Protokół Nr 6/2010
z XXXVII Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2010 r. w
Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w godz.1300 – 1615
Przewodniczący Rady Gminy radny Marian Grzegorski otworzył XXXVII Sesję Rady Gminy
Poświętne witając zebranych radnych, sołtysów, kierowników jednostek, zaproszonych gości,
Wójta Gminy oraz Panią Sekretarz i Skarbnik Gminy. Na podstawie listy obecności – w
załączeniu do protokołu 13 radnych w chwili otwarcia sesji - stwierdził kworum władne do
podejmowania uchwał. Na sekretarza obrad wybrano radnego Edwarda Lipskiego. Następnie
przedstawił poniższy porządek obrad.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2009.
6. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych za rok 2009.
7. Informacja o stanie utrzymania czystości i porządku w Gminie.
8. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.
9. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie nadania imienia Gminnemu Ośrodkowi Sportowo-Rekreacyjnemu w
Studziannie
b) zmieniającą uchwałę Nr XXXII/174/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poświętne
c) w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za
pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania
planów finansowych instytucji kultury
d) w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym.
11. Interpelacje radnych.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Ad. 2. Wójt Gminy wniósł o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Lanckorona dotkniętej
powodzią. Dodał, że uchwałę wprowadza się na wniosek radnego Pawlika, który wpłynął
podczas posiedzenia komisji. Pokrótce zapoznał zebranych z sytuacją jaka panuje w gminie
Lanckorona.
Przewodniczący Rady oznajmił, że uchwała zostanie wprowadzona w punkcie 10 c, uchwała
w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za
pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania
planów finansowych instytucji kultury zostaje przesunięta w miejsce punktu 10d, a uchwała w
sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym będzie punktem 10 e.
Za zmianą porządku obrad i wprowadzeniem punktu 10c głosowało 13 radnych –
jednogłośnie.
Porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
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3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2009.
6. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych za rok 2009.
7. Informacja o stanie utrzymania czystości i porządku w Gminie.
8. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.
9. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie nadania imienia Gminnemu Ośrodkowi Sportowo-Rekreacyjnemu w
Studziannie.
b) zmieniającą uchwałę Nr XXXII/174/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poświętne.
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lanckorona.
d) w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za
pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania
planów finansowych instytucji kultury.
e) w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym.
11. Interpelacje radnych.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Ad. 3 Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie – za głosowało 13 radnych.
Ad. 4 Sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy- pisemna informacja w załączeniu do
protokołu. Radni uwag i pytań nie wnieśli. O godzinie 1330 przybył radny Pawlik.
Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2009
przedstawiła Pani Elżbieta Podlasek Kierownik GOPS-u – pisemna informacja w załączeniu
do protokołu. Radni pytań i uwag nie wnieśli.
Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych za rok 2009 przedstawił Pan
Stanisław Lipski Kierownik zakładu- pisemna informacja w załączeniu do protokołu. Radni
pytań i uwag nie wnieśli.
Ad. 7. Informacja o stanie utrzymania czystości i porządku w Gminie przedstawił Pan
Stanisław Barul pracownik Urzędu Gminy ds. ochrony środowiska.
- radny Pawlik zapytał czy firma JUKO lub HAK przeprowadzały edukację ekologiczną w
szkołach, co w tej kwestii poczynili dyrektorzy szkół, czy były konkursy o tematyce
ekologicznej i ufundowano nagrody.
- dyrektor ZSS pan Szufladowicz oznajmił, że dzieci są edukowane ekologicznie w ramach
przedmiotów i ścieżek edukacyjnych, wystawiono pojemnik na zużyte baterie. Firma
HAK zaproponowała raz konkurs i na tym koniec. Były nawet problemy z odbiorem
odpadów segregowanych.
- dyrektor SP Brudzewice pani Grzegorska oznajmiła, że edukacja realizowana jest na
zajęciach, firma JUKO raz zorganizowała konkurs, ostatnio nie ma zainteresowania,
szkoła posiada pojemniki na szkło, papier i plastik.
- dyrektor SP Dęba pani Ciechańska oznajmiła, że w jej szkole jest podobnie jak w
pozostałych, szkoła organizuje dni ziemi, konkursy ekologiczne we własnym zakresie,
żadna firma nie przystępowała do organizacji konkursów.
