P r o t o k ó ł Nr V / 2015
sesji Rady Gminy Sadkowice odbytej w dniu 24 lutego 2015 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Sadkowicach . Sesje rozpoczęto o godz. 9oo.
Radni obecni :
1. Tadeusz Pietrzak
2. Szymon Ziarkowski
3. Piotr Chylak
4. Joanna Nowocin
5. Michał Pruszczyk
6. Bożena Grochal
7. Waldemar Olborski
8. Stanisław Pietrzak
9. Mariusz Górski
10. Marcin Szczałbach
11. Urszula Kamińska
12. Jarosław Tkaczyk
13. Grzegorz Milczarek
14. Krzysztof Stańczak
15. Karolina Kazała

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

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Karolina Kowalska
Ireneusz Wojtczak
Katarzyna Ciołak
Maria Charążka
Wanda Wróblewska
Sołtysi
Anna Kraćkowska
Aneta Kruszyńska
Justyna Wójcicka

-

Wójt Gminy
Skarbnik Gminy
Sekretarz Gminy
Przewodnicząca Rady Powiatu
Kier. Ref. prot. obrady
wg załączonej listy obecności
Przedstawicielka prasy
mieszkanka wsi Władysławów.
przedstawicielka Kopalni Brzustowiec .

Porządek obrad :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji .
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Nr III/2014 i Nr IV/2015 .
Interpelacje radnych.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie miedzy sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Sadkowice na lata 2015 – 2030 .
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9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sadkowice na 2015 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego
przy drodze powiatowej Nr 4128E Olszowa Wola – Broniew w miejscowości
Władysławów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia inkasentów i stawek prowizji za inkaso podatku
rolnego , podatku od nieruchomości i podatku leśnego .
13. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
14. Wolne wnioski i zapytania .
15. Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje i wolne wnioski.
Ad. 1. Otwarcie sesji.
Otwarcia V 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.
Pan Przewodniczący – porządek obrad został dostarczony radnym wraz
z zawiadomieniem o terminie zwołania sesji i stosownymi materiałami.
Przed obradami sesji otrzymaliście państwo radni projekt uchwały „ w sprawie wyznaczenia
inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzenie ścieków na terenie gminy”.
W związku z tym proszę o rozszerzenie porządku obrad o pkt. 13 a.
Czy są pytania lub propozycje do proponowanego porządku obrad. Nie widzę .
Przystępujemy do głosowania .
Kto z P i P radnych jest za przyjęciem rozszerzonego porządku obrad o pkt 13 a .
Rozszerzony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji .
Protokoły z poprzednich sesji były do wglądu w biurze rady oraz przed rozpoczęciem
obrad w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Czy są uwagi lub wnioski do protokołów z poprzednich sesji. Nie widzę . Przystępujemy do
głosowania.
Kto z P i P radnych jest za przyjęciem protokołu N r III/2014 i Nr IV/2015 .
Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.

