PROTOKÓŁ Nr 27/2020
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia
i Pomocy Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
które odbyło się w dniu 10 września 2020 r. o godz. 11:30
Udział w posiedzeniu wzięli:
1

Jerzy Machowiak

2

Dominika Dudzisz

3

Lucyna Marciniak

4

Anna Wasilewska

5

Maria Jolanta Kin

6

Edyta Borowczak

7

Anna Urbańska

8

Dariusz Matuszewski

9

Marcin Tajchert

10

Krzysztof Kołacki

Nieobecni radni: Mikołaj Kostaniak, Tomasz Gorwa, Longina Raburska, Jerzy Kołodziej,
Dawid Nowaczyk.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Wójt Gminy – Marek Lorych
2. Sekretarz Gminy – Patryk Tomczak
2. Skarbnik Gminy – Łukasz Ślaga

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Machowiak odczytał porządek obrad:
1.

Otwarcie.

2.

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

3.

Zaopiniowanie materiałów - projektów uchwał:
1) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na realizację
zadania: pn. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy
Święciechowa ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji
Leszczyńskiej”,
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2) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego,
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata
2020 – 2030,
4) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020,
5) w sprawie opłaty targowej,
6) zmieniająca

uchwałę

w

sprawie

przyjęcia

do

realizacji

Planu

Gospodarki

Niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa,
7) w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem
pod drogę,
8) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Święciechowa,
9) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu gminy.
4.

Wolne głosy i wnioski.

5.

Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

6.

Zakończenie.

Radni przegłosowali porządek obrad jednomyślnie.
Ad.2. Radny Jerzy Machowiak przypomniał, iż wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się
z treścią protokołu. Zapytał obecnych, czy mają jakieś uwagi do treści.
Ponieważ nikt nie wniósł uwag do protokołu, przewodniczący rady wniósł o przyjęcie
protokołu bez czytania.
Radni jednomyślnie przyjęli protokół.
Ad. 3 Projekty uchwał:
1) w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na realizację
zadania: pn. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy
Święciechowa ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji
Leszczyńskiej”,

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Łukasz Ślaga.
W swej wypowiedzi poinformował, iż na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) poszczególne
jednostki samorządu terytorialnego i ich związki mogą sobie wzajemnie udzielać pomocy
finansowej na ich zadania własne. Z treści art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach
publicznych wynika, że Gmina może w budżecie zaplanować wydatki na pomoc finansową
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udzielaną w formie dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego. Wydatek może
być zrealizowany jeśli organ stanowiący postanowi o tym odrębną uchwałą.
W związku z pismem Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28.08.2020 r. z uwagi na
zmianę harmonogramu wykonania robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa sieci
połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie
niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”, wystąpiła konieczność przesunięcia
planowanej do udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu z roku 2020 na rok
2021. Przedmiotowe zadanie ujęte było w 2020 roku w budżecie gminy Święciechowa pn.:
„Wykonanie ścieżki rowerowej w m. Święciechowa”.
Wyżej wymienione zadanie ujęte zostaje w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Święciechowa na lata 2020 – 2030 i zaplanowane będzie w wydatkach budżetu Gminy
Święciechowa na rok 2021 w dz. 600 rozdz. 60014 § 6300.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
2)

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego,

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Łukasz Ślaga.
Skarbnik Gminy poinformował, że w związku z petycją mieszkańców Gminy Święciechowa w
sprawie utworzenia nowych przystanków autobusowych w m. Święciechowa na ul.
Leszczyńskiej, na odcinku pomiędzy rondem (od strony m. Leszna), a zakładami mięsnymi,
Gmina

Święciechowa

uzyskała

zgodę

Powiatu

Leszczyńskiego

na

wykonanie

przedmiotowych przystanków. Jednocześnie z uwagi, iż właścicielem terenu na, którym
usytuowane mają być przystanki jest Powiat Leszczyński, jednostki porozumiały się w
sprawie wspólnej realizacji zadania w taki sposób, że Gmina Święciechowa przekazuje na
rzecz Powiatu Leszczyńskiego pomoc

rzeczową

w postaci

wykonanego projektu

budowlanego budowy chodnika w ciągu ul. Leszczyńskiej w Święciechowie oraz przekazuje
materiały niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania, natomiast Powiat Leszczyński
zobowiązał się do poniesienia kosztów robocizny.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
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3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na
lata 2020 – 2030,

Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Łukasz Ślaga.
W swym wystąpieniu poinformował, iż w niniejszej uchwale dokonuje się następujących
zmian Uchwały Nr XV/123/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2020 – 2030:
1. zmiany w załączniku Nr 1 pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa": w 2020 roku
– w związku ze zmianą budżetu uchwałą nr XXIII/…/2020 z dnia 10.09.2020 r. oraz
zmianami dokonanymi od ostatniej sesji, zmienia się wielkość dochodów i ich części
składowych, wydatków i ich elementów;
2. w załączniku Nr 2 w przedsięwzięciach wprowadza się nowe zadanie pn.: „Budowa sieci
połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie
niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”, zadanie realizowane w latach 2020 –
2021, łączne nakłady finansowe w kwocie: 350.000,00 zł do poniesienia w 2021 roku.
Ponadto w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF dostosowano opis do zmian
dokonanych w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały.
4) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020,
W swym wystąpieniu poinformował, że zmiany budżetu gminy na rok 2020 dotyczą
zwiększenia dochodów budżetu o kwotę: 123.710,44 zł oraz zmniejszenia wydatków budżetu
o kwotę 376.289,56 zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę: 19.000,00 zł, zmniejszenia
deficytu budżetowego o kwotę: 500.000,00 zł, zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę
500.000,00 zł.
Równowaga budżetu przed zmianami:
Dochody
Przychody

40.540.201,86 zł
9.273.763,00 zł

Wydatki
Rozchody

49.123.964,86 zł
690.000,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------49.813.964,86 zł

49.813.964,86 zł
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Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 8.583.763,00 zł

Równowaga budżetu po zmianach:
Dochody

40.663.912,30 zł

Przychody

Wydatki

8.773.763,00 zł

48.747.675,30 zł

Rozchody

690.000,00 zł

---------------------------------------------------------------------------------------------49.437.675,30 zł

49.437.675,30 zł

Dochody – Wydatki = Deficyt w kwocie 8.083.763,00 zł
Deficyt budżetu będzie sfinansowany wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz emisją obligacji
komunalnych i innych przychodów.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały – zmiany po stronie dochodów budżetu polegające na
zwiększeniu dochodów o kwotę: 123.710,44 zł, na które składają się następujące zmiany:



zwiększa się dochody w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01042 o kwotę:
45.000,00 zł w związku z zawarciem w dniu 13 sierpnia 2020 umowy z
Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg
dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m,



zwiększa się dochody w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 o kwotę:
78.710,44

zł

w

związku

z

pismem

Wojewody

Wielkopolskiego

nr

FB-

I.3111.274.2020.3 z dn. 25.08.2020 r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 27.08.2020 r.) w
sprawie zwiększenia planu dotacji o zwrot części wydatków wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego w 2019 roku.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały – zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na
zmniejszeniu wydatków o kwotę: 376.289,56 zł oraz zmian po stronie wydatków na
kwotę: 19.000,00 zł, na które składają się następujące zmiany:


zwiększa się wydatki w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01042 o kwotę:
45.000,00 zł

w związku z otrzymanym dofinansowanie zwiększa się nakłady
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finansowe na jednorocznym zadaniu majątkowym pn.: „Budowa drogi dojazdowej
do gruntów rolnych ul. Lipowej w Święciechowie”;


zmniejsza się wydatki w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 o kwotę:
350.000,00 zł

w związku z pismem Zarządu Powiatu Leszczyńskiego z dnia

28.08.2020 r. i zmianą harmonogramu wykonania robót budowlanych dla zadania
pn.: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w
ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”
rezygnuje się z udzielenia dotacji na przedmiotowe zadanie w 2020 r., Gmina
Święciechowa planowała udzielić dotacji na to zadanie w 2020 r. (zadania ujęto w
wydatkach majątkowych jednorocznych pn.: „Wykonanie ścieżki rowerowej w m.
Święciechowa”), w związku z zaistniałą sytuacją planuje się udzielenie dotacji na
zadanie pn.: „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy
Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie
Aglomeracji Leszczyńskiej” w kwocie: 350.000,00 zł w 2021 r. – udzielenie dotacji
w 2021 r. ujęto w WPF-ie na lata 2020 - 2030;


