Ad. 1.

Obrady XII sesji Rady Gminy w dniu 6 lipca 2011 r. otworzył oraz przedstawił
proponowany porządek obrad Pan Grzegorz Zasempa - Przewodniczący Rady Gminy.

Porządek obrad XII sesji Rady Gminy został przyjęty po przegłosowaniu
– 12 głosów za, 3 osoby nieobecne ( Pan Adam Flaszka, Pan Marcin Sowa,
Pan Wiesław Olejnik )
Ad.2.

Protokół Nr 11/2011 z XI sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r. został przyjęty
po przegłosowaniu – 12 głosów za, 3 osoby nieobecne ( Pan Adam Flaszka,
Pan Marcin Sowa, Pan Wiesław Olejnik )

Adnotacja: W obradach XII sesji udział wzięli Pan Adam Flaszka i Pan Marcin Sowa.

Ad.3.
W sprawie remontu dróg głos zabrał Pan Jan Pawlikowski – Wójt Gminy, który
poinformował, że na 6 tys. ton destruktu wraz z kosztami wykonania musimy zabezpieczyć
około 250 tys. zł, obecnie mamy około 120 tys. zł. Do dnia dzisiejszego nie mamy aneksu do
umowy z Urzędem Marszałkowskim odnośnie przesunięcia na przyszły rok zadania
dotyczącego budowy boiska przy ul. Szkolnej w Dobryszycach, które byłoby źródłem
finansowania remontu dróg z destruktu. Mając zapisane w budżecie zadanie inwestycje
dotyczące remontu dróg będzie można zorganizować przetarg. Ewentualne przesunięcia
w budżecie odnośnie dróg nastąpi na sesji w sierpniu br. Do przedyskutowania jest kwestia,
które są najważniejsze do realizacji drogi oraz w jakim standardzie. Przed rozłożeniem
destruktu na większości dróg musi być wykorytowane, wyrównane oraz wytyczenie drogi
przez geodetę.

Pan Grzegorz Zasempa – Przewodniczący Rady Gminy zgłosił propozycję, aby przy
remoncie dróg z destruktu użyta została rozkładarka, przynajmniej na tych drogach, tam gdzie
jest to konieczne.
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Po przedyskutowaniu remontu dróg z destruktu ustalono następujące drogi:
1)Sołectwo Blok Dobryszyce:
a) ul. Leśna ( ok. 1.100 m ) – destrukt, rozkładarka,
b) ul. Zielona ( ok. 700 m ) – destrukt, rozkładarka
c) ul. Poziomkowa – destrukt, bez rozkładarki,
d) ul. Malinowa – destrukt, bez rozkładarki
e) ul. Klonowa – destrukt, bez rozkładarki,
f) ul. Akacjowa – wyrównanie
g) droga do Płoszowa ( od ul. Piotrkowskiej ) - destrukt
h)odtworzenie dróg po kanalizacji po zakończeniu realizacji zadania

2) Sołectwo Borowa:
a)Janów ( droga od państwa Żurawskich, ok. 500 m ) – destrukt, rozkładarka,
b) Huta Brudzka ( do pana Siwczyka, ok. 500 m ) – destrukt, bez rozkładarki,

3) Sołectwo Borowiecko:
a) ul. Krótka ( w stronę Białej Góry ) – destrukt wówczas, gdy pozostanie lub w następnym
roku, bez rozkładarki,
b) ul. Górna – destrukt, bez rozkładarki,
c) ul. Polna ( do pana Weinerta ) – destrukt, bez rozkładarki

4) Sołectwo Dobryszyce I:
a) ul. Pogodna – destrukt, tłuczeń, bez rozkładarki, dodatkowo na zaniżeniu drogi położyć
kamień.
b) nowe osiedle ( ok. 1.200 m ) – destrukt, rozkładarka

5) Sołectwo Dobryszyce II:
a) droga do państwa Sójka ( pomiędzy ul. Radomszczańską a ul. Cmentarną ) – destrukt, bez
rozkładarki;
b) droga od ul. Leśnej do Dąbrówki – destrukt, bez rozkładarki;
c) nowa droga – destrukt, bez rozkładarki.