-
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Ad. 5 . Interpelacje radnych .
- r. G. Milczarek - w sprawie wykopania rowu przydrożnego w Kłopoczynie obok posesji
P. Pajewskiej.
Mam pytanie do Pani Przewodniczącej Rady Powiatu – co zostało zrobione w zakresie
naprawy mostu przy drodze powiatowej w Kłopoczynie.
- P. Przewodnicząca Rady Powiatu - była na miejscu Komisja z powiatu z Panią Dyrektor
Kilman , był były Wójt Leszek Jankowski . Komisja stwierdziła , że nie ma koniecznej
potrzeby naprawy tego mostu.
- R. G. Milczarek – w sprawie odznaczenia byłego sołtysa wsi Kłopoczyn , który był sołtysem
ponad 30 lat.
- r. K. Kazała - w sprawie oznakowania wjazdu do miejscowości Nowy Kłopoczyn i Zaborze.
Pan Skiba powiedział , że jak się pogoda poprawi to znaki zostaną ustawione .
- r. W. Olborski - zakończył się III etap wodociągowania wsi , są podpisywane służebności,
czy mogę znać ich treść. Jak będą rozliczane przyłącza wodociągowe.
- r. K. Stańczak – w sprawie podwyżki opłat za odbiór śmieci. Czy można zmniejszyć tą
podwyżkę . Mieszkańcy wsi Zabłocie będą więcej płacić za śmieci , niż podatku rolnego.
- r. G. - Szczałbach – jak wygląda dofinansowanie remontu budynku OSP w Olszowej Woli .
- P. Wójt – dzwoniłam do Pana Marszałka , ale go nie zastałam . Mamy bardzo krótki czas na
realizację tego zadania.
- r. Sz. Ziarkowski - w sprawie wybudowania przystanku w Broniewie dla dzieci
dojeżdżających do szkół.
- r. K. Kazała – w sprawie oczyszczenia rowów przy drodze w Nowym Kłopoczynie , oraz
pogłębienia przepustu pod drogą. Część drogi jest drogą powiatową , a część drogi gminną.
- r. P. Chylak - czy jest możliwość oświetlenia miejscowości Paprotnia i Gogolin.
Jak wygląda II etap wodociągowania wsi.
Ad. 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
- P. Przewodniczący – proszę o zabranie głosu Panią Wójt .
- P. Wójt przedstawiła sprawozdanie z działalności wójta w okresie między sesjami.
Sprawozdanie to ujęte na piśmie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
- P. Przewodniczący – czy są pytania do przedstawionego sprawozdania.
- r. W. Olborski - żebyśmy nie robili tych samych błędów , co robił poprzedni Wójt,
w zakresie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Zmiany w planie można
rozszerzać , a nie zmniejszać .
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
- P. Przewodniczący - uchwalony budżet w grudniu 2014r. był ambitny, ale nie możliwy
do wykonania. Zrezygnowaliśmy z inwestycji, które są potrzebne , ale na obecną chwilę
zbędne. Zrezygnowaliśmy z przebudowy poddasza w gimnazjum w Sadkowicach .
Zrezygnowaliśmy z położenia asfaltu na drodze w Studziankach. Droga jest utwardzona
tłuczniem i będzie zrobiona w przyszłym roku.
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Zakup działki pod parking w Sadkowicach jest zbędny. Traktujemy ten rok ,jako bardzo
oszczędny. Musimy ograniczyć delegacje służbowe dla pracowników . Uważam , że
większość mieszkańców winna to przyjąć pozytywnie. Nie chcemy bardziej zadłużać gminy .
W przyszłym roku wchodzą nowe środki unijne i potrzebne nam będą środki własne.
Objechaliśmy z Panią Wójt i Komisjami wszystkie drogi . Stan tych dróg wygląda naprawdę
źle. Są odcinki dróg, gdzie nie można przejechać . Byliśmy w szkołach też są potrzeby.
W szkole w Lubani okno rusza się razem z futryną , ściany spękane. Należałoby również
remontować.
- P. Wójt - zmniejszyliśmy w budżecie gminy inwestycje o 600 tys. zł. i dopiero zamyka się
nam budżet. Część zadań ujętych w budżecie stoi pod znakiem zapytania.
Czekamy na listy wniosków zakwalifikowanych do zewnętrznych dofinansowań
„schetynówki „ w Bujałach i przebudowy świetlicy OSP w Olszowej Woli. Spodziewamy się
mniejszej od założonej w budżecie subwencji oświatowej.
- r. W. Olborski - podziękował radnym i P. Wójt za dokonanie kontroli stanu dróg na terenie
gminy. Od 8 lat nie było nigdy tak szczegółowego objazdu dróg.
- P. Skarbnik - przedstawił proponowane zmiany w budżecie gminy na 2015 r.
- r. W. Olborski – zabrał głos w sprawie remontu „ Domu Seniora „ w Sadkowicach naprawa centralnego ogrzewania.
- P. Przewodniczący – czy ktoś z P i P radnych chce jeszcze zabrać głos w sprawie zmian
w budżecie gminy. Przystępujemy do głosowania . Kto z P. i P radnych jest za przyjęciem
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice
na lata 2015 – 2030 .
P. Przewodniczący – proszę o zabranie głosu P. Skarbnika Gminy .
- P. Skarbnik przedstawił proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Sadkowice na 2015 r. Szczegółowe zmiany zostaną przedstawione na następnej sesji po
sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.
- P. Przewodniczący- czy ktoś z państwa radnych lub gości zaproszonych chce zabrać głos.
Przystępujemy do głosowania. Kto z P i P radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sadkowice na 2015.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
- P. Przewodniczący Rady Gminy – ogłaszam 15 min. przerwę .
- godź. 1030 - wznawiamy obrady po przerwie
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Sadkowice na 2015 r.

