
protokół z Sesji nr Lol2oil6

Xxlll Sesji Rady Gminy Belsk Duży

Z dnia L9 października 2016 roku

Stan Rady - 15, nie obecnych 7 (wgzalączonej listy obecności)

Spoza Rady udział wzięli: (wg. załączonej listy obecności)

7. Władysław Piątkowski - Wójt Gminy
2, Joanna Ciamarczan - Skarbnik Gminy
3. Renata Ostatek - Sekretarz Gminy
4. Maria Walewska- Zółcik - dyrektor GZEAS
5. Wojciech Wojtczak - Radny Powiatu
6. Marlena Dudek - kierownik referatu podatków i opłat
7. Marcin Pawlak - zastępca dyrektora ZGK
8. Arkadiusz Sołtysiak - młodszy referent

Oraz sołtysi (według załączonej listy obecności).

Pkt 1.

Pan Bogusław Sikorski - Przewodniczący Rady Gminy rozpoczął xxlll Sesję Rady Gminy, powitał
goŚci i radnych, stwierdzil quorum oraz odczytał proponowany porządek obrad, zaproponował punkt
3a lnterpelacje izapytania do Radnego Powiatowego

t, Otwarcie obrad. Stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
3a. lnterpelacje izapytania do Radnego Powiatowego
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
b) zmian w budżecie gminy na rok 2016
c) okreŚlenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na rok2077
d) okreŚlenia wysokości stawek w podatku od środku transportowych na rok2ot7
e) określenia wysokości opłaty targowej
f) zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom

organizacyjnym gminy Belsk Duży, zmiany nazwy i statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkół w Belsku Dużym

8) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Belsk Duzy w 2016 r. na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

h) zmiany Uchwały Nr XXXV|I/23O|IOL3 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 23 października 20].3 r. w
sprawie oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali biurowych
wchodzących w skład zasobu mienia gminnego

5. Sprawozdanie Wójta z działalności od ostatniej sesji.

6. Zgłoszenie przez radnych nowych interpelacji i udzielenie odpowiedzi przez Wójta
7. Zapytania i wolne wnioski



8. Zamknięcie obrad

Pkt 2.

Rada Gminy Belsk Duży przyjęła proponowany porządek obrad

Pkt 3

Rada Gminy przyjęła protokół z poprzedniej sesjijednogłośnie.

Pkt.3a)

pan stanisław wiechowski

Szanowna Rado, mam pytanie do przewodniczącego Komisji powiatu. Chodzi o rzecz dla nas

najważniejszą czyli łącznik od Lewiczyna do Sadkowa. To jest duży problem dla nas i dla powiatu,
ponieważ to należy do powiatu, bo jest to droga powiatowa. Będziemy partycypować w części
kosztów, budowy tego łącznika. Ja odczytam pismo i może pan się odniesie. W związku z pismem,

informującym, że przebudowa drogi powiatowej Skurów -Wilczogóra w Oczesałach zostanie
uwzględniona przy tworzeniu budżetu na rok 2OI7?. Jakie są przyjęte założenia? Jakie koszty są
przewidywane? W jakim odcinku chcą państwo ją zrobić?

Pan Wojciech Wojtczak

Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Radni, Szanowni Sołtysi,

Było posiedzenie zarządu, był również sołtys na posiedzeniu komisjitransportu. Temat był omawiany
skrupulatnie. Byłem w terenie jest to nawierzchnia gruntowa, jest to najgorsza droga z dróg w
powiecie. Proszę państwa, na pewno jeśli będą pieniądze w budżecie, to będzie to priorytet.
Postaramy się ująć w budżecie jak będą finanse. Jako przewodniczący komisji drogowej, tworzę
harmonogram modernizacji i remontów dróg. Na każdej gminie wyłapuję taką drogę w kiepskim

stanie, która nadaje się do remontu. Taki harmonogram mam roboczo przygotowany. Mam i na

Belsku: 1610W - Sadków Lewiczyn -0,2 km, ok. 600 tysięcy koszt; 1618W - Błędów -Stara Wieś do
torów kolejowych 2,57 km, koszt około miliona złotych. Trzecia droga Sadków Lewiczyn - 4,!2 km,
].,5 miliona złotych. Następnie 1626W - Skurów Wilczogóra - Oczesały Anielin, ta droga ma 2 km do
remontu. Sołtys deklarował, żeby zrobić chociaż kilometr, ale jeśli będziemy robić to już raczej całą,

wartość wyniosła by ok 800 tysięcy. Jeszcze droga Wilczogóra Dobryszew - 4,5 km, nie wiem czy
długoŚĆ jest wiarygodna, jeśli nie to później proszę o korektę. Również jest droga Julianów Wola
Lewiczyńska - 2 km, 880 tysięcy. Droga Boruty Grotów 2,7 km, koszt ok. 1.100.000 złotych- oraz
Stara Wieś - Bodzew, dokończenie około 1 km, 500 tysięcy. Razem jest zgłoszone 21, km, na wartość
7 milionów złotych. To są pierwsze potrzeby, które trzeba wykonać. Jestem skłonny dopisywać bo

ten plan jest ruchomy, Ten plan będzie biletem do władz wyższych. Pójdziemy do wojewody, że na

powiecie jest 112 km dróg do remontów, niech ktoś się angażuję i daje większe dotacje na powiat
grójecki. Jesteśmy skłonni wykonać to rondo. Są jakieś prace zaangażowane. Tutaj dokonuje się
podział działki, bo jest to działka gminna. Jako powiat nie możemy inwestować na nie swojej działce.
Jak to jest dokładnie to ja nie wiem, bo Pan starosta to pilotuje. Będzie projekt, będzie przekazanie

terenu, będą lokatorzy do przeniesienia - trzeba uzyskać decyzję na rozbiórkę tego budynku. l

póŹniej będziemy dalej rozważać sprawę. Koszt jaki podałem to 600 tysięcy, ja sam nie zadecyduje o
wpisaniu tego do budżetu. Mamy problem globalny 112 km to nie mało. Jeśli chodzi o finanse:



