Protokół nr XI/12
z posiedzenia Rady Gminy Bobrowice
w dniu 26 kwietnia 2012r.
Na ogólną liczbę 15 radnych na sali obrad obecnych było 14 radnych,
co według Przewodniczącego Rady stanowiło quorum zdolne do podejmowania
prawomocnych uchwał.
o Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Marek Babul – Wójt
2. Beata Wasyłyk-Sosnowska – Sekretarz
3. Teresa Kula – Skarbnik
4. Piotr Żakowiak – Radca Prawny
5. Zdzisław Paduszyński – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Lubuskiego.
6. Jerzy Celecki – Prezesa Stowarzyszenia „Crosnovia”.
7. Wiesław Leśko – Prezes Klubu Sportowego „Bóbr” Bobrowice”.
8. Helena Roszak – pracownik Urzędu Gminy.
oraz Sołtysi z terenu Gminy Bobrowice.
o Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie obrad XI sesji Rady Gminy.
Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Sprawozdanie Wójta o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę
Bobrowice publicznych przedszkoli.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bobrowice.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia sołectwa Brzezinka.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości.
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10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia pn.
„Zmiana granic Aglomeracji Krosno Odrzańskie”.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2012 – 2019.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy.

Ad. 1.
Otwarcia XI sesji o godz. 1000 dokonał Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Jagodziński, witając radnych oraz zaproszonych gości.
Głos zabrał p. Zdzisław Paduszyński, który poinformował, że wspólnie
z p. Jerzym Celeckim próbują przekonać Urząd Marszałkowski
o słuszności inicjatywy obywatelskiej, polegającej na budowie obwodnicy
Krosna Odrz. i Bobrowic z mostem na Odrze oraz budowie Zalewu Lubuskiego
wraz z portem rozładunkowym oraz wykorzystania energii cieplnej.
Dodał również, że walczą o to, aby w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa i Planie Rozwoju Województwa umieścić tą
inicjatywę obywatelską.
Tym tematem zainteresował również Ministra
Gospodarki Waldemara Pawlaka, który otrzymał wszystkie materiały
i powiedział, że przyjrzy się dokładnie tej inicjatywie, ponieważ zanim ruszy
okręg przemysłowy Brody - Gubin to musi być przystosowana cała
infrastruktura.
p. Paduszyński opuścił salę posiedzeń.
Następnie p. Jerzy Celecki przedstawił na mapach i zdjęciach koncepcję
powstania obwodnicy Krosna Odrz. informując, że jest to inwestycja centralna
i jej koszt to ok. 1.500.000 zł. Dodał również, że jest koncepcja utworzenia
trójmiasta lubuskiego Lubsko-Gubin-Krosno Odrz., co jest ważne dla naszego
rozwoju urbanistycznego i gospodarczego.
Następnie Przew. Jagodziński odczytał pismo LKS „Bóbr” Bobrowice z prośbą
o włączeniu się do działań przy przeprowadzeniu rozgrywek piłkarskich, aby
każde sołectwo lub kluby sportowe wystawiły swoje piątki piłkarskie,
współuczestnictwo zapowiedziały również dwie drużyny z Niemiec.
Rozpoczęcie rozgrywek odbędzie się 5 maja 2012r. Prośba o dofinansowanie
w kwocie 1600 zł.
o Pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Głos zabrał p. Wiesław Leśko, który poinformował, że wychodzą z taką
inicjatywą, ponieważ wszystkie kluby grające na terenie naszej gminy borykają
2

się z naborem nowych piłkarzy. Dodał, że każdy może wziąć udział
w rozgrywkach, nie ma żadnych ograniczeń wiekowych oprócz tego, że muszą
to być mieszkańcy naszej gminy.
Ad. 2.
Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad, który
w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.
Ad. 3.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej
sesji. Uwag nie było.
Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu, w wyniku którego
protokół z X sesji Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 lutego 2012r. został
przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za”.
