
Protok 6ł z esji nr 9 lżOL6

XXll esji Rady Gminy Belslt Duży

Z dnia 23 września 2016

Stan Rady - 1 nieohecny, (wedtug zatączonej listy obecnoŚci}

Spoza tlacly udzfrał wzięli: (według zatączonej listy obecnoŚci)

L, Wfadysław Piątkowski - Wójt Grniny

ż. Joanna Cianra rczan - Skarbnik Gminy

3. Renata Ostatek .- Sekretanz Gn,liny

Ą. Mania Walewska - Zotcik - dyrektor ZEAS

5. Arkadiusz Sołtysiak - neferent

6. Mancin Pawlak - zastępca dynektora ZGK

7. Roman Ozimski - r]nieszkaniec Starej Wsi

8. Banbara Januszek - nrrieszkarrka Starej Wsi

Oraz sottysi (według załączonej Iisty obecnclści)

pkt 3."

pan Eogusław Sikorski Przewodnlczący Rady Gminy rozpoczął XXll Sesję Rady Gminy, powitał goŚci i

radnych, stwierdził quorurn oraz odczytał proponowany porządek obrad:

].. Otwarcie obrad. Powitanie gości i nadnych. Stwierdzenie quo!,um

2. Frzyjęcie porządku obrad.

3. Frzyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Fodjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy na rok 2016

h) przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy Belsk Duży

c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzienżawy na czas nieokneŚlony częŚci

nieruchomości o pow. 0,005C} ha, położonejw Belsku Dtlżym przy ul. Szkolnej

d) okneślenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji GnninY Belsk

Duży na lata 2016-2020

5. Sprawozdanie Wójta z działalności od ostatniej ses.li.

6. Zgłoszenrie przez naclnych nowych interpelacji i udzjelenie odpowiedzi przez WÓjta

7, Zapytania i wolne wnioski

8. Zamknięcie obrad.

Pkt 2.

Rada 6miny Belsk Duży przyjęła proponowany porządek obrad.

Pkt 3.



Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji.

Fkt 4a}

Pan Bogusław Sikorski odczytał projekt uchwały wrazz uzasadnieniem.

Rada Gnnlny przyjęła jedrrogłośnie uchwałę - |Jchwała nr XX\I/LIB/2OL6

Pkt.4b}

Fan Bogusław Sikorski odczytał projekt uchwały wrazz uzasadnienienn.

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę - uchwała nr XXll/1,I9l20L6

Pkt. ac}

Pan Bogusław Sikorski odczytał projekt uchwały wrazz uzasadnieniern.

Rac!a Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę - Uchwała Nlr XXll/120/2016

pkt.4 d}

Pan Zbigniew Byrskiodczytał projekt uchwały.

llada 6rniny przyjęła jednogłośnie ucŁrwałę - Uchwała Nr XXlUlZU2016

pkt 5.

Pan Wó.it Władysław Piątkowski

Fanie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Wszyscy obecni na sesji,
0d ostatniej sesji rady, będę się posiłkował załącznikiem nr 4 z dzisiejszej uchwały zmieniającej
budŻet gminy. Na ostatniej sesji ta ta|re|ka była na wykończeniu a dziś ma spuchła o drugie tyle.
Firmy, które wykonują drogi, nie za bardzo się palą do robienia c|róg. Ci, którzy robili odmówili nam
wykorrania drógz wolnej ręki, proponują terminy w listopadzie, pod koriec listopada. on! nie bioną
odpowiedzialnoŚci, poza tym złapali kontrakty na drogę nr 50 i na 57. Po dzisiejszej sesji postararn się
ŚciągnąĆ wykonawców na te drogi, może się uda. Daliz wolnej rękitakie ceny, blokujące nas, ja na to
nie pójdę. W sto§unku do kosztorysu cena byłą wyższa a 5a %. Zohaczymy jak pójdzie po przetargach,
bo chcę ogłosiĆ przetarg nawet na te drogi, które nie wyrnagają procedury przetargowej. Te drogi,
które państwo uchwalili, zostały odebrane: w Jarochach, w Małe.i Wsi i na Osiedle Południe. Działka

Pod ujęcie wodne została zakupiona. Trwa wykonanie ogrzewania inr|ywidualnego w Domu
I1,|auczyciela w Łęczeszycach. Jest to spora inwestycja remontowa, jeśli chodzi o naszą konnunalkę.
Koszty utrzynnania tych lokali są za duże. W wykonaniu .!est samochód strażacki dla oSF Belsk Duży,
na przełomie paŹdziernika i listopada będzie można już samochód zobaczyć. o tych audytach juź
nnówiłem na komisjach, ale dla informacji. Żeby zrobić audyt energetyczny clla budynku i ubiegać się
na tej podstawi o dofirransowania, musi być dokumentacja dla budyrrku. Tak s!ę złożyło, że podczas
budowy tych budynków podobno nie było wymogu takiej dokumentacji. Na każdy budynek musimy
mieĆ dokumentację powykonawcza. To powinno być zrobione z protokołem odbioru, ale kiedyś
budowali bez dokumentacji. Trzeba od nowa zrobić dokumentację budowalną, na każdy budynek
szkolny. Z gimnazjum jakieś papiery są, ale to wszystko rnusi być w formie etektronicznej. Dziś



