P r o t o k ó ł Nr II /2014
sesji Rady Gminy Sadkowice odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Sadkowicach . Sesję rozpoczęto o godz. 9oo
Radni biorący udział w sesji :
1. Tadeusz Pietrzak
2. Szymon Ziarkowski
3. Piotr Chylak
4. Joanna Nowocin
5. Urszula Kamińska
6. Karolina Kazała
7. Bożena Grochal
8. Krzysztof Stańczak
9. Waldemar Olborski
10. Michał Pruszczyk
11. Stanisław Pietrzak
12. Grzegorz Szczałbach
13. Grzegorz Milczarek
14. Mariusz Górski
15. Jarosław Tkaczyk

-

Przewodniczący Rady Gminy
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Radna
Radna
Radna
Radna
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny
Radny

-

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Kier.Ref.Org. prot. obrady sesji
Radca prawny UG
Przedstawicielka prasy

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli :
1. Karolina Kowalska
2. Ireneusz Wojtczak
3. Katarzyna Ciołak
4. Wanda Wróblewska
5. Agnieszka Szałowiło
6. Anna Kraćkowska
Porządek

posiedzenia :

1. Otwarcie sesji .
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu .
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty , Kultury i Sportu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury .
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

-
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Sadkowice na lata 2014 – 2030 .
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje i wolne wnioski
Ad. 1. Otwarcie sesji.
Otwarcia II sesji Rady Gminy Sadkowice dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan
Tadeusz Pietrzak. Powitał wszystkich radnych oraz gości zaproszonych biorących udział
w obradach sesji.
Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że dzisiejsze obrady są
prawomocne . W sesji uczestniczą wszyscy radni.
Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad otrzymaliście Państwo wraz z zawiadomieniem o terminie sesji
i stosownymi materiałami. Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.
Przystępujemy do głosowania. Kto z P i P radnych jest za przyjęciem proponowanego
porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu w biurze rady i przed obradami
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Czy są uwagi lub wnioski do protokołu z poprzedniej
sesji . Nie widzę przystępujemy do głosowania. Kto z P i P radnych jest za przyjęciem
protokołu z poprzedniej sesji. Protokół z poprzedniej został zatwierdzony jednogłośnie.
Ad. 5. Interpelacje radnych.
- r. W. Olborski - śmiecie od nowego roku będzie odbierała nowa firma , czy będą kosze
na szkło.
- P. Wójt - nie . Tak jak było z poprzednią firmą – worki. Od 15 grudnia firma , która wygrała
przetarg będzie rozwozić pojemniki.
- r. W. Olborski - PROW dla Kalenia został odebrany. Dlaczego nie ma tam konkretnej drogi
od boiska do placu zabaw w górkę. Skoro była robiona dokumentacja, dlaczego nie została
ujęta droga. Czemu ma służyć zmiana w planie zagospodarowania przestrzennego w Kaleniu
wprowadzona na sesji w dniu 16 listopada 2014 r.
- P. Przewodniczący – czy ktoś z Państwa radnych chce jeszcze zgłosić interpelacje.
Przystępujemy do powołania Komisji.
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że zgodnie ze Statutem Gminy , Rada Gminy powołuje
ze swego składu komisje stałe , a mianowicie :
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1. Komisję Budżetu.
2. Komisję Rewizyjną.
3. Komisję Oświaty, Kultury i Sportu .
4. Komisję Infrastruktury.
Pan Przewodniczący zaproponował utrzymanie dotychczasowego stanu liczbowego,
poszczególnych Komisji stałych, a mianowicie.
1. Komisja Budżetu
- 5 osób
2. Komisja Rewizyjna
- 3 osoby
3. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
- 5 osób
4. Komisja Infrastruktury
- 5 osób
Przewodniczący – czy są uwagi lub wnioski do składu liczbowego komisji. Uwag do
przedstawionej propozycji nie zgłoszono.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu.
Przewodniczący Rady Gminy – proszę o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji
Budżetu .
r. Marcin Szczałbach zgłaszam radną Bożenę Grochal - czy radna wyraża zgodę - tak
r. Bożena Grochal zgłaszam radnego Grzegorza Milczarka – czy radny wyraża zgodę - tak
r. Joanna Nowocin zgłaszam radnego Waldemara Olborskiego - czy radny wyraża zgodę nie
r. Waldemar Olborski zgłaszam radną Karolinę Kazała - czy radna wyraża zgodę - nie