Ad. 4.
Przewodniczący Rady Marcin Jagodziński przedstawił Informację
o swoich działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
o Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 5.
Wójt Marek Babul przedstawił swoje sprawozdanie o pracy Urzędu
Gminy w okresie międzysesyjnym.
o Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę
Bobrowice
publicznych
przedszkoli
przedstawiła
Sekretarz,
która
poinformowała, że Rada jest zobligowana do podjęcia takiej uchwały. Sieć
nasza wygląda tak, że mamy dwa przedszkola i nie mamy oddziałów
przedszkolnych, przy przedszkolach nie ma też granic obwodów i rejonizacji.
Uwag nie było.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
o Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 7.
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Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów
publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Bobrowice przedstawiła Sekretarz, która poinformowała, że do tej pory sieci
i granice wynikały z utworzonych przez nas dwóch zespołów, gdzie przy
utworzeniu Zespołu Szkół w Bobrowicach i Dychowie wskazywaliśmy jakie
miejscowości będą do nich przynależne. Znany jest fakt, że pod wpływem
działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych, które uważały że jest to
naruszenie dyscypliny finansów publicznych finansowania dowozów uczniów
do szkół z terenów leżących poza gminą, w związku z powyższym z Gminą
Dąbie zawarliśmy porozumienie o zwrocie środków finansowych jakie my
wydajemy na zakup biletów uczniów dojeżdżających do naszego Gimnazjum
w Bobrowicach. Jednakże Wójt Gminy Dąbie wypowiedziała je nam,
argumentując tym, że od 1 września 2012r. obwodem dla dzieci
uczęszczających do szkoły podstawowej będzie Szkoła Podstawowa
w Połupinie, natomiast dla gimnazjalistów, Gimnazjum Publiczne w Dąbiu.
Rada Gminy Dąbie podjęła stosowną uchwałę, gdzie miejscowość Stary Zagór
włączyła do obwodu właściwego dla Gminy Dąbie, dlatego my analogicznie
wyłączyliśmy z naszych obwodów Stary Zagór, co nie oznacza, że dzieci z tej
miejscowości nie mogą uczęszczać do naszych placówek.
Uwag nie było.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
o Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia sołectwa Brzezinka przedstawiła
Sekretarz, która poinformowała, że w 2009r. mieszkańcy wystąpili do nas
z wnioskiem o utworzenie sołectwa Brzezinka. Minister Informatyzacji
i cyfryzacji wpisał miejscowość Brzezinka do rejestru Nazw Miejscowości jako
wieś, a nie przysiółek i dzięki temu mogliśmy uruchomić procedurę utworzenia
sołectwa Brzezinka. W tej sprawie odbyły się konsultacje w postaci imiennych
ankiet, rozdaliśmy 48 imiennych formularzy mieszkańców, w odpowiedzi
otrzymaliśmy 36 ankiet. 33 mieszkańców było „za” utworzeniem sołectwa,
2 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się”. Pytanie było: „Czy jesteś za utworzeniem
sołectwa Brzezinka, poprzez wydzielenie z sołectwa Dychów wsi Brzezinka?”
Dzisiaj podejmując uchwałę tworzymy sołectwo, uchwała uprawomocni się po
upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego, następnie Wójt zarządzi wybory i wybierzemy sołtysa i radę
sołecką.
Uwag nie było.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami
„za”.
o Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ogłoszono przerwę – godz. 1105
Wznowiono obrady – godz. 1110
Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
przedstawiła Sekretarz, która poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu
komisji przedstawiono radnym projekt porozumienia oraz propozycję
w przedmiocie zamiany działek i zasady ich ewentualnej zamiany w przyszłości.
Radni prosili, aby przedstawić na mapie jak to wygląda, które to działki i jakich
właścicieli graniczą z tymi drogami dz. Nr 761 – 764.
