
Protokól z Sesji nr 6|2016

XlX Sesji Rady Gminy Belsk Duży

Z dnia L7 czerwca 2OL6 roku

Stan Rady - 15, nie obecny jeden (wg załączonej listy obecności)

Spoza Rady udział wzięli: (według załączonej listy obecności)

L. Władysław Piątkowski- Wójt Gminy
2. Joanna Ciamarczan - Skarbnik Gminy
3. Renata Ostatek - Sekretarz Gminy
4. Stanisław Sitarek - Rada Powiatu
5. Maria Walewska- Zółcik - dyrektor GZEAS

6, Urszula Kopycka - kierownik GOPS

7. Tomasz Wawrzyniak - specjalista PT KRUS w Grójcu
8. Ludwik Kępka - inspektor UG

9. Janusz Honory - ZGK Belsk Duży

10. Marianna Kornaszewska - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej
11. Adam Pawełek -SPZOZ Belmed
12. Jacek Pruszkowski- lzba Rolnicza

oraz sottysi (wg. załączonej listy obecności)

Pkt 1.

Pan Bogusław Sikorski - Przewodniczący Rady Gminy rozpoczął XlX Sesję Rady Gminy, powitał gości i

radnych, stwierdzil quorum oraz odczytał proponowany porządek obrad, zaproponował punkt 3a

lnterpelacje i zapytania do Radnego Powiatowego

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

a) lnterpelacje izapytania do Radnego Powiatowego
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

a) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za2OL5 r.;
b) informacji o stanie mienia komunalnego;
c) sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki PublicznejiSPZOZ BELMED za2oL5 r.;

d) zapoznanie z opinią Regionalnej lzby Obrachunkowej o sprawozdaniach;
e) stanowiska Komisji Rewlzyjnej;
f) zapoznanie z opinią Regionalnej lzby Obrachunkowej o stanowisku Komisji

Rewizyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdań z finansowych Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za rok 2OL5;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za2OL5 rok;



c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZ)ZBELMED za 2OL5 r.;
d) udzielenie absolutorium wójtowiz wykonania budżetu za2oL5 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2016 rok
b) przyjęcia sprawozdania z dziatalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Belsku Dużym w roku 2oL5 oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej
c) przyjęcia: Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Belsk Duży
d) wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Belsk Duży w drodze darowizny

niezabudowanej nieruchomościgruntowej położonej w obrębie Ośrodek Mała Wieś
gmina Belsk Duży

e) okreŚlenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalnościw zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami ba terenie gminy Belsk Duży

f) przyjęcia regulaminu utrzymania porządku i czystoścl w gminie Belsk Duży
8) zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej
h) zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej,,Belmed" w Be]sku Dużym
i) przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na

dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policjiw Grójcu
7. Sprawozdanie Wójta z działalności od ostatniej sesji.
8. Zgłoszenie przez radnych nowych interpelacji l udzielenie odpowiedziprzez Wójta.
9. Zapytania iwolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Pkt 2.

Rada Gminy Belsk Duży jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad.

Pkt 3

Rada Gminy Belsk Duży jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie.

Pkt. 3a.

pan stanisław wiechowski

Mam pytanie do pana Radnego, co z naszym łącznikiem? Jak powiat widzi rozwiązanie tej sprawy?
Jakie są przymiarki do tej inwestycji? Jesteśmy gotowi na dofinansowanie. Jakie prace są
przygotowywane na naszym terenie? Jakie remonty cząstkowe zostały wykonane? Na jakim etapie
jest to zrobione?

pan lreneusz Bałut

Wiele jest spraw, które chcielibyśmy poruszyć. Wie Pan o tym, jako przedstawiciel komisji drogowej.
Wracam do drogi powiatowej Dobryszew-Trzylatków oraz drogi od pana Soboty w kierunku Belska
Małego. 3 miesiące temu żebrałem o wycięcie asfaltu na odcinku 15 metrów, żeby to naprawić bo
droga się załamywała. Na dziś zostawione są te nierówności. Należałoby to załatać asfaltem, a nie
zaklejeniem, bo to jest wycięte bardzo poważnie. Otrzymałem pismo, na temat wycinki drzew na



WYsokoŚci Pana Gradowskiego. Drzewa są duże, potężne. Obiecali mi do końca lipca, że to wytną.
NajwaŻniejsze jest, żeby na tej drodze od Grójca do Aleksandrówki, żeby przeszła równiarka, bo nie
ma gdzie zjechaĆ na pobocze. Nie jest to duży wydatek i obciążenie. Uwag było wiele, zobaczymy co
czas pokarze. Teraz jest sucho to ladnie by się to uleżało. Na wysokości Kółka w Wilczogórze, było
WYsYPane grysem, ale w mojej ocenie było to zrobione niedbale. Równiarką należałoby to wyrównać
te duŻe doły. To kruszywo starczyło by na dluższy odcinek. Na górce obok pani Wierzbickiej są takie
duże doły, że nie ma gdzie zjechać. Do kogo się zwrócić, żeby uzyskać te rzeczy?

pan stanisław wiechowski

W uzupełnieniu, chciałbym spytaĆ co ze szpitalem jaka jest sytuacja? Chciałbym pochwalićteż, za
skrzYŻowanie w Rosochowie, bo zostało poszerzone i można skręcić. Drugie skrzyżowanie, które
równieŻ trzeba poprawić to w Zaborówku do siódemki. Tam jest podobna sytuacja. Trzeba je
poszerzyć. Proszę mieć to na uwadze.

pan stanisław sitarek

Dziękuję za zaproszenie. Ja z reguly jak mam czas to jestem do dyspozycji. Wszyscy jeździmy po
drogach powiatowych. Drogi są w stanie katastrofalnym. Na inwestycje powiat przeznaczyl2 miliony
złotych. To pozwala na odbudowę 8 km. A mamy 600 kilometrów dróg, żeby to odbudować to
Powinno byĆ 20 km rocznie, wtedy po 30 latach możemy myśleć o nowej drodze. Niestety w powiecie
mówi, się Że nie ma pieniędzy, bo odziedziczyli zadłużenie po przedniej ekipie. Walczyłem jak

