
Frotokół e esji nr Sl20 ,6

XXI Sesji Racly Gminy Belsk Du*y

Z dnia ż4 sierpnia 20t6

Stan Rady -obecni tr3, nieolrecnych 2, rvedług załączclnej listy obecnclści

Spoza Rady urlział wzięli:

1. Władysław Piątkowski - Wójt Grniny

2. Joanna Cianrarczan - karbnik Gminy

3. Renata Ostatek - Sekretarz Gminy

4. t.udwik Kępka - lnspektor UG

5, .!acek Pruszkowski- przedstnwiciel [MlR

6. Janusz Honory * dynektor ZGK

7. Mania Walewska-Zółcilt - dyrektor GZEAS

(według zatączonej listy obecności}

0raz sołtysi (weclług załączonej listy ohecności)

Pkt 1.

Fan tsogusław Sikorslci - Frzewcldnicząey Raely Gmirry rozpoczął XXl esję Rady Gminy, powitał gości i

radnych, stwierdeił qtlc}ruffi łrraz odczytał proponowany porzącJek obrarl:

1. Otrryarcie ohrad, stwierdzerlie quonlJnl.

2. Fnzyjęcie porządku obrad.

3. Frzyjęcie pnotokołu z poprzec|rriej sesji.

4. ForJjęcie uchwał w sprawie:

a} zmian w Wieloletniej Frognozie Finansowej

h) zmian w huclżecie gminy na rok 2016

c) tlkreślenia szczegółowych zasac!, sposobu i trybu urlzielania ulg w splacie należnoŚci

pieniężnyclr ma.!ących charakter cywilnoprawnych, przypada,!ących Gniinie Belsk Duży i je.i

.jednostkom poclległynl oraz warunki doptlszczalności pornłrcy ptlblicznej w przypaclkach, któnych u|ga

stanowić będzie pOmoc pubIiczną onaz wskazania onganów ulpnawnionych do udzielania

pnzednniotowych ulg

c!) wyrażenia zgcldy rra orldarlie w na.lern lolcalu biurowego wchoclzącego w skład zasobu rnienia

gminnego w Belsku Dużym na rzecz dotychczasowego najemcy

e) wyrazenia zgoc|y na nalrycie przez 6minę Belsk Duży w drodze danowizny niezabudowanych

nieruchtrmościgruntowych połcrżonyr:h w obrębie He|sk Duży, grrrirra Belsk Duży

f) przyjticia Grnirrnego Frogramu Opieki Nad Zahytkami clla Gnriny Belsk Duży na lata 2016-

2019

g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na cza nieokreślony loka|u biurowegcl

wchoclzącego w skłarl zasobtl mienia gminnego w Belsku Dużynn na rzecz dotychczasowego najenrcy



h} udzielenia FJomoc]/ finansowej Fowiatowi Grójeckiemr,l na organizację dożynek powiatu

grójeckiego w l-ewiczynie

i) rozpatrzenia skargi na naruszenie prawa własności przez Wójta

5. Spnawozdanie Wójta z działalności od ostatnie.! ses.li.

6. Zgłoszenie przez nadnych nowych interpe|ac.ii i udzielenie odpowiedzi pnzez Wójta
'7. Zapytania i wo|ne wnioski

8, Zarnknięcie obnad.

pkt 2,

Rada Grrriny Belsk Duży przy.!ęła proponowany porządek obnac|

pkt 3,

Iłłc|a Gminy przyjęia jednogłośłlie pnotokół z poprzedniej sesji.

Fkt 4.a}

Pan Bogr.lsław 5ikorski odczytał pro.iekt uchwaĘ wraz z załącznikanri"

Racla Gminy Belsk Duży przyjęła .iednogłośnie uchwałę - l".lchwała Filr XXi/109/201"6

Pkt 4t!}

Fa n And rze.! Ada rnczyk odczytał projekt uchwały w raz z uzasałj n ie nie nr.

Pan !neneulsz Bałut

Chciałhym zapytać o tę pozyc.le 16 070, na ten zbiornik retencyjny, na Osiedlu Południe? Czy to

dotyczy tej ściany co spłynęła?

Farl .lanusz l-|onony

w zv*,iązku z tym ze spłynęła jedna ściana tego zbiorrrika" Dokonaliśmy dodatkcrwego unrocnienia i

zakotwienia ściany, żeby takich sytuacji nie było. Jest znobiona pfuta i hetonowa ściana. \łVzmocnione

zdecydclwalle, żeby tata sytuacja się nie powtórzyła.

Rada Gminy Belsk Duży przyjęła uchwałę większością głosów przy jedrrym głosie wstrzymującym -
Uchrvała ltlr XX[/110/2016

Fkt 4c}

Fan Zbigniew Eyrskiodczytał projekt uchwaĘ wruzz uzasadnieniem.

Ftada Grniny Belsk Duźy pnzyjęła jeclrlogłośnie uchwałę - LJchwała Nlr XXl/111/2016

plft 4d}

Fan Bogusław §ikorski odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Rada Gnriny Eelsk Duży przyjęła jeclnogłośnie uchwałę - Uchwała Nr XXl/112/2016



Pkt 4e}

Pan Andrzej Adarnczyk odczytał projekt r-lchwały.

Rada Gmirry Eelsk Duży pnzyjęła jednogłośnie uchwałę - Uchwała XWlL 3.lżOLi

Pkt 4f}

Pan Zbigniew Byrskiodczytał projekt uchwały.

