Protokó Nr LII/10
z s e s j i Rady Gminy Dzia dowo
odbytej w dniu 16 wrze nia 2010 r. w sali konferencyjnej Urz du Gminy Dzia dowo
pod przewodnictwem Miros awa Zieli skiego – Przewodnicz cego Rady Gminy.
Sesja trwa a w godzinach 1000 – 1150
Stan osobowy Rady wynosi 15 osób, w sesji zgodnie z list obecno ci uczestniczy
15 radnych, czyli pe en sk ad Rady– lista obecno ci stanowi za cznik do niniejszego

protoko u.
Spoza Rady w sesji udzia wzi li:
Jan Kowalski
adys aw Kubi ski

- Radny Powiatu Dzia dowskiego
- Radny Powiatu Dzia dowskiego

Pawe Cie li ski

- Wójt Gminy

Jan winiarski

- Sekretarz Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Grzegorz Ma achowski

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami,
i Ochrony rodowiska

Danuta Smereczy ska

- Kierownik O wiaty, Kultury i Zdrowia

Mieczys awa Ska a

- Kierownik Gminnego O rodka Kultury i Sportu

Bo ena Zió kowska-Wójcicka

- Kierownik Gminnego O rodka Pomocy
Spo ecznej,

Bogumi a Stachowiak

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w
Burkacie

Mariusz Margalski

- Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji, Inwestycji
i Zamówie Publicznych.

So tysi z terenu gminy, dyrektorzy szkó oraz przedstawiciele prasy lokalnej.

1

Ad. pkt 1
Przewodnicz cy Rady M. Zieli ski powita uczestników i na podstawie listy obecno ci
stwierdzi prawomocno

obrad.

Ad. pkt 2
Rada Gminy przyj a jednog

nie porz dek obrad, po czym przyst pi a do jego

realizacji w nast puj cym brzmieniu:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocno ci obrad.
2. Rozpatrzenie wniosków do porz dku obrad.
3. Przyj cie protoko u LII Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o dzia alno ci w okresie mi dzysesyjnym.
5. Przyj cie sprawozdania z wykonania bud etu Gminy Dzia dowo za I pó rocze
2010 r.
6. Podj cie uchwa y w sprawie zmiany w bud ecie Gminy Dzia dowo na 2010 r.
7. Podj cie uchwa y w sprawie wyra enia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomo ci gruntowej, oznaczonej Nr 747/7 w Kisinach.
8. Podj cie uchwa y w sprawie nadania statutu Gminnemu O rodkowi Pomocy
Spo ecznej w Dzia dowie.
9. Podj cie uchwa y w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na dzia alno
Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w Dzia dowie.
10. Sprawy bie

ce.

11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamkni cie obrad.
Ad. pkt 3
Protokó z LI sesji Rady Gminy zosta przyj ty jednog

nie bez odczytania.

Ad. pkt 4-5
Wójt Gminy P. Cie li ski z

informacj ze swojej dzia alno ci z uwzgl dnieniem

wydanych zarz dze i wykonanych uchwa Rady Gminy w okresie mi dzysesyjnym,
tj. od 12 sierpnia do 16 wrze nia 2010 r. – informacja stanowi za cznik do

niniejszego protoko u.
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Wójt Gminy P. Cie li ski przedstawi informacj o rozpocz tych, b

cych w trakcie

realizacji oraz zako czonych inwestycjach.
Wójt Gminy poinformowa , e zako czono ju inwestycj w Pier awkach, Ruszkowie,
wkrótce nast pi odbiór sali w Uzdowie, gdzie obecnie montowane jest wyposa enie.
Doda , e inwestycja przebiega a bez powa nych problemów.
Nawi zuj c do kwestii Funduszu So eckiego na rok 2010 przekaza , e podpisano
umow z firm na place zabaw, wobec czego w okolicach 15 pa dziernika powinny
by

ju

zamontowane place zabaw, jednak e ustalono bezpieczny termin

zako czenia na 31 pa dziernika.
Wójt Gminy poinformowa , e w pa dzierniku planowany jest przetarg na hydroforni
w Ruszkowie, na wykonanie, której zabezpieczono rodki na rok obecny, dlatego
wykonawcy mogli obawia

si ,

e nie wyrobi

si

w terminie, st d nie by o

zainteresowanych inwestycj . Wyja ni , e w tej sytuacji ustalono termin realizacji na
koniec kwietnia 2011 r. Zaznaczy równie , e ponad po ow
Agencja Nieruchomo ci Rolnych. Wójt przekaza ,