Ad. 8. Informację z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiła pani Halina
Zasowska Kierownik GOK w zastępstwie będącej na zwolnieniu lekarskim pani
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Szufladowicz Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – pisemna informacja w załączeniu
do protokołu. Radni pytań i uwag nie wnieśli.
Ad. 9. Informację z działalności Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiła pani Halina
Zasowska Kierownik GOK - pisemna informacja w załączeniu do protokołu. Radni uwag i
pytań nie wnieśli.
O godzinie 1420 na posiedzenie przybył radny Bogusz. Przewodniczący Rady Gminy ogłosił
przerwę do godziny 1430.
Ad. 10a. Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy. Dodał, że o nadaniu imienia mówiono już
wcześniej. Obecnie nadanie imienia zbiega się z otwarciem obiektu sportowo-rekreacyjnego
w Studziannie. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego z działania Leader na
wyposażenie, aktualnie ogłoszono przetarg. W dniu 22 sierpnia chcemy połączyć dwie
uroczystości tj. otwarcie obiektu sportowego i nadanie mu imienia, będzie wspólna
uroczystość razem z jednostką wojskową z Tomaszowa Maz.. Wmurowane zostaną dwie
tablice pamiątkowe, jedna z gminy a druga od wojska. Będzie kompania honorowa i
uroczystość wg ceremoniału wojskowego, następnie mecz piłkarski a potem festyn.
Chcielibyśmy aby wioski wystawiły stoiska regionalne. Planujemy dofinansować stoiska. Na
takie cele są do pozyskania środki z różnych programów. Zapoznał zebranych z wstępnym
harmonogramem uroczystości.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem
uchwały w sprawie nadania imienia Gminnemu Ośrodkowi Sportowo-Rekreacyjnemu w
Studziannie głosowało 15 radnych – jednogłośnie.
Ad. 10 b. Wójt Gminy oznajmił, że była już podjęta uchwała o zbyciu działki w Ponikle,
zmiana tej uchwały jest wynikiem zwiększenia powierzchni działki przeznaczonej na
poszerzenie drogi aby miała odpowiednie parametry co skutkowało zmianą powierzchni
obecnej działki. Jedna o powierzchni 432 m na poszerzenie drogi a reszta wraz z budynkiem
szkoły wynosi 0,4 ha. Powołamy biegłego do wyceny, następnie będzie przetarg.
- radny Worach zapytał czym jest spowodowana chęć pozbycia się działki, dodał, że chyba
nie problemami finansowymi bo ostatnie przetargi były pozytywne i korzystne. Co leży u
podstaw tej decyzji. Dodał, że wychodzi z założenia aby nie wyzbywać się gruntów w
wręcz je gromadzić, a szczególnie majątek trwały typu ziemia. Mamy przecież inne
działki a ich nie sprzedajemy. Działki jeszcze nie dostaliśmy a już jest decyzja o
sprzedaży.
- Wójt Gminy stwierdził, że nie rozumie stwierdzenia, że jeszcze nie dostaliśmy a już
chcemy sprzedać. Gmina jest właścicielem działki, jest akt własności i księga wieczysta.
Budynek jest w złym stanie technicznym, nie jest zabezpieczony, obecnie przedstawia
jakąś wartość, choć został środek rozszabrowany. Pomogliśmy wspólnocie uregulować
kwestie własnościowe a w zamian przejęliśmy dwie działki. Jedna pod szkołą, a druga na
wysokości posesji, która jest drogą dojazdową. Na dzień dzisiejszy budynek stanowi jakąś
wartość, nie jest zabezpieczony, chcąc go zabezpieczyć trzeba wymieniać okna, drzwi,
docelowa wymiana dachu. Jeżeli działki zostaną wycenione będzie przetarg.
- radny Franas stwierdził, że Wójt nie chce lub nie zrozumiał przedmówcy, nie chodzi o
szkołę tylko o grunty. Mówiąc wprost dla pana najlepiej jest wyprzedać to wszystko.
Jednak dla mnie kłóci się to z tym co pan robi np. jako rolnik u siebie, bo gdyby pan robił
tak we swoim gospodarstwie to już by go pan nie miał. A z dobrami gminy to najlepiej
sprzedać, zobaczymy za ile pójdzie i co będzie po przetargu. Tak najlepiej ale wszystko
się kiedyś skończy i nie będzie co sprzedawać. Myślę, że to chciał powiedzieć kolega.