Rada Gminy Eelsk Dtlży przyjęła jednogłośnie pnojekt uchwały - Uchwała XYllIL4t2aL6

Fkt ag}

Pan Bogt"lsław §ikorski odczytał 5lrojekt utchwały.

Rada Grniny Belsk Duży przyjęła .iednogłośrrie projekt uchwały * l.Jchwała XXl/115/20t6

pkt 4h}

Pan Andrzej Aclamczyk odczytał projekt uclrwały.

Rada 6nrriny Belsk Duży pnzyjęła jednogłośnie projekt uchwaĘ - uchwała XXl/116/20].6

Pl(t 4i}

Fan Zbigniew Bynski odczytai projekt uchwały.

Rada 6miny Eelsk Duży przyjęła jedncrgłośnie projekt uchwały - uchwała XXl/LIV l2al6

Pkt 5.

Pan Wójt Władysław Piątkowski

Szanowni Państwo!

To o czynr będę mówił w tym punkcie, znajdziecie w załączniku nr 5 do Uchwały XXlltLO/2.01"6, Tak

jak mówiłem na poprzedniej sesji, te uchwały, które dziś zostały podjęte pozwoliły narn przystąpiĆ do

zadań. Zacznę cld inwestycji, które były pilotowane przez Urząet Gmitry. Pierwsza grupa to są

inwestyc.fe drogowe. Zakończono drogę w Małej Wsi, zakończone 5ą rowy. Trwają prace porządkowe

związane z przebudową sknzyżowania" Kostka w Łęczeszycach przy zbiorniku wodnyłn została

wykonana. Zamontowano monitoring lra sknzyżowanitl w Be|sku. Zakończłrno asfaltowanie drogi w

Janochach. Prace nad drogą w Maciejówką trwają i są na dobrej drodze, żeby tę inwestycję

xrrzygotować. CIdwołałem p!,zetarg zprzycżyn o których mówiłem. Wygraliśnny przetarts lla c|ziałkę w

Łęczeszycach poc| budowę studni głęlrirlowej. Jeżeli przychy|rrość i zrozumienie llrieszkariców to part

Janota oddał bez zbęctnych perturbacji swoją ziemię, żeby wyprofilować zakręt, dzitiki ternu ta droga

.iest wyprclfilowana i można ją użytlcować. W zawieszeniu jest wykonanie piecyków w Łęczeszycach w

domu nauczyciela, bo nauczyciele skierowali pismo, że nie chcą żeby to robić w tej forrnir:. DziŚ

wpłynęło kolejne pisrncl i ta sprawa jest w toku. Dokumentacja na rnodernizac.!ę sieci elektrycznej w

ł.ęczeszycach jest w toku i jeszcze to trochę potrwa. Jesteśmy po przetargu na zakup sarnochodu dla

05F Eelsk Dtlży, wygrał pan Szczęśniak z Bielska Białej. Były przeznaczone śroclki na ogrrrdzenia.



Skończyliśmy w Rożcach, w Lewiczynie od tego c0 było zrobione do wjazc|u. Trwają prace przy

ogrodzeniu w Zaborowie tam jest sprawa bardziej skonrplikowana. Gcly chodzi <r oŚwietlenie sprawy

są forrnalnie załatwiane łv Kozienicach, otrzymarny zgody hędziemy rclhić, rnyślę że do jesieni się

wyrlrbimy, lrlie unikniemy formalności, pochłania to czas ale nroże to dobrze, bo będzie .iakiŚ

ponządek. Właścicielern słupów energetyc?liyc|r jest rejon §karżyskn-Karnienna i trzeha xrytaĆ o

zgor|ę.. C} drogach clcldam jeszcze, że zbliża.ią się do końca pnace nad podlcr-ldnwą tych dwóch dróg na

osiedlu Fołudnie. Jest to trrtclna inwestycja, a|e lnyślę, że ją zrłrbimy i bęc|zie w porządktl, Chcieli od

razu, żeby znobić i te bnczne u|ice. A|e apelowałenn o trochę czasu, bo jak się przez 20 lat nie nobiłcr, to

teraz nie da się znobić w dwa. Zakończono p!,ace p!"zy parkingu w Belsktl Dużyrn, pnzy KoŚciele w

tselsltu. Wydanny pieniądze, nie dlatego że jest źle zrobione. Te kamery to pieniądze wyrzucone w

błoto, ate niestety są potrzeblte. Trwają pnace nad płytą rra bois|tu §portowyrn, zaczyna to tak

lvygląda jak w końcu pov.linno. Bęclzie naprawdę boisko, którym będziemy mogli się chwaliĆ. Zaczę|i

kłaść; instalację nawoclnieniową, woda jest podciągnięta bo na wiosnę Zakład Grrspodarki Komunalnej

poclr:iągnął całą infrastrukturę. Nlareszcie można zrobić nawodnienie tak jak powinno byĆ zrobione od

początltu. Z tych si]raw, któryrni się zajmowaliśmy to plaństwu plclwiedziałem. Btldclwa hali idzie do

prznctu, pewne rzeczy wyprzeclziliśrny. Marny jr.lż wykonaną przez Zakład sieć kanalizacyjno-

worlociągową. Koiiz.le energetyfrzną rnamy przeniesioną. Więce.i odpowie pani Walewska, poniewaŻ

