
Protok61 ~r XXXII.2021 


z XXXII Sesji radY Gminy Siubice 

odbytej w dni 17 grudnia 2021 r. 


Obrady XXXII Sesji Rady Gminy ' lubice odbyly siy w godz. 11.15-13.20 oraz byly 
transmitowane na zywo w Inte ecie. Obrady prowadzil przewodniczqcy 
Slawomir Januszewski. 

Stan Rady - 15 os6b 

Obecnych - 15 os6b tj. 100%. 

W sesji udzial wziyli: 


I. 	 Jacek Kozlowski - w6jt, 
2. 	 Przemyslaw Nowacki - sekretarz gminy, 
3. 	 Henryka Bednarek - skarbnik gm~ny, 
4. 	 radni wedlug zalqczonej listy obecnosci, 
5. 	 sohysi wedlug zalqczonej listy obecno§ci. 

Do pkt. 1 
Slawomir Januszewski - przewodniczqcy Rady otworzyl obrady XXXII sesji Rady 

Gminy Slubice, powital wszystkie panie i pan6w radnych, w6jta, sekretarza, skarbnik 
i sohys6w. Na podstawie listy obecnosci stwierdzil, ze w sesji uczestniczy 15 radnych, 
co oznacza, ze Rada Gminy Slubice moze 0 radowac i podejmowac prawomocne uchwaly. 

Do pkt. 2 
Przewodniczqcy zaproponowal zriany w porzqdku obrad. A mlanOWlCle 

wprowadzenie do porzqdku obrad uchwaly w punkcie 8.8). 
Poprzedni porzqdek obrad, kt6ry zosful dostarczony wraz z zaproszeniem na dzisiejszq 

sesjy: 
1. 	 Otwarcie Sesji. 

2. 	 Przyjcrcie porzqdku obrad. 

3. 	 Sprawozdanie z dzialalnosci micrdzyseSyjnl~ W ojta Gminy za okres od 25 listopada 202] r. 

do 16 grudnia 2021 r. 

4. 	 Interpelacje i zapytania radnych. 

5. 	 Informacja 0 stanie gospodarki mieszkaniow ~ w gminie. 

6. 	 ReaJizacja projektow finansowanych ze srodR.6w pozyskiwanych z zewnqtrz w roku 2021. 

7. 	 Uchwalenie Budzetu Gminy Slubice na 2022\rok: 

1) przedstawienie projektu uchwaly budzetowej, 

2) przedstawienie opinii stalych Komisji Ra6y, 

3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby brachunkowej, 

4) dyskusja nad projektem budzetu, 

5) podjcrcie uchwaly w sprawie przyjcrcia WieJoletniej Prognozy Finansowej Gminy Slubice 
na lata 2022 - 2027, 

6) podjcrcie uchwaly w sprawie uchwalenia Budzetu Gminy Slubice na rok 2022. 

8. 	 Podjcrcie uchwal w sprawie: 

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansow j Gminy Slubice. 

2) zmieniajqca Uchwalcr Budzetowq Gminy ~lubice na rok 2021. 

3) przyjcrcia Gminnego Programu Profila~tyki i Rozwi4Zywania Problem6w Alkoholo~ 
oraz Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na 2022 rok, 
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4) 	 rozpatrzenia skargi na dzialalnosc W6jta Gminy Slubice, 

5) 	 ustalenia diet dla soltys6w, 

6) 	 przyjycie ramowego planu pracy sesyjnej Rady Gminy Slubice na rok 2022, 

7) 	 zatwierdzenie plan6w pracy Komisji Rady Gminy Slubice na rok 2022. 

9. 	 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10. Przyjycie protokolu z XXXI sesji Rady Gminy. 

11. Sprawy r6zne. 

12. 	Zakonczenie obrad. 

PrzewodniczClcy poddal pod glosowanie nowy porzCldek obrad. Radni me mieli 
zadnych uwag. 

W wyniku jawnego glosowania rada - stan 15 obecnych jednoglosnie przyjyla 
porzCldek obrad, ktory przedstawia siy nastypujClCO: 

1. 	 Otwarcie Sesji . 

2. 	 Przyjycie porz'!dku obrad. 

3. 	 Sprawozdanie z dzialalnosci miydzysesyjnej W6jta Gminy za okres od 25 listopada 2021 r. 

do 16 grudn ia 2021 r. 