przenosi się środki po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska, rozdz. 90004 na kwotę: 19.000,00 zł (zmniejsza się wydatki
bieżące i zwiększa wydatki majątkowe) w związku z koniecznością uzupełnienia
środków na zadaniach majątkowych ujętych w wykazie jednorocznych wydatków
majątkowych na rok 2020 tj. zwiększa się środki oraz dokonuje zmian nazw zadań
inwestycyjnych w następujący sposób:
zadanie: „Ogrodzenie placu zabaw w Henrykowie (Fundusz sołecki) otrzymuje
nazwę: „Ogrodzenie placu zabaw w Henrykowie (współfinansowane z Funduszu
sołeckiego) zwiększenie o kwotę: 2.547,16 zł – plan po zmianie: 12.547,16 zł,
zadanie: „Doposażenie placu zabaw w Henrykowie (Fundusz sołecki) otrzymuje
nazwę: „Doposażenie placu zabaw w Henrykowie (współfinansowane z Funduszu
sołeckiego) zwiększenie o kwotę: 119,62 zł – plan po zmianie: 11.426,00 zł,
zadanie: „Doposażenie placu zabaw w Święciechowie (Fundusz sołecki) otrzymuje
nazwę: „Doposażenie placu zabaw w Święciechowie (współfinansowane z
Funduszu sołeckiego) zwiększenie o kwotę: 16.333,22 zł – plan po zmianie:
50.799,36 zł;



zwiększa się środki po stronie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska, rozdz. 90015 o kwotę: 33.710,44 zł zmiana porządkująca
plan finansowy w zakresie środków na oświetlenie ulic;



zmniejsza się wydatki w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdz. 92109 o kwotę: 105.000,00 zł zmiany dotyczą zmniejszenia dotacji
podmiotowej w 2020 r. dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie o
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kwotę: 130.000,00 zł w związku z sytuacją epidemiczną w kraju obowiązujące w
tym zakresie przepisy uniemożliwiają realizację części zadań Ośrodka, w związku
z powyższym dokonuje się korekty planowanej na rok 2020 dotacji podmiotowej,
jednocześnie z uwagi na konieczność wykonania inwentaryzacji, oceny stanu
technicznego oraz przygotowanie dokumentacji remontowej zabytkowego wiatraka
„koźlaka” znajdującego się przy ul. Śmigielskiej w Święciechowie udziela się
dotacji na przedmiotowe prace dla SOK-u w kwocie: 25.000,00 zł.

III. Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami w roku 2020” do niniejszej
uchwały odzwierciedla zmiany od ostatniej sesji.

IV.

Załączniki nr 4, 4/1 - zmiany w załącznikach dotyczących wydatków majątkowych w
roku 2020 związane są ze zmianami opisanymi w pkt. II.

V. Załącznik Nr 5

„Dotacje udziale w 2020 roku z budżetu Gminy Święciechowa” do

niniejszej uchwały odzwierciedla zmiany opisane w pkt. II.

VI.

Załącznik nr 6 – zmiany w załączniku pn.: „Przychody i rozchody budżetu w 2020r.”
wynikają ze zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych
o kwotę: 500.000,00 zł. W związku z powyższym planowany do zaciągnięcia w 2020 r.
dług wynosi: 4.754.056,00 zł (było: 5.254.056,00 zł) i składają się na niego przychodów z
tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych (emisji obligacji komunalnych) w
kwocie: 4.500.000,00 zł i na przychody z tytułu kredytów, pożyczek zaciągniętych na
rynku krajowym w kwocie: 254.056,00 zł.

