Ad. 1.

Obrady XIV Sesji Rady Gminy w Dobryszycach w dniu 24 sierpnia 2011 r.
otworzył oraz przedstawił proponowany porządek obrad Pan Grzegorz Zasempa

-

Przewodniczący Rady Gminy.

Pan Grzegorz Zasempa – Przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek Pana Jana
Pawlikowskiego – Wójta Gminy dotyczący wprowadzenia do porządku obrad uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Dobryszyce umowy użyczenia
części zabudowanej budynkiem świetlicy nieruchomości wchodzącej w skład wspólnoty
gruntowej

wsi Borowiecko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 227

o pow. 3,56 ha położonej w obrębie geodezyjnym Borowiecko w gminie Dobryszyce
( wniosek w załączeniu do protokołu ).

Pan Jan Pawlikowski – Wójt Gminy poinformował, że podjęcie w/w uchwały
podyktowane jest tym, że Gmina nie jest właścicielem świetlicy w Borowiecku, a do
składanego

wniosku

o

dofinansowanie

remontu

świetlicy w

Borowiecku

Urząd

Marszałkowski wymaga co najmniej 5 letniego okresu dysponowania tym terenem.
Podpisanie umowy użyczenia na okres powyżej 3 lat wymaga zgody Rady gminy. Po okresie
5 latu Gmina może przedłużyć umowę użyczenia.

Porządek XIV sesji Rady Gminy z uwzględnieniem wniosku Pana Jana
Pawlikowskiego – Wójta Gminy został przyjęty po przegłosowaniu – 12 głosów za, 3 osoby
nieobecne ( Pan Leszek Basiński, Pan Piotr Mroczkowski, Pan Wiesław Olejnik )

Na podstawie listy obecności Pan Grzegorz Zasempa – Przewodniczący Rady Gminy
stwierdził prawomocność podejmowanych uchwał.

Ad.2.
Protokół Nr 12/2011 z XII Sesji Rady Gminy z dnia 6 lipca 2011 r. został przyjęty
po przegłosowaniu – 12 głosów za, 3 osoby nieobecne ( Pan Leszek Basiński, Pan Piotr
Mroczkowski, Pan Wiesław Olejnik )
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Protokół Nr 13/2011 z XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 27 lipca 2011 r.
został przyjęty po przegłosowaniu – 10 głosów za, 2 głosy wstrzymujące, 3 osoby nieobecne
( Pan Leszek Basiński, Pan Piotr Mroczkowski, Pan Wiesław Olejnik )

Ad.3.

Pan Grzegorz Zasempa – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że kolejnym
punktem obrad będzie podjęcie uchwał.

a)
Pan Grzegorz Zasempa – Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rożny na lata 2011 – 2016.

Uchwała została podjęta po przegłosowaniu – 12 głosów za, 3 osoby nieobecne
( Pan Leszek Basiński, Pan Piotr Mroczkowski, Pan Wiesław Olejnik )
Uchwała w załączeniu do protokołu.

b)
Pan Grzegorz Zasempa – Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zdania na lata 2011 – 2016.

Uchwała została podjęta po przegłosowaniu – 12 głosów za, 3 osoby nieobecne
( Pan Leszek Basiński, Pan Piotr Mroczkowski, Pan Wiesław Olejnik )
Uchwała w załączeniu do protokołu.

c)
Pan Grzegorz Zasempa – Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borowiecko na lata 2011 – 2016.

Uchwała została podjęta po przegłosowaniu – 12 głosów za, 3 osoby nieobecne
( Pan Leszek Basiński, Pan Piotr Mroczkowski, Pan Wiesław Olejnik )
Uchwała w załączeniu do protokołu.
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d)
Przed przystąpieniem do głosowania uchwały w sprawie zatwierdzenia planu
zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Leśną w Dobryszycach
ustnych wyjaśnień udzielili:
1)Pan Jan Pawlikowski – Wójt Gminy
2)Pani Halina Niezabitowska – urbanistka, która wykonała w/w plan zagospodarowania
przestrzennego.