- Wójt oznajmił, ze naszym problemem jest brak pieniędzy. W latach 2007-2013 kończy się
już nabór na programy, potrzebne pieniądze na wkład własny, mamy jeszcze dwie
świetlice, obecnie po zmianie przepisów gmina może złożyć dwa wnioski. Czeka
świetlica w Brudzewicach i Gapininie. Jeżeli nie zrobimy tego teraz to dopiero w roku
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2015. Jest jeszcze kanalizacja, na którą tez będą potrzebne środki własne. W tym roku nie
robiliśmy inwestycji drogowych poza jedną. W przyszłym roku należałoby wykonać choć
dwa odcinki. Potrzebne będą środki na wkład własny. Kanalizacja będzie kosztowna ze
względu na to, że będzie szła środkiem drogi i musi być zerwany asfalt. Jeżeli powstanie
tam obiekt gospodarczy będą wtedy środki dla gminy.
radny Worach dodał, że gmina nie ma nadmiaru działek, zaapelował do radnych o to aby
działka ta nie była tylko do sprzedaży ale również na zamianę. Działka rolna nie jest
ciężarem dla gminy. Gmina z tego nie ponosi kosztów. Dodał, że radni sami zdecydują.
Oznajmił, że klub jest przeciwny sprzedaży działki.
radny Franas – wójt argumentuje to wkładem własnym, wcześniej o tym nie mówił. Jakie
są kalkulacje, jaki będzie wkład własny, czy sprzedaż działki pokryje się z wkładem
własnym. Jakie są gwarancje, że weźmie pan cenę zamierzoną i jaka to jest cena. Jeżeli
jest mowa o działalności gospodarczej, to rozumiem, że jest taki zamysł, że ktoś zakupi tą
ziemię i uruchomi działalność gospodarczą. Nie będzie dzierżawy aby gmina miała zyski
co miesiąc, tylko ja sprzedamy. Ale jeżeli wejdzie tam inwestor i da zatrudnienie
mieszkańcom gminy to ja się bardzo cieszę.
Wójt oznajmił, że na dziś nie zna wartości działki. Następną czynnością będzie zlecenie
wyceny, na podstawie wyceny zostanie ogłoszony przetarg ale będzie to minimum dwa
miesiące. W dalszej wypowiedzi omówił wielkości dofinansowań w niektórych
programach unijnych.
pani Duraj Sekretarz Gminy oznajmiła, że poprosiła panią Sobczyk o dokładne
omówienie zagadnienia. Dodała, że uchwała o sprzedaży została podjęta, obecna dotyczy
tylko zmiany poprzedniej co nastąpiło ze względu na podział działki. Odczytała radnym
tekst poprzedniej uchwały. Uchwała dotyczy zmiany powierzchni oraz numeracji działki.
pani Elżbieta Sobczyk omówiła kwestie dotyczące konsekwencji nie podjęcia uchwały,
dodała, że w styczniu Podjeto uchwałę o zbyciu działki. Podczas przeprowadzania
pomiarów okazało się, że przebiegająca obok droga jest wąska. W związku z czym
podjęto decyzję o podziale i poszerzeniu drogi. Gdyby podjęto decyzję o zbyciu nie
byłoby poszerzenia drogi. Gdy będzie podział to zostanie ogłoszony przetarg.
radny Worach oznajmił, że owszem działka została przeznaczona uchwałą do sprzedaży
ale nie jednogłośnie. Klub był przeciwny sprzedaży. Jeżeli powstały nieścisłości należało
o tym Radę powiadomić. Wójt podjął czynności podziałowe sam. Nie raz prosimy o
drobne sprawy wiejskie, niejednokrotnie radni prosili o drobne rzeczy ale napotykają
opór. Tutaj Wójt podejmuje decyzję o podziale, zmniejsza się powierzchnię działki.
Wkłada pan pieniądze gminne, które nie będą juz odzyskane w momencie sprzedaży.
Podkreślam, że klub radnych był od samego początku przeciwny. Proszę nie stwarzać
wrażenia na publiczności, że my kiedyś byliśmy za tym aby tą uchwałę podjąć a teraz się
przeciwstawiamy.
