PROTOKÓ£ Nr XLV/2006
z sesji Rady Gminy
odbytej w dniu 23 lutego 2006 r
w siedzibie Urzêdu Gminy w Marciszowie
Ad.1.
Otwarcie obrad sesji
Przewodniczyù Przewodnicz¹cy Rady Gminy radny Henryk Mazur, o godz.13.00 otworzyù obrady sesji i po
powitaniu uczestników obrad sesji stwierdziù , ¿e zgodnie z list¹ obecnoœci w obradach uczestniczy 14 radnych ,
co stanowi quorum pozwalaj¹ce na podejmowanie prawo mocnych decyzji, listy obecnoœci radnych i soùtysów
stanowi¹ zaù¹cznik nr 1 i 2 do protokoùu.
Ad.2.
Zatwierdzenie porz¹dku obrad.
Przewodnicz¹cy zapoznaù z proponowanym porz¹dkiem obrad i zwróciù siê o propozycje zmian.
Przewodnicz¹cy Rady zaproponowaù zmianê kolejnoœci omawiania punktów tj. w pierwszej kolejnoœci pkt 9 dot.
tematu oceny œci¹galnoœci opùat czynszowych i podatków oraz podjête w tym kierunku dziaùania , natomiast punkt
5 dot.dziaùaùnoœci sùu¿by zdrowia jako punkt 9.
Wójt Gminy zaproponowaùa wprowadzenie do porz¹dku obrad projekt uchwaùy w spr: nieodpùatnego przejêcia w
zasób mienia Gminy Marciszów nieruchomoœci poùo¿one w Marciszowie w granicy dziaùek nr 3/6, 3/7 stanowi¹ce
wùasnoœã Skarbu Pañstwa bêd¹ce w zasobie Agencji Nieruchomoœci Rolnej. Poinformowaù, ¿e projekt ten w dniu
wczorajszym byù omawiany na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej w zwi¹zku, z czym prosi o
wprowadzenie jej do porz¹dku obrad.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy zaproponowaù podjêcie uchwaùy jako punkt 10 porz¹dku obrad.
Innych propozycji i uwag nie zgùoszono.
Poddany pod gùosowanie porz¹dek obrad zostaù przyjêty 13 glosami „za” , 1 gùosem „wstrzymuj¹cym” , 0 gùosów
przeciwnych
Ad.3.
Przyjêcie protokoùu z XLIV sesji.
W gùosowaniu Rada jednogùoœnie przyjêùa protokóù.
Ad.4.
Informacja Wójta Gminy i Przewodnicz¹cego Rady Gminy z prac w okresie miêdzy sesjami oraz
informacjami n/t wspóùpracy z WZWiK.
Wójt Gminy poinformowaù, ¿e odbyù spotkania w sprawach :
-WZWiK i poinformowaù o projekcie umowy dot. likwidacji Spóùki w obecnym
ksztaùcie, czyli operatorskim modelu funkcjonowania i poniewa¿ zostaùa przekazana do
poprawienia to w momencie przybycia mecenasa na obrady sesji zapozna z ni¹ radnych,
- braù udziaù w zakoñczeniu ferii w Úwidniku, na co pozyskano œrodki z zewn¹trz,
- w sali narad Urzêdu Gminy odbyùa siê prezentacja produktów rybiarni i masarni,
- uczestniczyù w konwencje wójtów i burmistrzów omawiano m.in. sprawy zwi¹zane z ochron¹
zabytków i byã mo¿e uda siê pozyskaã œrodki na koœcióù w Pastewniku , którego budowla
bardzo powa¿nie zagra¿a miejscowemu cmentarzowi,
- zapoznaù ze szczegóùami sprawy dot.wodoci¹gowania Wieœciszowic,
- odbyùy siê 2 przetargi na obsùugê geodezyjn¹ na wodoci¹gowanie Ciechanowic zapoznaù ze
szczegóùami,
- braù udziaù w imprezach sportowych w Lubawce,
- odbyù spotkanie w zwi¹zku z tym , ¿e rysuje siê perspektywa zast¹pienia tradycyjnych kotùów
wêglowych na kotùy biomasy zapoznaù ze szczegóùami, przymierza siê zamontowaã tak¹
kotùowniê w Ciechanowcach w budynku poszkolnym informuj¹c jednoczeœnie , ¿e nie bêdzie
to kolidowaùo z ewentualn¹ sprzeda¿¹ tego budynku. Firma, która tym siê zajmuje wziêùaby na
siebie wszystkie koszty.
Rozwa¿a mo¿liwoœã zainstalowania takiego ogrzewania w maj¹cych powstaã œwietlicach w
Ciechanowicach i Wieœciszowicach, a bior¹c pod uwagê œrodki unijne , które mo¿na otrzymaã
na ten cel byùoby to korzystne.