PogrąŻenijesteŚmy w długach. Długi nam rosną nie z naszej winy. Mogę powiedzieć, że w szpitalu w
Nowym MieŚcie nielegalnie zaciągnięto kredyt w Magellanie na 3 miliony zlotych. Teraz jako płatnicy
musimy to splacaĆ. Dodatkowo była kontrola Ministra Finansów odnośnie subwencji oświatowej,
okazało się że mamy 3 miliony do spłaty. Na inwestycje mamy 1 milion złotych i nie ma z czego
inwestowaĆ. Liczymy mocno na to, że wyjdzie program rządowy, który będzie wspomagała powiaty
odnoŚnie finansowania. Liczymy, że te dwa szpitale wejdą w sieć szpitali rządowych, Medy odciąży
nas to z długów, które musimy spłacać. Zaciągnęliśmy 10 milionów, 5 milionów obligacji i 5 milionów
kredytu. Sprawa w Grójcu jest opanowana, jest na 260,000 złotych. Opozycja nas skarży że jest to
milion dwieŚcie złotych, to nie prawda ja to dementuje, można to sprawdzić w informacji publicznej.
Przez nie udolne rządy poprzedniej kadencji teraz dostajemy cęgi i baty. Liczymy na dotacje od górne.
Jak będą to będziemy robić wszystko. Cóż mogę więcej powiedzieć? przygotowani jesteśmy
inwestować w gminie Belsk.

pan stanisław wiechowski

Dla nas priorytetem jest rondo. To jest najważniejsza, którą chcemy zrobić czyli łącznik. To jest
priorytet zrobić to rondo, powinniśmy dążyć żeby zrealizować to razem.

Pan Wojciech Wojtczak

To jest harmonogram, powiedzcie co chcecie pierwsze i będziemy się do tego przymierzać.

pan lreneusz Bałut

Mam kilka pytań. Chciałbym usłyszeć, jakie są zamierzenia ze strony Starostwa żeby coś można było
zrobiĆ? Na poprzedniej sesji postulowałem o drogę Dobryszew -Wilczogóra, wiadomo że w n tym
roku z tego odcinaka nic nie będzie. Dwieście tysięcy zamrożone, trzeba będzie to przerzucić na inne
rzeczY, A postulowałem chociaż o utwardzenie pobocza. Tam było wykorytowane, nawiezione
tłucznia i grysu. Obecnie ten grys jest odsunięty od krawędzi asfaltu. Te pieniądze wydane 3 lata
temu to zbędna syzyfowa robota. Proszę, żeby starostwo przychyliło się do tego. Czy pan dyrektor z

PZD przekazuje wiadomości jakie pisma wpĘwają, żeby zabezpieczyć pieniądze? Tę drogę od
goŚcińca zróbmy też, ale najpierw zróbmy to co już jest zaczęte, rozgrzebane, niedokończone.
Apelowałem już tyle razy 600 metrów bieżących brakuje żeby dojechać do mojego sołectwa.
Postulowałem też żeby utwardzić pobocza, jak jest zakręt koło państwa Sobotów. Tam jest skandal,
ciężko jest wyminąć, nie mówiąc o wyprzedzaniu. Tam są doły do pół metra, nie przesadzam.
Chciałbym również apelować jako droga powiatowa od geofizyki do torów, żeby to posypać. Krawędź
jest ostra i pobocze jest niskie, żeby coś tam posypać bo będziemy fikać. W tedy poprzedni wójt,
wYraził zgodę, Żeby o metr zmniejszyć szerokość drogę. To był wielki błąd w moim odczuciu. Aż wstyd
Że to tak powstalo. Dziwiłem się, że Powiatowy 7arząd przystał na takie rzeczy. Dojdzie do tego, że
trzeba będzie jak pokazywali w telewizji łatać szmatami, żeby koła nie zgubić. Proszę, żeby to wziąć
Pod uwagę. Powiedział pan o PCM, czy to tak naprawdę przyciśniecie, żeby to wychodziło na
wierzch? Czy dalej tak będzie? Ciągle robili zadłużenie ci menedżerzy, jako mieszkaniec powiatu się
zastanawiam. Najgorsza droga w powiecie. Od Grójca do Aleksandrówki, sześć miejscowości korzysta
z tej drogi. KiedyŚ pracowałem, jako najemca do robienia rowów. Jadąc teraz do Magnuszewa tam
gdzie robiłem to rowy są do dziś. Tu u nas popatrzcie, że na każdej drodze to jest zaniedbane. Jako
moŻna do tego dopuŚcić? Odniosę się do swoich spraw o które apelowałem, 15 m2 trzeba było
wybraĆ urobku i załatać łaty. Obok stały przepusty, które zrobiłem sam. Obiecane mieliśmy, że w



drugiej turze będzie ten przepust zalatwiony. Kończąc, pan wie, że każdy chciałby jakość jeździć. Nie
chcemy autostrad. Niech zarząd i starostwo podejmie męską decyzje, jeśli nie zrobicie to powiedzcie
że nie zrobicie. Po co tyle razy zabierać głos na ten sam temat.?

Pan Wojciech Wojtczak

Panie lrku, Szanowni Państwo, sprawa poboczy jest sprawą PZD. Jest telefon uruchomiony, proszę to
zawsze do dyrektora. Jak się dyrektor nie ustosunkuje, to proszę to zgłosić nam. Jak pan Jachoski nie

wywiązuje się z obowiązków, pan dzwoni do mnie ja będę interweniował, bo jako zarządjesteśmy od

tego by dyscyplinować. Przez delikatną zimę, nie raz zostają jakieś pieniądze. Jak zima będzie
łagodna, to na wiosnę zostają jakieś pieniądze. Pobocza w Aleksandrówce, ta droga jest wciągnięta
przeze mnie, remont też jest wskazany przez Jachoskiego, RoXA do torów też,. Sam PcM, zastaliśmy
14 milionów długu, zobowiązań w pierwszym roku było 3 miliony. W Nowym Mieście mamy do 2022,
czyli tam mamy dłuższy termin spłaty. Proszę państwa, uratowaliśmy ten szpital w ostatniej chwili,
wierzyciele chcieli już wnioskować o upadłość szpitala. Dostaliśmy kredyt, Rada zatwierdziła kredyt i

obligacje. Pani prezes ma łatwe pole do działania. Spłaciliśmy już pierwszy dług więc nie płacimy

odsetek na razie. Jej działalność jest pozytywna. Jeśli Państwo chcecie poznać temat szczegółowo
mogę ją przywieŹĆ na sesję, wyjaśni cały plan naprawczy. Te przepusty proszę zglaszać od pana

Jachoskiego. Nie powiedziałem wszystkiego na przykład na temat rewitalizacji centrum w Warce.
Poszło tam 18 milionów. Nie potrzebnie tyle poszło, wystarczyło doprowadzić pałac do kultury. 18

milionów to mogliśmy przeznaczyć na drogi, te pieniądze musieliśmy wydać. Ale to zostało tam

utopione. Jakbyśmy to wymnożyli jak powiat podwójnie, to z gminami, i o jakieś dotacje od
wojewody to mielibyśmy na remonty. Nie było by tych obecnych problemów. W tym przedziale
finansowym by to się zmieściło. Tylko logika nakłania nas żebyśmy podeszli do tego w sposób
rozsądny, ratujemy to jak możemy, łatamy dziury jak możemy, w każdym razie, na 80 milionów
budżetu, mamy 45 długu plus dwa szpitale. Kredyt też musimy spłacać, który zaciągnęliśmy na

Powiatowe Centrum Medyczne to jest 30 milionów. Mamy 75 milionów długu na 89 milionów
budżetu. Szans nie ma, nie chcemy oddać szpitali. Musimy szpitale ratować, nie mamy w planie

oddawać ich w ręce prywatne. Ale zagrożenie jeszcze jest.