Wójt stwierdził, że klub był przeciwny, proszę o inne propozycje. Dodał, że w
Mysiakowcu były podobne problemy z pasem drogowym, trzeba regulować te kwestie,
radni byli informowani. Ciągle występują problemy z drogami, aktualnie występuje
konieczność wykupu działki od Pana Sobczyńskiego aby zachować ciąg drogowy. Nie
rozumiem zdumienia i wątpliwości, że to należało zrobić.
radny Lipski stwierdził, że był obecny przy podziałach, w drodze jest słup a kilku
mieszkańców nie ma dojazdu do swoich działek. Obecna droga nie pokrywa się z droga
na mapie.
radny Worach oznajmił, że nie kwestionuje rzeczy mających poprawić życie
mieszkańców. Jeżeli jest poszerzana droga to nie mam żadnych zastrzeżeń. Nie
kontynuujmy tego lepiej przeprowadźmy głosowanie. Mówiłem już kiedyś, mamy działki
również na Dębie dlaczego sprzedawane są akurat te, skoro pan mówił, że potrzebne
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pieniądze na wkład własny. Nie rozumiem pewnych sytuacji dlatego poddaje to mocno
pod wątpliwość.
- Przewodniczący Rady zwrócił się do sołtysa Kozłowca o zajęcie stanowiska w tej kwestii.
- sołtys wsi Kozłowiec stwierdził, że działka nie miała właściciela, osobiście uważam żeby
działki nie sprzedawać. Jeżeli nie będzie chętnego na pierwszym przetargu to niech
działka pozostanie w gminie.
Podjęto dyskusje związaną z omawiana kwestią sprzedaży działki i zmiany uchwały.
- radny Franas stwierdził, że aby wyprostować pewne rzeczy należy podjąć uchwałę, ale
otwieramy furtkę i ta działka zostanie zbyta. Podobnie było w Gapininie. Super gmina
zarobiła, super jest zainwestowane, są miejsca pracy, podejrzewam, że tutaj podobnie się
zakończy. Sołtys może mieć inne zdanie od władz gminy. Jedni są przekonani, że zbycie
jest dobrą formą inni uważają , że nie. Uważam, że jest to najprostsza forma, można robić
różne rzeczy z działkami ale najprościej jest sprzedać, takie jest moje prywatne zdanie.
- radny Sobczyk – zarzuty do Wójta są nie na miejscu skoro poszerzył drogę dla
mieszkańców, są tam tereny rekreacyjne i z tego powodu nie powstanie żaden zakład
pracy, mieszkańcy na to się nie zgodzą. Gdyby w Studziannie nie sprzedano to teraz nic
by tam nie było chwasty by to zarosły, funkcjonuje teraz zakład i wszyscy są zadowoleni.
Jeżeli jest pomysł to zgoda róbmy coś innego, jeżeli nie ma to wydaje mi się, że nie ma
sensu tego trzymać.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem
uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/174/10 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poświętne głosowało 9 radnych, przeciw było 4,
wstrzymało się 2 radnych ( 15 radnych brało udział w głosowaniu).
Ad. 10 c. Projekt uchwały wraz z umową przedstawiła pani Anna Duraj Sekretarz Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lanckorona głosowało 15
radnych – jednogłośnie.
Ad. 10 d. Projekt uchwały przedstawiła pani Jadwiga Kośka Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem
uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za
pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania
planów finansowych instytucji kultury głosowało 15 radnych – jednogłośnie.
Ad. 10 e. Projekt uchwały przedstawiła pani Jadwiga Kośka Skarbnik Gminy. Dodała, że
projekt był szczegółowo omawiany na komisji. Dochody po zmianach wynoszą 9 770 577,89
wydatki 14 256 477,57 zł.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem
uchwały w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym głosowało 15 radnych –
jednogłośnie.
Ad. 11. Radny Worach złożył interpelację dotyczącą wysypiska odpadów zlokalizowanego na
gruntach wspólnoty.
- Wójt oznajmił, że nie zna tej sprawy, nikt nie pytał Wójta o zgodę , właścicielem jest
wspólnota i dziwię się, że pozwoliła wywozić tam śmieci i gruz. Wiem tylko o tym, że w
ubiegłym roku wywieziono dwie przyczepy. Nie wiem jak wieś pozwoliła sobie nawieźć
śmieci, a teraz z pretensjami do Wójta. Nikt z Generalnej Dyrekcji Dróg nie pytał Wójta o
wywiezienie gruzu. Gratuluję spostrzegawczości radnych i wsi, że dali sobie nawieźć
gruzu czy śmieci.