Następnie p. Helena Roszak – pracownik Urzędu Gminy przedstawiła
radnym na mapie, które działki graniczą z tymi drogami oraz wyjaśniła do kogo
one należą.
Radny Grudziński – czy jest propozycja już lokalizacji nowych dróg?
Wójt – nie ma. Jeżeli ewentualnie Rada wyrazi zgodę na zamianę dróg, to jest
przygotowane takie porozumienie, które oczywiście może być modyfikowane
i w którym w §6 strony wspólnie oznajmiają, iż niniejsze porozumienie nie
należy traktować jako umowę przyrzeczoną i możemy w każdej chwili się
wycofać z tego. Jest to potrzebne wojewódzkiemu geodecie, żeby zrobić plan
przestrzenny i eksploatacji przyszłej kopalni. Nie wiadomo czy ona poswatanie
i kiedy powstanie, ale coś takiego jest konieczne.
Radca Prawny – z przyczyn formalnych musi być decyzja Rady, z drugiej
strony nie jest to umowa przyrzeczenia i nikt nie będzie mógł na drodze sądowej
domagać się od nas z jakiś względów zawarcia tej umowy, więc nie ma żadnych
przeciwwskazań, żeby podjąć taką uchwałę.
Radna Młyńska – czy można jakoś zobligować osoby prawne, żeby czyściły te
rowy?
Sekretarz – trzeba to zgłosić do Starostwa.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta 13 głosami „za”
i 1 „wstrzymującym się”.
o Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
p. Helena Roszak opuściła salę posiedzeń.
Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia
pn. „Zmiana granic Aglomeracji Krosno Odrzańskie” przedstawiła Sekretarz,
która poinformowała, że uchwała była przedstawiona na wspólnym posiedzeniu
komisji wraz z informacją, że Krosno Odrz. przygotowuje uchwałę w sprawie
wystąpienia Gminy Bobrowice z Aglomeracji nie udało im się takiej uchwały
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przesłać, więc będzie ona na najbliższej sesji. W uzasadnieniu do projektu
uchwały jest szczegółowe uzasadnienie dlaczego występujemy. Nie jesteśmy
w stanie sprostać wymaganiom jakie nakłada przynależność do Aglomeracji
Krosno Odrz. Wystąpienie nas kosztuje 1168,07 zł są to koszty przygotowania
dokumentacji, środki były już wcześniej zaplanowane w budżecie.
Radny Grudziński – czy będą jakieś dodatkowe koszty związane z tym
wystąpieniem?
Wójt – na tym etapie nic mi o tym nie wiadomo, żeby były jakieś dodatkowe
koszty.
Radna Ozga – będzie osobna uchwała odnośnie wystąpienia?
Sekretarz – tak, Krosno Odrz. zobligowało się, ze przygotuje, ale nie udało im
się, ta uchwała jest przygotowana przez Krosno Odrz. i ta o wystąpieniu również
będzie przygotowana przez inicjatorów.
Radny Kubiak – czy oprócz nas ktoś jeszcze będzie występował?
Sekretarz – tak, wszystkie sąsiednie gminy, zostanie tylko Krosno Odrz,
ponieważ tylko oni sami są w stanie sprostać wymaganiom.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
o Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
O godz. 1025 na salę posiedzeń przybył Radca Prawny.
Ad. 11 i 12.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2012 – 2019 oraz
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na rok 2012 przedstawiła Skarbnik, która poinformowała, że do
Wieloletniej Prognozy Finansowej zmienia się załącznik nr 2, którym
w budżecie przesuwamy środki z inwestycji i tworzymy nowe przedsięwzięcie –
wykonanie trybun na stadionie w Bobrowicach, rozpoczęto to zadanie
w ubiegłym roku i dodajemy do tego zadania jeszcze 5.000 zł oraz na zakup
materiałów na wykonanie chodników na drogach gminnych dodajemy 25.000 zł,
a zabieramy z zadania rozbudowa i przebudowa ASUW w Przychowie.