Przewodniczący Komisji Transportu o wpisanie 4 milionów jako wydatek sztywny na drogi. Chciałem
wProwadziĆ przejrzysty tryb remontów na 5 lat. Pozwoliłem podpisać sobie wniosek do wójtów i

burmistrzów z proŚbą o wskazanie inwestycje jakie widzieli by na swoim terenie. pozbawiło mnie to
szefostwa w komisji drogowej a następnie członkostwa w tej komisji. Na ostatniej sesji, w
interpelacjach pytałem się o remonty cząstkowe na terenie Belska. Zakończone są na terenie
Powiatu te wynikające z przetargów zewnętrznych. Na gminie Belsk remonty cząstkowe robi
Powiatowy Zarząd Dróg, najlepiej zglaszać to do PZD. Pan Dyrektor ma się tym zajmować. pismo

wYsYłaĆ z powiadomieniem do radnego, wtedy łatwiej jest to kontrolować. Najgorsza rzecz, to
Powinien byĆ jeden kierowca, w tej chwili w powiecie to jest dualizm władzy, Zarząd powiatu swoje,
PZD swoje. Co do ronda, też były interpelacje, pytałam jaki jest dalszy los tej inwestycji? To jest
z$roza ten wyjazd z Lewiczyna. Pan Starosta powiedział, że nie miałwpływu na projektanta, projekt
się robi. Prosiłem, żeby zamieścić sumę na budowę tego łącznika w projekcie wydatków na przyszĘ
rok. Pan Starosta powiedział, że spróbuje to wpisać. Patrząc na sposób działania Zarządu widzę to
czarno. Panowie z Zarządu jeżdżą po gminach, tam gdzie maja spolegliwych wyborców i obiecują.
MyŚlę, Że pan Adamczyk czeka na drogę Bartodzieje. Uzyskalem odpowiedź że do Wszystkich
Świętych będzie zrobiona ta droga. Co do szpitala. Szpital nadal generuje straty. Jest to 3,5 miliona
rocznie. Nic się nie robi, żeby zahamować wypływ pieniędzy. Niedługo będzie artykuł w prasie, że
zatrudniono ludzi i to nie lekarzy. Kiedyś oskarżano o to PSL, władza się zmieniła i dalej robi się to
samo. Szpital będzie istniał zawsze. Tylko kto spłaci te długi. Powiat albo Starostwo musi wystąpić
jako ten dobry wujek, żeby spłacić te długi.

Pan Andrzej Adamczyk



Dziękuję za odpowiedź w sprawie drogi Bartodzieje-Warpęsy. Mam pytania o Nową Wieś, powiat

sprzedał działkę kilka hektarów. Jaki będzie dalszy bieg tego? Będą z tego pieniądze? Co z tego

wyniknie?

pan stanisław sitarek

To nie jest sprzedaż, tylko była uchwała o sprzedaży. Na tej sesji były uchwały o sprzedaży hotelu
pielęgniarek - trwała 11 godzin. Chcą to sprzedać jako lokale użytkowe, poprzedni Starosta obiecał

sprzedaż z bonifikatami i pozwolił na inwestowanie, niektóre lokale są zadbane, Większość chce je

wykupić. Wcześniej powiat miał sprzedać bez warunków. Przegłosowano, uchwałę o zamiarze
sprzedaży. Będzie to burzliwo w prasie. Co do Nowej Wsi jest 32 ha po dawnym lnstytucie
Sadownictwa. W poprzedniej kadencji chciano to sprzedać, a to ostatni kawałek ziemi powiatu.

Niestety przegłosowano, bo potrzeba pieniędzy na inwestycje. Cztery lata temu dwie dzialki:28i32
ha sprzedano za cenę minimalną 117 tysięcy za hektar. Te 32 ha przylegają do drogi wojewódzkiej na

dlugości 800 metrów, więc to jest teren inwestycyjny. Gmina Warka chciała to odkupić od powiatu.

Pan burmistrz chce to kupić ale nie jest przygotowany. Natomiast Zarząd powiatu wystawił to do

sprzedaży. Jest ośrodek szkolno-wychowawczy w Jurkach itam jest 12 ha ziemi. Ośrodek utrzymał by

się na 2 ha i resztę też chcą sprzedać. Ten sprzedaje szybko, kto nie czuje się właścicielem - paser.

Pan Bogdan Zakrzewski

Chodzi o ustawienie znaku miejscowość Oczesały przy Trakcie oraz tablicę kierunkową na Grójec i

Belsk. Urząd wystąpił o te znaki w marcu 2014 roku. Do dziś nie ma znaku. Urząd gminy wystąpił z

pismem do PZD z 23 lutego. Otrzymałem odpowiedź, że tablica jest umieszczona. Podpisał Dyrektor

Adrian Jachoski. Drugiego znaku też nie ma i nie było. Czy PZD nie stać na te znaki, czy to wina

dyrekcji? Drugie pytanie wzdłuż Traktu Królewskiego wycięto gałęzie bo zwisały na drogę, zostawiono

to, te gałęzie przeszkadzają jak się jedzie. Trzeba to sprzątnąć. l sprawa byłaby załatwiona. Kolejne
pytanie w związku łącznikiem Skurów- Wilczogóra, czy coś się mówi na sesji powiatu czy też nie?

pan stanisław sitarek

Były na komisjach pisma od mieszkańców, było to omawiane, kierowane na zarząd. Ale tam się o tym

nie mówi. Co do oznakowania i zakrzaczeń, na stronie PZD jest telefon interwencyjny który jest

nagrywany, dobrze było by tam zadzwonić, pani jest odpowiedzialna za zarejestrowanie tego i

nadanie biegu. Zdziwiony jestem tym oznakowaniem Oczesał, bo Pan Dyrektor powiedział, że to już

jest dawno wykonane. Znaki też giną. To co mówiłem o dualizmie władzy. Gdybym wiedział wcześniej
o tej równiarce, to byśmy coś zrobili. Zgłaszać takie rzeczy z powiadomieniem radnego, wtedy
skuteczność będzie większa.