olra pnowarlzi tę inwestycję. 5pralvy z 8ry§ern, chodzi 0 8|,ys na oczyszczalnie, bo .!est potnzebny nle

raz, żelry c|ołki zasypać. Był odhińr drugiego lrudynkr-r w §tarej Wsi, trzeba tan,l jeszcze kawałek

chorlnika połcrżyć. Pieniąclze na to są, aIe zaczekarny bo ta ziennia troc|tę k|aprrie i żeby było wszystko

wypozionlowane" W Łęczeszyc;rch i Rożcach rnusirny zwiększyć parametry odlrionrr Ścieków przez

oczyszczalnie" Mlieszkańcy bloków w Rożcach i Łęceeszycach będą płacili z własnej |tieszerri za Ścieki,

ho do te; pory nie płacili. Fo wieiu trudach, z dniem 1 sialrprria pan Dyrektor nalicza opłaty. ZbliŻają się

dożynkipowiatowe, ja państwu informacjinie udzieIę, bo informacja jest jaka jestczyIinie ma Żadnej.

Wiem, że bęclą i że coś tam w gazetce napisali. Zakończona została inwestycja, łącznik na

Eartodziejach. Został on wykonany głównie dzięki wysiłkowi powiatu i finansowane przez powiat.

pytają rnieszkańcy, kiecly gmina zrclbi łącznik od ronda clo Lewiczyrra? Z panenr §tarostą rrrzrnawiałem

w tej sprawie, żehy mnże zaczęli to roklić. Współxrraca z xrowiatem układa się hardzn dolrrze.

Zrnzurnienie jest pnrradwynniarnwe.. Żeby zrobić łącznik i rnusi być decyzja ZR|D-owska, żelcy była

c|ecyzja ZFt!D-owska rnusi być dokumentacja, musi byĆ wyznaczona droga i c|ecyzja wy,ovłaszczeniowa.

My nie mcrżerny wywłaszczyć bo to nie nasze zadanie. Jestem złej myśli o powodzenie tego zadania,

ale chciałbym się my!ić. Ważr,le jest to, bo byĘ wstępne krrnsultacje, państwo cltrzymretcie rrrateriały

na temat konceprcji zagclspodanowania centrum Belska i terellu nad zbiłrrnikienl, ale trzeba to zgraĆ z

orlwoclnieniem Belska bo wir"lzicie co się dzieje po c|eszczach. W paru rniejscach ta kanalizac.ia nie

rJziała, jak ruszą prograrny, z których może dostaniemy pieniądze to lrędziemy u te6o korzystaĆ. Jest

to powiązane z tym wyjazdem, jak to nie ruszy będziemy zahlokowatli. Eqdzie narn cięż|to z tyrn

ruszyć, Mliałem spotkanie z clyrektorami Ferrero, jak wiecie hędzie uchylenie planu i nrusi powstaĆ

n6wy, jak przyjdzie pora będą założenia planu, też będzie można o tym porozmawiaĆ" Taka jest

procedura uchwalania planu. -!ak dobrze pójdzie, to kończą się prace prtrjektowe nacl budową

zbionnika, które Ferrero rniało zrobić. tMclże to nie załatwi spraw do końca, ale czeka gnninę budowa

trzeciego reaktrrra do oczyszczania ścieków. lnwestycja nier|uża, za 6 milionów. Spadają dnchody w

gnninie a rośnie hezrobł:lcie, Wczoraj się dowiedziałern, że jest najmnie,lsze lrezrolrocie or! 25 lat. Na

terenie grniny wzrasta beznobocie, nle rna ludzi c|o pracy. Spadają nam przez to dochody. DuŻy jest

funcltlsz alinrentacyjny. Są dwie finrny które nas ciągną, albo je udusinly aIbo urnarzaĆ te zaległoŚci,

rozkładać na raty. Dr:że firmy, które napęrlzają podatki, trzelra je szarlcrwaĆ i stwarzaĆ lvarunki c|o



rozwoju. D|ategCI potrzeba rolrić drogi, dbać o wodociągi. Nie wienr co będzie z linlą energetyczną, a|e

Belsk jest zabezpieczony w energię a w przyszłym rniesiącu będzie gaz, Nie będzie limitu dla nas na

gaz, bo to taka niepisana umowa. Gazociąg to wydarzenie na ].000 lat. Ale jest to ważne, że byłenr w
Łęczeszycach dostają przydział gazu i będą nnogli się rozwijać jeśli cłrodzi o przerób. Mówię o tynr bo

cienko robi się z poclatkanli od rolników i sadowników. Jakoś nnyślę, że kiedyś rnoże wysoka rada
p!'oszę wczytaĆ się, w to sprawozdanie z wykonania budżetu" Jak to przeczytałem na spokojnie to
nrożna byĆ z grniny dumnym. Minno nanzekań marny perspektywy, tylkcr rnusi się dokonać stabi|izacja.