PrzesVła się pliki przez generator i nie ma papieru który można dosłać. Ten program o któryrn
mówiliŚcie, ten komitet rewitalizacyjny to nie jest super rada gminy czy super rada sołecka. .tuż w
Poniedzialek na zarządzie LGD dokonaliśrny pierwszej przymiarki na podział środków z dawnego
funduszu lidera, żebyście mogli się ubiegać o.lakiekolwiek granty musi być ten prograrn rewitalizacji.
ŻebY ubiegaĆ się o jakiekotwiek dofinasowanie musi być program rewitalizacji i studium
wYkonalnoŚci, nie ma innej możliwości, bo tak jest zapisane w regulaminie. Trzeba posiadać
dokurnenty jeŚli chcerny się ubiegać o coś. Aplikowanie o środki z LGD - place zabaw, boiska, małe
grantV. Mamy 12 organizacji pozarządowych, które gn,lina wspótfinansuje i rnogą się ubiegać o te
małe granty. Z tym komitetem sobie jakoś poradzimy. Będzie to prowadziła osoba kompeterrtna i coś
donaclzi. Nadal stoimy w miejscu z oświetleniem, mamy na dniach dostać c|ecyzję, że fizycznie
będziemy mogli ruszyĆ. Dokumentacje już mamy, Kozienice koitczą inwentaryzacje. proszę się nie
martwiĆ, wszędzie jest ten problem. lnwestycje na razie nie wchotlzą w grę. Parking przy kościele w
EeIsku jest zakończony, na dniach będą krzewy, żeby to jakoś wyglądało. Ukończona jest już

Przebudowa boiska piłkarskiego, działa nawodnienie, podciągnięto zasilanie przez ZGK. F,taprawdę
ładnie to wygląda, Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Funkcjonuje obiekt gdzie jest szatnia,
XrrYsznice, pornieszczenia dla sportowców. To przydatna rzecz. Będzie mały nabór do końca listopada,
złoŻYmY jeden wioseczek, cała slła naborów będzie w nowym roku, bo musirny zrolrić dokurnentację.
Eędziecie państwo poinformowani żeby to zrobić w ramach konktlrsu, w prasie lokalnej, służyrny
Pomocom organizacjom pozarządowyrn, które będą się ubiegać o granty. Wynryśliliśrny klucz, żeby
się grniny nie kłóciĘ. Będzie nabór z PROW-u od Marszałka, na kanalizację. Marny dwie
dokumentacje z prawomocnyltl pozwolenienr na budowę, rozmawialiśnry z dyrektorem jak to widzi
nasz zakład wejŚcie w tę inwestycję. Niestety jest jeden nabór na caĘ okres pnogramowania. Kr,vota
będzie rzędu dwóch milionów złotych. Będzie trzeba podjąć decyzję, żeby pozyskać środki skąd się
da. W 2013 Rada Gminy uchwaliła program kana|izacji i oczyszczania ścieków, więc mamy element
Przetargowy, Że przynajmniej wiemy w jakim kierunku to pójdzie. Musi być decyzja na zgłoszenie
inwestycji kanalizacyjnych. Nie wiem czy uda się przepchnąć dwa projekt]/. Decyzja będzie należała
do Rady, który projekt zgłaszamy. Dwa pierwsze punkty nas kładą, dochodowość i bezrobocie. Na
pozostałych dwóch kryteriach powinniśmy się załapać.
Odbyła się pierwsza rozprawa sądowa w sprawie pasa drogowego w miejscowości Koziel. 5ąd na
następnyrn posiedzeniu przesłucha świadków czyli geodetów, którzy prowadzili prace, potein
mieszkańców, sottysi. Na wiosnę będą eksperci sąclowi, którzy ustalą co z tym zro|r!ć. Rok to nrało,
Żeby sprawa się zakończyła. Powtórzę Wysokiej Radzie, że bur|owa łącznika jest pocl znaklem
zapytania. To jest zadanie powiatu. Na dzień dzisiejszy, jak gnrina nie wyłoży pieniędzy, a Wy nie