Pan Bogusław Sikorski

Przy okazji już trzeciej wizyty radnego i starosty sprawa oznakowania jest poruszana. Nie ma

możliwoŚci, żeby ktoŚ je ukradł. To kolejny raz na sesji jest poruszane. Też chciałbym powiedzieć, że

zapraszamy wszystkich radnych z naszego okręgu. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Najważniejsza

kwestia to polączenie ronda z droga powiatową. Proszę, żeby wypadało zorganizować spotkanie

inwestora i rady gminy, żeby wypracować wspólne stanowisko. Najważniejsze to zabezpieczyć środki,
jeżeli tego nie będzie to projekt nie pomoże



Pan Krzysztof Witczak

Czy będzie robiona droga od Starej Wsido Błędowa.?

pan stanisław sitarek

Za tym ciągiem drogowym Stara Wieś - Huta Błędowska wojowałem całą poprzednią kadencję. Nie

było woli na robienie tej inwestycji. lnne powiaty korzystają z tego. Powiat płoński zrobił

Schetynówkę która biegnie przez dwa powiaty i pięć gmin. W tej kadencji programu maksymalne

dofinansowanie to 3 miliony, można wyłożyć więcej z strony powiatu i gminy ale wojewoda daje

tylko tyle. Kosztorys był 5 mln 700. Czynnik społeczny - od grup producenckich i mieszkańców 150

tysięcy, 3 miliony gmina i powiat . Po przetargu Strabag chce to zrobić za L,5 miliona mniej. Co do

drogi Stara Wieś- Błędów - nie wiem. Tak jak robi się Schetynówki, co 8 lat jedna gmina dostaje

Schetynówkę. Jak się nie zmieni sposób finansowania to droga może być odbudowana w 2026 roku.

Pan Boguslaw Sikorski

Dziękuję za przybycie, mam nadzieję że przekaże pan nasze bolączki. Pojdzie pismo potwierdzające

nasze deklaracje.

Pkt.4a i 4b)

Pani Joanna Ciamarczan przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina za rok 2015 oraz
informację o stanie mienia komunalnego.

Pkt. 4c

Pani Marianna Kornaszewska przestawiła sprawozdanie finansowe z dzialalności Gminnej Biblioteki

Publicznej za rok 2015.

Pan Adam Pawełek przedstawił sprawozdanie finansowe z dzialalności Samodzielnego Publicznego

Zakładu OpiekiZdrowotnej BELMED za rok 2015.

pan lreneusz Bałut

Jaki jest stan osobowy pacjentów w tym roku, ponieważ w poprzednim była strata ok. 400 osób, z

czego to wynika? Proszę też o wyjaśnienie 2, 5 etatu lekarzy? Na jakich zasadach to jest?

pan Adam pawełek

Na koniec 2014 było zapisanych 5100 pacjentów, na koniec 2015 - ok. 4400. Nastąpiło w 2015 roku

zamieszkanie z tytułu osób nieubezpieczonych. W 2015 od stycznia wszedł system EWUŚ, NFZ usunął

wszystkie osoby nieubezpieczone. Po informacji w styczniu wyslaliśmy informację do ponad 400

osób informując, że osoby nieubezpieczone rejestrowały się w Powiatowym Urzędzie Pracy i to
powoduje ubezpieczenie człowieka. Odzew był niewielki. Wśród tych 400 są osoby, które kończą 18

lat. Przestają być ubezpieczone z tytułu ubezpieczenia rodziców i te osoby musza się zgłosić do

jednostek i udowodnić że nadal się uczą i wtedy mogą korzystać z ubezpieczenia z tytułu rodziców.

Zmuszamy te młode osoby, które do nas przychodzą żeby się zgłosiły i ubezpieczyły. Mamy trudną

możliwość, dotarcia do pozostaĘch, żeby się ubezpieczyły. Te 400 osób, które są nieubezpieczone o

tyle zmniejszył się stan posiadania. NFZ podwyższył stawkę kapitacyjną na jednego pacjenta, w



związku z tym nie wpływa to na finanse ośrodka zdrowia. Natomiast te osoby nieubezpieczone
chciały się ubezpieczyć i ci co skończyli 18 lat, rodzice zgłosili by w ZUS-ie, były by większe wptywy.

Jeden etat lekarza przypada na 2750 osób, podobnie jeśli chodzi o pielęgniarki. U nas wystarczy
jednej etati% kolejnego, według NFZ. W tej chwili mamy 3 etaty - doktor Chrzanowska i Pomykała.

Doktor lwanicki ma pół i Doktor Pańczak. Czyli zatrudniamy o Li% etatu więcej niż wymaga NFZ. TO

pochlania ok. 15 tysięcy miesięcznie, pokrywamy to z naszych środków. Dodatkowo zatrudniamy

lekarza ginekologa, który nie jest wykazywany do NFZ i nie ma z tego tytułu zwrotu. Te środki którymi
dysponujemy, pokrywany dodatkowe etaty lekarzy i lekarza ginekologa. Nie mamy problemu z

przyjęciem pacjentów, przyjmujemy tego samego dnia. 90% pacjentów chce być przyjętym przez

doktora Pomykałę. Tego nie da się zapewnić. W ubiegłym roku ta nadwyżka nie jest wysoka, ale

celem ośrodka nie jest generowanie zysków. Narastająco posiadamy 105 tysięcy zysku i to jest

przeznaczane na bezkolizyjne funkcjonowanie ośrodka. Nie zaciągamy kredytów jesteśmy

samowystarczalni. Za te pieniądze, które nam zostaĘ wymieniliśmy sprzęt komputerowy na 13

tysięcy i zakupiliśmy agregat prądotwórczy na konieczność systemu elektronicznego, przyspieszy to

obsługę wizyty. Nie możemy sobie pozwolić na brak prądu. Ten agregat w tym roku robimy instalację.

l przechodzimy na elektroniczna weryfikację. Mniej więcej 30% zgłasza się tylko po receptę. Od

stycznia 2016 pielęgniarki mogą przepisywać recepty na kontynuację leku, u nas jest jedna taka

pielęgniarka. Dr lwanicki głównie wypisywał recepty. Poszukujemy lekarza, który zastąpi panią

Pańczak, bo też nosi się z zamiarem emerytury, bo czeka jedynie na zastępstwo. Nie ma

zainteresowań pracą w ośrodkach zdrowia. Tak jak generujemy własne środki, gospodarzymy się tym

co mamy. Dodatkowo zatrudniony lekarz i ginekolog świadczy że chcemy dobrze dla pacjentów, z

tego co zostanie to kupujemy sprzęt.