- radny Worach stwierdził, że pozostawia to bez komentarza, a poprosił o odpowiedź na
piśmie. Dodał, że były inne rozmowy w tej sprawie, radni byli świadkami tych rozmów.
Jestem upoważniony przez mieszkańców o zwrócenie się do organów ścigania o
wyjaśnienie tego kto pozwolił na wywiezienie tej ziemi. Wójt obiecał, że tą ziemię usunie.
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Wójt dodał, że owszem ale ziemię ubiegłoroczną, ponieważ o tej nic nie wiem. Proponuję
iść tym śladem aby ustalić kto nawiózł tą ziemię.
- radny Worach nadmienił, że prostując, to on spowodowałem blokadę dalszego wywozu
ziemi interwencją u Wójta. Dodał, że Przewodniczący był na miejscu razem z Wójtem.
Ad. 12. Pani Ewa Wiśniewska sołtys wsi Poświętne przedstawiła pismo mieszkańców
Poświętnego w sprawie interwencji dotyczącej wypadków komunikacyjnych. Pismo miało
być skierowane do Rady, Urzędu Gminy, Policji i Generalnej Dyrekcji Dróg.
- Wójt zapytał czy pismo miało być skierowane czy już zostało skierowane.
- pani sołtys oznajmiła, że pismo zostało już skierowane do Generalnej Dyrekcji Dróg i
Policji.
- radny Kacprzak-odnośnie powodzi, stwierdził, że mogliśmy jej uniknąć. Stan wody Pilicy
był niski gdy u innych była już powódź. Zrzut wody spowodował zatopienia pól.
Zasugerował zaproszenie na sesję dyrektora zapory w Smardzewicach. Aby uniknąć
podobnych sytuacji w przyszłości dobrze byłoby polepszyć współpracę. Mieszkańcy
twierdzą, że można było uniknąć podtopień. Ponoć lobby rybackie blokowało zrzut. Po
drugie skomplikowane procedury odszkodowawcze. Zorganizowałem zebranie. Był pan
Barul i przedstawił procedury, jednakże ludzie odeszli. Zbiory będą małe, a ludziom jest
trudno sprostać wymaganiom. Problem powodzi był choć nie taki wielki.
- dyrektor ZSS zapytał czy jest podpisana umowa na termomodernizację, prace powinny
rozpocząć się w wakacje. Prace wiążą się z organizacją pracy w szkole a ja chciałbym
mieć wpływ na te działania.
- Wójt Gminy – przetarg przeprowadzono, teraz czas na odwołania, proces trwa, teraz nie
możemy zakończyć postępowania. W piątek będzie podpisanie umowy. Dyrektor zostanie
powiadomiony o wprowadzeniu inwestora. Odnośnie szkód – są to wymysły rządowe,
musi być 30% strat aby uzyskać 2 tys odszkodowania.
- Sołtys Brudzewic Kolonii – odnośnie dróg, są one nie tylko dla samochodów, ale również
do przeganiania zwierząt, proszę o wstawienie znaku „uwaga na zwierzęta gospodarskie”
co poprawi bezpieczeństwo na drodze i ograniczy prędkość. Zostało 3 miesiące sołectwu,
w budżecie nie ma pieniędzy. Proszę powiadomić nas na następną sesję, czy mamy
składać wnioski i czy mamy robić zebrania w sprawie funduszu sołeckiego.
- Wójt Gminy – podjęto uchwałę o funduszu sołeckim, można składać wnioski ale muszą
być formalnie zgodne z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych i musi dotyczyć
mienia gminy, nie ma mowy o innych gruntach. Pojedziemy na zebrania jeżeli będą
organizowane i wszystko wytłumaczymy.
- pan Zawada sołtys wsi Wólka Kuligowska – jest okres wakacyjny, proszę o poprawę
kawałka drogi przy nasypie kolejowym.
- Wójt Gminy – droga przebiega przez tereny prywatne i nie można jej poprawić.
- Radny Franas – w imieniu kolegów ŚP. Tomka Jury i własnym, bo trzy lata temu
złożyłem taki wniosek, chcę złożyć podziękowania za przychylenie się do wniosku i
podjęcie uchwały o nadaniu imienia. Na komisji była burzliwa debata o funkcjonowaniu
komisji, sposobie informowania o komisjach Oświadczył, że składa rezygnację z pracy w
Komisji Oświatowej – odczytał treść rezygnacji – kopia pisma w załączeniu do protokołu.