Radny Dariusz Matuszewski zapytał czego dotyczą dotacje dla m. Leszno.
Skarbnik wyjaśnił, iż są to dotacje związane z komunikacją miejską, prowadzenia schroniska
dla osób bezdomnych oraz schroniska dla zwierząt w Henrykowie.
Radni nie wnieśli więcej uwag do projektu uchwały.
5) w sprawie opłaty targowej,
Projekt uchwały omówił Skarbnik Gminy Łukasz Ślaga.
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W swym wystąpieniu poinformował, iż w związku ze zmianą inkasenta w sołectwie Krzycko
Małe w osobie Pana Eugeniusza Bartosiewicza i w sołectwie Henrykowo w osobie Pana
Jacka Senftlebena wystąpiła konieczność podjęcia nowej uchwały wyznaczającej inkasentów
na terenie naszej gminy.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały.

6) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa,
Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Patryk Tomczak.
W swym wystąpieniu poinformował, że na terenie Gminy Święciechowa w ramach OSI
(Obszaru Strategicznej Interwencji) przewidywana jest budowa dwóch ścieżek rowerowych –
od ronda Święciechowa do m. Wilkowice i od ronda Święciechowa w kierunku m. Gołanice,
które przyczynić się mają do ograniczenia emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej.
Zgodnie z zapisami regulaminu

konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ.00-30-002/20 dla

Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, Konińskiego Obszaru Strategicznej
Interwencji, Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji oraz Pilskiego Obszaru
Strategicznej Interwencji, Oś priorytetowa 3, Energia Działanie 3.3, Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze
transportu miejskiego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020 projekty dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej muszą wynikać ze
strategicznego dokumentu wyznaczającego kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej,
który identyfikować będzie potrzeby, zadania oraz cele i planowane rezultaty w zakresie
zrównoważonej mobilności miejskiej.
Strategicznym dokumentem umożliwiającym wzięcie udziału w konkursie jest Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej do którego konieczne jest wprowadzenie dodatkowego rozdziału
zawierającego elementy Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.
W związku z powyższym w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, który stanowi załącznik do
uchwały Nr X/60/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 22 września 2015 roku w sprawie
przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa, zmienionej
Uchwałą Nr XVII/121/2016 Rady Gminy Święciechowa z dnia

21 kwietnia 2016 roku,

zmienionej uchwałą Nr XXI/188/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 23 lipca 2020 roku
wymagane jest podjęcie nowej uchwały, która uwzględnia zmieniony załącznik – Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej.
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Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały.

7) w

sprawie

nabycia

działek

położonych

w

obrębie

Święciechowa

z

przeznaczeniem pod drogę,
Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Patryk Tomczak.
Wyjaśnił, że właściciel działek położonych w obrębie Święciechowa oznaczonych
ewidencyjnie nr 1197/6 o pow. 106m2 i nr 1197/11 o pow. 411 m2 ,właściciele działek
położonych w obrębie Święciechowa oznaczonych ewidencyjnie nr 1198/8 o pow. 71m2 i nr
1198/11 o pow. 279 m2 oraz właściciel działki położonej w obrębie Święciechowa
oznaczonej ewidencyjnie nr 1201/6 o pow.1507 m2 zwrócili się do tut. Urzędu z wnioskiem o
przekazanie ww. działek na rzecz Gminy z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną. Gmina
nabędzie ww. działki za 50,00zł brutto za każdą z nich .
Przekazanie działek na rzecz Gminy daje wnioskodawcom możliwość rozpoczęcia prac
związanych z budową infrastruktury technicznej . Przy obecnym stanie prawnym gruntówwłasność prywatna występują trudności przy założeniu sieci infrastruktury .
Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały.

8) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Święciechowa,
Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy Patryk Tomczak.
W swej wypowiedzi poinformował, iż w związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego w
południowej części obr. Święciechowa oraz potrzebą nadania nazwy drodze wewnętrznej,
wprowadza się nazwę drogi.
Działka (droga), której się nadaje nazwę, stanowi własność Gminy Święciechowa.
Przebieg drogi wewnętrznej, której nadaje się nazwę, oznaczono w załączniku graficznym do
niniejszej uchwały.
Wyjaśnił, iż mieszkańcy tej ulicy zaproponowali nazwę Jaśminowa.
Radna Maria Jolanta Kin zapytała czy ta ulica nie mogła być przedłużeniem ul. Klonowej?
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Sekretarz wyjaśnił, że jest to możliwe, ale raczej niepraktykowane. Przypomniał, że przyszli
mieszkańcy zaproponowali nazwę i dotychczas radni byli przychylni propozycjom
mieszkańców.
W zaistniałej sytuacji radna poprosiła o nie głosowanie nad nadaniem nazwy ul. Klonowej.
Radni nie wnieśli więcej uwag do projektu uchwały.

9) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu gminy.
Projekt uchwały omówiła Magdalena Jaraczewska-Wieczorek – pracownik Urzędu Gminy.
W swej wypowiedzi poinformowała, iż zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych(Dz. U. z 2011 r. Nr 197,
poz. 1172, z późn. zm.) organy jednostek samorządu terytorialnego zobowiązane są do
ogłaszania tekstów jednolitych znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej niż raz na
12 miesięcy. Akty prawne podlegają ogłoszeniu w dzienniku urzędowym, w którym dany akt
normatywny ogłoszono.
Radni nie wnieśli żadnych uwag do projektu uchwały.

Ad. 4. Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Jolanta Kin poinformowała o zaplanowanym na
dzień 29 września 2020 r. posiedzeniu komisji rewizyjnej w kwestii przygotowania jednostek
oświatowych do nowego roku szkolnego w Sali sesyjnej Urzędu Gminy.
Radny Marcin Tajchert zapytał czy Gmina poza Geoportalem zgłasza gdzieś jeszcze nazwy
ulic.
Radna Edyta Borowczak zapytała o normy zapachu z zakładu mięsnego w Święciehcowie:
czy jest nad tym jakaś kontrola? Ponadto radna wyraziła swoje niezadowolenie z powodu
informacji, które przekazuje na wsi Pan Jan Pawelski. Z posiadanych przez radną
Borowczak informacji wynika, iż Pan Pawelski chodzi po Święciechowie i informuje
mieszkańców, że obecna rada jest bezradna i nieskuteczna w swym działaniu.
Radny Krzysztof Kołacki wniósł o zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ulic Ikara i
Radarowej.
Urbańska wniosła o przedstawienie harmonogramu budowy dróg na terenie Gminy w
ramach programu dojazdu do pól, zapytała co się stało ze schodami zewnętrznymi z
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budynku przedszkola, wniosek o ujęcie w budżecie gminy Święciechowa na rok 2021
dokończenia budowy chodnika na ul. Jesiennej do ul. Granicznej we współpracy z Zarządem
Dróg Powiatowych oraz przekazanie tej informacji do Zarządu Dróg Powiatowych aby
również w swym budżecie to zaplanowali.
Ad.5. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
W kwestii przekazywania nazw ulic sekretarz Gminy wyjaśnił, że te informacje są podawane
każdorazowo do GUS-u i jednocześnie do Geoportalu.
Wójt Gminy potwierdził, że również odczuwa zapach pochodzący z Zakładu Mięsnego.
Wyjaśnił, że od czasu wydania decyzji środowiskowej na każdym etapie prac były
przygotowywane raporty oddziaływania na środowisko. Gmina może zgłosić do WIOŚ taki
problem i wtedy zostanie przeprowadzona kontrola. Należy jednak pamiętać o tym, że w
kwestii zapachów nie ma żadnej dyrektywy, która to regulowałaby jakieś limity emisji
zapachu.
Wójt poinformował, że wniosek o lustro zostanie poddany ocenie i jeśli rzeczywiście jest taka
potrzeba to zostanie ono zamontowane.
W kwestii harmonogramu dróg, Wójt wyjaśnił, że zostanie takowy harmonogram
przedstawiony radnym.
Wójt wyjaśnił, że jeśli Pani radna Anna Urbańska zna osobę, która jest zainteresowana
zakupem schodów zewnętrznych, to prosi aby ta osoba skontaktowała się z Urzędem.
Kwestia budowy chodnika w Długiem Starem zostanie przedyskutowana z Zarządem Dróg
Powiatowych.
Jan Pawelski nie ustosunkował się do wypowiedzi radnej Edyty Borowczak.
Ad.6. Zakończenie.
Posiedzenie zakończono o godz. 12.40

Protokołowała
Magdalena Jaraczewska-Wieczorek

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Machowiak
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