6) Sołectwo Galonki:
a) droga do lasu Stobieckiego ( ok. 1.500 m ) – destrukt, bez rozkładarki;
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7) Sołectwo Rożny:
a) droga do państwa Gaworskich ( ok. 300 m ) – bez rozkładarki, wówczas gdy pozostanie
destruktu lub wykonanie w następnym roku;
b) droga Rożny – Kolonia Rożny ( ok. 500 m ) – destrukt, bez rozkładarki;

8) Sołectwo Ruda:
a) droga w kierunku Wójcika – destrukt, bez rozkładarki;
b) droga do pana Janika – wyrównanie, bez rozkładarki, destrukt wówczas gdy pozostanie lub
wykonanie w następnym roku;
c) droga do Borowiecka – destrukt, bez rozkładarki;

9) Sołectwo Wiewiórów:
a) droga od posesji pana Winklera do końca, ok. 400 m – destrukt, bez rozkładarki
b) droga Molendów – Stępki ( przez tzw. góry ) – destrukt, bez rozkładarki;
c) nowa droga – destrukt, bez rozkładarki, grubsza warstwa tłucznia;

10) Sołectwo Zalesiczki:
a) droga do młyna – destrukt, bez rozkładarki, po uprzednim wytyczeniu drogi przez geodetę;
b) droga Zalesiczki – Kolonia Dobryszyce ( ok. 1.000 m ) – bez rozkładarki, wówczas gdy
pozostanie destruktu;
c) droga Zalesiczki – Lefranów ( dodatkowo droga w lewo do państwa Skulimowskich,
ok. 150 m ) – destrukt, bez rozkładarki;
d) droga Kolonia Dobryszyce - Ruda - destrukt, bez rozkładarki;
e) droga do państwa Maciejewskich - destrukt, bez rozkładarki;
f) droga Kolonia Dobryszyce – ul. Źródlana w Dobryszycach ( ok. 500 ) – destrukt, bez
rozkładarki

11) Sołectwo Zdania:
a) droga obok pana Ozgi w górkę - destrukt, bez rozkładarki;
b) droga polna do pana Stawczyka - destrukt, bez rozkładarki;
c) droga do pana Ziemby - destrukt, bez rozkładarki;

12) Sołectwo Żaby:
a) droga do państwa Ałaszewskich ( ok. 700 m ) - destrukt, bez rozkładarki;
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b) droga do Molendowa od strony Żab - destrukt, rozkładarka;
c) droga do pana Wojciecha Adamusa ( ok. 150 m ) - destrukt, bez rozkładarki;
d) droga do pani Witkowskiej - destrukt, bez rozkładarki;

Pan Artur Kapuściński – Radny Rady Gminy zwrócił się o wykonanie przepustu
obok pana Ozgi w Zdani oraz odtworzenie poboczy, które zostały zniszczone podczas
budowy kanalizacji. Ponadto należałoby wziąć pod uwagę poprawienie drogi pomiędzy
Galonkami a Zdanią w tzw. doły.

Pan Piotr Mroczkowski – Radny Rady Gminy zwrócił się o poprawienie drogi
( tzw. deptak ) obok państwa Sadawa w Bloku Dobryszyce.

Ad.4.

Pan Jan Pawlikowski – Wójt Gminy poinformował, że jesienią będzie nabór
wniosków

w

ramach

Odnowy Wsi,

które

można

złożyć

nieograniczoną

ilość.

