PROTOKÓ£ Nr XLVI/2006
z sesji Rady Gminy
odbytej w dniu 25 maja 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 15 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.
Radny Adam Ry¿owski
W imieniu Komisji Infrastruktury Technicznej zaproponowaù, aby punkt Nr 6 „Ocena akcji zima”
wycofaã z porz¹dku obrad i zapoznaã siê z nim na sesji w miesi¹cu czerwcu tym bardziej , ¿e
Komisja te¿ w czerwcu ma zaplanowane omawianie tego tematu.
Radna Jadwiga Adamaczyk
Zaproponowaùa wycofanie z porz¹dku obrad sesji punkt 5 „Wypoczynek letni dzieci i mùodzie¿y „
poniewa¿ na Komisji Oœwiaty czêœciowo przekazano informacjê na ten temat jednak
peùna i dokùadna informacja bêdzie znana po wakacjach, kiedy dzieci z nich powróc¹.
Henryk Mazur – Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Zaproponowaù wycofanie z porz¹dku obrad sesji punktu 4 „Bezpieczeñstwo na terenie Gminy”
przekùadaj¹c go na miesi¹c wrzesieñ 2006 r zgodnie z tradycj¹, a w to miejsce zaproponowaù w
zwi¹zku z przyjazdem na obrady sesji prezesów WZWiK i WPWiK temat wspóùpraca na linii
WZWiK i WPWiK – Gmina Marciszów.
Innych propozycji nie zgùoszono.
W zwi¹zku z powy¿szym poddaù propozycje pod gùosowanie Rady, które Rada przyjêùa
jednogùoœnie.
W gùosowaniu Rada Gminy jednogùoœnie przyjêùa zmieniony porz¹dek obrad.
Ad.3.
Przyjêcie protokoùu z XLVII sesji i XLVIII
W gùosowaniu Rada jednogùoœnie przyjêùa protokóùy sesji.
Ad.4.
Informacja Wójta Gminy i Przewodnicz¹cego Rady Gminy z prac w okresie miêdzy sesjami
oraz informacja n/t wspóùpracy, z WZWiK.
Wójt Gminy poinformowaù , o :
-udziale w Festynach ,
-spotkaniu z biskupem legnickim w siedzibie Urzêdu Gminy ,
-spotkaniu w Urzêdzie Wojewódzkim n/t œrodków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z, których
udaùo siê pozyskaã œrodki na remont drogi „pod zegarem „ w Wieœciszowicach ,zapoznaù ze
szczegóùami,
- spotkaniu z okazji Dnia stra¿aka, w Kamiennej Górze i Marciszowie,
- spotkaniu w sprawie nowych mo¿liwoœci zatrudnienia okoùo 40 osób wspólnie ze Starostwem
Odbywaj¹ siê szkolenia tych pracowników , a zatrudnienie trwa póù roku jest to korzystne , bo
Gmina poniesie miesiêcznie na jednego pracownika okoùo 50 zù.
Ponadto z Engramem wynegocjowaù zatrudnienie 7 osób niesamowite w tym jest to , ¿e przy takim
bezrobociu brak jest chêtnych ludzi do pracy w zwi¹zku, z czym odmawiaj¹cy przyjêcia pracy bêd¹
odnotowywani.
- odbyciu spotkania z PKP Wrocùaw i ma nadziejê , ¿e prace geodezyjne rusz¹ , po wczeœniejszym
dokonaniu przez Gminê podziaùu i jest szansa, ¿e w okresie 3 miesiêcy zostan¹ tam prace
wykonane tym bardzie, ¿e jest chêtny na zakup hali w Marciszowie.
- uczestniczeniu w uroczystoœciach 50 lecia wybudowania i rozpoczêcia dziaùalnoœci Szkoùy w
Marciszowie,
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zaproponowaù radnym wykorzystanie tego,
- poinformowaù o powodach zmiany godziny obrad sesji z 13.00 na godz.10.00 , którym jest
posiedzenie Zarz¹du, WZWiK o godzi.13.00, a w, którym Wójt chciaù uczestniczyã.
ze wzglêdu na maj¹ce byã poruszane wa¿ne tematy , : propozycja taryfy opùat wody i propozycja
brutto w kwocie 0,13 zù i 0,11 zù za odbiór œcieków , którym w dniu dzisiejszym bêdzie
przeciwny oraz inwestycje..
Dodaù, ¿e na etapie kilkumiesiêcznych uzgodnieñ jest Wieloletni Plan Inwestycyjny WZWiK na
lata 2007-2013 i znalazùy siê w nim inwestycje wodoci¹gowania pozostaùych wsi Gminy
Marciszów , kanalizacja i oczyszczalnia Marciszowa oraz szereg prac typu modernizacyjnego o
szczegóùach poinformuje Radê po dzisiejszym posiedzeniu Zarz¹du.