Przykład z marca – radni powiadomieni byli o komisji, kolega Małachowski przebywał za
granicą, więc siłą rzeczy byliśmy ja, kolega Bolesław i Przewodniczący. Komisja się
spotyka, ja nie mogłem dojechać, dowiedziałem się późno o komisji. Dodał, że
przewodniczący wiedział, że nie możemy dojechać więc zadzwonił kilka godzin przed
komisją, przewodniczący spotyka się z dyrektorami. Proszę na następnej sesji uchwałą
Rady Gminy odwołać mnie z komisji oświaty i powołać do innej, ponieważ do końca tej
kadencji chcę sprawować mandat radnego.
-
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Radni podjęli dyskusję związaną z kwestią rezygnacji radnego Franasa oraz sposobami
działania komisji. Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że przewodniczący komisji
odpowiada za komisję.
- Radny Bogusz – wyjaśnił kwestię terminu marcowego. Komisja była powiadomiona w
terminie, radni nie mogli przyjechać, ale radni powinni być na komisjach i na radnych
ciążą obowiązki. Nie mogliśmy odesłać dyrektorów z kwitkiem, w tym terminie komisja
się nie odbyła. Nikt nie pytał o treść rozmowy z dyrektorami. Kolega mając zastrzeżenia
do działalności komisji zrezygnował, proszę się wziąć do innej i działać, życzę
powodzenia koledze.
- Radny Franas – tym bardziej przewodniczący mnie przekonał, że bardzo dobrze zrobiłem,
bo pan uważa, że nie widzi problemu a nawiązuje tylko do fragmentu, o którym
wspomniałem. Mamy zupełnie inne spojrzenie n to jak wypełniać mandat radnego a
szczególnie w tej komisji, która jest bardzo specyficzną i trzeba do niej bardzo poważnie
podchodzić. Jest mi przykro, że muszę rezygnować i nie cieszę się z tego tak jak pan się
cieszy, że zrezygnowałem.
- Radny Sobczyk – dołączam się do podziękowań w imieniu rodziców Tomka, że Rada się
zgodziła. Chce ponowić prośbę o spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i
powiatem i naszych władz w sprawie przebudowy zjazdu w Studziannie do CPN, jest
bardzo utrudniony zjazd. Wystąpić do GDDK o informację na jakim jest etapie jest
planowana budowa obwodnicy, aby było oficjalne pismo dyrekcji na jakim jest etapie.
- Radny Kacprzak – odnośnie powiadamiania, obie strony mają rację, np. osiemnastego
umawialiśmy się telefonicznie na komisję, dowiedziałem się dwie godziny przed, że tej
komisji nie ma. Byliśmy umówieni z przewodniczącym a później dowiadujemy się, że
będą komisje połączone. Ponadto poprosił o porównanie drogi w stronę Mysiakowca
oraz zjazd z mostu w stronę Grotowic aby pojazdy nie zepsuły asfaltu.
- Radny Bogusz – odnośnie powiadamiania, bo wyszła ta sytuacja tak jak wyszło. Panie
Wójcie proszę wyjaśnić sprawę powiadomień aby nie było podtekstów, że to ja mam
robić, bo od powiadamiania jest chyba ktoś odpowiedzialny, a nie ja będę dostawał baty
za to, że ktoś jest nie powiadomiony. Proszę to wyjaśnić na gorąco aby każdy wiedział o
co chodzi.
- Wójt Gminy – informacyjnie 3 lipca o godz. 19 30 będzie koncert filharmonii łódzkiej w
Bazylice, na który serdecznie zapraszam. Materiały dla sołtysów otrzymaliśmy późno, ale
jeżeli stwierdzicie, że są chętni to proszę o zgłoszenie gospodarstw. Ponadto 25 lipca
będzie jubileusz powstania jednostki OSP w Gapininie. W imieniu jednostki złożył
zaproszenie dla radnych do udziału w uroczystości i festynie. Ponowił prośbę o zgłaszanie
sołectw i kół gospodyń o zgłaszanie uczestnictwa w festynie do pani Zasowskiej.
Szczegóły zostaną omówione na spotkaniach organizacyjnych, zachęcam do udziału.