-wzi¹ù udziaù w posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej,
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przy przedstawianiu dziaùalnoœci sùu¿by zdrowia ,
-poinformowaù, ¿e koñczy siê zaùatwianie sprawy budynku po byùej policji w zwi¹zku, z czym
otwiera siê droga do komunalizacji tak jak to byùo zakùadane.
Informacja Przewodnicz¹cego Rady Gminy stanowi zaù¹cznik nr 3 do protokoùu.
Do przedstawionych informacji nie wniesiono uwag.
Ad.5.
Ocena œci¹galnoœci opùat czynszowych i podatków oraz podjête w tym kierunku dziaùania.
Uczestnicz¹cy w obradach sesji kierownik referatu rozwoju gospodarczego przybli¿yù Radzie
aktualn¹ sytuacjê w tej kwestii i zwróciù uwagê na to, ¿e obecny system prawny uniemo¿liwia postêpowanie
wobec dùu¿ników, aby zaci¹gn¹ã nale¿ne opùaty od dùu¿ników. W ró¿ny sposób jednak staraj¹ siê, aby te
nale¿noœci wpùywaùy do Urzêdu Gminy jednak wiadomo, jaka jest obecna sytuacja socjalno-bytowa . Poprosiù o
ewentualne pytania.
Informacja na powy¿szy temat stanowi zaù¹cznik nr 4 do protokoùu.
Pytañ i uwag nie zgùoszono.
Ad.6.
Dziaùalnoœã sùu¿by zdrowia
Aktualn¹ sytuacjê przedstawiùa p.Gra¿yna Leszczyñska dyrektor SP ZOZ w Marciszowie.
Poinformowaùa ,i¿ na wczorajszym posiedzeniu Rady Spoùecznej zostaùa przedstawiona i przyjêta informacja n/t
dziaùalnoœci Oœrodka za rok 2005.
Ponadto zwróciùa uwagê na fakt , ¿e przeprowadzka do nowego obiektu poprawiùa niew¹tpliwie jakoœã
œwiadczonych usùug oraz komfort pracy. Zapoznaùa ze zmianami osobowymi w Oœrodku poinformowaùa o
odejœciu doktora Bogdana Úwisùockiego i o tym ,¿e pracê w Oœrodku rozpoczêùa doktor Maria Bernatek ,a od 1
marca rozpocznie doktor Jan Chorosz.
Przybli¿yùa statystkê Oœrodka i zapoznaùa z sytuacj¹ finansow¹ zwracaj¹c uwagê na utrzymanie i opùaty
amortyzacyjne obiektu informuj¹c, i¿ dokonuje tych opùat jako jeden z u¿ytkowników od caùoœci budynku, dlatego
tez prosi o opiniê radcy prawnego w tej kwestii.
Poprosiùa o pytania.
Stefan Zawierucha –przewodnicz¹cy Rady Spoùecznej SP ZOZ.
Uzupeùniù informacje i zaproponowaù zmiany terminu przedstawienia sprawozdania z dziaùalnoœci Oœrodka na
sesji w miesi¹cu marcu, przed, któr¹ odbêdzie siê jeszcze posiedzenie Rady Spoùecznej SP ZOZ, na, której
przeanalizuje siê sprawê opùat amortyzacji / opinia radcy prawnego/ i zaznaczyù, ¿e koszty z tym zwi¹zane nie
rzutuj¹ na pùynnoœã finansow¹. Zwróciù siê z proœb¹ do radnego Adama Ry¿owskiego o dostarczenie innych opinii
o, których mówiù na posiedzeniu Rady Spoùecznej SP ZOZ w sprawie opùat amortyzacyjnych.
Podaù ponadto za przykùad oczyszczalniê w Sêdzisùawiu , która u¿ytkowana jest przez WZWiK
a Urz¹d Gminy pùaci, dlatego zdaniem Wójta s¹ to jakieœ sprzecznoœci.
Radny Janusz Banasiewicz
Ponowiù pytanie i proœbê o uzupeùnienie informacji przy gabinetach o godzinach przyjêã.lekarzy.
W odpowiedzi dyrektor poinformowaùa, ¿e s¹ takie informacje przy ka¿dym gabinecie.
Ad.7.
Ocena realizacji uchwaù za 2005 r.
Oceny dokonaù Wójt Gminy informuj¹c o nadzorze prawnym w stosunku do uchwaùy w sprawie:
ustalenia wysokoœci stawki czynszów za najem lokali u¿ytkowych na terenie gminy Marciszów
która byùa odzwierciedleniem poprzedniej uchwaùy , a jednak zostaùa uchylona.
Dostosowuj¹c siê do powy¿szej decyzji wydaù Zarz¹dzenie w tej sprawie.