Wniosek o dofinansowanie od Manszałka złożyliśnny w lutym, w kwietniu dostaliśn,ly informacl'ę że

zostaliŚrny zakvualifikowani na listę do dotac.ii. W kwietrliu poszło to na ocerly w Ministerstwie §portu
i do clziś jest to rriezałatwione. W listopadzie musin,ly wiedzieć czy dostanlerny czy nie, bo trzeha
uchwaliĆ pnojekt lrudżetu. To jest moja ohawa, bo to są duże pieniądze. Jaelę jurtro podpisać umowy
dotacyjne, trochę pieniędzy przyjdzie jeszcze może we wrześniu/październiku. ioJa konrrisjach mieliście
państwo §poro uwag do propozycji, bo to wynika z niedoszacowania. We wszystkich przypadkach ile
to naprawdę kosztuje to dclwiadr,r.lenry się, jak zaczynamy zadanie. Ten cały krąg wyn,luszania to jest

błędne koło ale skuteczne. Zaproponuje państwu formę niech koszttlje zamiast pięćdziesiąt stcl i

niech zostanie dwadzieścia, A nie coś kosztuje 30, wchodzirny na robotę ijest 50. Mało kto tnoże mi
powiedzieĆ skąd wziąć pieniądze. Czasem, niektórzy się zatnaca.ią że w gn,linie !]larny drukarnię
pieniędzy. Stącl teoria że nic nie nobić. lJlaczego o tylll powiedziałenr, otriecywałem, że palistwłr

będzie pierwszy rzł,lt remontowo-lnwestycyjny z nadwyżki. Frzed nadwyżką nie wierlzieliśmy iie
lrędzie pienięłJzy. Ten drugi podział to było clclpowiedzialne pode.iście clo btldżetu. Ale powodern jest

niedoszacowanie. Chcemy dużo robić więc, byle tylko zacząć. Do połowy września, będziemy rnielite
główne rzeczy rozliczone. Będę prosił, żeŁly zrobić sesję pod kątem chociaż jednej c|rogi. Fieniądze a

drogę ocl Marszałka mogą narn przysłać w grudniu. Odbyło się spotkarrie w grninie, dotyczące
termomodernizacji. Ruszył prograrn w lrlarodowyrn Funcluszu 0chrorry Śnorjowiska i Gospoclarki

Wodnej na termonrodernizację. Były pieniądze do wzięcia. Ten program skor'lczył się równie szylrko
jalc zaczął. Okazało się, że finasowanie z r{FOŚiGW nie wypa|iło i PROW. Z PROW-u może uda się

zdobyć pieniądze na kanalizację. N/lan,ly już prawornocne pozwolenie na budowę i konktlrs chylra

będzie ogłoszoliy we wrześniu. Termornodernizacje rnożna zrobić przez RPO i jest tylko jerJen nabńr"

Popnosi|iślny osobę która przy tym pracuje blisko, żeby xrrzłrdstawiła nanl ternnornodernizacje

burlynków któne są własnością gminy Belsk Duży. W RPO są tylko szkoły i przedszkrrla. C|rcieliśnny

włączyć w to strażnice i c|orny nauczyciela. Będzie chodziła w grę taka kwota, że mulsinry przygotolq/ać

Fnogram llewitalizacji Grriny, ale nie nlożemy zrobić w całcrści, tylko okneślolry wskaźnik procentowy.

Tł:n pnogram rewitalizacji, bęc|zie wyrnagany przy RPO, FrIłOW i LGD. Zrrieniły się regulanriny, cllatego

to się wstrzymuje, bo porządkują te sprawy. fił'lusza być zrobiorrel auclyty na każdy budynek w Belsku.

Każdy buciynek szkolrry polvinien rrrieć doirumentację powykonawczą, to wynika z prawa

buclclwalnego. Trzeba zrobić dokumentację powykonawczą, nie wiem ile to hędzie kosztowało. Do

tego trzeba przeprowadzić audyty energetyczne. Bo inacze.l nie dostaniemy pieniędzy. Potem trzeba
zarządziĆ sttldiunn termomodernizacji. l{a starcie rewitalizacja 30 tysięcy, studiurn termornodernizacji
?4 tysiące iclcl każclego budynku audyt energetyczny 3.600, wyniesie to około tr00 tysięcy. Nńożemy

uzyskać 63% dofinan§owania, do tych rzeczy o których mówiłem też lnożna rlostać dłrfinansowanie i

jeszcze lnożemy odliczyć VAT'-tl ale inwestyc.ia musi być za około nnilioln złotych, Ale clecyzja 0 tyrn

musi byĆ w ciągtl dwóch tygodni. Koszty kwalifikowane: dokumentacja, audyty, projekt ht"ldow|any r,v

surniłr clajE nam 85% dtlfinanscrwania clo zadania. 'lb rrie bęclzie rolriorre w tym roku. .|ak ogłoszą

nabór w tytTl, to ocena będzie trwała do lipca przyszłe6cl roku. Możerry się za to nie !rrać. Ale to są
duże pieniądze. Jak papiery będą dobrze przygotowane to jesteśnry w stanie to clobrze załatwić.