W wyniku rozmów n/t wykonywania kanalizacji i oczyszczalni gdyby siê udaùo byùby to kolejny
byùby to etap wykonalnoœci. Poinformowaù o spotkaniach w spr.oczyszczalni w Sêdzisùawiu i
upùywie w 2006 roku terminu na pozwolenie wodno-prawne , poprosiù prezesa o odniesienie siê
do tej sytuacji.
Ponadto poinformowaù o zleceniu wrocùawskiej firmie wykonania operatu wodno-prawnego na
oczyszczalnie œcieków jednak na etapie wstêpnym w u.r.zostaùo wycofane, czyli stoimy na niczym
w tej kwestii.
Do przedstawionych informacji uwag nie wniesiono.
Informacja Przewodnicz¹cego Rady Gminy stanowi zaù¹cznik nr 3 do protokoùu.
Ad.4.
Wspóùpraca WZWiK – Gmina Marciszów
Przewodnicz¹cy Rady Gminy poprosiù przedstawicieli WZWiK o odniesienie siê do
spr.oczyszczalni œcieków, w Sêdzisùawiu.
Ryszard Dziobek Prezes WPWiK Waùbrzych
Potwierdziù, ¿e skoñczyùo siê pozwolenie wodno-prawne na oczyszczalniê œcieków w zwi¹zku, z
czym prace zostaùy przerwane i w tamtym momencie dyskusje n/t oczyszczalni byùy zwi¹zane
równie¿ z oczyszczalni¹ w Marciszowie. Koncepcje odnoœnie Sêdzisùawia s¹ w dalszym ci¹gu
aktualne i poinformowaù, ¿e obecnie podjêto dziaùania maj¹ce na celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni w Sêdzisùawiu w takim stanie jak ona jest obecnie.
Zostaù zlecony operat wodno-prawny dla tego rozwi¹zania technologicznego , który funkcjonuje,
czyli dla rozrzedzania wody w gruncie przez poletka. Dwa tygodnie wstecz odbyù siê wyjazd
techniczny na oczyszczalniê gdzie podjêto decyzjê , ¿e w okolicach miesi¹ca wrzeœnia bêdzie ju¿
operat wodno-prawny , który nastêpnie zostanie zùo¿ony w Urzêdzie na uzyskanie pozwolenia po to
¿eby oczyszczalnia w Sêdzisùawiu w dalszym ci¹gu funkcjonowaùa niezale¿nie od tego, co siê
bêdzie dziaùo.
Stefan Zawierucha Wójt Gminy
Zapoznaù z koncepcj¹ , która wyùoniùa siê na Komisji Infrastruktury Technicznej przypominaj¹c
jednoczeœnie o prawdopodobieñstwie nie dostania siê do Funduszu norweskiego .W zwi¹zku z tym
wybraù drug¹ drogê dziaùania tj. propozycja firmy, która proponuje budowê oczyszczalni i
kanalizacji na okresowych warunkach przejmuj¹c ja na okres do 15 lat , zapoznaù ze szczegóùami.
Inne szczegóùy bêdzie znaù w dniu 26 maja 2006 po powrocie w tej sprawie z Bydgoszczy Ponadto
zapoznaù z koncepcj¹ Komisji Infrastruktury /radnego Janusza Banasiewicza / ,¿eby wybraã trzeci¹
drogê gdyby dwie powy¿sze nie wyszùy , czyli prowadzenia inwestycji wùasnymi siùami,
przypomniaù, ¿e taka propozycja znajduje siê w WPI – WZWiK. Poinformowaù, ¿e wspólnie ze
Skarbnikiem Gminy próbowaù z wùasnych œrodków rozpocz¹ã budowê kanalizacji , a byùoby to
minimum okres 3 lat ,a w koñcowym etapie nale¿aùoby budowaã oczyszczalniê myœli , ¿e w
miesi¹cu wrzeœniu bêdzie ju¿ wiadomo jakie bêd¹ mo¿liwoœci korzystania z pieniêdzy WFOÚ.
Czas bêdzie nagliù , bo w tej koncepcji przyjêto by docelowo w chwili likwidacji Sêdzisùawia wpi¹ã
w póêniejszym etapie kanalizacjê Marciszowa.
Tak widzi najbli¿sze dziaùania dot.oczyszczalni i kanalizacji natomiast odnoœnie przyù¹czy w
Wieœciszowicach poinformowaù, ¿e dokumentacja jest ,jednak okazuje siê , ¿e bez przetargu nie
mo¿na tego zadania zleciã Spóùce i musi byã on ogùoszony. Chciaùby jednak w miêdzy czasie
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czasu nie wyra¿ono na to zgody. Zwróciù siê do obecnego Prezesa WZWiK tym bardziej, ¿e
zadanie to mo¿e zostaã wykonane bez przetargu ,a œrodki z NFOÚ s¹ na ten cel.