rodków dofinansowuje

e powstanie nowa hydrofornia

w nowym uj ciu i miejscu, nowy budynek z nowym wyposa eniem, obejmuj cy
zasi giem Ruszkowo, Mosznic , Lipówk , Jankowice i docelowo G siorowo, co
umo liwi w czenie równie

budynków nie pod czanych dotychczas do sieci

wodoci gowej.
Ponadto, jak przekaza Wójt w listopadzie planowany jest przetarg na budow sali
w Ksi

ym Dworze z terminem realizacji pa dziernik/listopad 2011 roku. Doda , e

szczegó y pozostaj jeszcze do uzgodnienia. Wójt poinformowa , e jest to ostatnia
inwestycja planowana w wieloletnim planie.
Wójt przekaza równie ,

e z funduszu wykonywane s

drobne prace, nie zosta

zrealizowany jeszcze fundusz so ecki w Gnojnie, gdzie dopiero po zako czeniu
remontu, zostanie zakupione wyposa enie. Podkre li , e wi kszo

spraw zosta o

zrealizowanych, pozosta o kilka drobnych, np. w przysz ym tygodniu firma rozpocznie
prace w zakresie oczyszczania stawu w S kowie.
Przewodnicz cy Rady Gminy Miros aw Zieli ski zapyta , czy s jakie pytania.
So tys E. Walewacz zg osi a trzy problemy nurtuj ce mieszka ców wsi. Jako
pierwszy przedstawi a problem z bezpiecznym dowiezieniem dzieci do szko y,
po które na razie wychodzi nauczyciel, jednak nie jest to jego obowi zkiem i nie
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wiadomo czy tak pozostanie. Zasugerowa a,

e dobrze by oby wykona

zatoczk

w Wysokiej.
Wójt poinformowa , e w pobli u szko y nie ma gminnej dzia ki. Ponadto nie chcia by
deklarowa

wykonania, poniewa

droga przebiegaj ca przez Wysok

modernizowana, jednak nie ma w planach elementu zatoczki. Doda ,

b dzie
e mo e

wówczas uda oby si co zrobi we w asnym zakresie, ale najpierw trzeba by oby
uzgodni t kwesti z zarz dem dróg wojewódzkich, poniewa potrzebne b

dwa

zjazdy.
Wójt doda , e planowany jest chodnik, który poprawi bezpiecze stwo.
Kolejny zg oszony problem dotyczy stanu pomieszczenia przeznaczonego dla
pi ciolatków, w którym zniszczone s

mebelki, zabawki. So tys zaznaczy a,

e

rodzice we w asnym zakresie odmalowali sal .
Trzecim problemem jest to,
z planem, nie spe nia ona

e zaj cia w

wietlicy nie odbywaj

si

zgodnie

adnych warunków do rozwoju, brakuje komputerów,

z których dzieci ch tnie skorzysta yby a ponadto le rozmieszczono pomieszczenia.
Wójt odpowiadaj c na kolejne pytanie wyja ni ,

e nie zapomniano o dzieciach

w Wysokiej, jednak e w tym roku ograniczono maksymalnie
zalecono dyrektorom, aby wstrzyma

wydatki. Podkre li ,

rodki na remonty,
e nie ma

rodków

i mo e by tak e zabraknie pieni dzy na koniec roku. Nie jest bowiem pewne czy
wszystkie zaplanowane dochody wp yn do bud etu. Doda , e koszt realizowanych
inwestycji jest bardzo wysoki.
Natomiast je li chodzi o wietlic , wyja ni , e pani kierownik ma zaplanowane rodki
na wyposa enie i inne drobne sprawy. Podkre li , e w tym roku wiele zrobiono dla
innych wietlic, mo e w przysz ym uda si co zaplanowa dla Wysokiej. Ponadto
Wójt zaznaczy , e kiedy przygotowano projekt nikt nie zg asza zastrze

.

os zabra równie So tys So ectwa Pier awki, który w imieniu mieszka ców wsi
podzi kowa za drog w Pier awkach.
So tys A. Macha owska, powiedzia a, e w Rywocinach pojawi si problem, bowiem
w ubieg ym roku ustalono, e w pobli u jej domu b

bezpiecznie wysiada y dzieci,

jednak ze wzgl du na nierówno ci, autobus nie doje
dzieci wysiadaj

a w to miejsce. Obecnie

w miejscu gdzie nie jest bezpiecznie.