Pan Bogusław Sikorski

Czyli mamy 3 etaty lekarskie? W związku z sytuacją dr lwanickiego nie nastąpi zmniejszenie etatów?

pan Adam pawełek

2,5 etatu na umowę o pracę i pół na umowę cywilno-prawną to jest w sprawozdaniu. Dr lwanickiego

zastąpi pielęgniarka, która będzie wypisywać recepty. Elektroniczna wersja spowoduje szybszą

obsługę wizyty pacjenta.

Pan Krzysztof Witczak

lle kosztuje nieubezpieczony, który chce skorzystać z pomocy lekarza?

pan Adam pawełek

Ośrodek nie może przyjmować pacjentów nieubezpieczonych i żadnych pacjentów prywatnie. NFZ

wykupując czas pracy lekarzy, nie zgadza się na pracę prywatnie. Jeśli chodzi o ratowanie życia nie

ma znaczenie ubezpieczenie. Nie weryfikujemy gdzie i jak jest ubezpieczony pacjent. Jeśli w EWUŚ-u

pacjent jest na czerwono albo podpisuje oświadczenie i jest przyjęty, ale my tego nie sprawdzamy.

My te oświadczenia wysyłamy do NFZ i oni to sprawdzają.

Pan Bogusław Sikorski



Jak nieubezpieczony podpisze oświadczenie a osoba nie jest ubezpieczona, to potem NFZ dochodzi
od takiej osoby o zwrot kosztów.

Pkt.4d}

Pan Bogusław Sikorski odczytał uchwałę Pł.118.2016 Składu Orzekającego Regionalnej lzby

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2! kwietnia 20L6 roku w sprawie wydania opinii o
przedlożonych przez WÓjt Gminy Belsk Duży sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015 rok.

Pkt.4e)

Pan Jarosław Cąderek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odczytał opinię Komisji

Rewizyjnej Rady Gminy Belsk Duży z dnia 27 maja 2016 roku. Pan Tadeusz Szydłowski -
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytai wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia ż7 maja 2016.

Pkt.4f)

Pan Andrzej Adamczyk odczytał uchwałę nr Pł,201.2016 Składu Orzekającego Regionalnej lzby

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Belsk Duży wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi

Gminy.

Pkt.5 a)

Pan Zbigniew Byrskiodczytał projekt uchwaĘ.

Rada Gminy Belsk Duży po rozpatrzeniu zatwierdziła sprawozdanie jednogłośnie - uchwała nr

xlxlgs12016

Głosowanie było jawne, głosowało 14 radnych obecnych na sesji. Uchwala została przyjęta 14

głosami jednoglośnie.

Pkt.5b)

Pan Bogusław Sikorski odczytał projekt uchwaty.

Rada Gminy Belsk Duży po rozpatrzeniu zatwierdziła sprawozdanie jednogłośnie - uchwała nr

xlxl96l2oL6

Głosowanie było jawne, głosowalo 14 radnych obecnych na sesji. Uchwała została przyjęta 14

głosami jednoglośnie.

Pkt 5c)

Pan Andrzej Adamczyk odczytał projekt uchwały.

Rada Gminy Belsk Duży po rozpatrzeniu, zatwierdziła sprawozdanie jednogłośnie - uchwała nr

xlxlg712016

Głosowanie było jawne, głosowało 14 radnych obecnych na sesji. Uchwała została przyjęta 14

głosami jednogłośnie.



Pkt.5d}

Pan Zbigniew Byrskiodczytał projekt uchwały.

Rada Gminy Belsk Duży po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdań finansowych udzieliła Wójtowi
Gminy Belsk Duzy absolutorium jednogłośnie. Uchwała nr XlX/98/2016

Głosowanie było jawne, głosowało 14 radnych obecnych na sesji. Uchwała została przyjęta 14

głosami jednogłośnie.

Pkt 6a)

Pan Bogusław Sikorski odczytał projekt uchwaĘ wrazz uzasadnieniami

Rada Gminy Belsk Duży przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XlX/99/2OL6

Pkt 6b)

Pan Andrzej Adamczyk odczytał projekt uchwały.

Rada Gminy Belsk Duży przyjęła jednogłośnie uchwałę nrXlX/700/20t6

Pkt 6c)

Pan Zbigniew Byrskiodczytał projekt uchwały wrazz uzasadnieniem.

Rada Gminy Belsk Duży przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XlX/LOL/2O1,6

Pkt 6d}

Pan Bogusław Sikorski odczytał projekt uchwały wrazz uzasadnieniem.

Rada Gminy Belsk Duży przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XlXlL02/2O76

Pkt.6e)

Pan Andrzej Adamczyk odczytał projekt uchwały.

Rada Gminy Belsk Duży przyjęła jednogłośnie uchwałę nrXlX/7O3/2Ot6

Pkt 6f)

Pan Zbigniew Byrskiodczytał projekt uchwały.

Rada Gminy Belsk Duży przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XlX/LO4{2OL6.

Pkt.6g)

Pan Bogusław Sikorski odczytał projekt uchwaĘ.

Rada Gminy Belsk Duży przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XIX/LO5|2OL6

Pkt 6h)



Pan And rzej Adamczyk odczytał projekt uchwały.

Rada Gminy Belsk

XlX/10 6lż01,6.

Pkt 6i}

Pan Zbigniew Byrski

Duży przyjęła większością głosów, jeden głos wstrzymujący - uchwała nr

odczytał treść uchwały.