- Sołtys Dęby – odnośnie sprawozdania Wójta dowiedziałem się że na remont budynku w
Dębie jest przeznaczone 420 tys. Dodał, że był społecznym kierownikiem budowy tego
obiektu. Wówczas otrzymaliśmy 143 miliony 300 tysięcy co w przeliczeniu daje
czternaście tysięcy trzysta zł, a dziś daje się pół miliona aby coś tam poprawić. Proszę
wziąć pod uwagę w jakim czasie i w jakim kraju żyjemy. Omówił kwestie historyczne
budowy obiektu.
- Wójt Gminy – oznajmił, że nie rozumie wypowiedzi sołtysa. Omówił planowane prace w
budynku oraz aktualne wymagania techniczne.
- Radny Worach – zapytał, czy gotowy jest plan organizacyjny szkół na przyszły rok. W
ubiegłym roku wielu Wójtów ukazywano w gazetach, że nie wykorzystują urlopów a
biorą ekwiwalent co było odbierane negatywnie. Pytanie do pani sekretarz czy Wójt
wykorzystuje urlop. Dodał, że w Brudzewicach powstała inicjatywa, mieszkańcy chcą aby
stworzono utwardzoną drogę od Mościska w kierunku Dąbrowy do drogi wzdłuż pól
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Dąbrowy, jest utrudniony zwóz płodów. Jaka działka jest potrzebna, bo są chętni do
zbycia działek na rzecz tej drogi i czy jest to możliwe do wykonania w „Naturze 2000”.
- Wójt gminy – z panem Barulem uściślić przebieg oraz właścicieli działek i czy
wchodzimy w działki prywatne. Wchodząc w działki prywatne musimy je wykupić.
- Radny Worach – po wykupieniu byłaby to droga gminna, kwestia szerokości aby nie było
nieporozumień między sąsiadami.
- Wójt Gminy – gminna droga musi być minimum 10- 12 m szerokości.
- Sołtys Poświętnego – w tamtym roku złożono wniosek, o rezygnacji ze środków z
funduszu sołeckiego na dwa lata. Nie wiem czy mam robić zebranie i pytać o nowy
pomysł. W tamtym wniosku był plac zabaw koło szkoły ale jest tam już zaprojektowany.
Mieszkańcy zrezygnowali na rzecz tego placu zabaw co jest zapisane w protokole, te
środki można uzyskać z innych programów, mam pytać mieszkańców co by chcieli czy
może to zostać.
- Wójt Gminy – proponuję co innego, mamy 200 tyś. z „ Lidera” do wykorzystania w
przyszłym roku, możemy spróbować uzyskać większe dofinansowanie, proponuję
spotkanie z panią projektant, która projektowała plac zabaw i wejść w program „Lider”,
zorganizowalibyśmy plac zabaw na terenie szkolnym w rogu.
Podjęto dyskusję związaną z programem Lider oraz pomysłami na wykorzystanie środków i
wykonanie placu zabaw dla dzieci na terenie szkoły. Radny Franas – poruszył kwestie
przedszkola i placu zabaw. Dodał, że gro osób zapisało dzieci do Inowłodza i Rzeczycy.
Nadmienił, że wspominał o tym na komisji w 2008 roku. Wójt Gminy – przedszkole
publiczne to duże środki, inaczej jest gdy prowadzi stowarzyszenie, które można
dofinansować, inicjatywa musi wyjść od mieszkańców, wtedy zmniejszamy koszty.
- Radny Bogusz – nie usłyszałem odpowiedzi dlaczego nie odbyło się posiedzenie komisji,
był radny Chotecki z gminy Drzewica z inicjatywą utworzenia oddziału PTTK w gminie.
Chciałbym znać odpowiedź co dalej, bowiem będą do mnie dzwonić i muszę
odpowiedzieć.
- Radny Franas – stwierdził, że nikt przewodniczącemu nie potrafi odpowiedzieć.
Wystarczyło aby osoba powołująca komisje zaprosiła dyrektorów można było zaprosić na
komisję wspólną. Nikt tak jak oni nie maja mozliwości kontaktu z dziećmi, a teraz siedzą i
słuchają jak mówimy o PTTK-u. Kieruję to do tych osób, które zapraszają na komisje.
Zaprasza się odpowiednich ludzi na odpowiednie komisje. Trzeba to szerzej
przedyskutować, radny przedstawił ciekawy pomysł, jeżeli dookoła korzystają z tej formy
promocji turystycznej inne powiaty to byłoby niezręcznie abyśmy stali z boku i patrzyli.
