
444ą#-,=-,

Protokól z Sesji nr 7 |2016

XX Sesji Rady Gminy Belsk Duży

Z dnia 15 lipca 2016 roku

Stan Rady - t3, nieobecnych 2 (wg zalączonej listy obecności)

Spoza Rady udział wzięIi:

].. Władysław Piątkowski - Wójt Gminy
2. Joanna Ciama rczan - Skarbnik Gminy
3. Renata Ostatek - Sekreta rz Gminy
4. Ludwik Kępka - inspektor UG

5" Janusz Honory - dyrektor ZGK

Pkt 1.

Pan Bogusław Sikorski - Przewodniczący Rady Gminy rozpoczął XX Sesję Rady Gminy, powitał gości i
radnYch, stwierdził quorum oraz odczytał proponowany porządek obrad, zaproponował
wprowadzenie punktu 5 Sprawy różne.

L Otwarcie obrad. Stwierdzenie quorum.

2, Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) Uchylającą uchwałę nr XlXlLO712016 Rady Gminy Belsk Duży z dnia !7 czerwca 2o'J,6 r. w

sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na

dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej policjiw Grójcu.
5. Sprawy różne

6. Zamknięcie obrad

Pkt 2.

Rada Gminy Belsk Duży przyjęła zaproponowany porządek obrad jednogłośnie.

Pkt 3

Rada Gminy przyjęła protokół z poprzedniej sesjijednogłośnie.

Pkt.4a

paniJoanna ciamarczan



Na poprzedniej sesji była podejmowana uchwała zmieniająca budżet, została przeznaczona kwota na

dofinasowanie dla policji i Rada podjęła drugą uchwałę w celu przekazania Środków i upowaŻnienia

wójta do podpisania porozumienia. Regionalna lzba Obrachunkowa zakwestionowała obowiązek

podejmowania takich uchwał, ponieważ przepis nie obowiązuje. W związku z tym naleŻY naPrawiĆ

stan prawny. Porozumienie jest podpisane z naszej strony i dostaną do końca lipca jak podpiszą.

Pan Bogusław Sikorskiodczytał projekt uchwały wrazz uzasadnieniem.

Rada Gminy Belsk Duży przyjęła uchwałę jednogłośnie - uchwała Nr XX/108/2016

Pkt.5

Pan Janusz Honory

okazuje się, że w czasie deszczy nawalnych spłynęła ściana zbiornika na Osiedlu Południe. MyŚlimY,

żeby zamiast tej ziemi trzeba będzie zastosować suchy beton, bo takie sytuacje mogą się powtórzyĆ.

Zbiorniki liczy się na t5 minut deszczu nawalnego. Proponujemy, Żeby zamiast ziemi, zastosowaĆ

suchy beton i zastosować te jomby i te płytki, i to powinno zabezpieczyĆ sytuację. W jednym miejscu

jest wyrwana studzienka. Pan Markowski zaproponował, że zrobi to w formie jakiej było. Ale zróbmY

to tak, żeby taka sytuacja się nie zdarzyla ponownie.

Pan Bogusław Sikorski

Jeśli poprawiać to, to należy się zabezpieczyć na przyszłoŚĆ, Żeby sytuacja się nie powtórzyła.

Pan Janusz Honory

To jest liczone na średni opad. Na tak duży opad, powinien być inny system i to są duŻe koszty a taki

opad zdarza się raz na ileś lat. Zbiornik jest pojemności 250 m3. Możemy się dodatkowo

zabezpieczyć, ale tam jest spadek i przez tą bramę. Ogrodzenie nie jest ruszone, jedynie ta Ściana

ucierpiała.

pan lreneusz Bałut

Suchy beton to nic nam nie pomoże. Suchy beton też wymiecie, bo ma to do siebie, Że pójdą ubijarką

i się nie ruszy, trzeba tam zrobić wzmocnienie. Nie byłem tam. Nie wiem czy w tej materii CzY nie

potrzeba zrobić jeszcze jakieś żebrowe zabezpieczenie. Ponieważ ulica będzie robiona asfaltem to

wyprowadzić to tak, żeby tego już nie było. Czy to wszystko poszło do zbiornika?

Pan Janusz Honory

Nie ma czołowego uderzenia, bo to spływa do zbiornika. Po to jest kanalizacja i to płynie kanalizacją.

Jak robimy już tę drogę to można to pokryć dywanikiem. Są różne suche betony, niektóre są

naprawdę twarde. Będzie 1,5 metra i wsadzi się 10 ton i nie będzie możliwoŚci żeby to było zmyte. To

się przelewa jak nie odbierają deszczu studzienki.

Pan Andrzej Adamczyk

Czy to jest popa rte ja kąś wied zą f achowca?

pan lreneusz Bałut



Nie neguje nic. Mamy prosty przykład jak po deszczach zalało metro w Warszawie. Może te
/ studzienki nie odbierają tego napływu.

paniJoanna ciamarczan

kanalizacja nie działa, bo najpierw musi być zrobiona ulica żeby działały.

Pan Janusz Honory

Są zaŚlepione folią, żeby ten piach się nie nasypał do środka. Po to to jest. Nie po to żeby płynęło
wierzchem. To ma płynąć kanalizacją.

Pan Janusz Honory

Jak wal się przerwie to robi się dziura. To się przelewało idlatego jest uszkodzone.Zapraszam to
obejrzymy.

pan stanisław wiechowski

Co w sprawie tego ujęcia wodnego w Łęczeszycach?

Pan Janusz Honory

Czekamy na mapę dzialki. Nasze starostwo jest tak prężne i nie mamy mapy i nie możemy działać.
Mamy juŻ praktycznie projekt na zbiornik. Czekamy na decyzję sanepidu - w przyszłym tygodniu
Powinna byĆ. Jeżeli chodzi o ujęcie to czekamy na mapę. Czekamy już z półtora miesiąca. Już jest
wszystko pomierzone, czekamy na pieczęć Starostwa. Wtedy zlecamy projekt studni. Chcemy zrobić
odwiert, Będziemy wiedzieli jaki jest charakter wody i wtedy możemy dalej podejmować działania.
lednoczeŚnie są robione mapy na trasę od studni do stacji uzdatniania wody, żeby to robić
jednocześnie.

Pani Ewa Maciak

Czy na Osiedlu Południe jak będą robione drogi asfaltowe, czy będzie możliwość położyć progi
zwalniające bo mieszkańcy zawracają się z taką prośbą? Mimo, że droga jest piaszczysta, to zdarzają
się osoby, które szybko jeżdżą.

Pan Andrzej Adamczyk

Czy była wczoraj awaria na hydroforniw Lewiczynie?

Pan Janusz Honory

Pan Andrzej Adamczyk

To jak wały przeciwpowodziowe wytrzymują taki napór wody? Też budują

Wyskoczyt bezpiecznik, aIe to już jest naprawione.
zbiorn iku. Ta przepom pown ia zacz[na działać"
przepompowniach. Tyle deszczu wpada do kanalizacji i

tej przepom powni.

suchym betonem?

Mamy monitoring tej przepompowni przy

Zrobiliśmy monitoring tych wszystkich

na monitoringu widać jak zwiększa się praca
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Pkt.6

Przewodniczący Bogusław Sikorski podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady XX sesji.

Sesja trwała od godziny 10.00 do godziny 10.30.

Na tym protokół zakończono.

protokółowała:
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