- 5 - P. Przewodniczący Rady Gminy – proszę P. Sekretarz o przedstawienie projektu uchwały.
- P. Sekretarz - gmina co roku do końca miesiąca marca ustala program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi. Chodzi o padłe zwierzęta na drogach , oraz zwierzęta domowe
którymi nie zajmuje się właściciel.
Mamy podpisaną umowę z właścicielem schroniska dla zwierząt . Stawka dzienna wynosi 7
zł. na dobę.
- r. W. Olborski - ile zwierząt zostało odłowionych w 2014 r.
- P. Skarbnik - w schronisku nie było żadnego. Mamy opłatę ryczałtową 700 zł. na kwartał.
- P. Przewodniczący – czy ktoś z P radnych lub gości zaproszonych chce jeszcze zabrać głos.
Przystępujemy do głosowania. Kto z P i P radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt . Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku
komunikacyjnego przy drodze powiatowej Nr 4128E Olszowa Wola – Broniew
w miejscowości Władysławów.
- P. Wójt – mieszkańcy wsi Władysławów występują od kilku lat w sprawie ustawienia
przystanku dla dzieci dojeżdżających do szkoły w Lubani . Ustawienie takiego przystanku
wymaga podjęcie uchwały Rady Gminy i zgody powiatu .
- r. W. Olborski - odbyły się zebrania wiejskie , ustalić z sołtysami gdzie jeszcze będzie
potrzeba wybudowania takich przystanków i dopiero podjąć uchwałę.
- r. S. Pietrzak – czy na dzień dzisiejszy wiemy ile będzie kosztował taki przystanek.
- P. Skarbnik ostatnio kupowaliśmy 12 wiat przystankowych - sprawdzimy.
- P. Przewodniczący – czy ktoś z Państwa chce zabrać głos .
Przystępujemy do głosowania . Kto z P i P radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie
wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej
Nr 4128E Olszowa Wola – Broniew w miejscowości Władysławów.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
- P. Przewodniczący Rady Gminy – proszę o zabranie głosu P. Sekretarz.
- P. Sekretarz – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - temat trudny.
Odbyły się 3 przetargi .
W pierwszym przetargu firma Eko-Region zaproponowała za odbiór śmieci ,
stawkę brutto - 47 345 zł miesięcznie. Było to prawie o 15 tys. zł. więcej niż płaciliśmy
dotychczas - 27 318 zł. Przetarg został unieważniony . Dopiero jak pojawiła się
konkurencyjna firma proponowane ceny zaczęły spadać. Trzeci przetarg wygrało
konsorcjum firm Drewbud i Budmax z Komorowa za kwotę 33 480 zł. miesięcznie .
Zwiększone koszty odbioru śmieci wymuszają podwyżkę opłat z nieruchomości
zamieszkałych. Na terenie gminy jest około 180 gospodarstw jednoosobowych i 1170 ,
gdzie zamieszkuje więcej niż 1 osoba.
Wszyscy mieszkańcy zdeklarowali , że będą segregować odpady.

- 6 Wcześniej była stawka 20 zł. miesięcznie od gospodarstwa jednoosobowego i 24 zł.
powyżej 1 osoby. Z wyliczeń wynika, żeby nam się zbilansowały koszty i obsługa
administracyjna , to musimy podwyższyć stawkę o 4 zł. miesięcznie powyżej 1 osoby.
Stawki dla gospodarstwa jednoosobowego pozostają bez zmian. Osoby samotne płacą już
dość dużo.
Mamy podpisaną umowę na odbiór odpadów do 13 kwietnia 2017 r. i żadnej podwyżki
w tym okresie nie będzie.
- P. Przewodniczący – wszelkiego rodzaju podwyżki , nie są mile widziane. Jestem za tym ,
aby osoby samotne jak najmniej obciążać.
- P. Przewodniczący – czy kto z państwa radnych chce jeszcze zabrać głos.
Przystępujemy go głosowania.
Kto z P i P radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia inkasentów i stawek prowizji za inkaso
podatku rolnego , podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
- P. Skarbnik przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia inkasentów i stawek
prowizji za inkaso podatku rolnego , podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
Odbyły się wybory sołtysów , a my w uchwale mieliśmy wymienionych inkasentów
imiennie. Zachodzi konieczność podjęcia takiej uchwały.
- P. Przewodniczący – czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z P i P radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia inkasentów i stawek
prowizji za inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso.
P. Skarbnik przedstawił projekt uchwały w sprawie poboru opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso. Prowizja od pobranych opłat wynosi 5 % .
- P. Przewodniczący – czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos.
Przystępujemy do głosowania .
Kto s P i P radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie poboru opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia
za inkaso .
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