Pan Bogusław Sikorski

Chciałbym zapytać, czy wie Pan jakie środki finansowe chodzi mi o wielkość przeznaczono na

inwestycje w powiecie? i czy jest Pan w stanie określić wielkość tych środków na tworzony budżet?
Czy to będzie porównywalnie, mniej czy więcej?

Pan Wojciech Wojtczak

Szczegółowo nie przygotowałem wszystkich inwestycji, na schetynówkę Błędów- Huta Błędowska
powiat wyłożył 1,5 miliona.. Część zrobiliśmy w Hornikach 300 metrów Dębnowola, w Klonowej Woli
mamy 300 tysięcy. lnwestycji drogowych było mało w tym roku. Na przyszły rok musimy z marszu
musimy dać na sprawy oświatowe 1,2 miliona.

Pan Zbigniew Byrski

Od Starej Wsi w stronę Goszczyna, były wycięte drzewa po kilkuletnich prośbach, co teraz z tymi
karpami? Ponieważ to tworzy większe zagrożenie, wystają na 0,5 metra, kto będzie odpowiadał, jak

coŚ się stanie na tych karpach? Czy jest jakiś wieloletni plan na,,schetynówki" na następne lata?



Pan Wojciech Wojtczak

To tak jak panu lrkowi powiedziałem, to ja uznam że to jest interwencja do zarządu.

Pan Zbigniew Byrski

Przy tej drodze na poboczu - 0,5 metra drogi zawsze woda stoi, zepchnąć pobocze żeby woda nie
stała, tak jest na kilku drogach. Bo to niedbalstwo.

Pan Wojciech Wojtczak

To nie niedbalstwo, tych poboczy mamy 1200 km. Mamy kadrę taką jaką mamy, 12 osób w
Powiatowym Zarządzie na 6L2 km dróg. Zagrożenie jest rzeczywiście. Jeśli chodzi o tzw.

,,schetynówki" - były tak przyjęte, żeby te ,,schetynówki" zrobić chociaż jedną na gminie. Tu akurat
Trakt królewski to była ,,schetynówka", Konary- Podgórzyce też była. l obecnie na Błędowie.
Następna od Zbrosza Duża - Wierzchowina, jak się jedzie na Warpęsy i następna ,,schetynówka" na
gminie Pniewy, czyli Michrów - Przęsławice.

Pani Ewa Maciak

Chciałabym spytać, byliśmy troje radnych z podpisami mieszkańców z L4 sołectw w sprawie zjazdu z
ronda. Jako to się stało, że ten zjazd nie został uwzględniony w budżecie? Tylko poszedł pan Sołtys z
mieszkańcem i państwo postanowili robić drogę na Oczesałach. Podpisy z 14 sołectw ogóle państwa

nie interesują?

Pan Wojciech Wojtczak

JeŚli chodzi o ilość podpisów, mamy dużo podpisów, bierzemy to pod uwagę, nie traktujemy tego
niepowaŻnie. Będziemy projektować budżet na przyszły rok i postaramy się uwzględnić, państwo te
podpisy złożyli w tym roku. Nie ma co się bawić w podpisy bo my znamy problem. Wiemy, że trzeba
to wykonaĆ. Przeczytałem harmonogram na gminie Belsk i my o tym wiemy. lnnych dróg nie
bierzemy pod uwagę, ale jest. Pismo można dać, że jak Rada powiatu coś uchwali. Najpierw jest
potrzebna uchwała żeby coś zrobić, zobowiązać się do tego. Jedna osoba nie może decydować.

Pan Boguslaw Sikorski

Rozumiem intencję pani radnej. Tutaj otrzymali odpowiedź na pismo, że droga zostanie
uwzględniona przy konstrukcji budżetu. Natomiast takiego pisma nie otrzymaliśmy na to nasze
rondo, mimo że od dwóch lat idą wnioski z naszej strony.

pan lreneusz Bałut

Dwa miesiące temu zgłaszałem te postulaty dotyczące, poszło pismo od pani sekretarz. Czy wróciła
informacja od dyrektora że coś w tym temacie zrobili? Sądzę, że nie bo bym był wiedział. Były
postulaty, wycinkidwóch drzew obok pana Grabowskiego na Złotej Górze, byłem poinformowany na

piŚmie, że do końca lipca 2016 będą wycięte. Mamy październik i nie mamy drzew wyciętych. Proszę

o proste rzeczy, dopominam się, tyle lat żyje iznam tę drogę. Bylem na sesji Rady Powiatu w 1972

zrobiliŚmy we trzech tę drogę. To byłą najgorsza droga. A dziś prostej rzeczy nie można się doprosić.
Jako 6 letnie dziecko, podziwiałem tatę gdzie drogę budowano ręcznie. A dziś przy takim sprzęcie,

takiej wydajnoŚci, nie ma efektu. Tutaj 15m2 robili 4 dni., Koparka i wywrotka i jak ona będzie



jechała 4,5 km, to nigdy nie zdąży na czas. A ja zaproponowałem, żeby to zostawić koło straży, to jest
500 metrów. Nie wolno zwracać uwagę. Na temat dróg powiatowych można sobie język ugadać i nie
ma się do kogo zwróciĆ. Jest nowe ciało dyrektorskie, ale tam jest zarządzanie starodawne.

pani Bożenna korzenko

Te dwa drzewa byĘ zgłoszone dużo wcześniej. Pan dyrektor był ze mną na objeździe obejrzał to
wszystko, miała byĆ pani, która oceni które drzewa są do wycinki iod tamtej pory nic się nie dzieje.