r. Michał Pruszczyk zgłaszam radnego Piotra Chylaka – czy radny wyraża zgodę - tak
r. Piotr Chylak zgłaszam radnego Jarosława Tkaczyka – czy radny wyraża zgodę - tak
r. Waldemar Olborski zgłaszam radnego Krzysztofa Stańczaka – czy radny wyraża zgodę – nie
r. Stanisław Pietrzak zgłaszam Mariusza Górskiego – czy radny wyraża zgodę - tak
r. Piotr Chylak zgłaszam radnego Szymona Ziarkowskiego – czy radny wyraża zgodę – tak
Na pracę w Komisji Budżetu nie wyrazili zgody następujący radni : Waldemar Olborski,
Karolina Kazała , Krzysztof Stańczak.
Czy są jeszcze inni kandydaci do składu osobowego Komisji Budżetu. Nie widzę.
Przystępujemy do jawnego głosowania nad poszczególnym kandydatami .
Kto jest za tym aby w składzie komisji Budżetu byli radni :
Bożena Grochal
za - 13 głosów przeciw - 2 głosy
Grzegorz Milczarek
za - 15 głosów
Piotr Chylak
za - 15 głosów
Jarosław Tkaczyk
za - 12 głosów
przeciw - 2 głosy wstrzymujący - 1
Mariusz Górski
za - 8 głosów przeciw - 6 głosów wstrzymujący - 1
Szymon Ziarkowski
za
- 8 głosów przeciw - 4 głosy wstrzymujący - 3
W związku z tym, że 2 radnych ma jednakową ilość głosów musimy wybrać z pośród nich 1.
Kto z P. radnych jest za tym , aby w składzie Komisji Budżetu był r. Szymon Ziarkowski
za - 9 , przeciw 4 , wstrzymało się od głosu 2 .
Kto z P. radnych jest za tym, aby w składzie Komisji Budżetu był r. Mariusz Górski
za - 6 , przeciw 7 , wstrzymało się od głosu 2.

- 4 Pan Przewodniczący przedstawił skład osobowy Komisji Budżetu :
1. Bożena Grochal
2. Grzegorz Milczarek
3. Piotr Chylak
4. Jarosław Tkaczyk
5. Szymon Ziarkowski
a następnie zarządził głosowanie w sprawie powołania Komisji Budżetu w przedstawionym
wyżej składzie :
- za głosowało
- wstrzymało się od głosu

12 radnych ,
3 radnych.

Rada Gminy przyjęła skład Komisji Budżetu w/w składzie. Uchwała w sprawie powołania
Komisji Budżetu stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
- P. Przewodniczący przystępujemy do powołania Komisji Rewizyjnej. Proszę o zgłaszanie
kandydatów :
- r. Stanisław Pietrzak zgłaszam radnego Mariusza Górskiego – czy radny wyraża zgodę - tak
-r. Grzegorz Milczarek zgłaszam radnego Marcina Szczałbacha – czy radny wyraża zgodę-tak- r. Bożena Grochal zgłaszam radnego Michała Pruszczyka – czy radny wyraża zgodę - tak
- r. Michał Pruszczyk zgłaszam radnego Waldemara Olborskiego –czy radny wyraża zgodę –
nie .
P. Przewodniczący – czy są jeszcze inne propozycje .
W związku z tym , że Komisja Rewizyjna liczy 3 radnych i do składu Komisji zostało
zgłoszonych 3 radnych przystępujemy do podjęcia uchwały.
Kto z P . radnych jest za podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
w następującym składzie :
1. Mariusz Górski
2. Marcin Szczałbach
3. Michał Pruszczyk
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Pan Przewodniczący Rady – proszę o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu .
- r. Joanna Nowocin zgłaszam radną Karolinę Kazała – czy radna wyraża zgodę - tak
- r. Karolina Kazała zgłaszam radną Urszulę Kamińską- czy radna wyraża zgodę – tak
- r. Marcin Szczałbach zgłaszam radna Joannę Nowocin – czy radna wyraża zgodę – tak
- r. Waldemar Olborski zgłaszam Piotra Chylaka – czy radny wyraża zgodę – tak
- r. Grzegorz Milczarek zgłaszam radnego Krzysztofa Stańczaka- czy radny wyraża zgodę-tak