Gmina Dobryszyce mogłaby złożyć do Urzędu Marszałkowskiego wnioski na dofinansowanie
budowy świetlicy w Borowiecku, remont świetlicy w Rożnach, remont świetlicy
w Galonkach, ponadto można zastanowić się nad wykonaniem boiska w Zdani takiego jak
w Bloku Dobryszyce oraz świetlicy w Żabach. Koszt wykonania projektu budowlanego
w granicach 8 – 12 tys. zł netto, koszt projektu przebudowy około 7 - 8 tys. zł netto.
Najtańsza oferta wykonania projektu świetlic w Rożnach, Borowiecku, Galonkach i boiska
w Zdani to kwota 25 tys. zł netto. Projekt jest ważny 3 lata, wpis do dziennika budowy
powoduje przedłużenie tego terminu. Koszt wybudowania świetlicy w Borowiecku około
400 tys. zł, remont świetlicy w Rożnach około 300 tys. zł, remont świetlicy w Galonkach
około 100 tys. zł, koszt budowy boiska w Zdani około 180 tys. zł Jeżeli chodzi o świetlicę
w Żabach, to był brany pod uwagę postawienie kontenera, ale na dofinansowanie takiego
zakupu nie można złożyć wniosku.

Po

przedyskutowaniu

kwestii

odnośnie

złożenia

wniosku

do

Urzędu

Marszałkowskiego w ramach Odnowy Wsi Radni po przegłosowaniu podjęli decyzje,
aby złożyć wniosek na dofinansowanie budowy świetlicy w Borowiecku, remont świetlicy
w Rożnach oraz budowę boiska w Zdani - 14 głosów za, 1 osoba nieobecna
( Pan Wiesław Olejnik )
4

Ad.5.

Przed podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok głos zabrał
Pan Jan Pawlikowski – Wójt Gminy, który poinformował, że główna zmiana w budżecie
Gminy związana jest z tym, że otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji dofinansowanie
w wysokości 22.500 zł na remonty w szkole podstawowej i gimnazjum w Dobryszycach.
Kwota ta zostanie przeznaczona na remont podłóg w szkole podstawowej i gimnazjum
w Dobryszycach, pozostałe środki zostaną przeznaczone na remont kuchni. Ponadto zmiana
w budżecie dotyczy zabezpieczenia kwoty 120 tys. zł na zakup destruktu, zapisane
w inwestycjach.

Pan Grzegorz Zasempa – Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały
w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobryszyce na 2011 rok.

Uchwała została podjęta po przegłosowaniu – 14 głosów za, 1 osoba nieobecna
( Pan Wiesław Olejnik ).
Uchwała w załączeniu do protokołu.

Pan Grzegorz Zasempa – Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2017.

Uchwała została podjęta po przegłosowaniu – 14 głosów za, 1 osoba nieobecna
( Pan Wiesław Olejnik ).
Uchwała w załączeniu do protokołu.

Pani Agnieszka Gal – Radna Rady Gminy zwróciła się do Wójta Gminy odnośnie
położenia płyt przy wejściu na boisko przy szkole w Bloku Dobryszyce, aby na boisko nie był
wnoszony piasek; postawienie stojaka na rowery, ławek, kosza na śmieci, zawieszenie
regulaminu korzystania z boiska, uregulowanie kwestii rezerwacji korzystania z boiska.

Pan Jan Pawlikowski – Wójt Gminy poinformował, że regulamin korzystania
z boiska w Bloku Dobryszyce jest już przygotowany, będzie powieszony kosz na śmieci,
postawiony stojak na rowery, rezerwacja boiska byłaby trudna do uregulowania.
Ponadto poinformował, że wyniknął problem z placami zabaw, ponieważ Starostwo
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wymaga na to zadanie map do celów projektowych. Za około dwa tygodnie będą ustawiane
dopiero urządzenia na place zabaw w następujących miejscach: Huta Brudzka, Blok
Dobryszyce ( dwa place ), Biała Góra, Borowiecko. Sukcesywnie place zabaw będą również
ogradzane.

Ad.6.

Wobec wyczerpania porządku obrad XII Sesja Rady Gminy w dniu 6 lipca 2011 r.
została zamknięta przez Pana Grzegorza Zasempę - Przewodniczącego Rady Gminy

Protokołował:
Podinspektor
ds. obsługi Rady Gminy i oświaty
Katarzyna Marszał

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Zasempa
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