Pan Wojciech Wojtczak

Proszę o przesłanie protokołu na komisję transportu zbiorowego i dróg publicznych z tymi wszystkimi
uwagami i pan Jachoski zostanie przepytany o te sprawy.Zgadzam się panie lrku, u mnie też teraz
widzę, że te podkłady były dostosowane do tamtych czasów. Więcej jest tirów jak aut osobowych.
Trzeba to remontować od podstaw, co z 8 cm masy bitumicznej i za dwa lata są spękania, bo były
mrozy i rozsadziło. Coraz większe szczeliny się pojawiają. Gminie Belsk należy się inwestycja drogowa.
W 2015 nie było żadnej inwestycji, bo czuwam nad tym co się dzieje w powiecie. W porównaniu z

innymi gminami Belsk tak dużo nie dostał. Na lata 2012-2075 jest 617 tysięcy na Belsk. Na błędów
poszło 450,000, Chynów 800.000 złotych. Grójec dostał 1,6 miliona. Jasieniec 450.000; Warka
dostała 1,6 miliona, Nowe Miasto 900.000 zł, Pniewy 500.000, Mogielnica 600.000 zł, Goszczyn
350.000. Gmina Belsk jest 3 gmina gdzie jest najwięcej dróg powiatowych, Błędów ma 80, Belsk 67

km. Warka ma 93 km. Goszczyn ma 43 km. A Grójec 45km, Jasieniec 50. Trzeba to rozważyć
proporcjonalnie. Jak dostaliście 600 tysięcy przez 5lat, jak tak liczyć, to Goszczyn dostał podwójnie.
Będziemy to wszystko rozważać.

Pan Krzysztof Witczak

Jestem radnym z miejscowości Skowronki, na ostatnim zebraniu wiejskim mieszkańcy zapytali o

drogę od Starej Wsi do Błędowa. Tam rosną drzewa i one są zaznaczone do wycinki, mieszkańcy
zapytali, czy nie można by pozostawić kilka lip, bo to raz że trochę pomnik, a dwa że są pożyteczne
dla pszczół. Czy trzeba wyciąć wszystko?

Pan Wojciech Wojtczak

Rozmawialiśmy o tym na komisji rolnictwa, pszczoły

zostało, proszę mi to w tym protokole zapisać. Mamy
który dotyczy mnie.

pan stanisław wiechowski

giną i zagrozenie jest duze" Zgłoszę to zeby to

mnóstwo spraw, proszę o szczegółowy protokoł

Przy ustalaniu inwestycji drogowych, proszę zaczerpnąć najpierw wiedzy od pana Wójta, Rady, żeby

tego nie bagatelizować i nie wyskakiwać z drogą o mniejszej wadze. Ten łącznik to podstawowa rzecz.

Pan Wojciech Wojtczak

Od mieszkańców zależy kolejność robienia drogi. Proszę się nie martwić, nie wyskoczymy. Rondo jak

pierwsze to będzie rondo. Nie ode mnie to zależy.

Pan Bogdan Zakrzewski



Chcę się odnieŚĆ że ,,poszedł jakiś sołtys", póki co żadna droga nie będzie robiona. Nie ma decyzji,
zdecyduje Rada Powiatu. Poszliśmy dlatego, że radni nie upominają się za tą drogę. lle razy pani
wspomniała o tej drodze? Ani razu. Gdyby była by robiona ta droga, czy pani była by przeciw? Jaka
będzie decyzja proszę tę decyzję uszanować.

Pan Bogusław Sikorski

Decyzji żadnych nie ma, jeżeli my robimy drogę gminną ze swoich środków to decydujemy sami. Jeśli
ma być współfinansowanie to w porozumieniu iza zgodą obu stron.

pan Stanisław wiechowski

Pan się cięzko my|i, że my nie interweniujemy.
nie sądzi, że pan pojechat i załatwione. Pisma

do powiatu.

Pan Wojciech Wojtczak

Pana pismo, zostało przekazane do powiatu, niech pan

chodzą, to co było przedstawione to zostato odesłane

szanowni państwo.

Jeszcze poza drogami. Jest opracowany plan transportu zbiorowego, dotyczący przewozu
autobusowego. Proszę zgłosić problemy czy gdyby były uwagi, to proszę zlożyć pisma. Bo niedługo
będziemy ten plan zatwierdzać. Wykonawca które się podjął może wniesie te uwagi, potem może być
za póŹno, ponieważ plan jest uchwalany na 4 lata. Rada uchwala, trzeba by cząstkowo uchwalić,
RÓwnież uczulam sołtysów o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Są wytyczne jak postępować,
Do 31 grudnia jest termin rejestrowania wspólnot, uregulowanie gruntów na wsiach. Nie ma żeby to
przepadło, przejdą na gminę albo na skarb państwa czyli na powiat. Na swojej wsi mobilizuję sołtysa,
Żeby tego nie oddawać. Może dziś jest sprzyjający wiatr ale żeby tego nie sprzedali. Może być jakieś

zawirowanie, były likwidacje szkół i nic nie pomogło. U nas jest punkt konsultacji, w pokoju nr 23,
można się dużo dowiedzieć. Tam można się zarejestrować jako wspólnota i otrzymać taką
początkową decyzje i potem jest własność. Potem może być problem.

pani Joanna ciamarczan

MÓwił pan o przystankach autobusowych. Były zrobiona dwa przystanki kolo Ferrero, przy nowej
trasie. Rok już jest droga oddana a przystanki nie funkcjonują. Stoją puste, bo ktoś tam komuś nie
przekazał, nie wiem jak to przechodzi. Ale rok czasu jest przystanek i autobus się nie zatrzymuje.

Pan Wojciech Wojtczak

Budowa przystanków to kompetencja wójtów/ burmistrzów. Ale to jest okazja zgłosić uwagę do
planu transportowego.

Pan Wójt Władysław Piątkowski

Z tymi wspólnotamijest jak to było powiedziane przed chwilą. Warto się tym zająć. Bo potem dzieją

się dziwne rzeczy, Nikt się do tego nie zabierał. Mało kto ryzykował wyniesienie tego w terenie. Może
dobrze, uporządkuje się te sprawy. Jak się nie przyciśnie to ktoś tego nie pojmie. Współpraca
starostwa i gminy układa się na takim poziomie, że to funkcjonuje. Jeżeli w budżecie jest kwota jak