Pan Artur Kapuściński – Radny Rady Gminy zgłosił wniosek odnośnie przełożenia
na następną sesję Rady Gminy uchwały w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania
przestrzennego pomiędzy ul. Leśną a ul. Źródlana w Dobryszycach z uwagi na to, że
większość Radnych nie jest dokładnie zapoznana z tym planem, plan ten powinien być
przedyskutowany na posiedzeniach Komisji.

Wniosek zgłoszony przez Pana Artura Kapuścińskiego – Radnego Rady Gminy
przeszedł po przegłosowaniu – 7 głosów za, 5 głosów wstrzymujących, 3 osoby nieobecne
( Pan Leszek Basiński, Pan Piotr Mroczkowski, Pan Wiesław Olejnik )

Pan Grzegorz Zasmpa – Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy
w obradach XIV sesji Rady Gminy.

Po przerwie Pan Grzegorz Zasempa – Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady
XIV sesji Rady Gminy.

e)
Pan Grzegorz Zasempa – Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/57/11 Rady Gminy w Dobryszycach z dnia 29 czerwca
2011 r.

Uchwała została podjęta po przegłosowaniu – 12 głosów za, 3 osoby nieobecne
( Pan Leszek Basiński, Pan Piotr Mroczkowski, Pan Wiesław Olejnik )
Uchwała w załączeniu do protokołu.
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f)
Przed podjęciem kolejnej uchwały głos zabrał Pan Jan Pawlikowski – Wójt Gminy
który poinformował, że notariusz wskazał w poprzedniej uchwale wyrażającej zgodę na
nabycie od parafii części nieruchomości z przeznaczeniem na parking i poszerzenie drogi
w Dobryszycach brak zapisu odnośnie odpłatnego nabycia. Warunki nabycia nie zmieniają
się, Gmina nabywa nieruchomość do wartości kosztorysowej nieruchomości.

Pan Grzegorz Zasempa – Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.

Uchwała została podjęta po przegłosowaniu – 12 głosów za, 3 osoby nieobecne
( Pan Leszek Basiński, Pan Piotr Mroczkowski, Pan Wiesław Olejnik )
Uchwała w załączeniu do protokołu.

g)
Do §1 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy
Dobryszyce umowy użyczenia części zabudowanej budynkiem świetlicy nieruchomości
wchodzącej w skład wspólnoty gruntowej wsi Borowiecko, oznaczonej w ewidencji gruntów
jako działka nr 227 o pow.3,56 ha położonej w obrębie geodezyjnym Borowiecko w gminie
Dobryszyce zmieniono zapis umowy użyczenia z 5 lat na okres 8 lat, w §2 dodano zapis
odnośnie boiska sportowego po przegłosowaniu – 12 głosów za, 3 osoby nieobecne
( Pan Leszek Basiński, Pan Piotr Mroczkowski, Pan Wiesław Olejnik )

Pan Grzegorz Zasempa – Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Dobryszyce umowy użyczenia
części zabudowanej budynkiem świetlicy nieruchomości wchodzącej w skład wspólnoty
gruntowej wsi Borowiecko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 227 o pow. 3,56
ha położonej w obrębie geodezyjnym Borowiecko w gminie Dobryszyce.

Uchwała została podjęta po przegłosowaniu – 12 głosów za, 3 osoby nieobecne
( Pan Leszek Basiński, Pan Piotr Mroczkowski, Pan Wiesław Olejnik )
Uchwała w załączeniu do protokołu.
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Ad.4.

W punkcie tym Radzie Gminy została przedłożona informacja o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Dobryszyce za I półrocze 2011 roku ( informacja w załączeniu do protokołu ).

Ad.5.

W punkcie tym Radzie Gminy została przedłożona informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobryszyce ( informacja w załączeniu do
protokołu ).