- 5 Pan Przewodniczący – czy są jeszcze inne zgłoszenia do składu Komisji Oświaty
Kultury i Sportu . Przedstawiam propozycję składu osobowego w/w komisji.
1. Karolina Kazała
2. Urszula Kamińska
3. Joanna Nowocin
4. Piotr Chylak
5. Krzysztof Stańczak
I zarządził głosowanie w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych ( jednogłośnie). Uchwała ujęta na piśmie
stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury.
Pan Przewodniczący proszę o zgłoszenie osób do składu Komisji Infrastruktury.
- r. Karolina Kazała zgłaszam radnego Waldemara Olborskiego – czy radny wyraża zgodę –tak
- r. Stanisław Pietrzak zgłaszam radnego Szymona Ziarkowskiego – czy radny wyraża zgodę
tak .
- r. Grzegorz Milczarek zgłaszam radnego Stanisława Pietrzaka- czy radny wyraża zgodę – tak
- r. Jarosław Tkaczyk zgłaszam radnego Grzegorza Milczarka – czy radny wyraża zgodę – tak
- r. Waldemar Olborski zgłaszam radnego Marcina Szczałbacha- czy radny wyraża zgodę – tak
- r. Krzysztof Stańczak zgłaszam radnego Jarosława Tkaczyka – czy radny wyraża zgodę - tak
- r. Grzegorz Milczarek zgłaszam radnego Krzysztofa Stańczaka – czy radny wyraża zgodę –
tak
Pan Przewodniczący Rady Gminy – czy są jeszcze inne zgłoszenia do składu Komisji
Infrastruktury. Przystępujemy do głosowania . Kto z P i P radnych jest za tym aby w skład
Komisji Infrastruktury weszli radni :
- Waldemar Olborski - za 7 radnych przeciw
- 8 radnych
- Szymon Ziarkowski - za 8 radnych przeciw
- 7 radnych
- Stanisław Pietrzak
- za 14 radnych przeciw – 0 - 1 wstrzymujący
- Grzegorz Milczarek - za 14 radnych przeciw - 0 - 1 wstrzymujacy
- Marcin Szczałbach - za 8 radnych przeciw - 7 radnych
- Jarosław Tkaczyk
- za 9 radnych przeciw - 2 radnych , wstrzymujących - 4 radnych
- Krzysztof Stańczak - za 15 radnych
W związku z tym ,że 2 radnych Szymon Ziarkowski i Marcin Szczałbach mają
jednakową ilość głosów musimy wybrać z pośród nich jednego.
Kto z Państwa radnych jest za tym , aby w skład Komisji Infrastruktury wszedł Szymon
Ziarkowski :
za
- 10 radnych ,
przeciw
- 2 radnych ,
wstrzymało się od głosu
- 3 radnych
Kto z Państwa radnych jest za tym, aby w skład Komisji Infrastruktury wszedł
Marcin Szczałbach .

-
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za
przeciw
wstrzymało się od głosu

- 8 radnych
- 4 radnych
- 3 radnych

Pan Przewodniczący przedstawił stan osobowy Komisji Infrastruktury .
1. Szymon Ziarkowski
2. Stanisław Pietrzak
3. Grzegorz Milczarek
4. Jarosław Tkaczyk
5. Krzysztof Stańczak
I zarządził głosowanie w sprawie powołania Komisji Infrastruktury.
Wynik głosowania :
za
- 10 radnych
przeciw
- 3 radnych
wstrzymało się od głosu - 2 radnych
Rada Gminy przyjęła skład Komisji w/w składzie . Uchwała stanowi załącznik
do protokołu.
- r. Waldemar Olborski – nie uczestniczę w pracach żadnej komisji. Bardzo proszę
o informacje dotyczące prac komisji. Mam blisko i chce przychodzić na posiedzenia
komisji nieodpłatnie.
Pan Przewodniczący przypomniał, że Przewodniczących Komisji wybierają jej członkowie
ze swego grona , w tym celu ogłosił 15 minutowa przerwę w celu ukonstytuowania się
Komisji. Po przerwie Przewodniczący Rady poinformował, że przewodniczącymi
poszczególnych komisji wybrani zostali :
1. Przewodniczącym Komisji Budżetu
2. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej
3. Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
4. Przewodniczący Komisji Infrastruktury

- radny Grzegorz Milczarek
- radny Mariusz Górsk
- radna Joanna Nowocin
- radny Stanisław Pietrzak

Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.
Pan Przewodniczący – proszę Panią Wróblewską o przedstawienie zasad wynagradzania
Wójta.
- P. W. Wróblewska poinformowała radnych, że wynagrodzenie wójta składa się z czterech
elementów : wynagrodzenie zasadnicze wynoszące miedzy 4200 zł a 5900 zł.
do tego dochodzi dodatek funkcyjny w wysokości do 1900 zł., dodatek specjalny
w wysokości od 20 – 40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego , dodatek
stażowy, który u Pani Wójt wynosi 6 % wynagrodzenia zasadniczego.
- r. Grzegorz Milczarek – Pani Wójt dopiero zaczyna pracę , dlatego proponuję przyznać jej
najniższe wynagrodzenie zasadnicze na poziomie 4200 zł. Zawsze możemy jej podwyższyć.
Do tego dodatek funkcyjny 500 zł. i dodatek specjalny 20 % .
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- r. Waldemar Olborski – proponuję dla pani wójt wynagrodzenie zasadnicze 4500 zł.
dodatek funkcyjny 1.000 zł.
- r. Krzysztof Stańczak - przychylam się do wynagrodzenia zasadniczego 4.500 zł. , ale
dodatek funkcyjny proponuję 500 zł. Lepiej wynagrodzenie podwyższać , niż obniżać.
- P. Przewodniczący – proponuję dodatek specjalny w wysokości 25 % wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Pan Przewodniczący – czy są jeszcze inne propozycje ustalenia wynagrodzenia wójta.
Przedstawiam propozycje wynagrodzenia wójta :
wynagrodzenie zasadnicze
dodatek funkcyjny
dodatek specjalny 25 %

- 4.500 zł.
500 zł.

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego -

dodatek stażowy 6 % wynagr.zasad.
Łączne wynagrodzenie miesięczne

-

1.250 zł.
270 zł.
6.520 zł.

Przystępujemy do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta.
Kto z P i P radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta
gminy. Rada podjęła uchwałę jednogłośnie , która stanowi załącznik do protokołu.
- r. M. Pruszczyk - czy radni mogą wiedzieć, jakie wynagrodzenie mają pracownicy Urzędu
Gminy.
- P. Skarbnik - tylko 3 osób. Wójta , Skarbnika i Sekretarza Gminy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zmian w budżecie gminy.
- P. Skarbnik – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.
- Rezerwa wójta została wykorzystana przez byłego wójta w całości.
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 110.450,00 zł. w tym dochody bieżące
o kwotę 70.790,00 zł. i dochody majątkowe o kwotę 39.660 zł.
Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 43.582 zł. w tym dochody majątkowe
o kwotę 43.582 zł. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 126.868 zł. w tym wydatki bieżące
o kwotę 126.868 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 60.000,00 zł. w tym wydatki bieżące o kwotę
60.000,00 zł. Zwiększa się dochody i wydatki budżetu obejmujące dochody z opłat i kar
za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych
w gminnym programie ochrony środowiska.
- P. Przewodniczący – czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos. Nie widzę. Przystępujemy
do głosowania. Kto z P i P radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2014 r. Wynik głosowani - za 14 radnych , wstrzymał się od głosu 1 radny.
Uchwała ujęta na piśmie stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Sadkowice na lata 2014 – 2030 .