-
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Ad. 13. A . Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia inkasa za
pobór wody i odprowadzenie ścieków na terenie gminy.
- P. Skarbnik przedstawił projekt uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów i ustalenia
inkasa za pobór wody i odprowadzenie ścieków na terenie wsi.
Dokonuje się zmiany inkasentów w miejscowości Zabłocie i Przyłuski , gdzie sołtys wsi
jest jednocześnie radnym . W pozostałych miejscowościach są sołtysi wsi.
- P. Przewodniczący – czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z P i P radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia inkasentów
i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 14. Wolne wnioski i zapytania.
- P. M. Charążka - Przewodnicząca Rady Powiatu .
Pytacie się państwo , czy inwestycje zaplanowane przez powiat będą wykonane.
Na razie zmian w załączniku inwestycyjnym do budżetu nie ma. W naszej gminie jest
dofinansowanie drogi w Bujałach w wysokości 218 tys. zł. Czekamy na odpowiedź
w sprawie drogi Sadkowice – Kaleń. Naprawa poboczy przy tej drodze miała wyjść dobrze,
a wyszła inaczej. Remonty i naprawy bieżące dróg będą realizowane. Zaoszczędziliśmy na
zimie.
Sytuacja szpitala po wydzierżawieniu nie uległa zmianie. Do końca 2016 r. ma powstać nowy
pawilon szpitalny. Dzierżawca jest zadowolony ,że przejął , a powiat jeszcze bardziej.
Część szpitala zostało nam po przychodni i to wymaga nakładów finansowych.
Chcemy mieć swój udział w budowie szpitala i możliwości decyzyjne.
Borykamy się ze sprawami subwencji oświatowej .
W razie potrzeby bardzo proszę radnych i sołtysów o kontakt ze mną .
- r. S. Pietrzak - w sprawie oczyszczenia z krzaków rowów przydrożnych w Nowym Kaleniu .
- r. U. Kamińska – w sprawie oznakowania drogi powiatowej w Trebaczewie , przejście dla
pieszych.
- r. W Olborski – czy wszystkie gminy powiatu rawskiego dokładają się do dróg powiatowych.
- P. M. Charążka – tak , jeśli są dofinansowane drogi powiatowe przez gminy ,
otrzymujemy dodatkowe punkty. Mamy większe szanse na środki unijne.
- r. S. Pietrzak – w sprawie zabezpieczenia alarmem zabytku w Bujałach. Co jakiś czas są
wybijane szyby. Ja ten problem zgłosiłem do Urzędu Gminy.
- r. K. Kazała – w sprawie położenia chodnika przed szkołą w Kłopoczynie i założenie barierki.
- r. P. Chylak – w sprawie zainstalowania lustra na drodze powiatowej w Paprotni .
- r. W. Olborski – w sprawie położenia chodnika do cmentarza w Sadkowicach , po
przeciwnej stronie urzędu.
- P. Kruszyńska – mieszkanka wsi Władysławów podziękowała radnym za podjęcie uchwały
w sprawie przystanku w miejscowości Władysławów. Na ten moment nie oczekuję realizacji
moich wniosków. W innych miejscowościach też są problemy. Gmina poniesie koszty
budowy przystanku, jeśli nie będzie zrobiony przez powiat.
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- P. Przewodniczący - proszę o zabranie głosu przedstawicielkę kopani żwiru Brzustowiec
- P. Justynę Wójcicką. Dlaczego państwo nie podjęliście współpracy z poprzednią Radą.
- P. Wójcicka - my zwróciliśmy się do poprzedniego Wójta o wydanie zezwolenia na
uruchomienie kopalni, ale nie otrzymaliśmy takiego zezwolenia , ponieważ kopalnia nie
była ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Chcemy żebyście państwo
wzięli pod uwagę korzyści , jakie by wpłynęły do gminy : podatek od nieruchomości ,
podatek od wydobycia kopalin. Proponujemy wyjazd z kopalni na drogę w stronę
Brzustowca. Transport nie będzie się odbywał na terenie gminy Sadkowice.
- P. Wójt – są to plusy i minusy dla gminy. To nie jest moja decyzja , tylko Rady.
Czy zgłaszaliście to państwo przed przygotowaniem studium i czy będziecie dokładać do
remontu dróg.
- P. Przewodniczący – jako Rada Gminy nie będziemy Pani utrudniać. Było u mnie trzech
mieszkańców wsi Skarbkowa i prosili o zorganizowanie zebrania wiejskiego.
Jak możemy zabezpieczyć się prawnie, że nie wyjedziecie państwo samochodami
ciężarowymi powyżej 40 ton.
- r. W. Olborski – jeśli byśmy wszystkim tak utrudniali , to nic by nie powstało na terenie
gminy. Czy Pani sołtys wsi Skarbkowa jest zadowolona z zainstalowanej zapory na drodze,
która kosztowała ponad 20 tys. zł. , a 40 % tej zapory leży w SKR w Sadkowicach.
- P. Przewodniczący – jako Rada Gminy Pani pomożemy . Musimy zorganizować zebranie
wiejskie . Jeśli osiągniemy porozumienie, nie widzę problemów.
- P. Przewodniczący – do Rady Gminy i Wójta wpłynęły następujące pisma :
1) od mieszkańców wsi Gogolin w sprawie remontu drogi , przez którą prowadzony był
wodociąg oraz montaż lamp oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniach i budynków
w zwartej zabudowie.
Bardzo proszę radnego P. Chylaka o współpracę z mieszkańcami wsi Gogolin , aby ta droga
została naprawiona .
2 )od mieszkańców wsi Studzianki w sprawie remontu pompy wodnej do studni wiejskiej .
Ad. 15. Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje i wolne wnioski.
- P. Wójt – mamy negocjować z wykonawcą studni w Kaleniu w sprawie pompy ,
którą użytkowali do rozruchu, może nam się uda w ten sposób pozyskać pompę do
Studzianek.
Najpierw drogi będą naprawiane w tych miejscowościach , gdzie był prowadzony wodociąg
w drodze , a dopiero inne miejscowości.
Oświetlenie uliczne w miarę możliwości będziemy uzupełniać.
- r. W. Olborski – musimy opracować 4 –letni plan oświetlenia ulicznego i remontów dróg.
- P. Wójt – każdy by chciał zrobić dla siebie jak najwięcej, ale na wszystko nie wystarczy nam
pieniędzy.
- P. sołtys wsi Kaleń – najpierw na drodze powinna być równiarka , a dopiero żwirowanie ,
a nie odwrotnie jak było dotychczas.
- r. M. Kajtaniak – sołtys wsi Paprotnia – w sprawie współpracy miedzy sołectwem ,
a gminą . Równiarka robi co chce , a my nie wiemy , że jest w naszej miejscowości.