Pan powiedział, to każdy wie, że nie wiele można za to zrobić. Polityka przez wiele lat była taka, że z



dróg się zabierało. Dokładało się na szkoĘ. Nadalsię dokłada. Kiedyś była subwencja drogowa, i była
sprawa jasna, To był chory pomysł z tym powiatem, bo nie zapewnił źródla finansowania powiatom.
Gminy miały dochody własne, które dały możliwość funkcjonowania. Powiaty były rządowe i

dotowane i nadal są. Jakbym zapytał o dochody własne powiatu to są skromne procenty.
WymyŚlono, że nie będzie już subwencji drogowej, żeby te pieniądze można było pchać w czarną
dziurą oŚwiatową. Współpraca z powiatem na te możliwości, ja to rozumiem. Jak się nie ma pieniędzy
to się ,,rozważy, pomyśli, zastanowi się", ja to samo mówię. Jak coś się nie da na raz, to też ja
zaczynam mówiĆ takim językiem. Tak się kręci, żeby coś powiedzieć a nic nie obiecać. Źle że to
schodzi na dół, ale jesteśmy w takiej samej sytuacji. Liczyłem że usłyszeć coś o inwestycjach. Ale z

tego co dziŚ usłyszałem pieniądze są rozdane już 4 lata do przodu. Dano mi nadzieję, że może w 2018
będzie inwestycja. W przyszłym roku Jasieniec, potem Pniewy, Chynów, w 2o2o może będzie

,,schetynówka" w Belsku. Przy tej sytuacji finansowej, trzeba sobie powiedzieć, że program
bezpieczeństwa nie będzie przez3lata. Skoro mieszkańcy zglaszają,to ja też zgłoszę. Kilka dróg które
wymagają natychmiastoweBo remontu. Co wieś ta droga jest najważniejsza. Nie ma ważnych i nie
waŻnych. Dokumentacja tego łącznika jest na ukończeniu. Geodeci wykonalito co pan starosta zlecił.
Są robione mapy pod decyzje ZR|D do celów projektowych. Te mapy finansuje starostwo. Geodeci
zrobili pomiary, rozliczylidziałki. Wczoraj był pierwszy projekt, który będziemy chcieli przepchnąć. Ale
projektanci chcą trochę za dużo, to mają fantazje i mówi, że są takie przepisy. To co nam tutaj
zostanie?. Poprosiłem, żeby jak najmniej nam tego zabierali. Jak nie będzie innej rady, to trzeba
podpisaĆ zgodę, na przekazanie gruntów, rada przekaże na określonych zasadach na powiat, ZRlD jest
na powiat i będziemy to robić. Co bym nie robił, jaka by nie była propaganda, to i tak będziemy
musieli w tej sprawie pomóc. Nie uchylamy się od tego, czasem są emocje. Ja wierzę w to, że rada
nasza W ramach współpracy - bo zawsze może byĆ gorzej - załatwimy tę sprawę jak dostaniemy
decyzję ZRlD to załatwimy sprawę gruntów. Jest jeszcze sprawa budynku, jak już Pan zauważył. Jest
to zadanie powiatowe. Co wójt ma do tego, ze powiat buduje drogi? Niech budują. Tylko my
rozmawiamy ze starostą i taka byłą decyzja Rady że zrobimy wszystko żeby pomóc. Jest problem z
tym budynkiem, Mamy takie prawo lokalowe, jakie mamy, jak trzeba było to załatwić to nie było by
problemu teraz. Będą chcieli to nam sprzedadzą, a jak nie to nie. Proszę mi powiedzieć jakie mamy
narzędzie czy przy ZR|D działa spec ustawa czy nie? Czy to podlega z mocy decyzjiStarosty podlegają
mieszkańcy usunięciu?. Zadaniem gminy jest zapewnienie potrzeb lokalowych. Musze tylko uzyskać
decyzję zgodę mieszkańców Starej Wsi, zapytam się czy mogę przeprowadzić mieszkańców do
budynku gminnego. Mamy oddany, budynek gotowy, są gotowe 4 mieszkania. l jesteśmy gotowi

PÓjŚĆ dalej. To na kosztowało 700.000 zł, 720.0OO dostaniemy z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Jakby nas starostwo wsparło w budowie budynku komunalnego, to bym się ucieszył 250.000 droga
nie chodzi. Rozmawiałem z panem Starostą trzeba to jakoś rozliczyć. Poza kolejką ustaloną. Rada da
jakąŚ drogę i wspólnie zrobimy. Przychylił się, że jak kompleksowo zrobimy drogę do ronda, po

PociągnąĆ dalej chociaż do Grotowa. Zrobić kawałek porządnej drogi bo to jest wizytówka, nasza i

powiatu" Te przepychankifinansowe, nie ma co się oszukiwać że powiat będzie robił drogi. powiat ma
priorytet szpital, niedokończone muzeum. Na razie, przy tym łączniku wszystko jest na dobrej drodze.
Dobrze by było, żeby to było zapisane w budżecie. Czy mają państwo nadwyżkę? Ja nie mówię teraz
za Radę, ale myŚlę, że byŚmy to rozliczyli w zaangażowanie finansowe powiatu pół na pół na drogi. Na
zewnątrz będzie dobry odbiór i załatwimy sprawę. Są na ukończeniu prace rewitalizacji centrum
Belska, występujemy o duże środki. Jak zrobimy to centrum i zacznie się kopanie dróg to nas
wywiozą na taczkach za głupotę. 7ależy nam na tym, droga na Oczesałach jest ważna, był program na
zrobienie drogiod Skurowa - jak bylem Starostą to było to zaprojektowane elegancko jest ustawiony



pas drogowy. Macie te dokumenty w Starostwie. Droga biegła przez Skurów, Oczesały, Anielin,

Jarochy idochodziła do7ż8. Miało to być złożone do programu bezpieczeństwa i potem co się działo
to wiecie, i to wypadło. Jak nie będzie dużego programu, ten odcinek od ronda do Grotowa będzie w
kosztach ok 3,5 miliona. To nie jest przytyk do Pana, ale Pan Jachoski robi dzialania niewystarczające.
Wylożyliśmy pieniądze razem z powiatem na odwodnienie tego dołka przy przystanku na