Henryk Mazur Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Zwróciù siê w sprawie wodoci¹gowania w Úwidniku .
W odpowiedzi Wiceprezes Zarz¹du WPWiK Ryszard .Zdziobek poinformowaù o dokoñczonej
dokumentacji uproszczonej w stosunku do 4 przyù¹czy , a w najbli¿szym czasie bêd¹ ju¿ wszystkie i
sprawa dokumentacyjnie bêdzie doprowadzona do koñca. Poinformowaù, ¿e posiada inn¹
interpretacjê ani¿eli Wójt Gminy ,odnoœnie wykonywania Sêdzisùawia , co jednak zostanie
wyjaœnione, i te prace wykonaj¹ tym bardziej, ¿e pewne rzeczy s¹ ju¿ rozpoczête. Poinformowaù, ¿e
do koñca maja przyù¹cza zostan¹ wykonane. Przybli¿yù inne szczegóùy.
Stefanos, Ewangielu Prezes Zarz¹du WZWiK Waùbrzych.
Ustosunkowaù siê do artykuùu n/t wykonywania inwestycji niezale¿nego od prezesa i poinformowaù
o zùo¿onych dokumentach i umowach i to jak siê to dzieje ,¿e to jest zale¿ne wyù¹cznie od
urzêdników w Warszawie. Poinformowaù, ¿e przetarg o, których mówiù Wójt nale¿y ogùosiã na
zadania / Sêdzisùaw i Wieœciszowiece/.
Dofinansowanie do WPWiK Sêdzisùawia to jest wydzielenie pieniêdzy z Sêdzisùawia to musi byã
zamówienie. Jednak rozwi¹zania na dzisiejszej sesji siê nie znajdzie, wiêc proponuje, aby w dniu
dzisiejszym WPWiK siê na ten temat wypowiedziaùo tym bardziej , ¿e bêdzie obecny specjalista od
tych spraw i byã mo¿e znajdzie jakieœ rozwi¹zanie.
Radny Mieczysùaw Skupiñski
Zwróciù siê do prezesa WZWiK o konkretn¹ odpowiedê, jakie prace bêd¹ wykonywane i w jakim
terminie w Gminie Marciszów.
Stefan zawierucha Wójta Gminy
Poinformowaù w tej kwestii , ¿e posiada materiaùy na ten temat , które s¹ do wgl¹du i po posiedzeniu
Zarz¹du i Zgromadzeniu mo¿e je udostêpniã do zapoznania, kto bêdzie zainteresowany z tego
powodu , ¿e jest ich bardzo du¿o.
Stefanom Ewangielu Prezes WZWiK
Poinformowaù, ¿e w dniu dzisiejszym materiaùy, o, którym mówi Wójt nie bêd¹ zatwierdzane
natomiast zostanie podjêta uchwaùa o kierunkach pracy.
Odnosz¹c siê do stwierdzenia przez Wójta Gminy w informacjach n/t prac o tym , ¿e bêdzie
przeciwny nowym taryfom wody stwierdziù, ¿e równie¿ jest temu przeciwny i wiêkszoœã Zarz¹du
równie¿.
Radny Janusz Banasiewicz
Poniewa¿ od chwili podjêcia przez Radê Gminy decyzji o wyst¹pieniu ze Zwi¹zku minêùo ju¿ piêã
miesiêcy , zwróciù siê z zapytaniem, co zrobiono w ,kwestii taryfikacji wody, zmian w statucie i, 4
milionami na inwestycje ?
Ponadto Wójt Gminy zwróciù siê z zapytaniem jak Spóùka widzi wykonanie tak wa¿nej inwestycji
gdyby doszùo do przeksztaùcenia Spóùki w operatorsk¹ i jak mocno powa¿nie nale¿y traktowaã WPI,
czy bêdzie wpùyw na spóùkê realizatorsk¹ na wykonanie tak ogromnego zadnia w kontekœcie braku
œrodków na zamkniêcie tak wa¿nej inwestycji , sk¹d, wiêc bêdzie okoùo 50 mln na ten cel.
Ponadto zwróciù siê z zapytaniem czy s¹ prowadzone jakiekolwiek prace w zwi¹zku z tym , ¿e
Gmina od 1 stycznia 2007 wyst¹pi ze Zwi¹zku i bêdzie chciaùa okreœliã swój maj¹tek , czy jest
powoùana w zwi¹zku z tym jakaœ komisja, czy ktoœ siê tym zajmuje czy to pozostawiono i w grudniu
b.r. spotka siê Rada ponownie z WZWiK i bêdzie ponownie przekonywaã.