Przeznaczycie Środków to tak to będzie trwało. Będą potrzebne pieniądze na prace geoclezyjne.
Wydzielenie działek pod decyzję ZRlD. Potem pozostaje problem z tym budynkiem. Jeśli organ
otlpowiedzialny za sprawy administracyjne nie może przebrnąć to co mówić o budowie za kilka set
tysięcy złotych. Czekają nas prace geodezyjne, bo o budynku już nie będę mówił. To jest zadanie
powiatu. Mieszkańcy będą mnie rozliczać co zrobiłem w gminie a nie co zrobiłem w powiecie. Jest mi
przykro, bo dostajemy za tę drogę a wpĘwu nie manry na to żadnego. Po nozmowie z dyrekcją
MZDW, nie rna innej nnożllwości żeby gmina to zrobiła. Bo to nie jest nasze zadanie. Ciężko

PracowaliŚrny, Żeby mieĆ to co mamy. Rzecz ostatnia: proszę złożyć clo urzędu, to nie jest nasz
olrowiązek, ale za miesiąc będzie roczny przegląd gwarancyjny, rnożemy zgłosić uwagi ! podnzucić na
lriurko. Dotyczy to ty|ko ustenek, które są w wykonanej inwestycji. hlie dotyczy to nowych pornysłów
typtl: dorobiĆ zatoczkę, wiadukt. Przez 5 lat nie mamy możliwości żadnej ingererrcji. Zarwał się
chodnik, oberwała się barierka, zrobiła się dziura w asfalc!e, napiszcie. Zarwały się kratki przy Ferrero,



Żadrle zmiany nle wchodzą w grę. Ewentualne usprawnienia na728, powiedziano to co wcześniej, jak
przejrniemy gwarancje to proszę bardzo. Zrobię 2 metry krawężnika i przejmuję odpowiedzialność za
kilornetr drogi. ttlikt nie będzie tego robił. Nlawet polepszające kornbinac.!e nie wchodzą w grę. W
btldżecie MZDW nie ma pieniędzy na prace przy drogach wo.jewódzkich. Kończą to co odbiorów nie
rnają, nie zrobią usprawnień na drodze. Takie są realia. Niejest pocieszające, ale położono narn kawę
na ławę wczoraj. Jeśli są jakieś pytania to proszę. W materiałach było o skarpie nad stawern, to
bardzo ważna rzecz. Musirny zrobić jak w Łęczeszycach nad stawem, żeby było bezpiecznie.
pkt 6.

Pan Ireneusz Bałut

Dziękuje Panie Przewodniczący. Pan Wójt zapewnił, że jedna larnpa oświetleniowa w rniejscowości
nie było by problemem, w kwietniu było złożone podanie o taką dodatkowa larnpę w saclkowie
Duchownym w miejscu gdzie wykręca autobus, który dowozi dzieci. Nie ma pana Kępki, bo chciałbym
się dowiedzieĆ c|laczego nie ma odpowiedzijeszcze na to podanie. Chodzio drogi powiatowe, jestem
zaszokowanV, bo wystąpiłem po raz któryś 24 sierpnia o utwardzenie pobocza na drodze
powiatowej, poniewaź grys ucieka w kierunku rowu. Powiem jedno, jako radny, w kadencji 2010-
2014 powiedziano mi że dużo zrobiłem, w tej kadencji nie zrobiłem nawet metra. t§ie chciałem za
wiele, brakuje 600 metrów do Wilczogóry. Nasuwa rnisię to co wójt powiedział,.!eśli chodzi o łącznik
l'llusimy byĆ stanowczy, nie przyjrnować tego do nealizacji. Mamy 200 tysięcy na współpracę poza tym
co jest przeznaczone na drogi i to nie będzie realizowanie. Czas goni, marny prawie paździerrriki. Takie
nasze ,,N!lE" powinno daĆ do myślenia. Są inne sprawy, obiecane miałem dwa drzewa wycinki, miaĘ
byĆ do końca lipca, już koniec września i nie rna. Ten przepust w Sadkowie dalej jest nie zrobiony.
Dziękujemy panu Wójtowi, za przepust któny już jest wykonany. Doporninamy się, a rnieszkańcy rnają
problemy bo wystąplliśmy z pisrnem.

Pan Krzysztof Witczak

Zwrócił się do mnie mieszkaniec wsi Skowronki, pan Wiesław Fa.ierczak, ze skargą na pracę konrrisji

szacującej straty w uprawach spowodowane przez gradobicie. Pan zgłosił gradobicie do grniny w
terminie 48 godzin, a|e nikt nie przyszedł do niego oszacować straty w owocach miękkich. Miał
również 2 ha ogórków, na które podpisał umowę z firmą Dawtona, i za nie wywiązanie się z utl,1owy

zapłaci karę. Teraz zwraca się do Urzędu, żeby ktoś mu to wyjaśnił.