- 8 - P. Skarbnik – w uchwale Rady Gminy Sadkowice w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice uwzględniono zmiany wynikające w uchwale
Nr II/8/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r, w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.
Zwiększono dochody budżetu o kwotę 110.450,00 zł. w tym dochody bieżące o kwotę
70.900 zł. i dochody majątkowe o kwotę 39.660,00 zł. Jednocześnie zmniejszono dochody
budżetu o kwotę 43.582,00 zł. w tym dochody majątkowe o kwotę 43.582,00 zł.
Plan dochodów ogółem po dokonanych zmianach wynosi 17.573.822,24 zł.
Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 126.868,00 zł . w tym wydatki bieżące o kwotę
126.868,00 zł. Jednocześnie zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 60.000,00 zł. w tym
Wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł. Plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach
Wynosi 19.886.908,00 zł.
Po dokonaniu powyższych zmian sytuacja finansowa Gminy Sadkowice przy realizowaniu
Wszystkich zaplanowanych dochodów, przychodów , wydatków i rozchodów pozwoli Gminie
na realizowanie zaplanowanego budżetu w 2014 r. i planowanie budżetów na rok 2015 i lata
następne spełniając wymogi ustawowe określające dopuszczający wskaźnik spłat zobowiązań
określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Ogólna kwota długu na koniec
2014 roku wyniesie 9.255.619,44 zł. Nasza gmina jest na pograniczu maksymalnego
zadłużenia. Zadłużenie na koniec 2015 r. wyniesie ponad 10 mln zł.
- r. W. Olborski - jakie zadłużenie przejmie nowa Pani Wójt .
- P. Skarbnik - 9.255.619,44 zł.
- r. M. Pruszczyk – dlaczego gmina jest tak zadłużona , a Pan Wójt wziął tak wysoką
odprawę.
- r. W. Olborski – jaki jest koszt budowy obecnego wodociągu .
- P. Skarbnik - 12 mln zł. Pan Iwanicki odstąpił od budowy tego wodociągu , wpłacił
wadium , ale nie podpisał umowy.
- r. K. Kazała - czemu mają służyć zakupione działki w Kłopoczynie od P. Skrzypka
I P. Jankowskiego
- r. G. Milczarek - na poszerzenie skrzyżowania dróg .
- P. Przewodniczący Rady – czy ktoś z P. radnych chce jeszcze zabrać głos.
Przystępujemy do głosowania . Kto z P i P radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sadkowice na lata 2014 – 2030.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zatwierdzona .
Ad. 13. Wolne wnioski i zapytania.
- r. W. Olborski – mamy w materiałach pismo z Komendy Powiatowej Policji w Rawie
Mazowieckiej w sprawie dofinansowania zakupu radiowozu w ramach akcji „ Sponsoring
2015”, w wysokości 10.000 zł. Jak to pismo zostanie rozpatrzone.
- P. Przewodniczący Rady Gminy – Panie Skarbnik, czy jest jakaś szansa na dofinansowanie.
- P. Skarbnik – to zależy od Rady .
- P. Przewodniczący Rady Gminy – czy jest to naszej gminie potrzebne.
- r. W. Olborski - jeśli to by zwiększyło bezpieczeństwo na terenie gminy , to tak.
Nasza OSP nie jest wyposażona w nożyce do cięcia blachy, a ostatnio mieliśmy 2 wypadki
śmiertelne i zakup takich nożyc by się przydał.