Kozietulskiego. By|o dobrze rok czasu. W tej chwili po większych deszczach stoi 30-40 cm woda, tam
są powysuwane studzienki różnego rodzaju. Ktoś obcy pojedzie i będzie nieszczęście. l dobrze byłoby

wrócić do sprawy czemu woda tam nie płynie. Taka drobna sprawa i niszczeje droga, przyjdzie zima i

będzie nieszczęście. Proszę, żeby pan Dyrektor swoim okiem zerknął na to. Liczyłem na dobrą
współpracę z powiatem, nieraz są spięcia i emocje bo ktoś zawsze łapska wsadzi. Jak się rozmawia to
razem coś zrobimy. Propozycje drogowe, komisja przedstawi. Ponowimy wszystkie sprawy które były

mówione. A w sprawie drogi Stara Wieś - Goliany. Wpłynął wniosek o wyrażenie zgody na wycięcie
kilkuset drzew. Pojechałem to obejrzeć bo drzewa są poznaczone. Są to drzewa wartościowe na

opłat. To nie są krzaki, która zarastają rów. Tam jest akacja, grab, twarde drzewo, jest jakaś tendencja
że wycina się drzewa, które się nadają do pieca i potem się zostawia karpy albo odrosty i za dwa lata
jest gaj. Argumentowano, że to zagraża bezpieczeństwu drogowemu. Ponieważ sprawa wydała się
trochę dziwna bo dużo drzew, ale ja nie znam się na drogownictwie. Napisałem do RDOŚ-u i RDOŚ nie
pozwolił wyciąć tych drzew. Nakazał dostarczyć takie opinie jak robiliśmy na Senatorówkę. To będzie
kosztowało kilka tysięcy. Z tymi drzewami idzie to do przodu, ale dobrze, że RDOŚ potratował to
poważnie, to jest kilkaset drzew. Po drugiej stronie pan Majda będzie wycinał drzewa, A nie można

się doprosić, żeby drzewa posadzić. Powiat nakazuje posadzić drzewa w każdej decyzji. Kiedyś w lesie

Modrzewina nie było gałęzi na ziemi a na drzewie były ułamane do wysokości, jak sięgali. Ludzie

zbierali na opał. To co pan radny powiedział, to była duża wycinka.

Pan Bogusław Sikorski

Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy jakieś podsumowanie?

Pan Wojciech Wojtczak

Jeśli chodzi o wycinki, trzeba to ograniczyć. Głównie topole stanowią zagrożenie, mają krótki system

korzeniowy. Ewentualnie przerzedzenie, lipy powinny zostać, tak jak pan zgłaszał. Ta spec ustawa to
sprawa dla prawnika, spec ustawa taka prosta mówi, że można wywłaszczyć właściciela z pasa

gruntu jeśli jest stały element od 1998, czyli np. ogrodzenia odsunięte od pasa drogi można

wywłaszczyć, Tutaj spec ustawa jest skompilowana jeśli chodzi i prawo lokalowe, ponieważ mamy

lokatora a nie ogrodzenie, Tutaj powinien się wypowiedzieć prawnik a nie ja.

Pan Wójt Władysław Piątkowski

Bo jakby było proste, to by było zrobione. To jest administracyjne zabieranie czyjejś własności. O ile z

drogamijest w porządku, to o tyle jest z tym mieszkaniem. Każdy pilnuje swojego. Chcemy znaleźć

taką drogę, żeby dać im jakąś rekompensatę. Kto 20 lat temu myślał, że gmina będzie się rozwijała?

Trzeba znaleźć rozwiązanie, żeby się z ludźmidogadać. Konflikty mamy na co dzień wszędzie, chcemy

to zrobić po dobroci. Zamiast dawać pieniądze, których nie ma w nadmiarze, żebyśmy coś na tym

Belsku zrobili. Kiedy tak nam się udawało. Pójść może w tym kierunku. Nie wiem czy Rada sprzeda te

grunty. Trzeba to po ludzku załatwiać. Robimy sprawę dla nas i dla powiatu, będzie czym się

pochwalić.



Pan Wojciech Wojtczak

Chciałem podziękować za zaproszenie. Przepraszam, że nie mogłem przyjeżdżać na wcześniejsze

sesje, na które pan Przewodniczący mnie zapraszal, bo mamy natłok spraw. Mogę zostawić również
informację o tych wspólnotach. Dziękuję bardzo za zaproszenie.

Pan Bogusław Sikorski

Dziękuję za przybycie i będziemy mielijakieś sprawy co do współpracy będziemy się starali zaprosić
na nasze obrady.

Pkt.4 a)

Pan Bogusław Sikorski odczytał projekt uchwały wraz objaśnieniem.

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę - Uchwała Nr XXlll/122l20L6

Pkt.4b)

Pan Zbigniew Byrskiodczytał projekt uchwały wrazz uzasadnieniem.

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę - Uchwała Nr XXlll/123l2OL6

Pkt.4c)

Pan Bogusław Sikorski odczytał projekt uchwały

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę - Uchwała NrXXlllh24l2OL6

Pkt 4d)

Pan Zbigniew Byrskiodczytał projekt uchwały wrazz uzasadnieniem.

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę - Uchwała Nr XXlll/12512016

Pkt.4e)

Pan Bogusław Sikorski odczytał projekt uchwały

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę - Uchwała Nr XXlll/126 /2016

Pkt 4f)

Pan Zbigniew Byrskiodczytał projekt uchwały wlażz uzasadnieniem.

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę - Uchwała Nr XXlll/127 /2016

Pkt.4g)

Pan Bogusław Sikorski odczytał projekt uchwały

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę - Uchwała Nr XXlll/12812016

Pkt.4h)
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Pan Zbigniew Byrski odczytał projekty uchwały wra z z uzasadnieniem"

Rada Gminy przyjęła jednogtoŚnie uchwałę - Uchwała Nr XXl|111291211;6

Pkt. 5

Pan Wójt Władysław Piątkowski

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,
Miesiąc temu była sesja, tyle się działo, krótko powiem. Zakończyliśmy o sprawach ronda, na dziś