Rada Gminy Belsk Duży przyjęła jednogłośnie uchwałę nr X|X/I}7 /2016

Pkt.7

Pan Wójt Władysław Piątkowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Radni,

Nie chciałbym, żeby to się zamieniło w galę oscarową, gdzie się dziękuje za wszytko. Dziękuję za

absolutorium. To absolutorium, to dla nas wszystkich, jak te kwiatki, po jednym dla mieszkańców,
radnych, sołtysów i dla pani Skarbnik, i jeden został dla pracowników gminy. Nawet jak nie ma na

sesji pracownika, to wnioski i uwagi trafiają do poszczególnych osób odpowiedzialnych. Nie ma

ginących informacji, już to dopracowaliśmy. W ubiegłym roku byt zdublowany rok wyboczy, Każdy
chce coś zrobić i się wykazać. Rok 2014 był bardzo pracowity na 2015 przeniosło się wiele zadań.

KończyliŚmy tak naprawdę dwuletni rok rozliczeniowy. Uważam, że nadmierne chwalenie też jest nie

dobrze. Proszę zobaczyć w uchwałach jakie jest zaangażowanie sottysów imieszkańców w zadania.
Pokażcie, gdzie mieszkańcy wychodząz inicjatywą, żeby wykonać zadanie. To jest mechanizm, który
się nakręca. Nikt nie jest doskonaly. Zdarzają się pomyłki, niedociągnięcia. Jest organ kontrolny
Komisja Rewizyjna, można składać wnioski do tej instytucji że jest nie gospodarność itd.... Dlaczego o

tym mówię, bo najczęściej obrywają ci co najmniej zawinili. Mam obowiązek wysłuchać uwagi. Nie
chcę, żeby na naszej wsi sprawy były rozwiązywane nie po naszemu. Jesteśmy wielką rodziną. Na wsi

wszystko się zaczyna i kończy. Powiem o sprawach, o których się należy, dziś był ostatni przetarg na

drogę w Jarochach. Ceny paliwa i masy są takie, firmy szukają roboty a gminy nie mają pieniędzy.

Pani Skarbnik nam to przeliczy to może zrobimy jeszcze jakieś podejście w tym roku. Proszę zobaczyć
jaka jest kondycja gminy. Zarzut Janosikowego podnoszony wielokrotnie, to nie znaczy że źle
gospodarujemy. Mamy nadwyżkę, bo staracie się o dodatkowe środki. Jak traktujecie tych co placą

podatki. W tamtej kadencji od pierwszego dnia był radykalizm, udało się doprowadzić do tego że u
nas inwestują. To że mamy pieniądze i możecie je wydawać, bo stworzono w gminie iw radzie klimat
dla tych którzy nam płaca te pieniądze. Czasy sami wiecie jakie są. Jeśli prowadzi się to mądrze i

macie czym rządzić. To spowodowało, że rozpoczęliśmy tyle zadań. Na razie się dogadujemy.
JesteŚmy po przetargach, na następnej sesji przedstawię bo przeznaczyliście pieniądze na

zagospodarowanie terenów zalewu i centrum. Musimy zebrać wodę z całego terenu Beska od parku,

przez teren gminy po straż i szkoly rurą 30 do separatora jak na osiedlu Południe. To jest bardzo

ważna inwestycja dla nas. Te tereny są na glinie, jak pójdzie deszcz to jest mała powierzchnia

biologicznie czynna i zostaje woda. Są prace techniczne od plotu pana Żółcika do Kozietulskiego żeby

zagospodarować w tym roku. Chcemy ogłosić nabory - październik/listopad. 500 tysięcy na

miejscowość. Coś wymyślimy. Kwoty wzrosły. Jak coś kosztuje taniej to wychodzi drożej. Zawsze

budżet jest niedoszacowany i trzeba dokładać. Sprawy uzgodnień branżowych, chcemy żeby to było

zrobione z oświetleniem, rozwiązaniami drogowymi itd, Jeśli chodzi o modernizację, są takie



procedury, Że czeka się 4 miesięcy na wymianę lamp, na zgodę. Wydajemy pieniądze na dokumenty,
ekspertów, doradców. Wszystkich nie da się zadowolić. Pewne rzeczy robiło się szybciej a dziś trzeba
czekaĆ. To co dziŚ było przedmiotem uchwaly zmian w budżecie, to zadania do końca sierpnia - od
ogrodzeń, po chodniki i remonty w szkołach. To są co raz większe pieniądze. Dokumentacja a nie
wykonanie, na oŚwietlenie 8,5 tysiące. Kosztorys inwestorski to 200 tysięcy z hakiem na wymianę
instalacji w szkole. To są bardzo drogie rzeczy i w tej chwili dotyczy to szkoĘ to nas sprawdzają
bardzo. Dla oszczędności kilku tysięcy nie będę narażał glowy. Jak nie będą się dokumenty zgadzały to
jest komisja Rewizyjna i prokuratura w Grójcu. Nasze pomysły, które są normalną rzeczą na poziomie
gminy stają się bezsensem. W tej chwili trzeba zrobić dokumentacje na 6 słupów. Postawienie z

dokumentacją i uzgodnieniem trwa kilka miesięcy, a nie mówimy o kosztach. Kiedyś na pograniczu

Jasieńca postawić jedną lampę koszt 7 tysięcy to było drogo, a dziś to było by bardzo tanio. Chcemy
to robiĆ ale zachowania procedur wymaga od nas prawo, zasady spółek skarbu państwa. Będziemy
się starali, proszę o cierpliwość w sprawie oświetlenia. Na komisjach mieliście więcej przedstawione.
Przykro, Że w tej całej robocie najwięcej kosztują urzędnicy i papiery a wartości to 30-40 procent.
Chcę wróciĆ do tego planu jeszcze. Przedstawiłem na komisjach, ale ważne żeby sottysi też o tym
wiedzieli. Właściciel gruntów w Starej Wsi, pan Borzewski - napisał skargę że Rada Gminy pozwalając
na rozbudowę Ferrero spowodowała że nie może sprzedać gruntów po takiej cenie jak by chciał.