Fan Wójt Władysław Fiątkowski

Ten pan był u mnie, otrzymał informacje. Co ma wójt do komisji? Nie będę zmieniał przepisów, za
pracę i powołanie komisji odpowiada wo.fewoda. Tłurnaczyłem temu panu, że był taki przypadek za

którym z panią Skarbnik odpowiadałem. Było gradobicie gdzie wojewoda powiedzial, że nie ma
pieniędzy na zapłacenie za ekspertyzę geofizyki belskie.!. Myśniy to zapłacili, rnirno że nie wolno nam
było. DostaliŚrny pajdę za, bo nie wolno było narn wydać publicznych pieniędzy. To jest zac|anie
rządowe i za to powinien zapłacić wojewoda. Grnina według zarządzenia wykonała swoje obowiązki.
Fowiedziałern jaka jest procedura, gdzie może się zwrócić. W poniedziałek będzie spotkanle w
sprawie sytuacji w sadownictwie. Ten Pan dostał wyczerpującą informację. trlic fonmalnego nie złożył.
JeŚli skanży prace komisji. Ja też jestem nie zadowolony bo nni 3 lata ternu nie uznall rni tak .iak
chciałem. Jeżeli nie złożył formalnego pisma. Uwagi dotyczące procedur komisji proszę kierować clo
wojewody. Foszedł grad w ogórkach, zostało to zgło§zone do urzędu a następnego dnia zostało to



zgłoszone do wojewody. Jednak nie powołano kornis.ji bo nie było opinii Polskiej Akadernii trjauk.
Przyszła ekspertyza póftora miesiące po gradzle. Jaki ogórek czy wlśnia przeleży półtorej miesiąca po
gradzie? Przychodzi opinia, że rzeczywiście był grad w tych ogórkach. Czy uprawa była ubezpieczona?
SPrawy kornisji proszę zglaszać uwagi do wojewody. Ja napisze wyjaśnienie, że procedury byĘ
PrzeProwadzone w terminie. To nie jest człowiek bez pojęcia. Miał fotografie, to wie co robić. To,!est
sPrawa szersza, po tym zapytaniu co pan nadny powiedział. Fo urzędzie już się kręcą obywatele,
którzY będą od rady żądać umorzenia podatkrr gruntowego ze względu na trudną sytuac.!ę w
sadownictwie. Grupy wystąpią o umorzenie podatku od nienuchomości. Teraz niedobry wójt i rada bo
nie obniŻają podatków, ale każde zebranie wiejskie zaczyna się drogami i oświetleniem i kończy tym
samYm. 1ztr0 tysięcy kosztuje wymiana instalacji e|ektrycznej w domu nauczyciela w Łęczeszycach,
ŻebY budynek w końcu nie spłonął. Za chwilę będzie zmiana sposobu finansowania służby zdrowia. To
trzeba będzie dobrze dołożyĆ. Wchodzi prawo wodne, trochę udało się to zelżyć. podniesienie
stawek za wodę i Ścieki nas nie ominie. Za każdy metr wody, który wydobywamy idzie opłata.
Fowstanie policja Środowiskowa, która będzie miała prawo wejścia na grunt jak Straż Graniczna i

|.Jrząd Celny. Mtlsirny zapłacić co wynryślą. Ja wiem, że ludzie idą do gminy bo jest najbliżej, ale
obciąŻanie nas olrowiązkami, które do nas nie należą. Nie mórvmy o problemach i udawa.lmy że ich
nie nra. Za dwa lata rozliczą nas za drogi gminne, a nie za powiatowe. Za powiatowe będziemy
rozliczaĆ radnych powiatowych. Z tyrn oświetleniem to nie jest .ledna larnpa. 'Iakich pojedynczych
lamP jest całe rnnóstwo. Z zebrań sołeckich przychodził protokół a dziś oczekuje się odpowiedzi.
Wnioski z zebrań wiejskich są przekazywane Radzie. Są procedury uzyskiwana inforrnacji, jest u§tawa
dostępie do informacji publicznej i ustawa o prawach i obowiązkach radnego i wójta, musimy się tego
trzYmaĆ. ftJie jesteŚmy od wszystkiego, mamy określone zaclania. Nie spotkałem się na zebraniach,
nlkt nie zapytał czy mamy wizję oświaty wobec tego co się kroi? W klasie jest 5 uczn!ów a dziś
PrzegłosowaliŚcie docieplenie budynku za 50 tysięcy. Będzie spotkanie u pana §tarosty,
Potwierdziłem źe będę. Tematem spotkania będą: konsekwencje su§zy w Polsce. Nie ma rozmowy o
szpitalu grójeckirn, nie ma rozmowy o finansowaniu ośrodków zdrowia, obciążeń socjatnych, które
sPadają na nasz budżet. Mówi się, że wójtowie trzyrnają pieniąclze na lokatach a narzekają, że nie
ntają pieniędzy. Chcę żeby Państwo zrozumieli w jakich warł,lnkach działanny. Conaz częściej ludzie są
bezradni, nie rnogą się dostać nigdzie indziej, bo ich pędzą.W Belsku nie nta strażnika przed urzędern.
§Padają na nas s!]rawy, nie z naszego zakresu obowiązków. Nie wypieram s!ę, że to nie nasza nobota,
ale im wyżej tynn trudniej sprawę załatwić.