WYstarczy. Obrałem taką drogę, żeby dogadywać się z powiatem nawet pod prąd. To jest kwestia czy
przyjmiemy taktykę rozmowy czy stawiania na swoim. Podsumowanie będzie takie, że pogadaliśmy,
PogadaliŚmy i będzie jak zwykle. Rada Gminy i Urząd robią dużo więcej niż można powiedzieć. Łaski
nikomu nie robimy ale mamy swoje zadania. Niech każdy robi to co do niego zależy. Jak nie
PrzejmiemY inicjatywy to będzie ciężko, Jeśli tylko będą deklaracje konkretnej współpracy. Będą
deklaracje finansowe. Nie będę mówił, że jak będą pieniądze. Jak będą prace nad nowym budżetem,
jakie czekają nas obowiązki a zdziwicie się. Powiem, że gmina otrzymuje w 2oL7 roku, 5.962.000
złotYch i to jest wszystko czeŚĆ oŚwiatowa. Nie dajcie się zmylić, że dostaliśmy więcej o 275 tysięcy
bo w tYm są PodwyŻki na nauczycieli. Nie zwiększyĘ się pieniądze na oświatę w gminie Belsk. Są
radni gdzie byli na wszystkich ślubowaniach klas pierwszych, średnia ilość dzieci w pierwszej klasie
jest 4 dzieci, w porywach do 5. Taka jest rzeczywistość. Wrócimy do tego tematu. oświetlenie jest
zmodernizowane na WÓlce Łęczeszyckiej. Dorzuciliśmy dwie lampy przy przystankach w Starej Wsi
PrzY Przedszkolu i nad stawem. Oświetlenie jest zrobione. Nie świeci w środek przestanku ale na
górze idzie linia wysokiego napięcia. Zrobiliśmy tak jak mogliśmy. Mieszkańcy są zadowoleni. Nie da
się zrobiĆ tego za jednym razem. Sprawa dalej leży w Kozienicach, dokumentacja jest zrobiona, ale
nie ma moŻliwoŚci budowy nowych linii oświetleniowych. Powoli idziemy w tym kierunku, że to
umrze Śmiercią naturalną ten przepis i do końca roku, może da się zmodernizować. Mieli dziś wejść
na Sadków, Tam są te lampy energochłonne. W tym roku, uda się te trupy wymienić. W Belsku
wYPrzedziliŚmY trochę życie, wszedł przepis, że będzie można robić nowe linie, pod warunkiem
modernizacji starych. Wymusiły to przepisy. To co możemy zrobić do końca roku to zrobimy. W
starostwie leŻą dokumenty na nowe oświetlenie, czekamy na pozwolenie na budowę. Lampa kosztuje
20, a uzgodnienia i dokumentacja 25. Pamiętam też o Skowronkach. Jest 6-7 zadań będą to robić, a
resztę Przerzucimy na następny rok. Były ogłoszone przetargi na cztery drogi, we wszystkich
Przetargach ceny są duŻe wyższe niż kosztorysowe. Są o 20% wyższe, podjąłem decyzję, że nie
będziemy tego robiĆ. JeŚli znajdzie 150,000 to będziemy to robić. powiedzieli, że podwykonawcy ich
zjedzą, bo tyle mają zadań. Podjąłem decyzje, że dziś przetargi zostaną unieważnione. Te drogi i

Maciejówka, bo chcemy ją puścić z programu od Marszałka. W środę jedziemy to dogadywać. To
mamY 5 dróg na następny rok, pieniądze nie przepadną. Z panią Skarbnik pomyślimy, jak to zrobić,
ŻebY przetargi poszły na przełomie stycznia i lutego. Firmy wyczuły temat, połapali kontrakty z
Generalnej Dyrekcji. Wzięli gminę Mogielnica, mieli kilkanaście kilometrów położyć w granicach 10 _

11 km. To na dziŚ jest zrobione 1,5 km. Będą negocjować, żeby przerzucić na rok następny. lnformuję,
Że dziŚ podpisze unieważnienie wszystkich przetargów. Sala sportowa, to wiecie, mają skończyć stan
zerowY, zaizolowane pionowo i poziomo, zasypują to teraz piachem, zagęszczają i wychodzą na zero.
Mają na ten rok zrobiony stan zerowy. Czekamy na publikację Ministerstwa, że mamy pieniądze. poza

subwencją ogólną, która jest w całości subwencją oświatową, nie mamy żadnych innych
wyrównawczej ani równoważącej. Jedziemy na środkach wlasnych plus to co uda nam się wyrwać.

1,L



Trochę zmniejszyli nam Janosikowe, bo mamy mieć 109 tysięcy. Przekroczyliśmy 300% wskaźnika.
Trzeba robiĆ, żeby się nie wychylać, najlepiej nie robić nic wtedy wszyscy nie narzekają. Jak się
rozwija gmina, to wtedy za karę trzeba sypnąć. Najlepiej biadolić i nic nie robić. Z gmin wiejskich w
głowę dostają tylko 3 gminy, bo reszta w miastach to nie ma co porównywać. To jest nagroda dla
mieszkańcÓw, są za to karani, bo nie narzekacie tylko coś robicie. Zakończyliśmy ogrodzenie w
Zaborowie. To jest inwestycja jak wał atlantycki, co najmniej. Kosztowało nas to 90 tysięcy ale już to
jakoŚ wygląda. To jest inwestycja w oświatę i ze środków własnych. Tych ogrodzeń to zakończyliśmy,
Lewiczyn zakończony, parking zakończony. Rzecz ostatnia, sprawa rewitalizacji. Rzecz bardzo ważna
dla gminy. Plan dla nas, który pozwoli uzyskiwać środki, na miejsca w Gminie. Jest praktycznie na

ukończeniu dokumentacja na centrum Belska, dokumentacja wykonawcza na teren przed urzędem i

ten teren między strażą a rondem. Spec ustawa jest tylko nikt nie chce się przylożyć. Jak zacznie
wywłaszczaĆ ludzi to przestaną go lubić i najłatwiej wójta w ten kanał wpuścić. Mamy to
przygotowane. Pieniądze przekraczają nasze możliwości. Projekt państwo oglądali. W trakcie
wykonania, będzie można coś zmodernizować. Proszę jeśli są pytania do mnie to odpowiem.

Pkt.6

Pan Bogusław Sikorski

MyŚlę, że to przekora w takim mówieniu że nie róbmy i nie będziemy płacić Janosikowego. Myślę, że
lepiej płacić, bo skoro płacimy to znaczy że mamy dochody. Po9 tym nieudanym przetargu widać, że
jeszcze na jesienichcieliśmy prawie milion przeznaczyć na drogi, to jest dobrze. Ceny będą niższe na
początku nowego roku.

pan lreneusz Bałut

Mam jeden postulat. Prosiłbym, o wymianę znaku STOP w Odrzywołu do strony osiedla do
Wilczogórskiej. ldzie okres zimowy i dobrze, żeby to było widać. Już rozmawiałem z panem

Sołtysiakiem, on tam sobie zanotował.

Pan Bogusław Sikorski

Sprawa jest zgłoszona. Czy są jeszcze jakieś pytania?

Pkt 7

pan lreneusz Bałut

Wysłuchałem wypowiedzi pana Wójta ito mnie razi,że 4 dzieciw klasie. Apelowalem, żeby te dzieci
gdzie jest mało dzieci, to przewozić do innej szkoły, żeby ograniczyć wydatki w oświacie. Nie chodzi
mi o likwidację. Trzeba ograniczać koszty. Lepiej dowieźć 4 dzieci do innej szkoły niż utrzymywać
nauczyciela na etacie. Prawdą jest bo decyzja jest trudna, ale tańszy był by dowóz niż utrzymywać na

siłę.