Ad.6.

Pan Jan Pawlikowski – Wójt Gminy udzielił następujących informacji o podjętych
działaniach w okresie międzysesyjnym:
1)Zakończona została budowa kanalizacji Zdania – Rożny – Galonki.
2) Wykonane zostały dwa projekty na wodociąg na ul. Klonowej i na ul. Wiosennej w Bloku
Dobryszyce.
3) Starostwo przedłużyło do końca sierpnia br. umowę dotyczącą remontu drogi powiatowej
Dobryszyce – Kietlin. Z tego względu była podjęta uchwała w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej pożyczek i kredytu, aby Gmina mogła zaciągnąć kredyt i zapłacić za realizację tej
inwestycji.
4) Jeżeli chodzi o modernizację dróg dojazdowych do pól, decyzja była podjęta na
nadzwyczajnej sesji w lipcu. Przetarg został rozstrzygnięty na kwotę 109.400 zł. Wykonano
następujące drogi z destruktu rozkładarką: ul. Zielona ( 700 m), ul. Leśna ( 600 m) –
uregulowano stan prawny z Miastem Radomsko, właścicielem jest w całości Gmina
Dobryszyce; droga z Żab do Molendowa ( 500 m), droga na Żabach do państwa Ałaszewskich
( 500 m ), Janów ( 400 m ) do państwa Żurawskich. Zadanie odnośnie modernizacji dróg
będzie kontynuowane we wrześniu, geodeci wskazali przebieg dróg, tam gdzie były
wątpliwości.
5) Zakupiono wiaty przystankowe.
6) Do użytkowania zostało oddane boisko sportowe przy szkole podstawowej w Bloku
Dobryszyce.
7) Na początku września br. zostanie ogłoszony przetarg na budowę magazynku na sprzęt
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sportowy przy szkole podstawowej w bloku Dobryszyce.
8) W szkole podstawowej w Bloku Dobryszyce został założony monitoring, zakupiono
zmywarko – wyparzarkę.
9) Po otwarciu ofert na zakup taśmowej prasy do osadu do oczyszczalni ścieków okazało się,
że oferta przewyższa założoną kwotę. W tej sytuacji przetarg może być unieważniony lub
Rada Gminy dołoży brakującą kwotę.
8) Zakup ciągnika z pługiem i przyczepą został zrealizowany.
9) Zakup pojemników do oczyszczalni ścieków powinien być zrealizowany w najbliższym
czasie.

Pan Jan Pawlikowski – Wójt Gminy zwrócił się z wnioskiem o przegłosowanie
w uchwale w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borowiecko zapisu zamiast
budowa świetlicy zapis remont świetlicy w Borowiecku, gdyż taka była decyzja zebrania
wiejskiego w Borowiecku.

Wniosek

zgłoszony

przez

Pana

Jana

Pawlikowskiego

został

przyjęty

po przegłosowaniu – 12 głosów za, 3 osoby nieobecne ( Pan Leszek Basiński, Pan Piotr
Mroczkowski, Pan Wiesław Olejnik )

Pan Kazimierz Tatara – Radny Rady Gminy zwrócił się do Wójta Gminy o podjęcie
działań odnośnie dokończenie remontu odcinka drogi powiatowej Dobryszyce – Blok
Dobryszyce na moście.

Pan Jan Pawlikowski – Wójt Gminy poinformował, że Starostwo nie jest
właścicielem w/w odcinka, tylko Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dzisiaj
spotkał się z pracownikiem Starostwo i poprosił o przekazanie Naczelnikowi sprawy tego
odcinka drogi.

Pan Grzegorz Zasempa – Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Wójta Gminy
o informacje dotyczące nowopowstałych placów zabaw.