Henryk Mazur Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Zwróciù siê z zapytaniem czy nie ma innej mo¿liwoœci , innego wyjœcia , ¿eby Gmina Marciszów
ponosiùa mniejsze koszty , czy przez brak zmiany zapisów w statucie / niezgodnych z prawem/ nie
ma innego pola manewru dla Gminy , czy gdyby w zwi¹zku z tym Gmina podaùa WZWiK do S¹du,
jakie byùyby konsekwencje ?
Stefanom Ewangielu Prezes WZWiK Waùbrzych
W odpowiedzi poinformowaù, ¿e w statucie nie dokonano ¿adnych zmian z powodu braku ogólnej
zgody na wyprostowanie w nim zapisów prawnych. Opracowano natomiast strategiê , co mo¿e
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realizacyjnej, czyli zadania zostan¹ scedowane na operatora ,a w projekcie uchwaùy zostanie
zapisany udziaù œrodków z Funduszu Strukturalnego, ponadto zùo¿ono wniosek o 80% po¿yczkê do
brakuj¹cej kwoty z Funduszu Spójnoœci i bêdzie mo¿na póêniej ubiegaã siê o 50% ulgê oraz bêd¹
szukaã œrodków w czynszu dzier¿awnym zapewniaj¹c, ¿e nie odbije siê to na przysùowiowym
„Kowalskim” najwa¿niejsze jest jednak to, aby umowa , która zostanie zawarta pomiêdzy WZWiK
,a operatorem byùa szczegóùowo przedyskutowana.
Zrobiono to, ¿e jest 4 miliony na inwestycje w zwi¹zku, z czym nie powoùywano ¿adnej komisji ,
bo jest ona niepotrzebna, jest przekonany , ¿e zadania bêd¹ realizowane.
Natomiast na pytanie Przewodnicz¹cego Rady Gminy mo¿e odpowiedzieã za kilka dni po
sprawdzeniu tej kwestii, o czym poinformuje , nie ma mo¿liwoœci podania tej sprawy do S¹du –
wyjaœniù szczegóùy.
Uzupeùniaj¹c wiceprezes WPWiK Ryszard Dziobek poinformowaù, ¿e Plan Wieloletni nie istnieje
bez taryfy i jak wyst¹pi¹ z wnioskiem taryfowym to musi byã Plan , a obowi¹zuj¹cy dotychczas
zostaù zmieniony, dlatego WPWiK Spóùka z o.o. Waùbrzych równie¿ zùo¿yùa w marcu Plan do
akceptacji , który bêdzie w dniu dzisiejszym na Zarz¹dzie dyskutowany i zatwierdzony je¿eli
zostanie uznany, a zdaniem prezesa, WPI musi byã realizowany , który nastêpnie przekùada siê na
plany roczne , które równie¿ s¹ realizowane i deklaracja ze spotkañ z Rad¹ Gminy z grudnia 2005
roku o tym, ¿e 4 mln przekazuje siê na inwestycje w Gminie Marciszów jest ci¹gle aktualna i 4
mln s¹ do dyspozycji Marciszowa.
Ýeby je jednak przerobiã musz¹ one znaleêã siê w planie na 2006 r , a jest w nim oczyszczalnia w
Marciszowie i wodoci¹gowanie Úwidnika , czekaj¹ obecnie na zakoñczenie spraw
dokumentacyjnych i pozwolenia na budowê. Sprawa oczyszczalni jest powa¿niejsza , bo wi¹¿e siê z
Funduszem Pomocowym.
Zwróciù uwagê na wykonan¹ koncepcjê wzrostu wody i patrz¹c na ni¹ uwa¿a, ¿e nie ma tam
drastycznego jej wzrostu / tylko pierwsze trzy lata , a pó¿niej tylko o inflacjê / w okresie 25 lat w
czasie umowy z inwestorem takie jest zaùo¿enie.
Radny Andrzej Mitczak
Sùuchaj¹c dotychczasowych wypowiedzi przedstawicieli WZWiK i WPWiK zwróciù uwagê na to, ¿e
znów mówi siê o „nieszczêsnym Úwidniku „ i przypomniaù, ¿e miaùy byã robione, Cierchanowice ,
bo tak byùo uzgodnione, jednak opornie idzie wykonanie dokumentacji.
Stefan Zawierucha Wójt Gminy
Po raz kolejny przypomniaù jak ustalono , ¿e najpierw, Wieœciszowiece póêniej lewa strona,
Ciecahnowic i, ¿e wykonuje to WPWiK Spóùka z o.o. i na taki stan rzeczy nie ma wpùywu tym
bardziej, ¿e Ciechanowice gdzie ma przebiegaã wodoci¹g maj¹ w trzech miejscach teren uzbrojony
Ad.5.