- Radny Bogusz – nikt go nie zapraszał, sam się zapowiedział. Ja powiedziałem mu tylko
kiedy będzie komisja.
- Przewodniczący Rady Gminy – jest to potrzebne, trzeba zorganizować spotkanie i
rozpropagować wśród młodzieży.
- Radny Pawlik – kiedy zostanie podpisana umowa z firmą na Dębę, przetarg zakończono a
umowę jeszcze nie podpisano, ponieważ czas ucieka a warto wejść w tą inwestycje. Po
drugie apeluję do pana radnego Michała Franasa o przemyślenie decyzji, decyzja jest
może pod wpływem emocji, myślę, że warto to przemyśleć. Sam często się spóźniam i
muszę przepraszać radnych, cieszę się, że żaden z nich nie rezygnuje. Jest to końcówka
kadencji, pan Michał jest operatywnym, dobrym radnym, zaapelował o zaangażowanie i
pozostanie w istniejącym stanie rzeczy do końca kadencji. Po trzecie jesteśmy w Unii,
wiele dzieje się w kwestii pozyskiwania środków unijnych, proszę aby gmina
przygotowała informację o możliwości pozyskiwania środków na wymianę eternitu na
budynkach gospodarczych rolników indywidualnych. Pojawiają się możliwości
pozyskania umarzalnych kredytów w wytypowanych bankach przez unię, jak również
pozyskania środków w wysokości 50 % na baterie słoneczne na budynkach mieszkalnych
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czy zagrodowych. Jest to procedura trudna i rozległa i rolnik indywidualny sam nie
podoła temu zagadnieniu, od tego jest gmina i służby inwestycyjne utrzymywane z
naszych podatków i powinna się tym tematem zając, przygotować edukacyjnie,
powinniśmy być na bierząco. W gminie Rzeczyca, która weszła w regionalny program
ogólnorozwojowy, 240 rolników otrzyma za 85% środków unijnych baterie słoneczne na
swoje dachy, jest to kwota rzędu 3 tys. z czego jeszcze może być umorzone. Jest to
wysoka operatywność wójta Pałasza, podziwiać go za to, bezpośrednio z tego korzystają
mieszkańcy . Myślę, że nasza gmina nie jest ciemnogrodem i również w naszej gmina
znajdą się ludzie chętni na takie urządzenia. Koszt takiego urządzenia to około 2 – 3 tyś.
na rodzinę. Te programy się teraz otwierają, skupiamy się bezpośrednio na inwestycjach,
wszystko jest ważne, ale ważne są również programy bezpośrednio dotowane do
indywidualnych gospodarstw i rodziny. O tym trzeba pamiętać, powinniśmy w tym
kierunku dążyć, edukować. Takie informacje powinni mieć sołtysi, aby na pytania
mieszkańców wiedzieli co odpowiedzieć. Bo będzie przykrą sprawą jak ludzie będą się
dowiadywać z radia i telewizji a z gminy nie będzie informacji. Tu musi wypływać
informacja na bieżąco.
- Wójt Gminy – odnośnie eternitu, na dzień dzisiejszy nie ma nic oprócz kredytów w
wojewódzkim funduszu. Gminy, które wyodrębniły środki w budżecie na usuwanie
eternitu mają na dofinansowanie takich programów. Programu rządowego jeszcze nie ma.
Rolnicy mają programy modernizacyjne. Na dziś nie znam żadnych innych programów.
Odnośnie Dęby, umowa w przyszłym tygodniu, odnośnie baterii, gmina Rzeczyca złożyła
dopiero wniosek. Rozporządzenie dopiero wejdzie.
- Radny Worach – odnośnie planu organizacyjnego szkół
- Wójt Gminy – plany są opracowane do wglądu u dyrektorów, robione są w maju.
- Radny Sobczyk – chciałem wrócić do tematu drogi powiatowej, po rozmowie z radnym
powiatowym, przekonywał mnie, że te środki są zabezpieczone, może wójt gminy
porozmawia ze starostą.
- Wójt Gminy – po rozmowie telefonicznej ze starostą, wiem, że starosta drogę zrobi.
Po wyczerpaniu zagadnień przewidzianych pod obrady sesji i zakończeniu dyskusji
Przewodniczący Rady Gminy radny Grzegorski o godzinie 16 15- zamknął posiedzenie
XXXVII Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Protokołował
Marian Grzegorski
Bolesław Kośka
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