Pan Wójt Władysław Piątkowski

To jest temat nerwowy i niebezpieczny. Użycie słowa ,,likwidacja szkoły" to samobójstwo. problem

Polega na czym innym, chodzi o pieniądze. Ta reforma, będzie spotkanie, rozmawiałem z

Przewodnicz.lcym, na dziś to jest mętna dyskusja. Nikt nie daje rozwiązań dla nas. W dużych miastach
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nie będzie problemu. WieŚ zapłaci za to wszystko. Tam gdzie są strażnice oSp, świetlice to tam się
duch kołacze. Zróbmy tak w Bądkowie jak w Wilczogórze. Nie ma ekonomii, żadna się nie obroni. Jak
będzie jedno dziecko w klasie to będziemy utrzymywać? To jest temat niebezpieczny. pieniądze są
jedne. RozmawialiŚmy z panią Skarbnik przed sesją, że problem finansowania oświaty pęknie jak
bania. Ja mam już projekt zarządzenia, nie możemy tego przerzucić, że Rada jest sędzią i katem. Na
tej podstawie powołam zespół do przygotowania zmian wynikających z ustawy w gminie Belsk. Za
moment sami pogrzebiemy to gimnazjum które jest naszą chlubą. Za chwilę będą płakać z
mieszkańcami, Że ta Rada zlikwidowała gimnazjum, to jest typowa prowokacja polityczna. Niech
sobie to robią, bo to oderwanie od rzeczywistości. Byłem na spotkaniu strategicznym. Jak by nie

Patrzył to zapłacą samorządy. Zapłacimy cenę finansowo i politycznie. obie ceny są groźne. To
zarządzenie ureguluje, że dyrektorzy szkół, przedstawiciele związków zawodowych, Radni,
Pracownicy oŚwiaty, niech oni siądą i pomogą podjąć decyzję co z tym fantem zrobić. Tyle jest
odPowiedzialnoŚci ile władzy. A władzy tyle ile pieniędzy. Nie wiemy jak się zabrać za to. Mamy
Przeciw sobie nauczycieli i rodziców, i dzieci a co one są winne? Ja byłem pełen obaw programu
500Plus, Że organizacyjnie to nie zaskoczy. Gmina dała pieniądze, bo to sprawa honoru, ale to nie
były takie pieniądze jak na oświatę. Dokładacie ponad 5 milionów do zadań oświatowych. Niech
naszYch zadań będzie za 3 miliony, 2 miliony idzie w oświatę. Niech wypowiedzą się związkowcy.
Niech pokarzą pomysty. Nie wierzę, że nie będzie zwolnień. Podstawówka nie przyjmie nauczycieli z
gimnazjum. To jest problem ilu pracuje nauczycieli w gimnazjum - 40? Niech 5 przejdzie na
emeryturę. Nie będzie pracy dla wszystkich. Musimy się zastanowić, trzeba czasu, jakby ktoś spojrzał
wczeŚniej.7arzucają nam, że nie robiliśmy zmian od 15 lat. Czemu te dzieciaki mają nie mieć Sali i

boiska?, Będziemy podejmowaĆ decyzje, jak skończyć?. Trzeba to wytłumaczyć ludziom. oświata jest
na wYsokim poziomie. MÓwi się, żeby szkoły zostały, żeby to jakoś utrzym ać, żeby 7 i 8 klasę ściągnąć
do belska, na dziŚ nie można. Czeka was wyposażenie pracowni chemicznej, fizycznej, biologicznej,
dla 4 dzieciaków trzeba będzie wydać 250.0OO na każdą podstawówkę. Trzeba szykować około 1
miliona na dzień dobry, a gdzie jeszcze nauczyciele?. Pieniądze mają być w ramach środków
budŻetowych gminy. t,3Yoto na podwyżkidla nauczycieli. To mnie boli, bo jestem bezsilny. Chodzio
to, Żeby załatwiĆ sprawę dla tych co mają prowadzić sady, firmy i bać o gminę. Nie przeskoczymy
tego. Trzeba ten problem rozwiązać. Nie ma przepisów wykonawczych. Albo ktoś się pogubił albo to
bomba zegarowa. Zbliżamy się do wyborów, będzie presja na drogi a okazuje się, że nasze pieniądze
juŻ nam wydali, Ostatnie lata pokazały jaka jest sytuacja w zaopatrzeniu w wodę. Czeka nas
modernizacja systemu, już w Starostwie dokumentacja na nowe ujęcie i modernizacje stacji
uzdatniania w zbiorniki awaryjne i tak dalej. Przedwczoraj, pan generał Polko, powiedział, że trzeba
się spodziewaĆ ataku Rosjan w każdej chwili. Trzeba mieć wodę w zapasie. To jest jakiś orwellowski
Świat. WaŻne jest to, żeby inwestować w wodę. W Rożcach trzeba nową studnie. Chcemy utrzymać
cenę wodny, a nie utrzymamy ceny wody jak będą rosły koszty. To była prywatna studnia, tylko
trzeba to zrobiĆ dobrze. Prosiłem Przewodniczącego, byłem na spotkaniu LGD będą nabory na małe

ProjektY, duŻe, Średnie. Proszę o decyzję Rady, mamy 2 dokumentację na kanalizację. Nie może
inwestycja przekroczyĆ 4 milionów złotych. lnnej inwestycji nam nie dofinansują. poleciłem

Przeszacowanie tych kosztów. Czas złożenia wniosku, teraz decyzja czy Odrzywołek z programu -
20L7/20t8. To robota na dwa lata a Anielin Jarochy ze środków własnych, bo to będzie mniejsze
zadanie? Dostaniemy 50% dofinansowania. Proszę o wasza decyzję co z programu co z budżetu? Jak
będzie decyzja, jak powiecie że dacie 100 zł za 2OO lat, to będę czekał. To jest decyzja strategiczna.
Nie ma pieniędzy na typowe zaopatrzenie w wodę. Załatwi się na zaopatrzenie a kasa jest na
sanitację i kanalizację. Jak zrobiliśmy remanent sieci kanalizacji i wodociągów. Pamiętacie, że w 2013
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Rada uchwaliła był program kanalizacji gminy, ta infrastruktura byłą dobra jak ją budowano, dziŚ jest

niewydolna. Te instalacje trzeba będzie wymieniać, bo się nie da przyłączyĆ dalszych odbiorców.

Kiedyś jak się budowało to nie był potrzebny a dziś każdy chce mieĆ wodociąg. PrzyszłoŚciowo to

mówię.

Pkt 8

przewodniczący Rady Gminy - pan Bogusław Sikorski podziękował wszystkim za przybycie i zakończył

obrady XXlll sesji. Sesja trwała od godziny 10.10 do godziny 13.15, z przerwą w godzinach 1,1.30-

11.50.
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