przydałohy się, bo to obejmuje docieplenie ścian, docieplenie §tropÓw, wymianę oltien itarrr gdzie są

ogrzewanie. Każdy dyrektor wypełnił ankietę i złożył listę zapotrzeklowań. Decyzja należy do Państwa,

w tyrn roku musiałlrym mieć pieniądze na złożenie wniclsku potem można r.lzuplełniać. Chyba

powiedziałem o wszystkim, Z oświetleniem czekamy, proszę się nie obawiać dctkumentacja jest też

robiona. [!ie wolnłr bez zgody Kozienic wel'ść na słup i założyć larnpę. Stawianie nowych i wyrniana

tanrp. Słupy są własnością Zakładu. Trrąla inwe1,1tanyzacja, W Belsku nlają trumieltki na słupach. |Vlają

r|ane z przed 15 lat, a oświetlenia nrrzybyło. Llprzedzę pytanie do parra dyrektora, mamy w Starostwie

złożony wniosek o pozwo|enie rra budowę zlriorrrika rezenwowego o po.ierrrności nnilicln litrów" Może

przy tym zrobirny modernizac.ię, lro są tann żelazne nury w surnie 842.165 złotych na rnodernizacje

zbigrrrika retencyjnego. Może ucla się na t0 pozyskać jakieś dodatkowe środki. To jest rzecz

niezbędna przy nac|rrrierrryr"n po!:orze wody. W Grójcu nie ma możliwości, żeby ktoś się podłączył do

wodociągu i nawaclniał sad. Dlaczego? Bo takie jest prawo. Woda uzdatniona do celów

konsumpcyjnych nie nroże być używana do spraw technicznych.

Plft 6.

pan lreneusz Bałut

Chcę tylko udzielić infornnacji, zawsze na ses.lach pytałern o przepust i drzewa, któne nie były wycięte i

trr miało hyć wykonane c!o końca lipca a drzewa jeszcze stoją. Dnzewa naprzeciwko pana

Grabowskiego, przy c|ror|ze powiatowej Grójec- Wilczclgóra. Chciałklyrn zapytać .iak tcl się stało od

fv,lor.lnzewiny clo Alelcandrówki wycięto drzewa a u nas nie nnożna c|wóch drzew" MÓwiłem o

pnzepuście i zolrowiązałenr się to wykonać, a|e to się rrie dało. Ten przepust był źle wykonany, nie

trafiał jeden w drugi. 0dkopałem to 5 sierpnia, przyczółki zrohię w swoirn zalcresie z te6o co jest, Jest

drrrżrrość i woda może swobodnie przepływać. Dziękuje ze panie Wójcie za pomoc. Przepust miał 6

metrów i miałem jeszcze przepust na 3 rnetry ijeszcze dwa pasowały z lewa i prawa dołożono z tego

co dałr:l się odzyskać. }.lie rna przecieków przez drogę. Dostałem pisnro z Powiatowego Zarządu Dróg,

tldniosę się clo fragmentu, Zvunacałem się wiele razy o nowy przepLlst a przy pierwszym naborze nie

hyło, a teraz jak wykonane to nna.!ą przepust. hlie wolno być gonliwym i |epie.i usiąŚĆ, bo nikt nie

szanuje naszegcł zaangażowania. hlie rna co dyskutować szenzej. Wspon,lniał Fan Wójt o dożynkach.

Da.iemy skromnie a inni nie dają wcale i nnają lepszą współpracę z powiatem. Chcę tylko

zasygnalizować. W sprawie tego łącznilta, może to dojść rlo skutlttl i mamy pnzyrizie|one na to

pielniąc|ze, ale jeśli nie to może coś zrolrić za te pieniąc|ze. Może przezrlaczyĆ te pieniąclze na drogi

gminne bo tu czekają żeby coś zrobić. N4oże by to rozważyć na kornisjach, żeby tego tematu

dclpilnować, bo nic się nie ponagli. Chciałbym, się zwrócić po raz drugi, ten urobek jest w Z6Ę proszę

o dwie trzy wywrotki - ile będzie możliwe - na drogi gminne, sam t0 rozrównam. Tylko proszę o

przychylność Pana Wójta.

Fan Mariusz Gie|eciliski

Chtldzi o Powiatowy Zarząd Dróg, pan Jachoski w piśmie zobowiązał się że poszerzy przepust przy

dr<rdze nr 1642W Zabonów - Bodzew do 31 lipca 2016 nokr"l, pro§zę o przyponnnienie tej §prawy.

Pan Wójt Władysław Fiątkowski

Jak pozwolicie, proszę mnie dobnze zrozumieć. Ja niejestenr przeciwny temu, żehyśmy rclbili pewne

rzec?y za powiat. Tu są nasi mieszkańcy, do kogrr rnaja pójść? Zawsze przy.ldą do gminy, ich interesuje



że od 20lat nie można wyjechać z Rożec na725 - przy Eco Fruit. Oni byliskłonnito znobić ale upadło

bo się sfcrrmalizowało w powiecie. f{aprawdę wiele rzeczy rr:bimy za powiat, tylko proszę mi

uwierzyć, za pieniądze grninne nobi się w gminie. Jakbyśnny to wszystko roŁrili to byśmy nie wytrzynlali

tego. To wynika może ze zwykłe.! niechęci. l\ie lrędę za powiat wycinał drzew. Są pewne granice, jak

się przyzwyczai to poten,l nie będą nic robić. Powiat rna przejściowe kłopoty finansowe. Wy tu wiecie,
że decyzje zapadają nękami w górze, i nie ma kto za nas podrrieść rękę. Trzeba mieć nadzieje. Z

panem Stanostą rnarlly pOprawne kontakty. Sposób podejmowania decyzji na sesji, byliście to wiecie

.iak to wygląda, l(to wie jak się żyje na cudzy koszt, t0 był na odbiorze w Bartodziejach.