Uwag i zapytañ nie zgùoszono.
Informacja z realizacji uchwaù stanowi zaù¹cznik nr 5 do protokoùu.
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Sprawozdanie z Akcji Wielka Orkiestra Úwi¹tecznej Pomocy.
Sprawozdanie przedstawiùa dyrektor Zespoùu Szkóù Ewa Sawicz i poinformowaùa , ¿e z dotychczas prowadzonych
akcji ostatnia odbiùa siê najwiêkszym echem , bo zebrano najwiêcej z dotychczasowych zbiórek 9145 zù
Zebrano 1/5 w Powiecie, dlatego wkùad naszej Gminy, pomimo ,i¿ jest maùa jest bardzo du¿y.
Poniewa¿ odebraùa bardzo du¿o telefonów z podziêkowaniami ,¿e impreza byùa przyjemna i ludzie œwietnie siê
bawili, dlatego okreœliùa imprezê jako udan¹. Korzystaj¹c z okazji podziêkowaùa wszystkim, którzy wnieœli wkùad
w prace, indywidualnym osobom, , sponsorom
Urzêdowi Gminy jako instytucji.p. Agnieszce Damasiewicz Zastêpcy Wójta podziêkowaùa za aktywne wù¹czenie
siê do akcji , Wójtowi Gminy, i policjantom,.
Natomiast Pani Agnieszka Damasiewicz Z-ca Wójta zùo¿yùa podziêkowanie p.Ewie Sawicz uznaj¹c, ¿e gdyby nie
jej zaanga¿owanie i oddanie siê caùej sprawie to trzeciego Finaùu WOÚP mogùoby siê nie odbyã.
Radny Franciszek Rybiñski
Poinformowaù, ¿e WOÚP przeznaczyùa na szpital powiatowy 10 tys.
Henryk Mazur – Przewodnicz¹cy Rady Gminy w szczególny sposób podziêkowaù radnemu Januszowi
Banasiewiczowi , soùtysowi Marciszowa Adamowi Chronowskiemu , którzy s¹ zawsze zaanga¿owani w ka¿de
prace i akcje, jakie siê odbywaj¹ na naszym terenie
Ad.9.
Sprawozdanie z dziaùalnoœci Gminnego Oœrodka Pomocy Spoùecznej.
Uczestnicz¹ca w obradach sesji kierownik Oœrodka p.Zofia Wodziak zapoznaùa Radê ze sprawozdaniem , które
stanowi zaù. zaù¹cznik nr 6 do protokoùu.
Poprosiùa o pytania.
Tadeusz Pociecha soùtys wsi Úwidnik
Zasygnalizowaù sprawê mieszkañca Úwidnika, który mieszka w bardzo zùych warunkach lokalowych , bo brak
jest œwiatùa i dojœcia do komina, wiêc nie mo¿e, rozopaliã w piecu, dlatego w mieszkaniu w czasie mrozów
panowaùa temperatura do minus 30 stopni, zwróciù siê, wiêc z zapytaniem czy Gmina zrobiùa cokolwiek w tym
zakresie.
W odpowiedzi kierownik GOPS poinformowaùa, ¿e w trakcie prowadzonych rozmów ustalono, z mieszkañcem, o,
którym mowa ,¿e zamieszka w mieszkaniu s¹siada.Ponadto poinformowaùa o przesùanym, piœmie w tej sprawie do
Urzêdu Gminy , a jaka bêdzie odpowiedê nie wie.
Soùtys uwa¿a, ¿e w tej sprawie nie mo¿na sùu¿bowo postêpowaã i dziaùania z ka¿dej strony powinny byã
wprowadzone w trybie natychmiastowym , bo to nie jest miesi¹c lipiec.
Stefan Zawierucha Wójt Gminy
Przedstawiù sytuacjê informuj¹c, ¿e czùowiek ten mieszka w tym mieszkaniu ju¿ kilkanaœcie lat,
posiadaj¹c przydziaù na ten lokal. Zwróciù uwagê na to, ¿e Urz¹d Gminy nie ma prawa przydzieliã lokalu
mieszkalnego bez pieca i okreœlonego podstawowego wyposa¿enia i dziwne jest, ¿e to wùaœnie teraz wyszùo.
Byù w poprzednich latach Przewodnicz¹cym Rady i te¿ o tym nie sùyszaù, dlatego jak ju¿ bêdzie miaù peùne
informacje na ten temat to wszystko sprawdzi jednak nie ma na t¹ sytuacjê wpùywu , ¿e przed laty dokonano
przydziaùu lokalu niedostosowanego do zamieszkania ,byã mo¿e to byùo na usiln¹ proœbê. Na pewno coœ z t¹
spraw¹ zrobi , bo taki jest obowi¹zek Wójta jednak nie powinno siê zdarzyã to , ze zostaùa przydzielona
komórka na mieszkanie.