4. 	 Interpelacje i zapytania radnych. 

5. 	 Informacja 0 stanie gospodarki mieszkaniowej w gminie. 

6. 	 Realizacja projekt6w finansowanych ze srodk6w pozyskiwanych z zewn'!trz w roku 2021. 

7. Uchwalenie Blldzetu Gminy Slubice na 2022 rok: 


I) przedstawien ie projektu uchwary budzetowej, 


2) przedstawienie opinii starych Komisji Rady, 


3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej , 


4) dyskusja nad projektem blldzetu, 


5) podjycie uchwaly w sprawie przyjycia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slubice 


na lata 2022 - 2027 wraz z autopoprawk'!, 

6) podjycie llchwary w sprawie uchwalenia Budzetu Gminy Slubice na rok 2022 wraz z 

autopoprawk'!. 

8. Podjycie uchwal w sprawie: 


1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slubice. 


2) zmieniaj,!ca Uchwaly Budzetow,! Gminy Slubice na rok 2021. 


3) przyjycia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi,!zywania Problem6w Alkoholowych 


oraz Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na 2022 rok, 

4) rozpatrzenia skargi na dzialalnosc W6jta Gminy Slubice, 

5) ustalenia diet dla soltys6w, 

6) przyjycie ramowego planu pracy sesyjnej Rady Gminy Slubice na rok 2022, 

7) zatwierdzenie plan6w pracy Komisji Rady Gminy Sfubice na rok 2022. 

8) przyjycia "Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Slubice na lata 2021-2024 z 

perspektyw,! do roku 2028 

9. 	 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10. 	Przyjycie protokolu z XXXI sesji Rady Gminy. 

11. Sprawy r6Zne. 

12. 	Zakonczenie obrad. 

Do pkt. 3 
Sprawozdanie z dzialalnosci miydzysesyjnej Wojta Gminy za okres od 25 listopada 

2021 r. do 16 grudnia 2021 r. (material w zalClczeniu). 
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Do pkt. 4 
Radny Waldemar Stanczak mial prosby od mieszkailc6w mlejscowosci Slubice, 

czy jest mozliwose wydluzenia czasu oswiet:lenia w miejscowosci. 

Radny Dariusz Wolinski zloZyl dwi . interpelacje (material w zal~czeniu). 

Ponadto radny Dariusz Wolinski ~lvr6Cil siy z prosb~ 0 zamontowanie oswietlenia 
w miejscowosci Juliszew przy byrym SKR. Dokumentacja zostala tam wykonana 10 lat temu. 

Mieszkancy zwr~caj~ siy z t~ ~ro~b~ , pon ewaz .kilk~ro dz~eci p:zych~dzi. ~a nieoswietJon~ 
przystanek. Prosll tez 0 zalatwleme probJer.atykl ZWl~Zanej z uhc~ Wlelklej Wody. Chodzl 

o nawierzchniy. Na drodze gminnej Zyck Pplski - JuJiszew na wysokosci wjazdu do pana M. 

jest dose duZy dol. Na wysokosci pana MJ , gdzie przecinaj~ siy drogi tez s~ dwa duze doly. 
Prosil 0 nawiezienie kruszywa. 

Do pkt. 5 
Przewodnicz~cy Rady Gminy wrzedstawil informacjy 0 stanie gospodarki 

mieszkaniowej w gminie (material w zalqczf niu). 

Radni nie mieli zadnych zapytan, b~dz uwag. 

Do pkt. 6 
Przewodnicz~cy Rady Gminy poinD rmowal, ze Realizacja projekt6w finansowanych 

ze srodk6w pozyskiwanych z zewn~trz w roJ(u 2021 zostala przeslana mailowo 

Sekretarz Przemyslaw Nowacki przttocZYl najwiyksze kwoty zestawienia (material 

w zal~czeniu). 1 
Radni nie mieli zadnych zapytail, bq z uwag 

Do pkt. 7.1) 
Skarbnik Henryka Bednarek przedstaiWila projekt uchwaly budzetowej na 2022 rok. 

Do pkt. 7.2) 
Opiniy Komisji Rewizyjnej przedstawila przewodnicz~ca komisji Anna Urbailska 

(material w zalqczeniu). I 
Opiniy Komisji Oswiaty, Kuitury, ~portu, Bezpieczenstwa PubJicznego, Zdrowia, 

Opieki Spolecznej przedstawila przewodniczqca komisji Sylwia G6recka (material 

w zal~czeniu). I 
Opiniy Komisji Planowania Gospodarczego, I nfrastruktury , Rolnictwa, Ochrony 

Srodowiska, Budzetu i Finans6w przedstalvil przewodnicz~cy komisji Piotr Zi6lkowski 

(material w zal~czeniu). 