Został już rozstrzygnięty przetarg a mamy w budżecie zaplanowane 260.000 zł,
a przetarg jest na niższą kwotę i z tych pieniędzy przesuwamy środki na te dwa
zadania. Jeśli chodzi o zmiany w budżecie, to dochody otrzymują nowe
brzmienie tak jak w załączniku nr 1, wydatki tak jak w załączniku nr 2.
W związku z tym wyjściem z Aglomeracji zmienia się także załącznik nr 6
dotyczący dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bobrowice i otrzymuje nowe
brzmienie tak jak w załączniku nr 3. W ostatniej chwili doszła również zmiana
związana z funduszem sołeckim, chodzi o miejscowość Kukadło, które nie
miało ujętych środków transportu i zmienia się paragraf z inwestycji
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przesunięcie na środki transportowe na § 430, w związku z tym załącznik nr 4
również ulega zmianie.
Uwag nie było.
W wyniku głosowania uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobrowice na lata 2012 –
2019 została podjęta jednogłośnie 14 głosami „za”.
W wyniku głosowania uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 została podjęta
jednogłośnie 14 głosami „za”.
o Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 13.
Interpelacje i zapytania radnych:
Radny Kubiak – na którejś z sesji była poruszana kwestia podniesienia stawek za
wywóz śmieci i w związku z tym obiecano nam, ze jeżeli zgodzimy się na
podniesienie cen, to będą częściej zaglądać do pojemników, które są ustawione
we wsiach na odpady do segregowania. Zauważyłem w Dychowie, że od czasu
świąt nikt tam nie zajrzał.
Radna Ozga – już zabrali i kosze są opróżnione.
Sekretarz – tak ostatnio wygląda, że przyjechali, a na drugi, trzeci dzień te koszy
były już przepełnione. Dzisiaj TEW ma przyjechać i powinien plastiki zabrać.
Radny Grudziński – w Dychowie są trzy punkty w których prowadzona jest
segregacja, ale jeden jest w centrum i jest to bardzo nieudana lokalizacja,
ponieważ widać że te odpady nie są niejednokrotnie przywożone z Dychowa
i jest to traktowane jako śmietnik ogólny. Trzeba by rozważyć przeniesienia go
dalej od drogi głównej, do miejsca dogodnego dla mieszkańców, a nie
koniecznie dla turystów.
Radna Ozga – na naszej ulicy czy są jakieś oszczędności, że lampy się nie
świecą? W dzień się palą, natomiast wieczorem nie.
Wójt – awaria została zgłoszona.
Radna Młyńska – kiedy w Bronkowie będzie oświetlenie?
Wójt – projekt jest w trakcie i w tym roku będzie to zrobione, ale trudno mi
określić kiedy i trzeba się uzbroić w cierpliwość.
Radny Grudziński – w swoim sprawozdaniu z realizacji prac międzysesyjnych
Wójt wspomniał o zakupienia żelu do kanalizacji w celu likwidacji
nieprzyjemnej wydzieliny ze studzienek, kiedy to się zacznie, żeby ewentualnie
powiadomić tych zainteresowanych mieszkańców?
Wójt – już sypali, będzie to robione cyklicznie i jest to zawsze po płukaniu,
wlewa się ten płyn i to trwa ok. tygodnia. Po 3-4 razie jest wyraźny efekt,
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jesteśmy w fazie drugiej i na następnej sesji będę mógł powiedzieć jak to
wygląda.
Radny Grudziński – czy to ma zastąpić filtry?
Wójt – tak.
Radny Kubiak – wczoraj byłem gościnnie w miejscowości Dęby mieszkańcy mi
takie pytanie zadali, ponieważ Wójt im kiedyś obiecał czy naprawę drogi
gminnej i czy to jest jeszcze aktualne?
Wójt – ona była już poprawiona.
Sołtys Kilian – droga jest dobra.