Poprosi a wobec tego

o wyrównanie terenu, gdzie wcze niej wysiada y dzieci informuj c, jednak e,

e

nawiezienie wiru nie wystarczy.
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Wójt nawi zuj c do powy szej wypowiedzi powiedzia , e pozostaje kwestia t ucznia
albo innego materia u. Doda ,

e w przysz ym tygodniu zostanie skierowana

równiarka.
So tys So ectwa Rywociny prosi a aby wyrówna drog

równie w pobli u domu

jednego z mieszka ców, który cz sto wymaga pomocy nawet w nocy, a do którego
jak spadn

deszcze nie uda si

dojecha

ze wzgl du na teren. So tys omówi a

lokalizacj budynku.
Wójt odpowiedzia , e teren zostanie wyrównany.
So tys J. Konarzewski zapyta czy mo e liczy

na adaptacj

budynku kot owni

na wietlic .
Wójt odpowiedzia ,
na termomodernizacj

e w przysz ym roku planowane jest z
budynków kilku

enie wniosku

wietlic, obejmuj cy równie

kot owni

w Rudolfowie.
So tys zapyta czy w takiej sytuacji nie musi planowa remontu wietlicy w ramach
Funduszu So eckiego.
Wójt odpowiedzia , e w tym roku jeszcze nie, natomiast fundusz na rok 2012 mo na
dzie przeznaczy na wyposa enie.
So tys powiedzia , ze potrzebny jest równie

wir pod plac zabaw.

Wójt poinformowa , e mo e uda si nawie .
So tys B. D wiga a nawi za a do przebudowy linii kolejowej, pytaj c, czy przejazd
w Niestoji zostanie zlikwidowany i mieszka cy do pól b

musieli doje

objazdami.
Wójt odpowiedzia , e nie b dzie ju tak wielu przejazdów przez tory jak dotychczas,
pozostanie przejazd w Burkacie i wiadukt w Turzy Wielkiej.
So tys J.Chojnacki zapyta o zatoczk w Kurkach.
Wójt poinformowa , e strona formalna ju jest za atwiona, sprawy biegn w

ciwym

torem.
So tys K.Chyli ski zapyta czy w ramach funduszu so eckiego mo na zaj c si
stawem w Jankowicach. Doda , e z posiadanych przez niego informacji wynika, e
teren nie zosta jeszcze przekazany gminie z agencji.
Wójt poinformowa ,

e nie zosta faktycznie jeszcze przekazany, podkre li ,

e

procedury trwaj bardzo d ugo. Doda , e jest problem jak zaplanowa to dzia anie.
So tys powiedzia , e na razie wystarczy oby pog bienie ma ego stawu.
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So tys poprosi równie o wyrównanie drogi w pobli u domu Pa stwa ugowskich.
So tys Grzybin H. Wo ny zapyta czy mo na by oby si postara o przej cie z agencji
dzia ek przy blokach, poniewa nie ma miejsca na plac zabaw.
Wójt Gminy odpowiedzia , e je li nie uda si

przej

to postaramy si

o umow

dzier awy albo u yczenia poniewa by oby to najlepsze miejsce na ten cel.
So tys poruszy problem wody w Grzybinach nie nadaj cej si do spo ycia.
Wójt poinformowa ,

e w wielu miejscach jest problem z wod . Wyja ni ,

w przysz ym roku, je li nie zmieni
postaramy si

si

przepisy i b dzie to mo liwe, wówczas

o dofinansowanie ruroci gu w Grzybinach.

pojawi y si azotany, a kobiety w ci

e

Doda ,

e w wodzie

y nie powinny jej spo ywa , dlatego dla nich

woda jest dostarczana.
So tys podkre li ,

e ju

dawno by a obiecana, nie mo na odk ada

tylko trzeba

okre li kiedy zostanie wykonana.
Wójt doda ,

e je li zajdzie taka potrzeba woda b dzie dostarczana, natomiast

wodoci g jest w planach.
Radna J. Gancarz zapyta a o przy czenie wody do budynków na koloni Ruszkowo
oraz o

cznik przy szkole.

Wójt Gminy poinformowa ,

e w tym roku zostanie doprowadzona woda ale bez

budynku wcze niej zamieszka ego przez Pa stwa
w przysz ym roku. Natomiast je li chodzi o

cibor, który zostanie obj ty

cznik wyja ni , e nie wie kiedy b dzie

mo liwe wykonanie.
Radna D.Stempka zapyta a o modernizacj drogi oraz kanalizacj w G siorowie.
Wójt powiedzia , e nie ma w planach modernizacji i pe nej przebudowy na dzie
dzisiejszy, doda ,

e decyzja zapadnie jak b dzie wiadomo co z wodoci giem,

poniewa tamt dy prawdopodobnie b dzie bieg a sie wodoci gowa. Nawi zuj c do
pytania o kanalizacj poinformowa , e planowana jest tak jak w Kramarzewie, oraz,
e zaplanowano rodki na dokumentacj .
Radna D. Zakrzewska zapyta a o dzia