Podjêcie uchwaù w sprawach :
- sprzeda¿y nieruchomoœci
Poprosiù o opiniê Przewodnicz¹cego Komisji Infrastruktury, na, której wyjaœniano i analizowano
projekt uchwaùy.
Uwag nie zgùoszono.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy zapoznaù z treœci¹ projektu uchwaùy.
Rada w gùosowaniu jednogùoœnie przyjêùa projekt uchwaùy , która stanowi zaù¹cznik nr 3 do
protokoùu.
-projekt uchwaùy w sprawie : wyra¿enia opinii dotycz¹cej Zintegrowanej Strategii Rozwoju
Obszarów Wiejskich dla Ziemi Kamiennogórskiej.
Przewodnicz¹cy Rady poprosiù o przedstawienie opinii Komisji Oœwiaty , Sportu i Turystyki, na,
której szczegóùowo analizowano projekt , jak te¿ zostaùy przedstawione szczegóùy przez radnego
Mirosùawa Wolaka.
Przewodnicz¹ca Komisji radna Jadwiga Adamczyk zapoznaùa z pozytywn¹ opini¹ Komisji.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy zapoznaù Radê z treœci¹ projektu uchwaùy.
Rada w gùosowaniu jednogùoœnie przyjêùa projekt uchwaùy, która stanowi zaù¹cznik nr 4 do
protokoùu.
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Marciszów z dnia 14 listopada 2005 r.
Krystyna Magda Skarbnik Gminy poinformowaùa o dodatkowych zmianach po za tymi , które
przedstawiaùa na posiedzeniach komisji i w zwi¹zku z tym nowe projekty uchwaù ,a dot. one
zadania „Budowa œwietlicy wiejskiej w Ciechanowicach, „ w, którym zapomniano o uj¹ã œrodków
na przyù¹cza energetyczne i z tego tytuùu nale¿y zwiêkszyã wysokoœã wydatków o kwotê 13,400
tys oraz na zadanie „Budowa parkingu „w Marciszowie zmniejszono nakùady do kwoty 70 tys , a
okres realizacji nie ulega zmianie.
Nakùady natomiast zostan¹ dokùadnie okreœlone jak zostanie wykonana dokumentacja na to zadnie.
Wójt Gminy dodaù, ¿e w zwi¹zku z w¹tpliwoœciami wyra¿onymi na posiedzeniu Komisji Oœwiaty
dokonano zmniejszenia kwoty na zadaniu budowa parkingu w Marciszowie z kwoty 210.00 zù na
kwotê 70.00 zù.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy poprosiù o przedstawienie opinii przez Komisjê Infrastruktury
Technicznej i Komisji Rolno –Bud¿etowej.
Adam Ry¿owski – Przewodnicz¹cy Komisji Infrastruktury
Poinformowaù, ¿e Komisja analizowaùa projekt uchwaùy i konkretnych pytañ nie byùo jednak po
obecnych zmianach, o , których poinformowaùa Skarbnik Gminy w dniu dzisiejszym na pytanie
do sprawy w tym miejscu zacytowaù artykuù z Tygodnika Regionalnego dot. budowy parkingu w
Marciszowie. Jednak znów jest przykro radnemu, poniewa¿ z tego, co pamiêta Komisja i pewni
radni ustosunkowali siê do caùkiem inne sprawy i nie ulega w¹tpliwoœci,¿e parking w Marciszowie
musi powstaã. Poniewa¿ jest to zawarte w WPI to nie mo¿na tego rozdzieliã, a przykre jest to, ¿e
redaktor Tygodnika otrzymaù informacje dezinformuj¹ce, ¿e radni nie chc¹ parkingu ,a jest to
bzdur¹ .
Zwróciù siê do Przewodnicz¹cego Rady Gminy , i¿ nale¿y to wyjaœniã
Przewodnicz¹cy w odpowiedzi przypomniaù, ¿e p.P.Sùowniñskiego nie byùo na posiedzeniu Komisji
jak te¿ nie rozmawiaù z redaktorem, wiêc, nie wie sk¹d ma takie informacje , ¿e pisze , co pisze na
to, co nie ma najmniejszego wpùywu.
Radna Jadwiga Adamczyk
Wyraziùa swoje oburzenie na okreœlenie ze strony niektórych radnych, ¿e Komisja Oœwiaty nie
powinna siê t¹ sprawa zajmowaã , bo przecie¿ Komisja na ka¿dym posiedzeniu opiniuje projekty
uchwaù, dlatego tego nie rozumie.