- 9 - r. J. Tkaczyk czy jest gwarancja na drogę wybudowaną w zeszłym roku Lubania- Żelazna.
Ta droga jest bardzo zniszczona.
- P. Wójt - tak.
- r. W. Olborski – szpital w Nowym Mieście niechętnie przyjmuje pacjentów do szpitala
z terenu naszej gminy.
- sołtys wsi Rzymiec - w sprawie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Rzymiec
- Biała Rawska.
- sołtys wsi Turobowice – w sprawie budowy przystanku dla dzieci dojeżdżających do
szkoły w Sadkowicach.
- P. M. Kajtaniak – sołtys wsi Paprotnia – w sprawie modernizacji oświetlenia ulicznego
w Paprotni . Wymaga współpracy z Urzędem Gminy w zakresie negocjacji z projektantem.
W wyniku negocjacji bez dodatkowych kosztów moglibyśmy wiele osiągnąć.
- r. M. Pruszczyk - co się dzieje z II etapem wodociągowania wsi.
- P. Wójt – tydzień temu odebraliśmy dokumenty w sprawie budowy wodociągu.
Jeżeli w I przetargu nie wyłonimy wykonawcy , to nie zrobimy nic . Umowa podpisana była
nierealistycznie . Jeśli do końca maja nie zakończymy budowy , to nie otrzymamy dotacji.
- Sołtys wsi Celinów – czy będzie prowadzony remont na drodze powiatowej Celinów –
Szczuki.
- P. Wójt – pismo odnośnie ustawienia znaków drogowych zostało złożone do powiatu.
- Służebność jaką rolnicy podpisują polega na wyrażeniu zgody na przeprowadzenie przez
działkę instalacji wodociągowej z przyłączami wodociągowymi .
- P. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował , aby posiedzenia komisji odbywały się
w dniu sesji . W ten sposób zmniejszymy koszty na działalność Rady.
P. Przewodniczący – ponieważ wyczerpaliśmy zaplanowany porządek sesji , dziękuję
wszystkim za przybycie i zamykam obrady o godz. 1420.
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