O poczynaniach w tej sprawie poinformuje.
Soùtys Tadeusz Pociecha poinformowaùa, ¿e interweniuje w tej sprawie teraz, poniewa¿ dotychczas ¿yùa siostra
w/w i mógù u niej byã, jednak po œmierci siostry po prostu nie ma gdzie siê w czasie zimy schroniã.
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celu udzielenia pomocy w dostawie opaùu mieszkañcom bêd¹cym w trudnej sytuacji.
Po dokonaniu tej akcji GOPS stwierdziù, ¿e sytuacja nie jest taka zùa, jednak przekazano jeszcze dodatkowe 7
drzew z przeznaczeniem na opaù dla potrzebuj¹cych.
Innych uwag i pytañ nie zgùoszono.
Ad.10.
Podjêcie uchwaù.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy zapoznaù radnych z treœci¹ uchwaùy i poprosiù Przewodnicz¹cego Komisji
Infrastruktury Technicznej o opiniê w tej sprawie.
Adam Ry¿owski – Przewodnicz¹cy Komisji poinformowaù, ¿e na wniosek jednego z radnych dokonano zmiany
projektu uchwaùy proponuj¹c przej¹ã obie dziaùki w zasób mienia Gminy, a nie jak zostaùo w projekcie
zaproponowane jedn¹ dziaùkê innych uwag do projektu uchwaùy nie byùo.
Rada Gminy w gùosowaniu 9 gùosami „za” , 2 gùosami „wstrzymuj¹cymi” , 3 gùosami „przeciwnymi”.
Ad.11.
Interpelacje i zapytania radnych
Radny Adam Ry¿owski
Zwróciù siê z proœba w sprawie artykuùów niepodpisanych , które ukazaùy siê w Tygodniku Regionalnym ¿eby
„skoñczyã t¹ zabawê jak ktoœ coœ ma do Klubu Porozumienie to niech siê podpisze , bo skoro ma siê tak mocne
argumenty, jakie zostaùy przedstawione to tak nale¿y post¹piã dla radnego jest to najni¿sza kategoria czùowieka i
gdyby wiedziaù, kto tak siê zachowuje , to nawet by na niego nie spojrzaù. Uwa¿a, ¿e skoro ma siê odwagê
krytykowaã pewne rzeczy to powinno siê mieã odwagê je podpisaã. Przypomniaù ,i¿ niejednokrotnie pisywaù
artykuùy do Tygodnika i zawsze siê podpisywaù z nazwiska i imienia i nie zdarzyùo siê ¿eby siê chowaù siê jak
kret, czy jak struœ gùowê w piasek i przykro jest radnemu , ¿e tej wojny nie rozpoczêli, ale j¹ skoñczyliœmy , bo
rzucono nazwisko radnego. Jednak dziwne jest dla radnego stwierdzenie, ¿e Klub radnych przegùosowaù Wójta , a
przecie¿ to jest tylko 5 osób, wiêc jak mógù przegùosowaã caù¹ Radê. Zdaniem radnego jest to ewenementem w
skali œwiatowej , bo ten, co to napisaù nie zastanawiaù siê nad tym, co pisze. Ponadto uwa¿a, ¿e dane zawarte w
artykule to informacje posiadane przez radnych i ka¿dy mo¿e siê domyœleã, kto to pisaù, dlatego ponownie
zaapelowaù o zakoñczenie w bie¿¹cej kadencji z podchodami ”
Radny Zbigniew B¹kowicz
Zwróciù siê z zapytaniem do radnego A.Ry¿owskiego czy sugeruje ,i¿ autorami artykuùów s¹
radni niebêd¹cy czùonkami Klubu i uwa¿a, ¿e taka sugestia jest obraêliwa dla pozostaùych radnych i osobiœcie
czuje siê powy¿sz¹ wypowiedzi¹ radnego obra¿ony , bo dzielnie radnych na lew¹ i praw¹ stronê jest nie w
porz¹dku.
W odpowiedzi radny zaprzeczyù sugestii radnego Z.B¹kowicza i ponownie zaapelowaù, ¿e je¿eli „ma ktoœ na tak¹
sytuacje wpùyw to niech to pohamuje „.
Stefan Zawierucha Wójt Gminy
Nie ma zamiaru zajmowaã siê pras¹ , bo ka¿dy ma prawo napisaã i nie jest to tematem sesji.