Do pkt. 7.3) 
Opinie Regionalnej Izby ObrachunFowej przedstawila skarbnik gmmy Henryka 

Bednarek (material w zal~czeniu). 

Do pkt. 7.4) 
Pytan i uwag nie zgloszono. 
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Do pkt. 7.5) 

Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawle prZYJycla 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slubice na lata 2022 - 2027. 

Pytan i uwag nie zgloszono. 

W glosowaniu bralo udzial 15 radnych. Uchwala zostala przyjyta jednoglosnie. 

Uchwala w sprawie przyjycia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slubice 

na lata 2022 - 2027 wraz z imiennym rejestrem glosowait stanowi zaIqcznik do protokolu. 

Do pkt. 7.6) 

Projekt uchwaly w sprawie uchwalenia Budzetu Gminy Slubice na rok 2022 

przedstawil Przewodniczqcy Rady Gminy Slawomir Januszewski. 

Pytail i uwag nie zgloszono. 

W glosowaniu bralo udzial15 radnych. Uchwala zostala przyjytajednoglosnie. 

Uchwala w sprawle uchwalenia Budzetu Gminy Slubice na rok 2022 

wraz z ~miennym rejestrem glosowan stanowi zalqcznik do protokolu. 

Do pkt. 8.1) 
Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawle zmlany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slubice. 

Pytan i uwag nie zgloszono. 

W glosowaniu bralo udziaI15 radnych. Uchwala zostala przyjyta jednoglosnie. 

Uchwala w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slubice 

wraz z imiennym rejestrem glosowan stanowi zalqcznik do protokolu. 

Do pkt. 8.2) 
Projekt uchwaly w sprawie zmiany Uchwaly Budzetowej Gminy Slubice na rok 2021 

przedstawil Przewodniczqcy Rady Gminy Slawomir Januszewski. 

Pytan i uwag nie zgloszono. 

W glosowaniu bralo udzial 15 radnych. Uchwala zostala przyjyta jednoglosnie. 

Uchwala w sprawie zmiany Uchwaly Budzetowej Gminy Slubice na rok 2021 

wraz z imiennym rejestrem glosowan stanowi zalqcznik do protokolu. 

Do pkt. 8.3) 
Przewodniczqcy Rady Gminy przedstawil projekt uchwaly w sprawie przyjycia 

Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych 
oraz Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na 2022 rok. 

Pytan i uwag nie zgloszono. 

W glosowani u bralo udzial 15 radnych. 14 radnych glosowalo za przyjyciem uchwaly, 

przy 1 glosie wstrzymujqcym siy. 
Uchwala w sprawie przyjycia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiqzywania 

Problemow Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdzialania Narkomanii na 2022 

rok wraz z imiennym rejestrem glosowan stanowi zalqcznik do protokolu. 
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Do pkt. 8.4) 
Projekt uchwaly w sprawie rozpatr enia skargi na dzialalnosc W6jta Grniny Slubice 

przedstawil Przewodniczqcy Rady Grniny S awornir Januszewski. 
Zapytan, bqdz uwag nie zgloszono. 

W glosowaniu bralo udzial 15 radnY1 h. Uchwala zostala przyjytajednoglosnie. 
Uchwala w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc W6jta Grniny Slubice 

wraz z irniennyrn rejestrern glosowan stano . i zalqcznik do protokolu. 

Do pkt. 8.5) 
Projekt uchwaly w sprawie ustalen a diet dla soltys6w przedstawil Przewodniczqcy 

Rady Grniny Slawornir Januszewski . i 
W6jt powiedzial, ze nastqpila zrnia a naliczania tego ryczaltu, czyli ustalono ryczalt 

rniesiyczny oraz nastqpila zrniana kwoty na 00 zlotych. 
Sekretarz powiedzial, ze soltys nie ·otrzyrnuje wynagrodzenia za posiedzenie. Czy 

odbydzie siy posiedzenie czy nie to soltys ot zyma ryczalt miesiyczny. 
Radni nie mieli Zadnych zapytan, bq z uwag. 

W glosowaniu bralo udzial 15 radny ,h. Uchwala zostala przyjyta jednoglosnie. 