Zaproponowałem żeby zrobić w grlrinie dnogę od Ronc|a do Grotowa w rannach schetynówki" l tak

będzienrry polrosić ltoszty tej drogi, bo to bęclzie służyć na§zyrn rnieszkańcom. Jak będzie

clokurmentacja w powiecie, to znobimy źeby ta §prawa rrie padła. T'o złe rozwiązanie prawo skrętu,

spowodowało porwanie kabli potJ zienrią. Musimy to naprawić, ale nie wiern ile to będzie kclsztowało.

Zrobić to tak żeby na przyszłość nie rozkopywać połowy Belska. Dorzuciliśmy druga lampę na słupie

obok banku.

Pan Bogusław §ikorski

Nie mamy powodu żelry nie wierzyć, skclro to są przejściowe kłopoty to rnoże to w końcu ruszy

pkt 7.

F'an Andrze.! Artamczyk

To dobrze, że się wsxrółpnaca zaczęła układać. Ale gdzieś trzeba zacząć, dobrze, że Bartodzie.le byfu

tyrn pienwszym krokiern. Chciałbym zapytać o tę tablicę pamiątkową. Czy cos wiadorno konkretnie?

Pan Wójt Włar|ysław Piątkowski

Mieliśrny do tego nie wracać. Z tym zwrócił się lcsiądz Dziekan, że rozrnawiał z Kardynałern i sam pytał

co z tą tablicą co lciedyś obiecywałem. Nla razie są pieniądze są różne propozycje treści. Fowołajcie

spośród siebie dwie trzy osoby i ustalicie treść. Dla mnie to niezręczny terr,lat. Ktoś pnóbuje

mieszkańców przekonać, że ja za tynr gonię. W Belsltu już jest plac Zygmunta i nie trzeba tam tablicy,

Osobiście za|eżało mi na tym, źeby utrwalić te dwa nazwiska. Są Iudzie że tablice mają w kufrze i

wysiaciają, świecą i wieszają. Siedzicie tu z kilku kadencji. Byty możliwości poza gminą, to że nanl

zazdroszczą... Jeźeli ta tablica nra być kością niezgody, że ktoś chcą, a ktoś nie chce. To niech będzie

Kardynał i prennien Piechociński. jak chcecie zatwierdzać treść to roznil.flanry się w intencjach. Jak ma

lryć głosowanie nad tneścią to ja nie doczekanr tej treści. Roltiliście henb, do r|ziś nie ma zapłacone.

ltlikt nie pomnie słówkienr że tego nie nna. Jak rnamy taką politykę to trochę nieporozunrienie proszę

was o polTloc, lrcl da.flecie pieniądze żeby wyjść z tego z honorenn. Ja nikogo nie straszyłenr bagnetenn

na komisjactr" Jak ktoś się nie zgodzito nie ści5am nikogo. Komu przeszkadza ta tablica że bęclzie?!

pan lreneusz Bałut

Wnioskuję żeby rozmawiać z powiatenl, żeby przezłraczyć panę gro§zy o drogę DoLrryszew -
Trzy|atków żeby unatować to 6loszerzenie, zgarnąć te kanrienie co iclą do rowu i położyć 3 crn i to .iest

J.,4 metra z jeclnej i 1,45 z drugiej strony. Jak jest rnożliwe żeby coś to zrobić? Ten kanlieri jest

rozrzucony przez §amochody. Między asfaltenr a poboczem jest już wyrwa.



Pan Wójt Władysław Fiątkowski

.la sohie nie pozwalam żeby mnie starosta rni nnówił co nlam rohiĆ na dnogach gminnych..la nie będę

pilnował jego dróg. Za chwile będę repenował drogi wojewódzkie a|bo siódemkę. F,lie możerny się w

t_ev.liczynie doprosić, żeby na barierce były świate|,ka odlr|askowe. lrlie jestern od pilnowania dróg

powiatowych. Z jakiej pozycji rnam z nirn rozmawiać? Wyślerny pismo że rra sesji zadano pytanie.

Froszę usiąść spo|cojnie, przeliczyć, zastanowić się i|e dróg na sztuki i kilornetry znobi|iŚcie. To nie jest

że nic się nie rohi przez 2a lat i odkładało się pieniądze i teraz będziemy robiĆ wszystko. Czenru nie

brano clotacji na drog!, na rowy? Czy dziś wiecie ile wydaliście na modernizac.le dróg jeśli chodzi o

dłtlgość i pieniądze? lle wydaliście na ctroclniki? Kiedy pojawił się grys tak wyczuwalnie, ze mogliŚcie

coś zareądzić? Za chwile ztlbaczycie, że w Belsku rolri się drogi i widać gclzie są gminne a gdzie

powiattrwe. Co manr zrobić w sprawie łącz1,1ika? Co rnarn zroklić w sprawie zarośniętych rowów? l|e

było wojny o wycięcie tych drzew na Woli Starowie.iskiej? Ja nie będę Starosty gonił rlo roboty. 0ni

znają swo.fie obowiązki. Trzeba .iak oni są tutaj, to opowiadają na pytania i tu icl'l pytaĆ.. To .!a rnann

ganiać §tarostę rlo roboty, ja bynn sobie nie pozwolił. Co do dożynek, nac|aI nie wiern, kto będzie

Występował i kto będzie przenrawiał. trlikt nnnie nie pytał.!ako wsnlółorganizatora o patronat, itd." Jest

to nieporozumienie. W ubiegłych latach były spotkania organizacyjne, wszystko byto powiedziane do

lcorica. A teraz §tarosta nobi swo.ie spotkania, w Lewiczynie robią swoje spotkania. A do mnie Po

pieniądze przychtrdzą. Załatwi!iśmy obsługę, pieniądze z gmirTy biorą a robią korrspiracyjrre spotkania.