Przypomniaù jednak , ¿e ka¿dy z radnych doskonale wiedziaù, jaki byù sposób gùosowania i wie
na pewno, ¿e treœã pisma jest sterowana pod wpùywem WZWiK i jest to zdaniem Wójta napuszczanie ludzi na
Wójta , bo zbli¿a siê kampania wyborcza. Zdaniem Wójta robi siê to po to ¿eby nie daã œrodków na inwestycje
gminne, lecz na modernizacjê studni. Skoro szefostwo w Wodoci¹gach nie poznaùo siê na zatruciu wody to, jest
efekt tego, ¿e niektóre osoby zajmuj¹ siê nie tym, co powinne i je¿eli w taki sposób namawiaj¹ ludzi do oddania
maj¹tku gminy WZWiK , który natychmiast odsprzeda go na 25 lat inwestorowi strategicznemu to czegoœ nie
rozumie, bo tym samym pozbawia siê wpùywu Rady o decydowaniu o sobie i jest to dla Wójta jedno wielkie
nieporozumienie.
Nie odnosiù siê do artykuùu, który ukazaù siê przed trzema tygodniami, bo uwa¿aù, ze to jeszcze nie pora, nie ma
siê, co obra¿aã, a faktem jest te¿ to , ¿e najwiêcej informacji posiadaj¹ radni.
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spóùka z o.o, która jak wspominaù . zostaùa przesùana do ponownego rozpatrzenia ze wzglêdu na wiele niejasnoœci i
niedomówieñ , która zostanie dostarczona radnym i przybli¿yù Radzie szczegóùy opinii wstêpnej Zwi¹zków
Zawodowych cytuj¹c niektóre zapisy Wczeœniej odbêdzie siê spotkanie WZWiK zespoùu ds. WZWiK wspólnie z
Wójtem i mecenasem, je¿eli bêdzie taka potrzeba to odbêdzie siê sesja zwi¹zana tylko i wyù¹cznie, z WZWiK. W
dalszej czêœci wspólnie z mecenasem odnios¹ siê do tej kwestii
Radny Mirosùaw Wolak
Zgùosiù swoje sugestie do powy¿szych wypowiedzi w sprawie WZWiK :
- stwierdziù, ¿e nie mamy wpùywu na wypowiedzi w prasie i zdaniem radnego mo¿e to byã
przyczynkiem do tego, ¿e s¹ one takie ,a nie inne, nale¿y, wiêc wa¿yã sùowa,
- przypomniaù , ¿e Rada podjêùa ju¿ decyzjê ,a przed jej podjêciem byùy rozmowy i nie nale¿y
ju¿ wracaã do tego, co byùo jak równie¿ nie nale¿y zachowywaã siê zachowawczo , ¿e jak
bêdzie dobrze to my jak bêdzie ¿le to komuœ podrzuciã kukuùcze jajko, dlatego uwa¿a, ¿e
nale¿y siê spotykaã w tej sprawie ¿eby byã na bie¿¹co. Przypomniaù , ¿e byùa to jednogùoœna
decyzja Rady o nie wystêpowaniu ze Zwi¹zku i trzeba siê umieã do tego przyznaã.
Uwa¿a te¿ , ¿e stanowisko Rady powinno byã jednoznacznym stanowiskiem Wójta Gminy.
Stefan Zawierucha Wójt Gminy
Uwa¿a, ¿e bark jest konsekwencji , bo ustalono , ¿e wycofujemy projekt uchwaùy o uchyleniu
i mamy czyst¹ sytuacjê. Jest rok czasu i od czasu, kiedy Zrz¹d WZWiK podejmie uchwaùê, nastêpnie
Zgromadzenie rozpocznie procedurê likwidacji Spóùki operatorskiej to wùadze Zwi¹zku bêd¹ miaùy póù roku czasu
,tym czasem luty ju¿ mija i miaùo siê odbyã posiedzenie Zarz¹du jednak nie odbyùo siê .
Za trzy tygodnie rozpoczyna siê marzec, wiêc wszystko siê przesunie. Dlatego zdaniem Wójta jest to rok straty.
Bêdzie na bie¿¹co informowaù, ale sytuacja jest taka, ¿e nawet w Waùbrzychu nie widz¹ jak bêdzie. Najgorsze w
tym wszystkim jest to , ¿e gdyby rozwinêùa siê niekorzystna sytuacja, to Gmina pozbawi siê wpùywu na okres 25
lat na jakiekolwiek mo¿liwoœci inwestycyjne.W skrajnym natomiast przypadku firma bêdzie zarz¹dzaùa naszymi
ujêciami wody, wiêc czekamy jak bêdzie rozwijaùa siê sytuacja.
Rdany Mieczysùaw Skupiñski
Wnioskowaù o zakoñczenie dyskusji n/t wodoci¹gów.