Uchwala w sprawie ustalenia diet d la soltys6w wraz z imiennym rejestrem glosowan 

stanowi zalqcznik do protokolu. 

i 
Do pkt 8.6) 

Projekt uchwaly w sprawie przyjyc a ramowego planu pracy sesyjnej Rady Gminy 
Slubice na ro.k ~022. p~zedstawil przew~dni~,qCY Rady Gminy Slawomir Januszewski. 

Radm me mleiI zadnych zapytan, bq z uwag. 

W glosowaniu bralo udzial 15 radny h. Uchwala zostala przyjyta jednoglosnie. 

Uchwala w sprawie przyjycia ramor ego planu pracy sesyjnej Rady Gminy Slubice 

na rok 2022 wraz z imiennyrn rejestrem glosowan stanowi zalqcznik do protokolu. 

Do pkt 8.7) i 
Projekt uchwaty w sprawie zatwierd enia plan6w pracy Komisji Rady Gminy Slubice 

na rok 2022 przedstawil Przewodniczqcy Ra ' y Gminy Slawomir Januszewski. . 
I 

Radni nie mieli zadnych zapytan, bq9z uwag. 

W glosowaniu bralo udzial 15 radnycp. Uchwala zostala przyjyta jednoglosnie. 

Uchwala w sprawie zatwierdzenie plhn6w pracy Komisji Rady Gminy Slubice na rok 

2022 wraz z imiennym rejestrem glosowan sfanowi zalqcznik do protokolu. 

Do pkt 8.8) I , 
Projekt uchwaly w sprawie przyjyc~a "Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy 

Slubice na lata 2021-2024 z perspektywq do roku 2028 przedstawil Przewodniczqcy Rady 
Gminy Slawomir Januszewski. I 

Radni nie mieli zadnych zapytan, bqd~ uwag. 

W glosowaniu bralo udzial 15 radnych. Uchwala zostala przyjyta jednoglosnie. 

Uchwala w sprawie przyjycia "progrfi mu Ochrony Srodowiska dla Gminy Slubice na 
lata 2021-2024 z perspektywq do roku 202 wraz z imiennym rejestrem glosowafl stanowi 

zalqcznik do protokolu. 
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Do pkt 9 
W6jt odpowiedzial radnemu Waldemarowi Stanczakowi, ze czas swiecenia lamp juz 

zostal wydluZony w centrum Slubic. Bydzie si y staral, by to oswietlenie w kierunku Bowa tez 

swiecilo siy dluzej, cal~ noc. Zwiyksz~ siy oczywiscie koszty. Z nowym rokiem i tak siy 

zwiyksz~ wraz z rosn~cymi cenami. Aktualnie w6jt negocjuje now~ umow~ z zakladem 

energetycznym. 

W6jt odpowiedzial radnemu Dariuszowi Wolinskiemu, ze na zlozone interpelacje 

dostanie pisernn~ odpowied:l. W kwestii oswietlenia trwaj~ negocjacje dotycz~ce rozbudowy 

oswietlenia na terenie gminy i modemizacji, wymianie cZysci oswietlenia na lampy typu Led. 

Pozwoli to utrzymac kwoty finansowania tego oswietlenia na podobnym poziomie 

co dotychczas. JednoczeSnie wydruzenie czasu tego oswietlenia. Droga w miejscowosci 

Juliszew byla w katastrofalnym stanie, bylo slisko. Zostalo tam czysciowo posypane. Orogi 

gminne zostaly sypane z pi~tku na soboty. Rozmarzlo bloto posniegowe i bylo slisko. 

Pracownicy zostali sci~gniyci w soboty do pracy i sypali drogi gminne. W poniedzialek nad 

ranem byla mzawka i powstalo obfodzenie. Po interwencji radnego Dariusza Wolinskiego 

pracownicy sypali skrzyzowanie w Juliszewie. Na biez~co w6jt stara si y reagowac na zmiany 

atmosferyczne. Jest przygotowana s6l drogowa i piasek. Pracownicy systematycznie sypi~ 

kiedy to potrzebne. 0 ulicy Wielkiej Wody trwaly juz rozmowy kilkukrotnie. Jesli siy uda to 

wiosn~ utwardzony zostanie ten zjazd. Wsp61nie z Rada byd~ trwaly rozmowy dotyc~ce 

ewentualnych poprawek geodezyjnych. W6jt prosil 0 zglaszanie na biez~co dol6w i zadolen 

na drogach do podinspektora Jaroslawa Lenarcika. Problem jest gl6wnie z drogami 

gruntowymi. Problem jest gl6wnie wczesn~ wiosn~ i jesienj~. Na dzien dzisiejszy nie rna 

takiego przypadku, by ktos nie m6g1 dojechac do swojego gospodarstwa. Drogi gruntowe 

na terenie gminy s~ poprawiane przynajmniej trzy razy do roku. 