pkt 7.

pan Roman ozimski

Jestem mieszkańcem Starej Wsi, chciałbym poruszyć jedną sprawę. Chodzi o drogę w Starej Wsi nr
160289, która od wielu lat zgłaszana.!ako inwestycja gminna. Ta droga jest twarda ale tak wysypana,
ale nie ma Żadnej podmurówki. Od wielu lat.!est skłaclane. Dostawaliśmy pisrna, że jest to klerowane
do komisji nolnictwa, l jakoś nic się nie dzieje. W tej uchwate budżetowej też nie nna teBo w planie.
Chcielibyśrny się dowiedzieć co pan Wójt na ten temat nam odpowie.

pan stanisław wiechowski

Ja odpowiem, zajrnujemy się tą sprawą. Byliśmy na tej clrodze, w tym roku na objeździe. Ta droga jest
przejezdna. Jest zaznaczona jako droga do asfaltowanie drogl ,,Pomykały". Byliśrrry, wiem jaki jest
stalr. Robimy dużo dróg, w tym roku ponad 5 km będzie utwardzonych asfa|tem. To nie jest rnało



Ponad 2 miliony poszło na drogi. A to nie jest mało, chcemy więcej. Każdemu są potrzebne, ale jest
brak Środków. W pierwszej kolejności bierzemy drogi gdzie idzie autobus szkolny, który przewozi
dzieci. Od wielu lat czekacie. Od 20 lat nie ma drogi na Maciejówce i nadal nie jest zrobiona. l nie
będzie zrobiona z przyczyn geodezyjnych. Nie da się wszystkich dróg zrobić na raz. Trzeba czekać.
Przy.fdą lepsze czasy i rnoże ta droga zostanie zrobiona. Ja nie rnogę decydować, to kornisja decyduje.
Są zgłaszane drogiale będzie brana pod uwagę.

Fan Roman Ozimski

Jakie są pniorytety bnane pod uwagę przy wykonaniu dróg gminnych w Małej Wsi i na osied|u
Połuc|nie?

pan Stanisław wiechowski

Fnzede wszystkim zniszcza|noŚĆ tej dnogi. Ona jest zniszczona ijak najbardziej trzeba ją nobić. Będzie
więcej Środków to będziemy więcej robić. W kolejnych latach na pewno ta droga wejdzie do plantl.

Fani Barbara Januszek

Ta droga istnieje 120 lat. To jest dnoga grninna. t\ie rnożna tak twierdzić, że w przyszłości. W
przyszłoŚci to rny już czekalny. Są takie osiedla, rniejscowości, że osiedte istnieje ponad 20 lat, a ta
droga jest od 120 |at. Ciągle się mówi, że będzie zrobiona. l ciągle je§t odkładana. Chciałabym
rradmieniĆ tam przy tej drodze mieszkają osoby starsze, niepełnospnawne ze znacznym stopniem
niePełnosprawności. Takie mówienie nam, że to będzie zrobione, to słyszymy od nastu lat. proszę

wziąĆ to pod uwagę. Żeby w najbliższym uchwalaniu budżetu ta nasza droga była wziętą pod uwagę i

wykonana asfaltem. DostaliŚmy informację w 2010 roku, że z chwilą przebudowy drogi 728, nasza
droga będzie wykonana asfaltem. Droga jest wybijana przez pojazdy o różnym tonażu. To się odbywa
1'ak odbywa.

pan stanisław wiechowski

Skoro wykonawca 72B Wann obiecał to czemu nie wykonał? Co rna wykonawca dnogi wojewódzkiej
do drogigrninnej?

Pani Barbara .!anuszek

To samcl odpowiedział i wójt, bo to było w porozumieniu z Unzędem Gminy..!ak się dostaje środki, to
niestety trzeba je jakoś podzielić sukcesywnie, po sprawiedliwości. Nie może być tak, że się wszystko
robi czy potrzeba czy nie. Przed budynkiem, który jest pustostanem w stanie sunowym robi się
utwa rdzoną d rogę asfa|tem.

pan stanisław wiechowski

Fowiem Państwu tak, że pan Wójt Małachowski państwu obiecał, ale nie dotrzymał słowa. Tu nic nie
nnoŻna obiecaĆ, musza być środki. Musimy zaplanować to w budżecle. Komisja to przegłosować
wtedy dojdzie do realizacji. Każdy by chciał drogę. Proszę się zapytać mieszkańców Maciejówki ile lat
mają nie zrobioną drogę? W jakim stanie jest?