Radny Andrzej Mitczak
Uwa¿a, ¿e ma prawo powiedzieã coœ na temat wodoci¹gowania Ciechanowic skoro jest to omawiane. Stwierdziù,
¿e wodoci¹gowanie wsi Úwidnik przebiega dobrze jednak nie w Ciechanowicach chocia¿ przez parê lat mówiùo
siê , ¿e Ciechanowice bêd¹ w pierwszej kolejnoœci ale nie dzieje siê za wiele , bo jeszcze nie ma podpisanej
umowy jedynie pomiary s¹ w toku, a zdaniem radnego pozwolenia na budowê to ju¿ obecna Rady nie otrzyma
wiêc skoro to, ma tak dùugo trwaã to stawia wniosek o to , ¿e jak bêdzie ju¿ dokumentacja i pojawi¹ siê
pieni¹dze z Waùbrzycha to prosi o to ¿eby w pierwszej kolejnoœci byù wykonywany wodoci¹g do Ciechanowic.
Wójt Gminy
W odpowiedzi przypomniaù, ¿e mimo szczerych chêci i prosz¹c o przyjêcie do wiadomoœci, ¿e to nie Wójt Gminy
obiecaù wodoci¹g pod „Zegar” i do Ciechanowic. Ponadto odejmuj¹c Urz¹d to Zwi¹zek w dalszym ci¹gu
podtrzymywaù wykonanie wodoci¹gu do Wieœciszowiec i Ciechanowic i w czêœci siê to udaùo. Ýeby jednak nie
czekaã z niczym zlecono wykonanie dokumentacji dla Úwidnika i czekano 3 lata. Opisaù jak wygl¹da wspóùpraca
z WZWiK na podstawie ostatniego posiedzenia Zarz¹du. Mo¿e liczyã jedynie na uczciwoœã funduszu
norweskiego, którego oferta jest ciekawa i zadeklarowaù, ¿e po wstêpnych rozmowach wspólnie dokona siê jej
oceny.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy poddaù pod gùosowanie wniosek radnego Andrzeja Mitczak
który Rada przyjêùa 7 gùosami „za”, 2 gùosami „przeciwnymi” 5 gùosów wstrzymuj¹cych.
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Postawiù wniosek formalny, aby powstaùy zespóù radnych ds. WZWiK otrzymywaù od dzisiejszej sesji protokoùy z
posiedzeñ Zarz¹du , Zgromadzenia Wspólników WZWiK i protokoùy z posiedzeñ WZWiK , uwa¿a, ¿e
dokumenty bêd¹ bardzo istotne , aby byùa na bie¿¹co peùna informacja sprawie i jak kto siê zachowuje.
Radny Zbigniew B¹kowicz
Zaproponowaù, aby w powy¿szej grupie inicjatywnej ds. WZWiK braù udziaù ka¿dy radny , który ma na to ochotê
¿eby podczas gùosowania nie mówiã , ¿e jest siê niedoinformowanym w tym temacie.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy zapewniù, ¿e o spotkaniach w tej sprawie wszyscy bêd¹ informowani ù¹cznie z
soùtysami.
Ad.12.
Sprawy ró¿ne
Wójt Gminy poinformowaù o mo¿liwoœci podjêcia pracy w budowanej firmie Sznajder , której proponowano
tereny po byùym Lnie w Marciszowie jednak wybrano Radomirze i prosiù radnych i soùtysów o przekazanie
informacji na swoich terenach. W zwi¹zku z powy¿szym za trzy tygodnie odbêdzie siê spotkanie z dyrektorem
firmy z bezrobotnymi.. Ogùoszenia na ten temat zostan¹ powieszone na terenie gminy.
Radny Mirosùaw Wolak
Nawi¹zuj¹c do wypowiedzi Wójta poprosiù, aby przejrzeã ponownie nasze grunty pod k¹tem ewentualnego
wykorzystania ich pod budowê zakùadów. Uwa¿a, ¿e trzeba spróbowaã byã konkurencyjnym dla innych , bo na
dzieñ dzisiejszy jak widaã obecne oferty nie s¹ konkurencyjne , bo ludzie wol¹ dziaùaã na terenach dostêpnych do
komunikacji itp, chocia¿ strefa siê rozwija.
Uwa¿a, ¿e przynajmniej powinno przygotowaã jak¹œ koncepcjê.
Agnieszka Damasiewicz z-ca Wójta poinformowaùa, ¿e strefa ekonomiczna interesowaùa siê naszymi terenami,
ale niestety nie odpowiadaj¹ one jej wymogom. Mo¿e przygotowaã du¿o terenów pod te propozycje jednak
inwestor nie bêdzie mógù z tego skorzystaã z powodu braku
Planu zagospodarowania przestrzennego i jak bêd¹ œrodki finansowe i Rada bêdzie chciaùa przekazaã na ten cel to
wówczas mo¿na coœ dziaùaã , bo niestety bez planu zagospodarowania przestrzennego nie ma sensu
przygotowywania oferty.