Do pkt. 10 
Przewodnicz~cy Rady Gminy poinformowal, ze protok61 z XXXI sesji Rady Gminy 

Slubice zostal przeslany do radnych drog~ elektroniczn~. 

Radni nie mieli Zadnych zapytaiJ., b~d:l uwag. 

W glosowaniu bralo udzial 15 radnych. Protok61 zostal przyjyty jednoglosnie. 

Protok61 z XXXI sesji Rady Gminy Slubice wraz z imiennym rejestrem glosowan 

stanowi zal~cznik do protokolu. 

Do pkt.ll 
Soltys Elzbieta Machala zapytala czy w najblizszym czasie bydzie dosypane brakuj~ce 

300 metr6w destruktu przez las na drodze w Budach. 

Soltys Bogdan Ryfa zapytal 0 oswietlenie w kierunku G~bina od panstwa N. do 

panstwa C. Tam jest ciemno. 

Radny Dariusz Wolinski, ze na drodze w Juliszewie s~ wypadki. Nic tam nie widac. 

Po interwencji do pana w6jta zostalo tam posypane. Jest niebezpiecznie. Wjazd tam jest 

zrobiony :lIe. Nie rna tam wcale widocznosci. Kiedy jest slisko nie rna mozliwosci, by ktos 

tam wyhamowaJ. Dokumentacja jest tam :lIe zrobiona. Kiedys droga biegla inaczej. Zwr6cil 

siy z prosba w imieniu swoim i mieszkanc6w, by w6jt wzi~l to pod uwagy, zrobil wizjy 

lokaln~ i rozwi~zal problem. Prosil 0 trzymanie pieczy nad tym kawalkiem drogi. 
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Radny Marek Bogiel podziykowal a zaangazowanie i zbiorky pieniydzy na leczenie 

dla chorej Izy Bogie\. 

Radna Teresa Sitkiewicz zglosila, ze przy drodze w Grzybowie nast~pila awaria 

lampy w lesie na krzyzowkach. Nie swieci. 
Sohys Ryszard Ziolkowski zwropil uwagy na informacjy 0 stanie gospodarki 

mieszkaniowej w gminie, ze w lokalu w Slwiniarach mieszkaj~ dwie rodziny tylko, ze jedna 

rodzina jest zameldowana pod innym numerem. W Imlemu soltysow podziykowal 

za przyznanie ryczaltu miesiycznego. 

Wojt odpowiedzial soltys Elzbiecie Machala, ze dosypanie destruktu nast~pi wiosn~, 

dlatego ze teraz ciyzko jest to rozloZyc. ~ trudne warunki atmosferyczne i jest problem 

z transportem. Wojt chcial to zrobic teraz, j dnak jest to niemozliwe. 

Nastypnie odpowiedzial soltysowi ogdanowi Ryfa, ze wezmie pod uwagy kwestiy 

oswietlenia. Na rondziejest uszkodzonajedra lampa. 

Wojt odpowiedzial radnej Teresie Sitkiewicz, ze bardzo prosi 0 biez~ce zglaszanie 

spraw rOwrIiez w kwestii oswietlenia do po1inspektora Jaroslawa Lenarcika. 

Nastypnie odpowiedzial soHysow· Ryszardowi Ziolkowskiemu, ze zweryfikuje 

informacjy 0 stanie gospodarki mieszkaniowej w gminie. 

Odpowiedzial radnemu Dariuszowi Wolinskiemu, ze w kwestii skrzyzowania drogi 

gminnej z powiatow~ ze wzglydu na warun ,i atmosferyczne trzeba dostosowac prydkosc. Byc 

~oze. kieruj~cy j~.chal z.a szy~ko. W. wee.ke1d dro~a byla .sypana. Podziykowal :~ interwencjy 
rowmez w kwestu drogl powIatoweJ, bo Jadf c w pl~tek Wleczorem bylo bardzo shsko. 

Podziykowal rOwrIiez wszystkim oobom, ktore wl~czyly siy w zbiorky na pomoc 

dla mieszkanki. 