Stwierdziùa te¿ , ze Komisja nie byùa przeciwna budowie uznaùa, ¿e powinno siê budowaã parking,
lecz nie za takie pieni¹dze tj. 210 tys , bo faktycznie tak jak sugerowaù czùonek Komisji radny
Waldemar Krzywniak mo¿na za tak¹ kwotê wybudowaã dwa obiekty sportowe. Komisja nie
stwierdziùa, ¿e parking jest niepotrzebny , jest potrzebny, ale koszty podane w pierwszym wariancie
projektu uchwaùy byùy za wysokie.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy w odpowiedzi poinformowaù, ¿e zgodnie z sugesti¹ Komisji zostaùy
one zmniejszone st¹d nowe projekty uchwaù przedstawione przez Skarbnika Gminy.
Stefan Zawierucha Wójt Gminy
Zwróciù uwagê na to , ¿e sùucha, co siê mówi, wiêc po Komisji Oœwiaty dokonaù ponownej analizy
kosztów budowy parkingu , aczkolwiek byù to dla Wójta zapis wirtualny tym bardziej, ¿e przyj¹ù
trzecia wersjê zaproponowan¹ przez Komisje Infrastruktury budowy oczyszczalni i kanalizacji na
wùasny koszt.
Poproszony o przedstawienie opinii Franciszek Rybiñski Przewodnicz¹cy Komisji Rolnictwa i
Bud¿etu zapoznaù z pozytywn¹ opinia Komisji w sprawie przedstawionego projektu uchwaùy.
Radna Krystyna Helfojer
Zwróciùa siê do Skarbnika Gminy o dokùadne przeanalizowanie w projekcie uchwaùy § 1 Programu
Pod. e/ „ Przebudowa lub odbudowa dróg gminnych” prosz¹c o wyjaœnienie czy to chodzi o
przebudowê wewn¹trz podwórka tzw. „czworaków” w Marciszowie – Wodoci¹gi, dlatego
proponuj¹, aby Wójt Gminy ka¿demu w zwi¹zku z tym wybrukowaù chodniczek do domu.
Tym bardziej ,¿e nie ma pieniêdzy na barierki na kùadkê ,a to, co zamierza siê zrobiã zdaniem
radnej nie jest a¿ tak konieczne.
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Marciszowie , a odnoœnie pytania radnej poinformowaù, ¿e nie jest to przebudowa podwórka, lecz
jest to droga gminna. W sprawie barierek to od 10 lat ich nie byùo, wiêc jak nie bêdzie jeszcze przez
póù roku to nic siê nie stanie tym bardziej , ¿e zostanie zrobiona jednak nie wszystko od razu.
Radny Adam Ry¿owski
Uwa¿a, ¿e nie ma siê, o co kùóciã tylko, dlatego , ¿e czêœã radnych ma odmienne zdanie i uwa¿a,
¿e ta droga nie jest najwa¿niejsza w tej chwili i wyraziù nadziejê, ¿e Rada dojedzie do tego , ¿e
wspólnie wypracuje decyzjê .Poddaù pod rozwagê i za przykùad choãby stan drogi gminnej w
Úwidniku , która jest w du¿o gorszym stanie ani¿eli droga przedmiotowa i jest to problem , a nie
dziaùanie przeciwko Wójtowi Gminy.
Zdaniem radnego czêœã radnych logicznie uwa¿a, ze ta droga jest jeszcze w takim stanie, ¿e nie
musi byã remontowana chodzi o to ¿eby remontowaã drogi , które s¹ naprawdê w zùym stanie. Prosi
o takie zrozumienie tej sprawy ,a nie tak jak przedstawiono to redaktorowi Tygodnika
Regionalnego.
Podkreœliù na koniec swojej wypowiedzi, ¿e jest za budow¹ parkingu w Marciszowie , bo wie, jakie
tam s¹ problemy, jednak nie za takie pieni¹dze w zwi¹zku, z czym bêdzie gùosowaù przeciwko i
niech redaktor tak napisze.
Innych uwag nie zgùoszono
Przewodnicz¹cy Rady Gminy zapoznaù radnych z treœci¹ projektu uchwaùy.
Rada Gminy w gùosowaniu 9 glosami „za” przyjêciem , 5 gùosami „przeciwnymi”
/ radna J.Adamczyk , K.Helfojer, A.Mitczak, M.Wolak,A.Ry¿owski/ , 1 gùosem „wstrzymuj¹cym”
przyjêli projekt uchwaùy , która stanowi zaù¹cznik nr 6 do protokoùu.
Radna Krystyna Helfojer zwróciùa siê z proœb¹ o zapisanie w protokole, ¿e jest za budow¹ parkingu
w Marciszowie, a przeciwko remontu drogi w Wodoci¹gach.
Krystyna Magda Skarbnik Gminy
Wyjaœniùa, ¿e w WPI nie ma drogi w Wodoci¹gach , bo nie jest to zadanie inwestycyjne i dokùadnie
tùumaczyùa to na posiedzeniu komisji Oœwiaty , wyjaœniaùa sprawê , ¿e jest to przebudowa drogi –ul
Szkolnej w Marciszowie w zwi¹zku z jej zaùamaniem.