Poinformowaùa, ¿e tereny przed wysypiskiem œmieci w Ciecahnowicach czêœã w Pustelniku i Domanowie s¹
terenami przeznaczonymi pod przemysù, ale niestety nie s¹ wùasnoœci¹ gminy i mimo, ¿e co roku planuje , bo plan
jest podstaw¹ rozwoju przemysùu jednak z powodu barku œrodków jest jak jest.
Radny Mirosùaw Wolak
Zaproponowaù, aby w bud¿ecie na rok 2007 przygotowaã przynajmniej czêœã miejscowoœci trwale pod coœ , w co
nastêpna Rada bêdzie mogùa zainwestowaã.
Przybli¿yù Radzie Radzie osi¹gniêcia zakoñczonego LEADERA+.
Krystyna Magda – Skarbnik Gminy
Odnosz¹c siê do powy¿szych wypowiedzi zwróciùa uwagê na mo¿liwoœã pozyskania œrodków byã mo¿e przy
budowie œwietlic w Ciechanowicach i Wieœciszowicach , co mo¿naby przeznaczyã na plan zagospodarowania
przestrzennego gminy.
Anna Krêpa soùtys z Domanowa
Powróciùa do sprawy roznoszenia nakazów, czego przepisy soùtysom zabraniaj¹ jednak dotychczas zbierali
pùatnoœci za czynsz dzier¿awny mienia gminy bezpùatnie skoro, wiêc nie otrzymuj¹ pieniêdzy za nakazy to
proponuje , ¿eby pùaciã za czynsze dzier¿awne.
Krystyna Magda Skarbnik Gminy
Gdyby tak postanowiono to nale¿aùoby zmieã uchwaùê Rady Gminy.
Zwróciùa uwagê na fakt, ¿e soùtysi z naszej gminy maja najwiêksze prowizje w porównaniu do oœciennych gmin, a
zdaniem p.Skarbnik prowizja za czynsz dzier¿awny to nie, a¿ takie du¿e kwoty.
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na posiedzeniach komisji.
Stefan Zawierucha Wójt Gminy
Nie ma nic przeciwko zmianie uchwaùy, ale, ¿eby rozwiaã wszelkie w¹tpliwoœci soùtysów przedstawiù soùtysom
bez ¿adnej zùoœliwoœci informacjê dotycz¹c¹ stawek procentowych prowizji za inkaso zobowi¹zañ pieniê¿nych w
oœciennych gminach. z, której wynika, ¿e nasi soùtysi maj¹ najwy¿sz¹ prowizjê, bo 12,5%.
Henryk Mazur Przewodnicz¹cy Rady Gminy
- zapoznaù radnych z treœci¹ wyst¹pienia do Zarz¹du Powiatu w sprawie podziaùu œrodków na
realizacjê zadañ publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki na rok 2006
bêd¹cych w gestii Starostwa, na co otrzymaù aprobatê Rady,
- zapoznaù z treœci¹ wyst¹pienia w sprawie samochodu marki volkswagen nale¿¹cy do Komendy
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kamiennej Górze, a który ma zostaã wycofany w zwi¹zku z
czym zostaù zobowi¹zany przez Komisjê Infrastruktury Technicznej do wyst¹pienia z proœb¹ o
przekazanie samochodu do OSP Úwidnik lub Pastewnik,
- przybli¿yù Radzie wniosek od wychowawców o dofinansowanie po 50% dwóm uczniom
bardzo dobrze ucz¹cym siê wycieczki do Krakowa ze œrodków Funduszu stypendialnego.
Radny Janusz Banasiewicz racji peùnienia funkcji przewodnicz¹cego Komisji , Stypendialnej poinformowaù , ¿e
na koncie s¹ zgromadzone œrodki w wysokoœci okoùo 2 tys od miesi¹ca sierpnia i nikt nimi nie dysponuje , bo
zgodnie z wol¹ radnych maj¹ one byã przeznaczone na zakoñcznie roku szkolnego. Poniewa¿ wpùywy wpùat
radnych s¹ nieregularne , bo tylko 4 radnych zadeklarowaùo chêã dalszego wpùacania i kwota 120 zù jest
refundacj¹ dla ucznia Rafaùa Maùy zgodnie z wczeœniejszymi ustaleniami radnych za uczestnictwo w kóùku
muzycznym w Kamiennej Górze.
Po dyskusji ustalono , ¿e dwoje dzieci / Amanda Stêpieñ i Jarek Jadeszko/ otrzyma po 50% dofinansowania do
wycieczki z konta Funduszu stypendialnego.
Radny Mirosùaw Wolak
W zwi¹zku z propozycj¹ Gimnazjum przekazan¹ na posiedzeniu Komisji Oœwiaty dot.posadzenia drzew na terenie
szkoùy w miejsce wyciêtych , zaproponowaù wprowadzenie tradycji sadzenia drzew przez radnych.
