PROTOKÓŁ Nr 4/2004
posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa Rady
Gminy, odbytego w dniu 19 maja 2004 r. w godz.1400- 16 15
w lokalu Urzędu Gminy Poświętne.
Obecni wg załączonej listy obecności.
W posiedzeniu uczestniczyli: mgr inż. Mieczysław Stępień – Wójt Gminy,
radny Andrzej Małachowski – Przewodniczący Rady Gminy oraz Stanisław
Lipski – kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Poświętnem.
Przewodniczył radny Marian Grzegorski – Przewodniczący Komisji.
Porządek obrad:
1. Działalność Zakładu Usług Komunalnych:
- wyniki finansowe,
- utrzymanie urządzeń wod.-kan.
- stan sprzętu.
2. Zagadnienia bieżące.
Ad. pkt.1. Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie i poprosił Pana
Stanisława Lipskiego – kierownika Zakładu Usług Komunalnych
w Poświętnem o przedstawienie informacji na temat działalności ZUK w 2004
roku.
Kierownik ZUK przedstawił informację z wykonania budżetu ZUK-u za I
kwartał 2004 r. oraz informację o wykonanych usługach w I kwartale br.
Informacja pisemna w załączeniu do protokołu.
W dalszej części kierownik ZUK poinformował, że planuje zmienić wycenę
przyłącza wodociągowego ustalając stałą opłatę i pozostałe koszty przyłącza
według indywidualnej kalkulacji.
Kierownik poinformował, że w I kwartale br. zakupiono do ZUK nową pompę
oraz wykonano remont ciągnika. Jeśli chodzi o sieć wodociągową to jest kilka
zasuw do wymiany i dwa nowe hydranty, które będą wkrótce wymienione.
Kierownik poinformował, że jeden z pracowników ZUK - kierowca ciągnika,
w maju przeszedł kurs na obsługę koparki i wraca w czerwcu do pracy, dlatego
będzie można wykonać niezbędne remonty.
Radny Bolesław Kacprzak zapytał, czy są jakieś osoby, które mają duże
zaległości w opłatach za wodę.
Kierownik Lipski wyjaśnił, że wśród mieszkańców nie ma większych
zaległości, natomiast dosyć duże zaległości ma szpital w Opocznie, gdyż jest
w złej kondycji finansowej. Ale upomnienia są wysyłane na bieżąco i mamy
przyrzeczenie ZOZ, że w niedługim czasie część zaległości wpłacą.
Następnie kierownik przedstawił informację na temat wody w Dębie, ilości
płukań sieci i wykonanych pracach przy studni. Stwierdził, że po ostatnich
badaniach wody przez sanepid, żelazo jest na poziomie wysokim, ale
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w granicach dopuszczalności.
Radni podjęli dyskusję na temat jakości wody w Dębie.
Przewodniczący Rady Gminy – A. Małachowski zapytał, czy woda
w Poświętnem jest chlorowana.
Kierownik ZUK odpowiedział, że jakość wody w Poświętnem jest bardzo dobra
i woda nie była i nie jest chlorowana.
Przewodniczący Komisji M.Grzegorski zapytał, czy są sprawdzane plomby przy
licznikach za wodę.
Kierownik wyjaśnił, że podczas sprawdzania plomb pracownik stwierdził, że
tam gdzie licznik znajduje się w wilgotnych pomieszczeniach, często dochodzi
do korozji drutu mocującego plombę. Dlatego należy zakładać plomby przy
liczniku na żyłce.
Przewodniczący Komisji poruszył temat usług świadczonych przez ZUK,
dotyczących koszenia trawy przy Urzędzie Gminy i szkołach. Stwierdził, że
należy się zastanowić czy nie byłoby taniej zakupić kosiarkę do szkoły
w Brudzewicach, niż wynajmować ZUK, który wystawia fakturę za dojazd i
usługę.
Radny Andrzej Kowalik zapytał kierownika, jaki procent w kwocie zbieranej za
ścieki stanowi udział osób prywatnych lub instytucji, nie opłacanych z budżetu
gminy.
W odpowiedzi kierownik stwierdził, że ponad 50% .
Radny Bolesław Kacprzak zwrócił się z prośbą do Wójta o wydanie dyspozycji
dla ZUK-u na wyrównanie drogi w Mysiakowcu -Kępie w kierunku do
Rzeczycy. Radny poprosił by wystąpić do Wójta Rzeczycy o wyrównanie tej
drogi na ich terenie oraz naprawienie mostku, gdyż w kręgu jest dziura.
Radny zachęcił Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy, by sprawdzili
w terenie stan tej drogi.
Po analizie informacji ZUK-u komisja zaleciła, by sprawozdanie na koniec roku
z działalności ZUK-u było bardziej czytelne.
Ad. pkt.2. Wójt poinformował, że w roku bieżącym koszty zakupu kruszywa na
drogi będą większe, w związku z wejściem 22% podatku VAT.
Radni podjęli dyskusję na temat remontów dróg i zasugerowali by zakupić
kamień z kopalni w Inowłodzu, co obniżyłoby koszty transportu.
Przewodniczący Komisji przypomniał, że Komisja wnioskowała do Wójta
o wystąpienie do Lasów Państwowych w kwestii odstąpienia gruntu pod
chodnik w Brudzewicach.
Przewodniczący poprosił o przyspieszenie tej sprawy, gdyż Nadleśnictwo
planuje robić nowe ogrodzenie przy leśniczówkach w Brudzewicach Kolonii i
mogłoby, uwzględniając nasz wniosek, odsunąć się z ogrodzeniem na
wymaganą odległość.
Radny Grzegorski poruszył temat oświetlenia ulicznego w Brudzewicach.
Zapytał czy będzie wyłączane oświetlenie, ponieważ mieszkańcy zgłaszali
wnioski by nie wyłączać oświetlenia.
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Radni po dyskusji wydali opinię, by wyłączać oświetlenie uliczne po godzinie
2300 a rano nie załączać wcale.
Przewodniczący Komisji odnosząc się do budowy oświetlenia ulicznego
w Brudzewicach przy drodze krajowej stwierdził, że właściciele działek, przez
które będzie przechodził kabel, muszą wyrazić zgodę na przejście przez ich
grunt. Radny zaoferował, że razem z radnymi z Brudzewic zbierze zgody od
właścicieli na przejście kabla elektrycznego przez ich grunt.
Przewodniczący Komisji poinformował, że znalazł sponsora, który dla szkoły
w Brudzewicach zasponsorował drzwi wejściowe (plastikowe) do szkoły.
Radny Grzegorski zapytał o przebieg uroczystości związanych z nadaniem
imienia dla samochodu strażackiego.
Wójt poinformował, że planowana impreza odbędzie się w dniu 6 czerwca br.
na terenie szkoły w Poświętnem.
Przedstawił planowany porządek imprezy.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokół sporządziła:
Elżbieta Sobczyk

Przewodniczący Komisji
Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa
Marian Grzegorski