Radna Szajek – jak jesteśmy przy drogach, chodzi mi o przejazd koło krzyża
w Bobrowicach, bo te ciężkie samochody zabiorą krzyż, czy tam można coś
z tym zrobić? Jest tam za mało miejsca przez tą wysepkę. Mieszkańcy również
się skarżą na nawierzchnię po rozkopaniu, ponieważ grunt jest bardzo sypki.
Wójt – jest to droga powiatowa, ten grunt stał od wielu lat, a przy wodociągu
został wzruszony. Był nawożony humus, było wibrowanie, utwardzanie i w
dalszym ciągu są kłopoty, także to nie jest sprawa zakończona. Monitujemy to
cały czas z drogami powiatowymi. Najprościej byłoby położyć tam asfalt, ale to
jest droga powiatowa i tylko powiat może się tu wypowiedzieć. Mamy to na
uwadze, ponieważ problem ten dotyczy całej drogi, aż do Żarkowa.
Radna Kasperowicz – chciałam zapytać, bo doszedł do mnie dzisiaj ten pan,
który naprawia drogę, czy ten pan umie obsługiwać ten sprzęt, którym ma
wibrować po drodze? Droga w stronę kościoła jest to droga powiatowa
i mieszkańcy bardzo narzekają na te dziury i jeżdżą autami po chodniku.
Wójt – jest to zgłoszone, rozmawiałem z Dyrektorem Milczarkiem i obiecał mi,
że to od ręki zrobi.
Ad. 14.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Nie było.
Ad. 15.
Wolne wnioski i informacje:
Sołtys Kucharczyk – droga, która łączy Wełmice z Bronkowem, która idzie
przez Bronkówek, czyja ona jest, ponieważ trzeba tam puścić równiarkę oraz na
tej nowej przyjętej drodze, ponieważ jest tam mokro, nisko i koleiny po kolana.
Wójt – jest to droga Nadleśnictwa, a tej przejętej jeszcze oficjalnie nie mamy,
więc nie możemy inwestować w nie naszą drogę.
Sołtys Nadolny:
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− Podjęcie działań, żeby był przejazd dla ciągników rolniczych przez zamek
−
−
−

−
−
−
−
−

wodny w Dychowie,
Czy to prawda, że Brzezinka nie będzie miała wody?
Grupa Rybacka – co Wójt zdziałał będąc członkiem Zarządu i ile może
wydać pieniędzy dla gminy?
Suche drzewo przy drodze gminnej w Chromowie, które jest na styku
działki prywatnej i cmentarza, zwracał się mieszkaniec Chromowa
o jego usunięcie. Z rozmowy z nim dowiedziałem się, że on ma to drzewo
obmierzyć podać lokalizację i dla mnie to wszystko jest dziwne. Prośba
o usuniecie drzewa.
Były obudowane śmietniki w Dychowie i w Bobrowicach i takich
śmietników się nie robi, pieniądze poszły w błoto.
Suche drzewo przy słupie ogłoszeniowym przy drodze do Ośrodka
Zdrowia trzeba by wyciąć.
Powstał plac zabaw w szkole w Dychowie, czy nie dałoby się dołożyć
parę groszy, ale zrobić taki plac zabaw jak jest w szkole np. w Gubinie.
W Chromowie też się lampy nie świecą.
Było spotkanie o oczyszczalni ścieków i solarach. Mówiłem wcześniej,
żeby Wójt spytał się jakie są koszty i Wójt mówił, że to jest za drogo, ale
gmina Dobiegniew dofinansowuje 30 %. Wygospodarzmy u nas
pieniądze na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Wójt:
− Odnośnie tej drogi będę rozmawiał z Zarządem Dróg Powiatowych,
− Grupa Rybacka - pozyskałem dla naszej gminy 325.000 zł, wnioski będą
złożone do końca kwietnia a realizacja nastąpi w przyszłym roku.