Pan Jan Pawlikowski – Wójt Gminy wyjaśnił, że z przedstawicielem firmy dokonano
przeglądu zamontowanych urządzeń na placach zabaw, w protokole zostały spisane
uchybienia. Firma ma przesłać potwierdzenie usunięcia usterek, potem będzie odbiór placów
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zabaw. W związku z sygnałami odnośnie nadużywania alkoholu przez pracowników firmy
montującej place zabaw, została ona zmieniona. Place zabaw będą sukcesywnie ogradzane,
raz w miesiącu pracownik Urzędu Gminy musi dokonywać przeglądu placów zabaw oraz raz
w roku urządzenia na placu zabaw muszą być sprawdzone przez osobę mającą specjalne
uprawnienia. W połowie września br. powinny zostać zakończone to zadanie.

Ad.7.
Pan Bogusław Jurczyk

– Radny Rady Gminy wnioskował, aby zlikwidować

pojemniki na selektywną zbiórkę śmieci w Bloku Dobryszyce, gdyż ciągle są one
przepełnione i śmieci znajdują się wokół pojemników.

Pan Kazimierz Tatara – Radny Rady Gminy zwrócił się do Wójta Gminy
w następujących sprawach:
1)Czy od tego roku szkolnego będą dowozy dzieci z Zalesiczek i Kolonii Dobryszyce do
szkoły.
2) Rozpoczęcie kolejnego wykaszania poboczy.

Pan Jan Pawlikowski – Wójt Gminy poinformował, że Gmina nie obowiązku
dowożenia dzieci do szkoły z Zalesiczek i Kolonii Dobryszyce, gdyż odległość do szkoły nie
przekracza 3 km. Jeżeli nie będzie obciążony kurs autobusu przez Żaby, to te dzieci będą
mogły dojechać autobusem do szkoły. Od nowego roku szkolnego gimnazjum będzie
dowożone na godz. 8.00, szkoła podstawowa na godz. 9.00, będą również dowożeni
uczniowie z kierunku Bloku Dobryszyce, Malutkiego, Białej Góry.
Jeżeli chodzi o wywóz śmieci, to będzie ustalone, że w każdy czwartek i piątek będą
one wywożone z terenu całej Gminy. Ponadto od nowego roku wchodzi w życie tzw. ustawa
śmieciowa, która nakłada na Gminy obowiązek wyłonienia firmy obsługującej Gminę
w kwestii wywozu śmieci z gminnych pojemników oraz z prywatnych posesji.

Pani Katarzyna Wlaźlak – Radna Rady Gminy zwróciła się do Wójta Gminy
w następujących sprawach:
1) Czy została podjęta decyzja w sprawie zwiększenie godzin j. niemieckiego w szkole
podstawowej w Bloku Dobryszyce w roku szkolnym 2011/2012.
2) Kiedy rozpocznie się budowa magazynku na sprzęt sportowy przy szkole podstawowej
w Bloku Dobryszyce.
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Pan Jan Pawlikowski – Wójt Gminy odpowiedział, że wyraził zgodę na dodatkowe
dwie godziny j. niemieckiego.
Jeżeli chodzi o budowę magazynku na sprzęt sportowy, to przetarg zostanie ogłoszony
w I tygodniu września br. Część zewnętrzna magazynku powinna być zrobiona przed zimą,
w okresie chłodniejszym wykonanie wyposażenia wewnątrz.

Pani Ewa Kucharska – sołtys sołectwa Dobryszyce II zapytała Wójta Gminy, czy
rozmawiał z Agencją Rynku Rolnego odnośnie działki na Białej Górze oraz czy w nowym
roku będzie wykonany remont drogi tzw. trylinki.

Pan Jan Pawlikowski – Wójt Gminy poinformował, że rozmawiał z przedstawicielem
Agencji Rynku Rolnego, który poinformował, że mogą wykonać wycenę nieruchomości na
Białej Górze do końca roku. Działka ta byłaby przeznaczona na plac zabaw. W momencie,
gdy ta działka zostanie wystawiona na sprzedaż Wójt Gminy zwróci się do Rady Gminy
o wyrażenie zgody na jej zakup.
Jeżeli chodzi o remont trylinki, to Rada Gminy przy ustalaniu przyszłorocznego
budżetu podejmie w tej sprawie decyzję.