Fan Roman Ozinnski



Froszę Pana, istnie.ie kontynuacja władzy.

Fan stanisław wiechowski

Komisja przegląda wszystkie pisma, które wpływają do Urzędu. Skoro mamy pieniądze to robimy.
|Vlało nie zrobiliśmy. Pięć kilometrów w tym roku, jak dalej będziemy tak robili to może i Państwa
droga w niedługirn czasie zostanie zrobiona.

Pan Bogusław Sikorski

Procedura jest jednakowa dla każdej drogi. Wszystkie drogi są rozpatrywane przed każdym

ustaleniem lrudżetu. Rada decyduje większością głosów, jakie drogi będą wykonane w roku
następnym. l taka procedura będzie zachowana do każdej drogi która jest zgłoszona, Nie starczyło by
narn dwóch budżetów w jednym roku, żeby zrobić drogi gminne.

Fan stanisław wiechowski

ftla każclej wsi trzeba zrobić asfalt. A są 34 sołectwa i na każdej wsi potrzebny,!est asfalt,

Pan Bogdan Zakrzewski

W zawiązku z na§zyrn parkiern czy sprawa jest definitywnie zamknięta, czy jeszcze jest w toku? Bo

docierają nóżne pogłoski że się odwołali, Zgłaszałern 250 metrów drogi czy to będzie wykorytowane?
Czy ten tłuczeń rnusze teraz wziąć czy można po zbirach jabłek, ponieważ jeśli teraz wysypienny, to
jeżdżą tymi rnałymiwózkami ito by był problem z przejechaniem.

Fan Wójt Władysław Piątkowski

Ja nie wiern czy się odwołali. Ja na popnzedniej sesji powiedziałem że wyrok jest prawomocny. Marny
wpis do księgi wieczystej. Ja bym chciał to przeprowadzić po dyskusji w Radzie, co dalej robimy z tym
fantern. [!a ostatniej sesji powiec|ziałem jak to wygląda. W sprawie dróg podtrzymuje stanowisko
przewodniczącego komisji. Dla czego Pan powiedział o Małej Wsi i Osiedlu Południe? Albo Fan

szczuje albo nie ma pan wiedzy. Co jest za podtekst w tych dwóch drogach? Też ludzie mieszkają. Co

się nie podoba? Proszę mi powiedzieć czemu ta droga panu przeszkadza? Dlaczego nie mówi pan o
dwudziestu paru innych drogach, które też byĘ zrobione. Poprzednik zrobił sobie drogę powiatową,

bo sobie do grupy producencklej, gdzie mieszka obok a od gościńca rnieszkańcy nie nrogą się
cloczekać. Dlaczego o tym się nie mówi? Taka zawiść, że sobie zrobiłern drogę. Decyz.le podejrnul'e

Rac|ę. Fan jest inżylrierem budownictwa, powie mi Pan, czemu w drodze jest instalacja kanalizacyjna i

wodociągowa? Wie pan co to z]laczy zrobić drogę jak jest infnastruktura w drodze? Droga będzie
kosztowała 100.000 złotych a zrobienie nowych studzienek 300.000 złotych. Za ten odcinek na

Osiedlu.!a zapłaciłem. Chcemy się dogadywać i rnówimy o uczciwości. Każda wieś chce mieć znobione

clnogi. Jak ktoś chce uczciwie zrobić? To policzcie ile dróg było zrobione od poprzedniej kadencji.

Robiło się jedną góra dwie drogi w kadencji. A teraz nie zrobimy wszystkiego na raz i na pewno

,,Pomyków" jest ważną drogą. Znam tę drogę, mieszkałem obok naście lat. Jak chcemy rozmawiać
jako partnerzy to rozmawiajmy konkretnie. Tam jest dojazd do przepompowni. Lepiej się zastanowić
jak to zrobić a nie, nie spać po nocach bo jest zrobiona droga na Małej Wsi. t,la Osiedlu Południe

rnogłenr zrobić drogę 50 metrów ad 7?8. Każdy chce mieć na wczoraj. Ja nie przyrosłem do stołka,

proszę mnie nie straszyć i nie szykanować. Chce znobić tę drogę jak każda inną drogę. Jak ktoś rna



trochę uczciwości. Bo kiedyś mi zarzucono, że się chwalę. Tak, bo tej Radzie i poprzedniej udaje się
robiĆ i będziemy robić. Znam swoje obow!ązki. Zapomnieliście, że wam tam śmierdziało kilka lat?
Zapomnieliście że dzieciaki bawiły się na drodze i wariaci na motocyklach mogły je pozabijać?