Wyjaœniaù t¹ sprawê równie¿ Wójt Gminy i zdaniem Wójta radni nie zwrócili uwagi na rzecz
zasadnicz¹ , ¿e nie jest to inwestycja i jest to w zupeùnie innym dziale.
Radny Mirosùaw Wolak
Byù na Komisji Oœwiaty od pocz¹tku do koñca i prosi, aby merytoryczni pracownicy byli dokùadnie
przygotowani do tematu. Po za tym wszyscy sùyszeli jak zostaùa przedstawiona informacja n/t
parkingu i drogi w Wodoci¹gach i okazaùo siê ,¿e sugestie radnych zostaùy potwierdzone przez
Wójta Gminy. Ponadto skoro uchwaùa trafia na Komisjê Oœwiaty, wiêc Komisja j¹ analizowaùa.
Zdaniem radnego problem jest sposób przedstawiania informacji.
Stefan Zawierucha Wójt Gminy
Ustosunkowuj¹c siê do wypowiedzi radnych n/t analizowania projektów uchwaù przez Komisje
uznaù, ¿e jest to kwestia ustalenia sobie przez Komisje , natomiast samo przyjêcie sprawy zostaùo
zrozumiane na mocy emocji i zostaùo zmienione, choã wyszùo to z Komisji Oœwiaty i podkreœliù , ¿e
ma do tego prawo aczkolwiek s¹ to pieni¹dze wirtualne i nie zamierza iœã pod pr¹d i walczyã z
wiatrakami, jeœli radnych satysfakcjonuje to byùby niepowa¿ny ¿eby siê upieraã przy kwocie
szacunkowej , któr¹ podaù rzeczoznawca. Dodaù, ¿e nawet w pierwszym etapie nie zwróciù uwagi na
ten stan ,dopiero po ponownej analizie doszedù do wniosku , ¿e nigdy nie wydaùby takich pieniêdzy.
Przy nastêpnych zmianach pieni¹dze te zostaùyby przekazane na inne zadania choãby budowê
parkingu w Domanowie czy w Pastewniku i Sêdzisùawiu.
Radny Tadeusz Borowy
Potwierdziù potrzebê budowy parkingu w Marciszowie , bo wie, jakie to problemy równie¿ z racji
pracy zawodowej i tylko, dlatego , ¿e byùa dezinformacja na Komisji Oœwiaty nie gùosowaù,
przeciw lecz wstrzymaù siê od gùosu.
W zwi¹zku z powy¿szymi wypowiedziami Skarbnik Gminy przypomniaùa przebieg omawiania
projektów uchwaù na Komisji Oœwiaty informuj¹c , ¿e w pierwszej kolejnoœci omawiany byù WPI,
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czym omawiaùa zmiany w bud¿ecie gdzie zostaùa przedstawiona kwota 30 tys , która wynika z
zawartego zadnia wykonania pêtli na ul.Nadrzecznej w Marciszowie i nie s¹ to zadnia inwestycyjne
zawarte w WPI oraz o 24.000 zù na zwiêkszenie wydatków na ul.Szkoln¹
Radna Jadwiga Adamczyk
Stwierdziùa, ¿e Komisji mówiono coœ innego , a teraz próbuje siê zmieniaã , mówiono Komisji o
jakiejœ pêtli na Wodoci¹gach, wiêc osobiœcie równie¿ uwa¿a, ¿e za te pieni¹dze nale¿y wykonaã coœ
innego ,a ni¿eli te prace wœród obiektów prywatnych, dlatego tak gùosowaùa i podobnie z kwot¹ 200
tys na budowê parkingu w Marciszowie. Poniewa¿ Komisja otrzymaùa dokumenty , które nie byùy
zgodne z rzeczywistoœci¹ , Wójt Gminy jak sam stwierdziù nawet siê im nie przyjrzaù st¹d sprawa
przebiegaùa tak ,a nie inaczej. Dlatego prosi o podawanie na przyszùoœã konkretnych informacji.
Radny Marian Dzik
Wnioskowaù o zakoñczenie dyskusji w zwi¹zku z tym , ¿e uchwaùa zostaùa ju¿ przegùosowana,a
sprawa zakoñczona.
Poddany pod gùosowanie wniosek radnego zostaù przyjêty 9 gùosami „za” , 5 gùosami
„wstrzymuj¹cymi „ , 1 gùosem „wstrzymuj¹cym”, która stanowi zaù¹cznik nr 7 do protokoùu.
- projekt uchwaùy w sprawie : wprowadzenia zmiany do Uchwaùy bud¿etowej gminy
Marciszów na rok 2006.