Nasz udział własny to 38 % czyli ok. 120.000 zł. Mieszkańcy tak samo
mogą korzystać, nie ma żadnego ograniczenia wiekowego, każdy może
się ubiegać i jest to pula pieniędzy niezależna od tych, które bierze gmina.
− Usunięcie drzewa przy drodze – nie wiem przy czyjej działce ono rośnie,
jeżeli jest na działce tego pana, to jego obowiązkiem jest złożenie
wniosku do gminy o jego usunięcie.
− Pojemniki - to nie są pojemniki do śmieci, tylko do segregacji i należy
pamiętać, żeby właściwie ich używać. Jest to wymóg i musimy mieć
w gminie takie pojemniki do segregacji. Trzeba jeszcze trochę
cierpliwości, ponieważ jesteśmy właścicielami śmieci, czekamy na
decyzję sejmiku, gdzie będzie zlokalizowana fabryka, która będzie
przetwarzała śmieci. Na razie jesteśmy uzależnieni od sejmiku i jego prac.
− Drzewo w Bobrowicach jest przy drodze powiatowej i będę musiał
zgłosić ten fakt do Starostwa.
− Plac zabaw w szkole – ta reforma, która wysyła 6-latków do szkoły
obliguje poszczególne szkoły do postawienia placu zabaw. W Dychowie
został postawiony taki plac i czekamy na dopuszczenie go do
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użytkowania, także spełniamy wszystkie wymogi jakie stawia przed nami
Ministerstwo. Kosztował on 25.000 zł. W Bobrowicach będzie
realizowany postawienia
dodatkowych toalet, co jest wymogiem
Sanepidu, z uwagi na pójście 6-latków do szkoły.
− Jeżeli lampy nie świecą, to sołtys powinien wiedzieć, że trzeba to zgłosić
do Urzędu do sekretariatu, do p. Prystarza lub po prostu zadzwonić do
energetyki.
− Oczyszczalnia ścieków - było to już drugie spotkanie na terenie naszej
gminy, a pierwsze odbyło się dwa lata temu na ten temat. Firma zajmuje
się teraz i solarami i oczyszczalniami i jest możliwość w 90 %
sfinansowania. Były rozwieszone we wszystkich sołectwach informacje,
było wysłane powiadomienie sms-em, a w spotkaniu uczestniczyło
15 osób. Prosiłem sołtysów i radnych, żeby się zaangażowali i popytali
czy są chętni. Są zastrzeżenia, ze nic się nie robi, a jak się organizuje
spotkanie, to przychodzi 15 osób. Był również pracownik naszego
Urzędu, któremu można było zadawać pytania oraz przedstawicielom tej
firmy.
Sołtys Duziak – 30.03.2012r. w Krośnie Odrz. wybrano 9-cio osobowy skład
zarządu oraz wybrano nowego Przewodniczącego Powiatowego Stowarzyszenia
Sołtysów i jest nim p. Janina Łukaszewicz. 14.04.2012r. w Zielonej Górze
odbył się zjazd Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów na którym powinienem
być jako Przewodniczący Gminnego Stowarzyszenia Sołtysów. Doszły mnie
słuchy, że nowa Pani Przewodnicząca miała pretensje do mnie, że ja w tym
zjeździe nie uczestniczyłem. Nie byłem obecny tylko dlatego, że nie dostałem
takiego zaproszenia.
Sołtys Gąszczak – prośba o wyrównanie drogi za posesją p. Murawa
i p. Wieremiejko, ponieważ są tam bardzo duże koleiny i nie można przejechać
samochodem osobowym oraz zamontowanie przy skwerku kratki ściekowej,
żeby wyeliminować gromadzenie się wody. Wyrównanie również drogi
w stronę Bobru, żeby woda nie stała na tej drodze.
O godz. 1210 Radna Szajek opuściła salę posiedzeń.