- 9 - r. K. Stańczak - zwracam się do Rady o pomoc w naprawie pompy głębinowej we wsi
Zabłocie. Studnia jest na działce wiejskiej i służy wszystkim mieszkańcom. Koszt tej
pompy około 3 tys. zł. Wybudowany jest wodociąg , ale mieszkańcy korzystają ze studni.
- r. M. Pruszczyk - w sprawie zmniejszenia podatku o 50 % dla Spółki APPLEKS i Sadeks.
Pani Wójt zapoznała radnych z pismem jakie wpłynęło do Rady i Wójta Gminy.
- P. radca prawna – możemy wprowadzić zwolnienia podatkowe , ale od wszystkich zwolnienie przedmiotowe. Zwolnienie od podatku może nastąpić jeżeli są tworzone nowe
inwestycje i powstają nowe miejsca pracy. Ulgi podatkowej można udzielić, jeśli powstanie
zaległość . Te firmy trzeba zbadać pod względem finansowym.
- r. W. Olborski – wszystkie podatki pozostawiliśmy na poziomie roku ubiegłego.
- r. G. Milczarek - nasza gmina ma i tak niskie podatki w porównaniu do innych gmin.
- P. Przewodniczący Rady – czy ktoś z Państwa radnych chce jeszcze zabrać głos w sprawie
obniżenia podatku od nieruchomości. Bardzo proszę o przegłosowanie.
Rada jednogłośnie zadecydowała o nie obniżaniu podatku od nieruchomości dla wszystkich
podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy.
- r. J. Nowocin – kiedy będzie wybudowany wodociąg w Nowych Szwejkach.
- P. Skarbnik - nie ma zgody na II etap wodociągowania, musieliśmy przeprojektować
dokumentacje, bo nie było zgody wszystkich właścicieli gruntów . Pieniądze na II etap
wodociągowania są. Został rozstrzygnięty przetarg na III etap wodociągowania.
Wszystkie wodociągi musimy zakończyć do końca czerwca 2015 r.
- r. J. Nowocin - zakup działek w Sadkowicach Nr 385 , 386 , 373 .
- r. W. Olborski - są to działki zaraz za płotem szkolnym przy Zespole Szkól w Sadkowicach.
Działka 373 jest to droga, która połączyłaby drogi Sadkowice – Gogolin . Wybudowanie tej
drogi od podstaw to koszt około 2 mln zł.
Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół w Sadkowicach jest ważniejsze . Nie rozwiąże to
sprawy bezpieczeństwa. Zakupić działkę przy drodze Sadkowice – Celinów i odstąpić od
utwardzenia tej drogi. Kto w zimie odśnieży . Droga będzie przebiegać między boiskiem, a
placem zabaw. Trzeba się zastanowić nad zakupem tej działki.
- r. K. Stańczak – ważniejsze jest utwardzenie placu przed szkołą .
- r. G. Milczarek – przebudowa drogi wewnętrznej w Studziankach. Droga wysypana jest
tłuczniem, czy dobry pomysł, aby ta drogę utwardzać. Proponuje położenie podbudowy na
działkach w Nowym Kłopoczynie nr 514 i 557 w kierunku Sosnowa.
- r. M. Pruszczyk – asfalt w Studziankach to powinien być priorytet, podbudowa jest
przygotowana.
- r. W. Olborski - mamy drogę w Paprotni , gdzie jest już zrobiona podbudowa. Należałoby
ustalić kierunki działania na najbliższe 4 lata.
- r. P. Chylak – zróbmy rozeznanie dróg , gdzie będzie budowany wodociąg nie róbmy nic.
- P. Przewodniczący Rady Gminy – udzielam głosu Pani Kajtaniak .
- P. A. Kruszyńska– mieszkanka wsi Władysławów. Przez 8 lat byłam zbywana przez osobę
górną. P. Wójta.
Macie państwo dużo do zrobienia. Zostałam spławiona pismem , że została oznaczona
miejscowość Władysławów , a Wójt nie złożył w tej sprawie nawet pisma do Starostwa.
Brak jest przystanku PKS – 3 dzieci dojeżdża do szkoły w Lubani. Dzieci zostają wysadzane
na drodze powiatowej.
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Zadeklarowałam się Wójtowi poprzedniej kadencji, że sama sfinansuje budowę przystanku.
Bardzo ważna sprawą jest budowa drogi we wsi Władysławów.
Radnymi, którzy zajmowali się moją wsi byli najpierw z Olszowej Woli , później z Lubani.
Z działek położonych we wsi Władysławów korzystają mieszkańcy wsi : Żelazna , Lubania
I Olszowa Wola.
Do wsi Władysławów nie wjeżdża żaden autobus, można z czegoś zrezygnować aby
wybudować przystanek.
My jako mieszkańcy wsi Władysławów chcemy tylko 3 rzeczy :
- wysłanie pisma do Starostwa o oznakowanie wsi Władysławów ,
- budowa przystanku autobusowego ,
- utwardzenie drogi tłuczniem .
- P. Wójt – wyślemy pismo do powiatu w sprawie przystanku . P. Przewodniczący Komisji
ds. dróg pojedzie i zobaczymy co się da zrobić. Asfaltu nie obiecujemy.
- r. U. Kamińska – czy jest zgłoszenie malowania pasów i oznaczenie przy szkole
w Trębaczewie.
- r. K. Kazała - brak oznakowania miejscowości Zaborze.
- r. Sz. Ziarkowski – w sprawie zainstalowania lustra na drodze Jajkowice w kierunku
Kłopoczyna.
- r. G. Szczałbach - w sprawie namalowania pasów na drodze w Olszowej Woli , bo nie
można przejść przez drogę.
- r. W. Olborski zapytał o rozliczenie PROW w Kaleniu. Dlaczego było otwarcie w niedzielę,
dlaczego nie ma utwardzenia chodników i czego dotyczyła zmiana w planie
zagospodarowania przestrzennego.
- P. A. Magiera - odbiór techniczny nastąpił 10 listopada 2014 r. Było 4 wykonawców.
Inwestycje mamy rozliczyć do końca grudnia 2014 r. Mamy pozytywną decyzje nadzoru
budowlanego , nie było żadnych uwag. Droga nie była objęta projektem , nie była
zaplanowana w budżecie. W planie mamy zakaz budowy wszelkich budowli.
Zmiany w planie dotyczyły odtworzenia stawu historycznego, nie można było pogłębić
tego stawu i zatrzymać wody. Po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków można taki
projekt przygotować. Wyrwa jest, konserwator nie zgadza się na zasypanie .
Ad. Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje i wolne wnioski.
P. Wójt – mamy pieniądze na oznakowanie dróg. Lustra w miarę możliwości ,
Wystąpię o oznakowanie dróg i budowę przystanków.
P. Przewodniczący – czy ktoś z Państwa radnych chce jeszcze zabrać głos.
Dziękuję wszystkim za przybycie i zamykam obrady sesji godz. 1145.
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