Dziś pan Sołtysiak poszedł na spcltkania i będę wiedział.

Fan .lacek §łorniński

Wszyscy sierjzirny i słuchamy. Została przyjęta uchwała że gmina dotuje powiat do cloŻynek w

l_ewiczynie. Dlaczego nie występujemy że gmirra sponsoruje w Lewiczynie? Czy my musimY

wywyższać powiat?

['an wójt władysław piątkowski

Tu mam zaprrrszenia na dożynkigminne itakie same atrakcje, można zrobić w gminie. l{ie powiem że

nie, błr będę przeciwnikiern.

Fan Andrzej Kuligowski

Nlan"l dwa pytania: pierwsze, dotyczy drogi 72E. Z Urzędu Wo,lewórtzkiego dostaliŚnry pisnro jako

sołtysi, na ternat przel'ścia dla pieszych, bo nniało byĆ zrobiłrne. Pan Ludwik mówił, Że zalnteresuje się

tą §prawą. l dnugie pytanie, rnówiłem o śnnieciach, które są zostawlclne na przystankach i żeby ZGK

zakupił śnrietniki" Koło stawu jest przystanek i wszystko nzucają do stawu, bo nie nna Śmietnika, To

brzydko wygląc|a. To nie prolr|em położyć wonek i zabrać. ltlastępna spraw która bulwensuje, te kanpy

po wyciętych drzewach. Ale karpy zostały, jak mijają się tiny to rnoże dojŚĆ do nieszczęŚcia. KtoŚ

powinien się tyrn zająć. Musirny wystąpić do PZD żeby coś zrobili.

pan .lacek pruszkowski

Fnzez tyle lat jak jestem w lzlrie Ro|niczej nie dostałenr zaproszenia rra clożynki powiatowe. l{ie waŻne

jest jaka o6icja polityczna. Jeżeli jedyni słuszni odbiorcy jabłek to zapłacą za 10 gnoszy to będziemy się

na to gotlzić. Jak przyjdą mędrcy i powiedzą, że bęclziemy wozić jabłka do Chin ttr bęrlziemy się

prrważnie nacl tyrrr zastanawiać. Proszę się nie przejmować dożynkanti, ważne jest ttl co rolri się w



grninie, a pokazanie się z kimś jest nnało ważne. To Rada powinna nie dać pieniędzy konsekwentnie.
Nie będę radnym rnówił, jak mają robić. Jak można to cŁrciałbym zasygnalizować parę rzeczy.
Pierwsza to taka, że z cenami .!est źle, kto by nie obiecywał cudów, to szczerze powiedziawszy to
raczej się nie polepszy. Trzeba się zastanowić nad ograniczeniem produkcji. Perspektywy są słabe. Do
wycofania jest dalej 80 tysięcy ton w skali całej Polski. Będzie nowe rozwiązanie uni.ine na

biogazownie - ale trr .leszcze teraz nie wejdzie w życie. Jak choclzi o jabłka pnzemyslowe to nie nla
nadziei, Że się po|epszy. To nie dlatego że tak źle, tylko żeby będą płacić ile chcą ponieważ nny na to

Pozwalarny. Za bardzo nie ma wpĘwu na to. Minister nawet złażył w tym roktl c|o Urzędu Ochrony
Konkurenc.fii i Konsumentów zawiadornienie o znrowie przetwórczej. trlic nie można z tyrn znobić"

Mam taką małą uwagę, trochę przestałern się zajmować sprawami poIityczrryrli. Ocerry zostawiam

Państwu. W takich sprawach to zapraszam do współpracy, nie wiem ale od roku odczuwarn taki brak
zainteresowania o cokolwiek. Czy u nas już nie ma rolnilqów czy ten marazrn jest taki, że jest aż talt
źle?

pani Bożenna korzenko

Co z pracownikami sezonowymi z Ukrainy?

pan .|acek prulszkowski

ZnobiliŚmy spcltkanie w lzbie z szefem oddziału Straży Graniczne.i w związku z nolvynri przepisami,
które mają wejŚć od 1 stycznia. Mój plan .!est taki, żeby na poziomie gminy zrobić spotkanie i

powiedział szef oddziału Straży Granicznej że przyjedzie z przedstawicielem 1.1nzędu pracy i

wytłumaczy jak trc hędzie wygląclać" Wytłtlnlaczyli nam punkt po punkcie, szkoda że połowa nadnych
izby pnzychodzi na spotkania. Nikt nie interesuje się tym tematertt, bo nie jest ncrśny. Na wsi nie
działa.!ą żar|ne związki. Jak jeden źle działa, to zbiera.!ą się i zakładal'ą clrugi" Fodejście jest fi]izerne.
Apelu.!ę do państwa o to, żeby angażować się bo nic nie działa na wsiteraz. Ludzie nie wyrnagają. Jak
jest Źle to ludzie się mobi|izują, a u rras odnoszę wrażenie coś nie działa. Jako prezes Związku
saclowników skcrńczyłenn kaclełrc.ię, zwclłaliśrny walrle żeby wylrrać nowe władze, to pnzyszło 6 osób.
l',lie można nic zrobić. Pat'lstwo sottysi czy radni są osobarni, które mają wptyw rra świadomość
społeczrrą ludzi. Staniemy się bezwo|na rnasą, którą można sterować. Ja nie wiem jak to ruszyć, jak

zntobilizowaĆ ludzi, żeby chcieIi stlhie pomóc. Ze swojej strony, zadeklarowałern że rnoja działalność
społeczna się ltończy.