Wójt – drogę do III tamy będzie wykonywał p. Stein zostanie Pan
powiadomiony o terminie.
Sołtys Śliwa – kiedy będzie robiona droga koło skalniaka obok świetlicy?
Sołtys Kilian – droga w Dębach jest zrobiona i jest lepiej niż było i żeby można
było ją zrobić całą.
Sołtys Duziak – kiedy zostanie ogłoszony przetarg na zewnętrzny remont naszej
małej świetlicy.
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Wójt – to nie będzie przetarg, zostaną zebrane oferty, nie ma potrzeby
ogłaszania przetargu, bo to za mała kwota.
Sołtys Nadolny – składałem wniosek i na jakim etapie jest załatwienie sprawy
rozbiórki budynku grożącego zawaleniem?
Sołtys Kraszewska – p. Sobotka zagwarantował nam, że posprząta drogę, droga
jest zrujnowana a asfalt jest pokruszony i nikt tego nie ruszył.
Wójt – rozmawiałem z Dyrektorem Milczarkiem na ten temat i ma się tym zająć.
Sołtys Kucharczyk – chodzi o małe śmietniki, czy my jako gmina mamy wpływ
na mieszkańców, żeby każdy miał śmietnik?
Wójt – jeszcze trochę cierpliwości, do końca czerwca Urząd Marszałkowski
podejmie decyzję o przydzieleniu miejsca fabryk przytłaczających śmieci i od
sierpnia, września będziemy podejmowali stosowne uchwały. Na dzień
dzisiejszy jeszcze czekamy. Według ustawy jesteśmy już właścicielami śmieci,
ale tak naprawdę nie jest ona jeszcze realizowana.
Sołtys Ostrowski – droga do boiska kiedy będzie robiona? Zbliża się również
sezon letni, czy można by poprawić nawierzchnię drogi prowadzącej na Bóbr
chodzi o sam wał.
Wójt – wał nie jest nasz i nie możemy inwestować w coś co nie jest nasze,
a droga do stadionu będzie robiona w przyszłym roku.
Radny Grudziński – jest planowany remont tej sali, czy w przyszłości można
przy tym remoncie, mając na względzie dobro pracowników
uwzględnić i stworzyć im pokój socjalny, żeby mogli w odpowiednich
warunkach zjeść śniadanie.
Wójt – całkiem ciekawa koncepcja, jak najbardziej, nie mamy takiego
pomieszczenia, ale warto się nad tym zastanowić.
Radna Kasperowicz – czy grodzenie placów zabaw będzie nadal sukcesywnie
grodzone, czy my musimy je sami grodzić w ramach funduszu sołeckiego.
Wójt – sami.
Radny Kubiak – w związku z zakończenie trzeciego etapu remontu
w Przedszkolu, czy to już będzie koniec czy ten plac zabaw też będzie robiony?
Wójt – ja mówię o inwestycjach, a wyposażenie jest na okrągło, trzeba je
doposażyć i my to wiemy, ale najpierw musieliśmy przygotować szkołę na
przyjęcie 6-latków.
Przew. Jagodziński – przed sesją wpłyną do mnie wniosek od p. Kowalewskiej –
radnej wsi Wełmice dotyczący remontu świetlicy wiejskiej w zakresie: remont
sufitu, wymiana okien i drzwi.
Wójt – częściowy remont na pewno będzie wykonany w tym roku.
Przewodniczący poinformował również, że do radnych wpłynęło
zaproszenie na Gminne zawody sportowo-pożarnicze połączone z obchodami
włączenia OSP Bobrowice do Krajowego Systemu, które odbędą się w dniu
12 maja 2012r.na boisku sportowym w Bobrowicach.
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Ad. 16.
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Rady Marcin
Jagodziński zamknął obrady, dziękując wszystkim za udział.
Sesję zakończono o godz. 1230
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczył:

Ewelina Roszak
2012-04-26

Marcin Jagodziński
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