ZrobiliŚmy drogi dojazdowe, znobimy tam chodniki. Ale są dobne intencje albo wołamy,,sprawdzam".

Farri Barbara Jarruszek

ltlie rnożna odkładać tej drogi w nieskończoność. Bo tak się robi. Nasza dnoga nie powstaje od dziś.

Pan Zbigniew Byrski

Bo wasza droga nie jest zrobiona od stu lat. lnne drog! też są nie zrobione. Nie pnzekonacie Rady w
ten sposólr, żeby robić drogę.

Pan Krzysztof Witczak

Chciałbyrn tlsprawiedliwić trochę Radę i pana Wójta. Budujemy btldżet i każdy radny chciałby drogę,
w swoirn okręgu. W Starej Wsi jest świetlica, boisko. Wójt.iest rvładza wykonawcza a decyzyjną jest

Rada. Jeśli mają państwo jakieś uwagi, to zgłoście to do swojego radnego czy sołtysa, on rna taką
rolę, żelry to wykonać.

Pan Roman Ozinnst<i

Ma Fan rację. Sprawa naszej drogi była zgłaszana do sołtysa wiele lat temu, uważarn że jak się raz
powie to wystarczy. Jeśli przecl każdym budżetem piszemy i sprawę się kienuje do kornisji, mija się
pan z prawda. Wca|e nie jestem zainteresowany Małą Wsią i Osiedlem Południe, ty|ko po prostu tarn
przejeżdżam iwidzę.

pan stanisław wiechowski

Chciałbym jeszcze przyponnnieć państwu sołtysom, w związku z728, to o czym mówił pan Wójt, dojdą

straty z ogrodzeniami, żeby to naprawili, bo są siatki zrriszczone i będzie można teraz przypomnieć,
Proszę zglaszaćto do sekretariatu i zostanie to przekazane

Farri Katarzyna Kwaśniewska-Skonecka

Szanowni Radni, jesteśmy w przededniu ustalania budżetu na następny rok. W wielu wsiach odbyty
się zebrania wiejskie. Chciałabym zwrócić uwagę że nasza wieś jest mała i znajduje się na pograniczu
gmin Belsk i Grójec. Jest 450 metrów drogi polnej, którą my utwardziliśmy grysem. Z końcem wsi
zaczyna się piękna dnoga zrobiona przez Gró.!ec. Jest to niewielki odcinek drogi, gdyby obie gminy we
współfinansowaniu i rnieszkańcy chcą partycypować w kosztach, żeby połączyć te gminy. Zimą nikt
tego nie odŚnieża i dnoga bywa nie prze,lezdna. ltliestety nie rnamy zbyt dobrej alternatywy. W drugą
stronę jest kręta droga do Złotej Góry i nieszczęsna dnoga Gró.lec Trzylatków, o którą tak walczy pan

Ireneusz. Ten wyjazd byłby bandzo dobry, gdyby położyć nawierzchnie asfaltowa. Jestem 14 lat
sołtysem i na każdyrn zżeraniu wiejskirn prosirny o połączenie tych dróg i wezrną to państwo pod

uwatsę w p|anowaniu budżetu.

Pan Wójt Władysław Piątkowski



Podobna sprawa jest z droga w rniejscowoŚci Widów, która ma taki sam status a nawet gorszy.
Rozmawiałem z burmistrzem Grójca, jest przychylny żeby o tej drodze razem pomyśleć. Nie .!est
rnoŻliwe W tym roku. Nie ma takiej możliwości żeby drogi wpisać do budżetu, to będzie dopiero
wPisane przy nadwyżce budżetowej. Jest tylko jedna droga gdzie Rada podjęła decyzję, żeby została
zaplsana. Ta droga na Maciejówce, żeby honorowo ją utrzymać jako priorytety, bo trzeba dnogi robić
a nie bałagan. Tak rzeczowo i konkretnie są !,ozpracowane wszystkie drogi. Manny rzetelnie zrobioną
inwentanyzac.!ę i potnzeby dnóg, to jest uczciwie zrobione. Bo jedni chcą kamień, a potern kurzy się na