Sprawa siłowni wiatrowych jest zamknięta. Ta zmiana planu, on będzie uchylony w pewnej części -
siłownie wiatrowe zostaną zdjęte. Dostaniecie do zaopiniowania, do czego te grunty będą. Firma

chce się rozbudować, ale nie w tym roku - nie martwcie się. Chcemy im pozwolić, ale tak, żeby ich nie

było widaĆ. Zawrzemy zapis, że uchylamy te wiatraki, Ferrero już wiatraki nie interesują a przyszłości

może postawią jedną halę produkcyjną. Ta zmian w planie potrzebna, żeby zamknąć wiatraki, i

obniżkę ceny ziemi. Sprawa tej skargi to mieszkańcy Łęczeszyc wiedzą jak byto. Komisja Rewizyjna

będzie się posiłkowała geodetami i prawnikami. Mszczą się sprawy, które nie były załatwione w
odpowiednim czasie. W 2009 roku można było załatwić sprawy własnościowe jeśli chodzi o drogi.

Jeżeli nie mamy spraw własnościowych tak jak powinno być. Żeby wiedziat że gmina mu zabrała albo
on ma gest i daje gminie. Większość oddając grunty nie mrugnie nawet okiem. Dziś uzyskanie mapy

to 3 miesiące z Ośrodka. Od kwietnia czekamy na mapy na Łęczeszyce na studnię. Ogranicza to nasze

działanie w urzędzie. po prostu mechanizm, chroniący przed błędem spowodował spowolnienie
procedur. Jestem dobrej myśli, bo Starosta jest przychylny na tyle ile może być. Sprawa ronda, jest to
zadanie powiatu. Wykup mieszkań i danie gruntów jako zadanie gminy to bzdura. Nie można nam

nakazać oddania gruntów, obowiązują reguły. Jeśli mamy dać grunty to na zasadach, pod warunkami
i na warunkach. Kilka rueczy zostało zrobionych na drogach powiatowych, tylko zapytajcie ile nas to
kosztowało. Robimy to dla nas. Jesteśmy niezależnym organem samorządowym. Znam powiaty, gdzie

dokładają do dróg gminnych. Jest to zadanie powiatu. Oczekiwałem że Starosta przyjedzie zloży
propozycję. Pojechała delegacja i rozeszlo się po kościach. Proszę się nie dać wmanewrować, że to
będzie wina gminy jak nie będzie wyjazdu. Pieniądze w marcu były dane na drogę w Bartodziejach,

czy jużjest droga? Dokumentacja na rondo jest robiona w Mińsku Mazowieckim. Ciągle się rozbijamy
o coś. Trzeba przekazać działki wraz z budynkami i proszę wykupić budynki pod drogę. Od

mieszkańców wykupić te mieszkania to 253 tysięcy. Niektórzy robią mi przypominki, że gminie

proponowano wykup ale gmina nie chce. 10 lat temu można było to wykupić za grosze, Ci ludzie nie

chcą rozmawiać. Musimy iść w tym kierunku bo to zadanie powiatowe. Oczekuję, że powiat wykupi

mieszkania my dołożymy do drogi i przekażemy działki, Napisali do mnie zaproszenie na dwa dni

przed, że zapraszają mnie na komisję drogową. Obowiązkiem gminy nie jest budowa tego łącznika,

całe zadanie to 1 milion nie licząc tych 253 tysięcy. Jak nie chcecie dróg w swoich miejscowościach to
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zrobimy to i przejemy zadania powiatowe.

zwykłą sprawiedliwość, to co zrobimy tu to
się nic.

Pkt 8

Chodziłem, żeby posprzątali tę drogę do Golian. Chodzi o

zostanie dla mieszkańców. Od nas żąda się tyle, a nie daje

pan Jacek pruszkowski

Jestem obsenvatorem tego wszystkiego. Dziękuje Radnym, Wójtowi i pani Sołtys za inwestycję w
Małej Wsi. To rozwiąże problem. Jest to robione solidnie, najpierw odwodnienie potem droga.

Bardzo Wam za to dziękuję w imieniu mieszkańców. Druga rzecz, jak wyjdzie taki radny powiatowy,

mówi jak jest źle, a ile on by zrobił. Zwrócicie mu uwagę, że jest przedstawicielem powiatu. Kampania

się skończyła. Komisja rolnictwa w powiecie ma obowiązek mnie zaprosić. Raz mnie zaprosili jako

szefa Powiatowej lzby Rolniczej. Dziękuje za cierpliwie wysłuchanie. Odnosząc się do pana Wójta
bardzo dziękuję Radnym, że jeśli chodzi o te wiatraki, że ten temat zostanie zakończony. Jeśli ktoś

miałby pytania do mnie to ja chętnie.

pan lreneusz Bałut

Te nasze pytania do radnego powiatowego uważam za bezprzedmiotowe, bo nic to nie wniesie.
Ponawiam, żeby jakość wystąpić z pismem do PZD żeby te sprawy które poruszałem czy oni są w

stanie zapłacić za przepust u pana Piechala w Wilczogórze? Przepłukany ten przepust ale trzeba to
zrobić od nowa. Nie przekopię tego, bo ludzie nie będą mieli dojazdu. Proszę o informację w ciągu

tygodnia i wykonam to za darmo, żeby to już nie wracało. Składamy podziękowanie dla firmy, która

robiła remonty cząstkowe. Zupełnie inne podejście do sprawy. Składamy podziękowanie na ręce pana

Wójta za ten remont. Poprosiłem za panem Zlemanem żeby zrobili kawałek, nie było problemu i

wykonali. Z tym przepustem chciałbym się dowiedzieć w ciągu tygodnia.

Pan Bogusław Sikorski

Czy ktoś jeszcze?