Pan Wójt Władysław Piątkowski

Sprawa jest taka, proszę mnie zrozumieć, nie można się nie przejmować. To nasza gmina, utarło się
ze dożynki kojarzą się z Belskiem. Kiedyś próbowano puścić plotę że chcerny wygonić dożynki z
Lewiczyna. Przy te.i sytuacjljaka jest to dożynki będą w !-ewiczynie, bo to pronrocja d|a nrie.lscowclści i
gnriny. Zeby cos załatwić to trzeba się czasenr ułożyć. Proszę rni uwlerzyć, że jak papieny fnuwały to
nie dzwoniIi do organizatora tylko do Belska. Czasern trzelra ustąpić. To nie są straszne pieniądze.

Dajenty się tak traktować. A slrrawa o pracowników sezonowych, takie nnarn odczucie, że jest

zapotrzelrowanie na przyjazd clo pracy, nrrzyjechało ich by 10 razy ty|e co w tej chwil. Dla pnzykładu

jesttaka sytr-lac.ia żezat zł jest 6,2 hrywrly, lrlastępnego dnia, pnezydentogłasza pobórdo rezerwy, i

można było dostać za 3-zł - 7 hrywrrie. Jak nie przyjadą do Folskito korliec" Jak oni nie przyjadą do
pracy t$ ,,sztandar wyprowadzić". l'o nie są plotki. Są rnieszkańcy którzy specjalizują się w
sprowałlzaniu towarów z Fotski i mają sklep w po|toju. Jak obetną się wyjazdy do polski to będzie



rewolucja. Powstał drugi konsulat we l-wowie. Jak dawaIi tysiąc wiz na dzień tak wydają. Mlog|i by

wydawać 3 tysiące. Powieclzieli mi, że ich prezydent ogłosił, że od listopada są zniesione wizy do

Polski, że będą rriogli przyjeżdżać bez wizowo. A,le nikt nie odpowiedział, że na pracę trzeba mieĆ

pozwolenie. Zachodnia lJkraina .!eździ polskimi samochodami. Trr ożywienie jest ale t<olejki są

§traszne. Ogłosili na granicach włoski stna.lk bo nnało zarabiają. Chcą przyjeżdżać do pracy, a!e gdzieś

.!est wątek polityczny. 5ą nowoczesrre nrrzejścia gnaniczne i dobrze żeby to wyjaśnić bo nie oberwienny

tych jabłek.

Fan Jacek Pruszkowski

Ja w tyrn rrrku nram pracowników z pod Odessy. Z stamtąd ciąglrą clo pracy. .|a się skłóciłenn z

kolegami jak była codziennie tłuczona ta Rzeź Wołyńska w rnec|iach. Bez siły roboczej z Uknainy nie

znaczyrr,!y nic. Jeżeli będzie taka potrzeba to spotkanie z przedstawicielanni Straży Granicznej możemy

zrclbić. Froponuje spotkarrie zrobić po nwaniu w grudtliu, żeby nie mieszać ludziorn w głowach. Oni są

dostępni i mogą przyjechać.

Fani winletta kotłalska

Marn pytanie o odnośnie rowu nacl Moclrzewiną, pan Matysiak zakupił działkę i ten rów jest

za§ypany. Rów dochodzi do jezdni, pod drogą powiatową jest przepust i potem dalej nie rna przejŚcia

po drugiej stronie dnogi, bo jest zasypany.

pani Minosława cieślak

W imieniu własnyrn i mieszkańców chciałam podziękować Radzie za przychylność w sprawie za rowy i

drogiasfaltowanie" Dziękuje tym którzy byli za itym lttórzy byli przeciw bo to nas zmobiliz<rwało, żeby

sprawę doclągnąć do ltońca. Dziękuję bardzo jeszcze raz w imieniu własnyrn i mieszkańców. Pobocza

są dokańczane, rowy są skrrńczolre, asfa|t jest położony.

Fan Wójt Właclysłalv Fiątkowski

Wydrukowali w ostatniej Wspólnocie. Chodzi o zrniany w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

lr,lie hyło, że gmina zasiedziała grurnt i został on sprzedarry. Jat< rlo końca roku, wspólnoty gnninne nnają

nie usta|orre stany prawne gruntów trzeba to zgłosić i zasiedzimy to na grninę. Z dniern t stycznia

przechodzą na Starostwo. A oni otrzymują tytuł samoistny posiadacz i mogą to spnzedać. .|ak jest

księga, to trzymać to. Jeśli nie, to złożyć wniosek clo pani Władzi i zanządzeniern przekazywarre jest

na sołectwo. Orri rnówią, że clrodzi o skatalogowanie gruntów. Przyponrirrarn, żeby zadbać o te
sprawy wiejskie.

f}kt E"

Fan Bogusław Sikorski podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady XXl Sesji Rac|y Gminy.

Sesja trwała od goc|ziny 10.05 do godziny 13.30 z prze!,wą nniędzy 11.?0 - 11.40

I',la tyrn protollół zakończotr,lo.

p rrrtłr kcrłowata :
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