Radny Adam Ry¿owski
Zaproponowaù przeanalizowanie i rozwa¿enie zastosowania ogrzewania , o którym mówiù wczeœniej Wójt w
innym obiekcie , a nie w byùym budynku poszkolnym w Ciechanowicach , bo zdaniem radnego kupuj¹cy obiekt
bêdzie miaù prezent w postaci ogrzewania.
Radna Jadwiga Adamczyk
Zapoznaùa Radê ze spraw¹ przedstawian¹ na posiedzeniu Komisji Oœwiaty dot. stworzonej pod kierunkiem 3
nauczycieli tj.p.Maùgorzaty Bedanerk , p.Gra¿yny Jêdruch i p.Mirosùawa Wolaka œcie¿ki dydaktycznej na
kolorowe jeziorka w Wieœciszowicach, która zostaùa nagrodzona nie tylko na szczeblu powiatowym i
wojewódzkim, ale zdobyùa trzecim miejscem w konkursie w skali kraju.
W zwi¹zku z powy¿szym Komisja Oœwiaty zaproponowaùa i kieruje propozycje w stronê Wójta Gminy o
nagrodzenie powy¿szych nauczycieli prosz¹c o poparcie Rady tej propozycji.
W odpowiedzi Przewodnicz¹cy Rady Gminy stwierdziù, nie widzi ¿adnych przeciw wskazañ jednak nale¿y
poszukaã œrodków finansowych w bud¿ecie na ten cel i zaproponowaù przyjêcie wniosku przez aklamacjê.

Wnioski :
Radny Andrzej Mitczak
1/ Wnioskowaù o to, aby w momencie zakoñczona dokumentacji i pojawienia siê pierwszych
œrodków finansowych z WZWiK , przeznaczyã je na wodoci¹gowanie Ciechanowic.
Radna Jadwiga Adamczyk
2/ W imieniu Komisji Oœwiaty, Sportu Kultury i Turystyki wnioskowaùa o nagrodzenie trzech
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p.Mirosùawa Wolaka za stworzenie œcie¿ki dydaktycznej na kolorowej jeziorka w
Wieœciszowicach , która zdobyùa trzecie miejsce w konkursie krajowym.
Ponadto :
Radny Adam Ry¿owski
- proponuje rozwa¿enie zastosowania ogrzewania na biomasê innego obiektu ,a nie jak
zaproponowaù Wójt Gminy budynku poszkolnego w Ciecahnowicach , bo zdaniem radnego
gdyby zastosowano w nim takie ogrzewanie to kupuj¹cy otrzymaùby prezent w postaci
ogrzewania,
- proponuje, aby powoùany ds. WZWiK zespóù radnych otrzymywaù protokoùy z posiedzeñ
Zarz¹du, WZWiK , Zgromadzenia Wspólników WZWiK oraz z posiedzeñ WZWiK.
Zdaniem radnego informacje te bêd¹ bardzo istotne, aby na bie¿¹co wiedzieã, co siê dzieje.

Ustalenia :
- Rada pozytywnie zaopiniowaùa 50 % dofinansowanie z Funduszu stypendialnego 2 uczniom
ZSZ w Marciszowie wycieczki do Krakowa,
- Komisje Rady przeanalizuj¹ na swoich posiedzeniach sprawê zaproponowan¹ przez pani¹
soùtys Annê Krêpa dot. mo¿liwoœci pobierania przez soùtysów inkasa za dzier¿awy mienia,
- ustalono, ¿e soùtysi powiadomi¹ poprzez rozplakatowanie ogùoszeñ przygotowanych przez
Urz¹d Gminy o spotkaniu z dyrektorem firmy Sznajder w sprawie podjêcia w tej firmy pracy
gdzie przygotowuje siê 500 miejsc pracy,
- Radny Zbigniew B¹kowicz zaproponowaù, aby w spotkaniach grupie inicjatywnej ds. WZWiK
braù udziaù ka¿dy radny , który ma na to ochotê po to, aby nie póêniej nie mówiã, ¿e jest siê
niedoinformowanym odnoœnie aktualnej sytuacji na linii WZWiK Gmina Marciszów.
- Radny Mirosùaw Wolak
W zwi¹zku z powstaj¹cymi firmami ,a w nich miejscami pracy dla bezrobotnych
zaproponowaù, aby w bud¿ecie na 2007 r przygotowaã trwale przynajmniej czêœã miejscowoœci
pod coœ pod , co przyszùa Rada bêdzie mogùa zainwestowaã.
W zwi¹zku z wyczerpaniem porz¹dku obrad sesji Przewodnicz¹cy Rady Gminy dokonaù jej zamkniêcia obrad.
Protokoùowaùa
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Henryk Mazur