Pan Krzysztof Witczak

Czy te opóźnienia w pozwoleniach z Kozienic, czy to reperkusje za protesty związane z linią średniego

napięcia? Firma ECOfruti zmieniała tor rowu melioracyjnego, do pana Witaszka jest wąsko, tam

zostało 13 metrów, czy gmina mogłaby to dokończyć, było by to zakończenie sprawy. Bo należy

wykonać prace, bo na tym odcinku ściąga samochody,

Pan Wójt Władysław Piątkowski

Gdy chodzi o te linie, to wygląda inaczej. Jest sprawa linii 400kV - gdzie są protesty w Pniewach. To ja

tłumaczylem. Odbyła się rozprawa administracyjna. Jak emocje opadną to da się porozmawiać. Ale

sprawa 400kV jest poza naszym zasięgiem. Korytarz energetyczny został uchwalony w 2006, i to
uważajmy za zamknięte. U nas jest linia 100kV, czyli to co było przedmiotem rozprawy

administracyjnej. Nie dajcie się w manewrować, że gmina wydaje pozwolenie. Organem wydającym

zezwolenia jest Starostwo. U nas szło zasilenie Błędowa, czyi linia od Grudzkowoli do Lipia. To nie jest

spisek z Ferrero. To nie jest nasz przedmiot zainteresowania. My mamy rozdzielnię na Kępinie. Jak tej

linii nie puszczą to Błędów nie będzie miał prądu. Naszego im nie damy. Sprawa jest taka, organy
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państwowe napisały, że linia jest nieszkodliwa, nie oddziałuje na mieszkańców, ani RDOŚ aniSanepid
nie widzi zagrożeń ze strony tej linii. Na studnię do sadu potrzeba pozwolenia i operat. Teraz Starota
wyda pozwolenie. Ja przyjąłem zgłoszenie o postepowaniu administracyjnym. Na niskim napięciu
ludzie się dogadali, pozałatwiali sobie trafa i słupy. Pytanie czy wlaściciel da postawić slup czy nie. Do

tej setki jeżeli mieszkańcy nie wyrażą zgody, to ich nie zmusza. Chyba, że zapłacą pieniądze. Pan
Borzewski zalecił polożenie tych przewodów w pasie kolejowym. Otóż kładzie się 3 kable tam musi

byĆ odstęp 80 cm od kabla. l pas 2,4 jest zajęty. My nie mamy takich możliwości w pasie kolejowym.
Nie ma takiej możliwości. Albo będą rozmawiać z prywatnymi albo postawią te słupy. Byłem w
Mszczonowie na spotkaniu i pan z PGE powiedział, że macie czas do lipca się dogadać a potem idzie

specustawa. Bo prąd ma ptynąĆ jesienią przyszłego roku. Jeśli eksperci mówią, że to jest nieszkodliwe.
A jak zażądam raportu na to, to okazuje się, że będzie to przekroczenie uprawnień. Prawo

energetyczne jest takie, że jak jest strategiczna inwestycja to nikt się nie pyta. Jest korytarz i mogą się
tam bujaĆ jak chcą. To jest kwestia opłatności i umieszczenia ich tak, żeby nie przeszkadzały. Będą się
właŚcicieli pytaĆ o zgodę. Gmina nie ma żadnego wpływu czy ta inwestycja powstanie. My robimy
Grójec, Btędów, i Belsk. To co była decyzja środowiskowa na Wolę i Wólkę to taką samą wydał Wójt
Błędowa dwa miesiące temu. Chodzio to, żeby właściciele się dogadali albo powiedzieli nie. Tutaj nie
ma możliwoŚci wywłaszczenia i pozwolenie wydaje starosta. Trzeba wiedzieć, kto jest organem
decydującym. Ani Rada Gminy, ani Wójt Belska nie wydaje zgody. To nie jest właściwość organu.

Sprawa była przegapiona na etapie planowania tego korytarza, Lasy zgadzają się jeśli słup ma

wysokoŚĆ 60 metrów. To co radny mówił w sprawie tej rury. Przy taki robotach jak na Małej Wsi. Jak

rada pozwoli sfinansować to zrobimy to własnym sumptem.

pan lreneusz Bałut

Byla rozmowa Dyrektorem z panem Kępką i miała być druga pula. Nie wiem czy to przegapili,

Pan Andrzej Adamczyk

W tamtym roku poszerzono wyjazd na lokalówkę z siódemki, trzeba by na to asfaltu położyć, bo przez

jesień wyrwą ten kawałek, żeby polożyć dywanik, Każdy się tam teraz mieści.

paniwioletta kowalska

Chodzi o działkę pana Matysiaka, dochodzi tam rów od Aleksandrówki, na jego działce cały rów jest

zasypany. Jakby byty opady to zalewa wszystkich pod lasem. Tam się piętrzą te drogi. Tam były

śladowe ilości a teraz nie ma nic.

Pan Wójt Władysław Piątkowski

Trzeba sprawdzić czy to jest rów ewidencyjny. Jeszcze rowy melioracyjne są w Powiecie. Trzeba to

zgłosić pani Perkowskiej. l to bardzo prędko. Gminy będą miały kolejną rzecz czyll spółki wodne w
swoich kompetencjach. To co skłóca Wójta z mieszkańcami. Przerzucają nam zadania rządowe.

Zobaczymy kto jest właścicielem.

paniwioletta kowalska

W ostatnich dniach zostało to zasypane i zaorane.

Pan Bogdan Zakrzewski
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W związku z jesienią, będzie tłuczeń na drogach. Czy jest możliwość wykorygowania drogi na

oczesałach?

