele ze Słupna nadal niepokonani
Drużyna nauczycieli z gminy Słupno
ponownie zwyciężyła w piątej edycji
Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej
Pracowników Oświaty. W rywalizacji
wzięło udział sześć zespołów reprezentujących gminy powiatu płockiego.

Determinacja i poświęcenie na boisku przyniosły sukces.

Sportowa rywalizacja odbyła się 5
grudnia 2015 r. w Hali Sportowej na terenie gminy Stara Biała. Organizatorem
turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku. Honorowy patronat
nad turniejem objęli: Starosta Płocki
Mariusz Bieniek, Wójt Gminy Słupno
Marcin Zawadka oraz Wójt Gminy Stara Biała Sławomir Wawrzyński. W te-

gorocznej edycji rywalizowały zespoły
z Ogniska Gminnego ZNP w Słupnie,
Nowego Duninowa, Bodzanowa, Drobina, Starej Białej. Organizowany po raz
piąty turniej był wspaniałą okazją do
wspólnego i aktywnego spędzenia sobotniego przedpołudnia oraz integracji
środowiska oświatowego z terenu powiatu płockiego.
Nad sprawną organizacją i przebiegiem
spotkania sportowego czuwali Prezes
Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku
Ewa Kowalak, Prezes Ogniska Gminnego ZNP w Starej Białej Krzysztof Świetlik oraz sędzia główny Paweł Adamkowski.

Zwycięskimi drużynami okazały się:
I miejsce - drużyna ze Słupna
II miejsce - drużyna z Maszewa
III miejsce - drużyna z Drobina
Zwycięskie drużyny otrzymały z rąk
sponsorów puchary, dyplomy oraz nagrody. Była to bardzo udana i ciekawa
impreza, którą warto kontynuować
i propagować wśród pracowników
oświaty.
Ze sportowym pozdrowieniem
Prezes Ogniska Gminnego ZNP
w Słupnie
Jolanta Czubak