Pani Maria Szczepocka – sołtys sołectwa Żaby zwróciła się do Wójta Gminy
o wysłanie pracowników, aby pozbierali rozsypane śmieci przy drodze, założenie kosza przy
przystanku w Żabach pod lasem, postawienie znaku przy skręcie na Żaby, wykonanie
oświetlenia w Żabach.

Ad.8.
Wolne wnioski i informacje

Pan Jerzy Gal – sołtys sołectwa Blok Dobryszyce zwrócił się do Wójta Gminy
o przeniesienie przystanku z ul. Kwiatowej na ul. Kochanowskiego oraz zapytał, czy
rozmawiał z panią Fabiszewską odnośnie zamiany działek.

Pan Jan Pawlikowski – Wójt Gminy poinformował, że nie jest zasadne
przenoszenie przystanku, który i tak będzie zdemontowany. Jeżeli chodzi o rozmowę z panią
Fabiszewską odnośnie zamiany działek, to jest to sprawa nie do załatwienia.
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Pani Magdalena Tazbir – sołtys sołectwa Dobryszyce I zwróciła się do Wójta
Gminy w sprawie namalowania pasów przejście dla pieszych koło banku, szkoły oraz
założenia lustra na skrzyżowaniu przy ul. Cmentarnej w miejscowości Dobryszyce.

Pani Ewa Gorczyca – sołtys sołectwa Ruda zwróciła się o wyrównanie destruktem
drogi Huby – Lefranów oraz o postawienie znaku informującego o miejscowości Lefranów.

Pan Grzegorz Zasempa – Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Wójta
Gminy o postawienie znaków przy drodze informujących o placach zabaw, celem
zwiększenia bezpieczeństwa dzieci.

Pan Grzegorz Zasempa – Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść pisma
mieszkańca Bloku Dobryszyce pana Romualda Effenberga w sprawie agregatu znajdującego
się na ujęciu wody na Białej Górze ( pismo w załączeniu do protokołu ).
Ponadto zwrócił się do Radnych o przegłosowanie wniosku dotyczącego pisemnego
wystąpienia do Wójta Gminy o wyjaśnienie poruszonych sprawach w przedmiotowym
piśmie.

Wniosek zgłoszony przez Pana Grzegorza Zasempę – Przewodniczącego Rady
Gminy przeszedł po przegłosowaniu – 12 głosów za, 3 osoby nieobecne ( Pan Leszek
Basiński, Pan Piotr Mroczkowski, Pan Wiesław Olejnik )

Pan Jan Pawlikowski – Wójt Gminy wyjaśnił, że w miesiącu lipcu z uwagi na brak
prądu po próbie uruchomienia agregatu na ujęciu wody okazało się, że jest on niesprawny.
Tego samego dnia przyjechała firma, która dokonała przeglądu i naprawy agregatu, wg opinii
fachowca będzie on służył jeszcze przez długie lata. Nasz agregat o mocy 60 kilowatów
kosztował około 8- 9 tys. zł, nowy kosztuje dziesięciokrotnie więcej. Agregat na ujęciu wody
jest od sześciu lat i przepracował ponad 200 godzin, jego działanie jest udokumentowane.
Jeżeli chodzi o paliwo, to za to odpowiada pracownik ujęcia wody. Na okoliczność tamtej
sytuacji odnośnie awarii agregatu pracownik został ukarany.

Pan Grzegorz Zasempa – Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść skargi na
działanie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobryszycach oraz na działanie Wójta
Gminy ( pisma w załączeniu do protokołu ).
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Ad.9.

Wobec wyczerpania porządku obrad XIV Sesja Rady Gminy w dniu 24 sierpnia 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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