Soltys Bogdan Ryfa zglosil, ze na rrodze powiatowej w kierunku Juliszewa, gdzie 

wchodzi d~?ga po ~kos.ie rosn~ krzaki i nie ia .widocznosci. . 
WOJt powledzlal, ze to droga P1wlatowa. Interwemowal w tej sprawie. Byly 

przeprowadzane dwie wycinki krzewow. P osil powiat 0 poprawienie tej drogi. Pracownicy 

gospodarczy wycinali dragy w Piotrkowku. Jesli interwencje do powiatu nie pomog~ to nasi 

pracowrIicy to wytn~. 
Radny Dariusz Wolinski powied ial, ze byl juz omawiany na ostatniej sesji 

temat remontu drogi powiatowej Wymysle Polskie - Wi~czemin na dlugosci 5 kilometrow. 

Pomija siy w tym projekcie drogy w Julisz wie. Zwrocil uwagy, ze na drodze w JuJiszewie 

stoi wod~. Bydz~e ~glaszal, ze zle jest zrobif~e odw~dni~nie. Prosil 0 po~oc w tym.zakresie. 
Wspommal, ze plem~dze na pomoc dla choreJ Izy zbleraiI przede Wszystklm druhowle z OSP. 

Podziykowal mieszkancom za zaangazowan·e. 

Przewodnicz~cy Rady Gminy Slaw0r.ir Januszewski prosil, by wojt zainterweniowal 
w wojewodzkim Zarz~dzie Drog oraz Zarz,!dzie Drog Powiatowych, bo wszystko wskazuje 

na to, ze sp61ka wodna zrobila bardzo dJzo pracy na kanaJe przy rondzie w Wymyslu 

Polskim. Zostalo to udroznione, poniesionb koszty. Mozna to bylo zrobic dziyki dotacji 

Wojewody Mazowieckiego. Niestety nadal i nic siy nie dzieje. Nikt tego nie udramia. Za 

chwily na rowie powstanie kolejny namu!. lKazdy czeka az spolka odmuli row. Spolka juz 

to zrobila. Nie chce, by pieni~dze spotki pos~ly na marne. Jest to koszt 6 tysiycy zlotych . 

. Wojt odpo~iedzial,. ze w kwes~ii +edOg.odn~sci ~a . rondzie w Wymyslu Polskim 
apeluJe do WSZYStklch, ze me s~ to drogl gI1lmne I gmma me Jest zarz~dca tych drog, Jednak 
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najwiycej pracy wykonuje wlasnie gmina. Gmina zostala zobligowana pismem do odmulenia 

przepustu i rowu. Wnioskodawcy powinni sami cos z tym zrobic. Wystosowano r6wniez 

uwagy, ze to jest zrobione w zly spos6b. Gmina wykonuje prace za kogos a jeszcze ktos 

zwraca uwagy, ze to jest robione zle. Apelowal do zarz'!-dc6w tych dr6g, by zajyli siy swoimi 

obowi,!-zkami. W6jt wielokrotnie rozmawial z zarz'!-dcami i interweniowal. 

Przewodnicz,!-cy Rady Gminy Slawomir Januszewski odczytal pismo od mieszkailc6w 

ulicy Polnej (material w zal,!-czeniu). 

W6jt odpowiedzial, ze zostal zlozony wniosek 0 pozyskanie dofinansowanie na drogy 

na ulicy Polnej. Gmina nie ottzymala tego dofinansowania. Jesli mieszkailcy nie chc~, by 

droga byla r6wnana to pracownicy nie byd,!- jej r6wnac. Wiycej kruszywa i materiaru 

nie bydzie nawozone, poniewaZ uZytkownicy p61 nie mog~ do nich dojechac. Latwiej jest trzy 

razy w roku wyr6wnac ty drogy. Teraz do p61 dojezdzaj,!- ciyZkie maszyny. Na biez~co 

utrzymuje siy stan tej drogi . JeSli byla taka sytuacja, ze firma nie mogla odebrac od tych 

mieszkailc6w odpad6w komunalnych to pracownicy gospodarczy je odbierali. Gmina na 

biez~co reaguje na potrzeby mieszkailc6w tej ulicy. Droga bydzie poprawiana na biez~co 

nadal. 

Do pkt. 12 
Przewodnicz'!-cy Rady Gminy stwierdzil, ze porZ'l-dek obrad XXXll Sesji Rady Gminy 

w dniu 17 grudnia 2021 r. zostal wyczerpany. Podziykowal Radzie Gminy 

za uczestnictwo w obradach oraz wszystkim osobom ogl~daj~cym sesjy dro elektroniczn~, 

po czym je zamkn~l. 

Protokolowala 

CMf'£' ~ 
Kinga Maslanka 
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