w Kramarzewie, która mia a zosta przej ta

pod plac zabaw.
Wójt poinformowa , e je li nie uda si procedury zako czy na wiosn to postaramy
si o umow u yczenia i dzier awy.
Radna podzi kowa a równie za kanalizacj w Kramarzewie.
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Radny J. Szudrewicz, poruszy problem drogi w pobli u szko y, na której jest
niebezpiecznie i konieczno

podj cia jakich

dzia

, u

enia np. „ pi cych

policjantów”.
So tys E.Walewacz

poinformowa a,

e Stowarzyszenie w Wysokiej otrzyma o

podzi kowania za wsparcie powodzian, odczytuj c równie

jakie wsie udzieli y

pomocy.
Radna T. Majorowska zapyta a kiedy b dzie czynny drugi oddzia przedszkolny
w Burkacie.
Kierownik D. Smereczy ska poinformowa a, e po opublikowaniu i uprawomocnieniu
uchwa y.
Ad. pkt 6
Skarbnik Gminy przedstawi a sprawozdanie z wykonania bud etu Gminy Dzia dowo
za I pó rocze 2010 r. Sprawozdanie stanowi za cznik nr 4 do niniejszego protoko u.
Przewodnicz cy

Rady

Gminy

zapyta

czy

radni

maj

pytania

odno nie

przedstawianego sprawozdania.
Radni nie mieli pyta , co do sprawozdania.
Ad. pkt 7
Skarbnik Gminy przedstawiaj c projekt uchwa y poinformowa a,
w bud ecie by y dok adnie omawiane na

e zmiany

wspólnym posiedzeniu sta ych Komisji

Rady Gminy.
Rada jednog
Uchwa

nie podj a

Nr LII/380/10 w sprawie zmiany w bud ecie Gminy Dzia dowo na 2010 r.

Uchwa a stanowi za cznik nr 5 do niniejszego protoko u.
Ad pkt 8
Kierownik G. Ma achowski przedstawi projekt uchwa y informuj c,

e warto

przedmiotowej nieruchomo ci, o powierzchni 0,1200 ha oszacowano na 35, 464 z .
Kierownik omówi dok adnie lokalizacj wspomnianej dzia ki.
Rada jednog
Uchwa

nie podj a

Nr LII/381/10 w sprawie wyra enia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomo ci gruntowej, oznaczonej Nr 747 w Kisinach.
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Uchwa a stanowi za cznik nr 6 do niniejszego protoko u.
Przewodnicz cy Rady Gminy og osi przerw w obradach o godz. 1105.
O 1130 Przewodnicz cy M. Zieli ski wznowi obrady LII Sesji Rady Gminy.
Ad pkt 9
Kierownik B. Zió kowska-Wójcicka poinformowa a,

e Gminny O rodek Pomocy

Spo ecznej otrzymuje nowy statut. Doda a, e traci moc uchwa a na mocy, której
zosta nadany poprzedni statut.
Rada jednog
Uchwa

nie podj a
Nr LII/382/10 w sprawie nadania statutu Gminnemu O rodkowi Pomocy
Spo ecznej w Dzia dowie.

Uchwa a stanowi za cznik nr 7 do niniejszego protoko u.
Ad. pkt 10
Przewodnicz cy M. Zieli ski poinformowa ,
Rajmunda

Libudy

na

dzia alno

w Dzia dowie, w której skar

e wp yn a ponowna skarga Pana

Gminnego

O rodka

Pomocy

Spo ecznej

cy nie podnosi nowych okoliczno ci sprawy, wobec

tego, podtrzymywane jest, jak ustalono na wspólnym posiedzeniu Komisji sta ych
stanowisko zawarte w Uchwale Nr XLVII/360/10 Rady Gminy Dzia dowo z dnia 20
maja 2010 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia alno

Gminnego O rodka

Pomocy Spo ecznej w Dzia dowie.
Radni jednog
Uchwa

nie podj li

Nr LII/383/10 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na dzia alno
Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej w Dzia dowie.

Uchwa a stanowi za cznik nr 8 do niniejszego protoko u.
Ad. pkt 11
W tym punkcie
Nikt nie zabra g osu.
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Ad. pkt 12
Wobec zrealizowania porz dku obrad Przewodnicz cy M. Zieli ski o godz. 1150
zamkn

LII Sesj Rady Gminy.

Protoko owa a:
Marta Patalon

Przewodniczy :
Miros aw Zieli ski
/Przewodnicz cy Rady Gminy/
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