Pan Wójt Władysław Piątkowski

Trzeba to wprowadzić na komisjach. Bo wykorytowanie to budowa drogi, tylko bez asfaltu. Proszę do

komisji, że najpóźniej do 20 lipca będzie rozeznanie finansowe, ile pieniędzy nam zostalo. Przetarg

na drogę w Jarochach wygrał Strabag. Byłem w poniedziałek u Marszałka podpisałem umowę

podpisałem umowę na 140 tysięcy z FOGRU. Te pieniądze się wyjaśnią po 15 lipca. Czekamy na

decyzję Ministerstwa na Halę. Proszę poczekać cierpliwie. Do końca lipca już będziemy wiedzieli. Te

drobne roboty będziemy robić. Nie mówię, że zrobię czy nie, bo decydują radni. Nie wiem ile nam

zostanie. Ta nadwyżka co została, bo trzymamy na halę, pochodzizzadań które zrobiliŚmy za swoje

pieniądze a platność była 31 grudnia. Nie będę mówił ile, bo dopóki się nie zakończy to nie wiem ile

mamy. To że firma zrobi to za 60 tysięcy mniej niż kosztorys, nie znaczy, że mamy 60 tysięcy w

kieszeni. Będziemy wiedzieli ile nam faktycznie zostanie dopiero po rozliczeniach. Na koniec, dwa

tygodnie temu została skierowana sprawa do sądu przez Wójta Błędowa sprawa dotyczy drogi na

Koźlu. Byli mieszkańcy, którzy tam mieszkali. Najpierw skarżyli że doĘ i nie można przejechaĆ, teraz

skarżą że pył leci im na jabłka.

Pkt 9

pan stanisław wiechowski

Mam pytania i zapytanie do pana Pruszkowskiego. Chodzio to prawo wodne? Wie pan coŚ? Czy lzba

działa w tej sprawie? To poważne zadanie, bo to obciąży gminę. lzby powinny naciskaĆ, żeby tak nie

było. Burza przeszła deszczu nie ma. Trzeba myśleć o innym systemie prawnym uregulowania tej

sprawy. Jako lzby Rolnicze macie prawo zadawać pytania kto to będzie finansował? Gmina nie

udźwignie tego ciężaru. Tam las rośnie na tych rowach. Trzeba się liczyć, że zadanie nas nie minie.

Studnie nie rozwiążą problemu. Przez mądra gospodarkę wodną i spółki, które powstaną to będzie

ich zadanie tworzyć zbiorniki retencyjne.

pan Jacek pruszkowski

połowę ze środków pRoW 126 chcą przeznaczyć na zapobieganie skutkom suszy. l wykorzystaĆ to

przez spółki wodne i gminy, Te środki nie musza być wydawane na ciągi. Ma to służyĆ Żeby klęski

miały mniejsze skutki. Połowa środków PROW L26 ma być na spółki wodne. W niektórych miejscach

spółki działają. oficjalnie są nowe projekty, które uderzają w rolników. Są konsultacje w tej sprawie.

W projekcie były duże opłaty za wodę do procesów technologicznych. Nie chcę przesądzaĆ ale to jest

straszenie opłatami. opłaty są planowane niższe. Z ramienia CopaCogeca zostałem jej

przedstawicielem w Komisji Europejskiej na 6 lat. Z racji, że limit kryzysowy jest duŻo niŻszy W tym

roku, złożyliśmy wniosek o zwiększenie. Jest to stanowisko wszystkich rolników do KE. Nie liczmy Że

Komisja Europejska nam pomoże. Mocno działaliśmy o tę umowę handlową z USA. Bo nie wiecie ile

będzie konsekwencjidla rolnika. Mam wewnętrzne dokumenty ze Stanów, planują przyjąĆ 14 tysięcy

ton jabłek z Europy. Zabezpieczenia ich rynku są takie, że jabłka będą sortowane w sortowniach tylko

na rynek USA. Jest jeszcze szereg innych fitosanitarnych zabezpieczeń. Wielkich szans nie ma,

poratowaniem cen przemyslu jest wycofanie.

pani Bożenna korzenko
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A co z tym VAT-em? Co pisaliście pismo?

pan Jacek pruszkowski

Ministerstwo Finansów uznało że Vat trzeba odprowadzić i nie ma dyskusji.

pani Bożenna korzenko

A jak wygląda z tym Ukraińcami? Bo wstrzymują wizy?

pan Jacek pruszkowski

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ustaliło proccdurę, że cedują to na zewnętrzne ukraińskie firmy,
które się tym zajmują . Przetrzebili naszych urzędników, więc procedura byla sprawna i przejrzysta,
było wiadomo co się dzieje, obecnie wiecie jak to wygląda. Gdzieś coś nie działa, teraz decyzją MSZ i

słuŻb związanych z bezpieczeństwem jest żeby to wróciło do naszych urzędników. l mimo kosztów,
żeby zajmować się tym w kraju.

Pan Wójt Władysław Piątkowski

W tej ustawie też jest napisane. Odnośnie wód opadowych. Mówiliśmy o zbiorniku na Woli. Są dwie
opłaty dla gmin, jak będzie to zrobione do Kraski to będzie wyższa oplata a jeśli pójdzie do zbiornika
retencyjnego to jesteŚmy zwolnieni z opłaty. Chodzi o to, żeby woda nie szła do morza tylko
gospodarowaĆ, chodzi o budowanie lokalnych miejsc do gromadzenia wody. Okazało się to dobrym
kierunkiem. Żeby odtworzyć te zbiorniki, tam gdzie jeszcze jest na gruntach wiejskich , są pieniądze w
WFOŚiGW i to jest dobre, trzeba to robić, Jeszcze prośba do sołtysów. Ja żadnego gruntu wiejskiego
nie zabrałem. Do końca tego roku jest czas na zgłoszenie tych gruntów na własność sołectw. Jak nie
zrobimy tego do końca roku to przejdą na Skarb Państwa. Nie będzie to wspólnota gromadzka. Jak
gmina przekaże to pozostaje wieś właścit:ielem. Po okrężnej drodze, żeby inwestować w te zbiorniki.
Gdzie jesteŚcie władający samoistni to trzeba wam przypomnieć, żeby to zrobić. Powiat dostanie
gotowe wykazy gruntów Skarbu Państwa na wsiach.. Trzeba zgłosić, my to uregulujemy jako własność
komunalna, jako zarządzeniem przekazuje się na samorząd.

Pkt 10

Przewodniczący Bogusław Sikorski podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady XlX Sesji

Rady Gminy

Obrady trwały od godziny 10.].0 do godzir,,t, 1,4.2C,

Na tym protokół zakończono.

protokółowała:

r łrlerwą w godzinach 1t"45 do godziny I2.L0
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