.!abłka. Destrukt jest do utylizacji i nie rnożna go sypać na drogę. Jeśli gmina sypie, to musi prowadzić
kartę pnoduktu dla ochrony środowiska i płacinny opłatę śnorlowiskową. l jedna gmina załatwiła się
na popie|e z Siekierek. ldziemy w tym kierunku bo drogi to barometr spokoju, Jest rzetelnie zrobiony
raPort. Fan mówi do na§, ale w każdym sołectwie zaczyna się co pan powie, co uważa i na każrlym
zebrarriu to samo, a sołectw 3lt. Nie oddalamy nie przybliżamy będziemy to robić, żeby miało ręce i

nogi. Fowiem ciekawostkę, były kiedyś założenia, że jak będą grupy producenckie to drogi nie będą
Potrzebne. A dziŚ tir musi podjechać na podwórko do gospodarza. Mamy opinię że robimy solidnie
ale jest dobrze zrobione i rnnie.!. Po co robić kjlometr na grubość 5 cm, jak nnożna dwa kilometry na
gruboŚĆ 2,5 centynnetra? Można zrobić 5 km i 1 cm asfaltu. Te drogi tyle kosztują. W jednej'gminie

Po roku wyszła trawa z drogi. wykonawca reklarnacji nie przyjął, gwarancja nie uznana, bo zrrrienili

Parametry drogi. Jak się robi dobrze, to kosztuje rvięcej. Te firmy które płaca podatki, wyrnagają oc|

nas. Pierwsze drogi które były robione to do grup. Możecie słuchać albo nie. Apeluje o cierpliwclść.
Nie byłem na żadnej wsi żeby mówili i pytali czemL! nie jest robiona c|roga w innej wsi. Dnoga, któna
tam idzie za mojego życia nie będzie robiona. Bo tam są dziatki, które nie bęc|ą zabudowane. Zrobirny
dwie poprzeczne drogi i kończą się inwestycje i proszę o zrobienie 20 metrów drogi. Dalej to nie

PÓjdzie, tam nikt nie zamieszka i nikt się nie wybuciuje. Na każdej droclze przesunę|i się dalej, nikt tam
nie zrobi tego. MoŻe rekordu Pomykowa nie dob'ljemy. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Jest plan na te
drogi, trzeba znaleźć środki, ale jest trudno pogodzić wszystko. Przyszedł inżynier drogowy i mówi że
za 2l3lata nie będzie drogi bo tak popękała i koszt będzie o połowę większy. [!ie mam pretensji że
tfioŚ Żąda. Najpierw trzeba rozmawiać, chodzić koło tego. Rok tlpływa, i kolejny i kolejny. Chcę

PowiedzieĆ, że droga będzie za 20 lat i ja będę czekał. Są drogi gclzie jedzie autolrus szkolny. Są drogi
gdzie wozisię produkty sadownicze. Dokonujemy wyborów i rozunniem że każdy chce na.!uż. Czekają
nas niebezpieczeństwa finansowe. Jak nie będzie wywrotki finansowej to będziemy nobić. Nigdy nie
bęclą wszyscy zadowoleni. Froszę o cierpliwość, skoliczymy halę spoltową to clo 2018 rrie będzienny
zantykaĆ Żadnej większej inwestycji. Do 2020 będą te inwestycje rozliczane. Jeśli skończymy halę to
większych §pnaw nle będzie ewentualnie termornodernizacja będzie w 2018 roku. Uważam że w
buclżecie będą środki porównywalne z tym rokiem.

Pan Andrzej Kuligowski

Proszę państwa,

Ciągle słyszę nagonkę na sołtysa, radnego i wójta. To mnie denerwuje. Teraz byłem soltysem przez
dwie kadencje, do moich poprzedników nikt nie miał pretensji. Nie było nic robione, nie było boiska,

Placu zabaw, Śwletlicy. Teraz zrobiliśmy boisko, plac zabaw, świetlicę to się atakuje sołtysa bo tam
drogę sobie zrobił. 4 lata ternu był grys na Pomyków. Do tej pory cząstkowo był wykorzystany przez
Zakład Komunalny. Pan wysypal grys na pobocze obok siebie i wszystko jest dobrze. Czemu pan nie
zorganizował sąsiadów, żeby razem zasypać dołki. Zrobiliście tak, że trzeba wam dać i zrobić. To mnie
denerwuje. Dlaczego poprzedników nie pytaliście?. Tyle osób jest gdzie jest ciągnik i można



przewieŹĆ. Do tej pory ani radnego nic nie obchodziło i softysów, sobie żyli iteraz to co się robi duża
to się uderza.

Fan Roman Ozimski

W naszej drodze znajduje się infrastrr,lkttlra. Gdyby nie było w drodze to nic by nie było, ani
kanalizacji ani wodociągów. Wedle sztuki wszystko robi się żeby infrastruktura nie była zależna od
rnieszkańców.

r}kt 8.

Fan tsogtlsław Sikorski pCIdziękował wszystkim

Sesja trwata od godziny 9.15 do godziny 11.15

[.Ja tym protokół zakończono.

protokółowała:

za przylrycie i zakończył obrady XXII esji RaCy Gmlny.
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