Poddany pod gùosowanie projekt uchwaùy zostaù przyjêty 9 gùosami „za” , 5 gùosami „przeciwnymi ,
1 gùosem „wstrzymuj¹cym.”, która stanowi zaù¹cznik nr do protokoùu.
-projekt uchwaùy w sprawie : zmian w bud¿ecie gminy na 2006 r.
Skarbnik Gminy poinformowaùa o dodatkowych zmianach do projektu , który radni otrzymali na
Komisjach i zapoznaùa ze szczegóùami / radni otrzymali poprawione projekty uchwaù / .
Radny Franciszek Rybiñski Przewodnicz¹cy Komisji przedstawiù pozytywn¹ opiniê Komisji
Rolnictwa i Bud¿etu.
Innych uwag nie zgùoszono.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy zapoznaù radnych z treœci¹ projektu uchwaùy.
Rada Gminy w gùosowaniu 9 gùosami „za” , 5 gùosami „przeciwnymi „ 1 gùosem „wstrzymuj¹cym
przyjêùa projekt uchwaùy , który stanowi zaù¹cznik nr 8 do protokoùu.
Ad.6.
Interpelacje i zapytania radnych
Radny Adam Ry¿owski
Bez rozwijania tematu podziêkowaù soùtysowi Sêdzisùawia za sportowe zachowanie na spotkaniu
soùtysów z Wójtem Gminy.
Natomiast w sprawie spornej dot. zmniejszenia kwoty z przeznaczeniem na budowê parkingu ,
zdaniem radnego dyskusji w tej materii nie byùo ,a padùo ze strony Wójta Gminy , ¿e s¹ to pieni¹dze
wirtualne, jednak dla czêœci samorz¹dowców kwota 210,00 tys , a kwota 70,00 tys nie robi ró¿nicy
i nawet jak s¹ one wirtualne to podjêt¹ uchwaù¹ daje mo¿liwoœã ulokowania autentycznych
pieniêdzy , a radni czy komuœ to siê podoba czy nie te¿ s¹ stra¿nikami publicznych pieniêdzy st¹d
taki przebieg sprawy.
Krystyna Magda Skarbnik Gminy
Ponownie odniosùa siê do kwoty 210.00 tys z przeznaczeniem na budowê parkingu i stwierdziùa, ¿e
jej nie wymyœliùa, bo podaùa j¹ osoba , która zaprojektowaùa parking z przelicznika i zajmuje siê taki
mi sprawami i szacunkowo nale¿y ta kwote wpisaã , ponadto s¹ na dokumenty. Uœwiadomiùa te¿
radnym , ¿e ta kwota mogùa byã wy¿sza i nie jest powiedziane , ¿e ta kwota w caùoœci musi zostaã
wydatkowana. Ka¿da nastêpna Rada mo¿e to zmieniã.
Radna Czesùawa Olejniczak
Zwróciùa siê w sprawie braku wywozu plastików.
W odpowiedzi Wójt poinformowaù o ogùoszeniu przetargu na wyùonienie firmy , która bêdzie je
wywoziùa tym czasem wykonuje to Urz¹d – prosi o cierpliwoœã.
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Zwróciù siê z zapytaniem, co dalej z budow¹ wodoci¹gu, w Ciechanowicach jakie bêd¹ jego dalsze
losy i przypomniaù o podjêtej uchwale w tej sprawie.
Zwróciù uwagê na brak zaproszenia radnych na uroczystoœci zwi¹zane z 50 leciem powstania szkoùy
w Marciszowie.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy poinformowaù, ze oficjalne zaproszenie dla wszystkich byùo w prasie
i ka¿dy mógù siê czuã zaproszony jako przedstawiciel swoich mieszkañców
W sprawie wodoci¹gu Wójt Gminy przypomniaù o zapisie w WPI tego zadania i bêd¹ dalsze
dziaùania, czyli ogùoszony przetarg na to zadanie.
Radny Adam Ry¿owski
W sprawie zaproszenia radnych poinformowaù, ¿e w oœciennych miejscowoœciach odbywaj¹ siê
ró¿ne uroczystoœci i nie ma nigdy problemu i stwierdziù, ¿e radnym przyjêty styl nie odpowiada ,
uwa¿a, ¿e wùadze gminy , pracownicy Urzêdu , SP ZOZ powinni byã zaproszeni , bo to nale¿y do
dobrego zwyczaju , natomiast zaproszenie w prasie dotyczyùo absolwentów dlatego nie poczuwaù
siê , ¿e jest zaproszony poniewa¿ nie jest absolwentem szkoùy i musiaù siê domyœlaã czy jest
zaproszony czy nie. Staùo siê jak siê staùo i byã mo¿e jest to lepszy sposób wedùug organizatorów,
ale uwa¿a, ¿e w przyszùoœci nale¿y do tego wróciã i zapraszaã poprzedników.
Radna Jadwiga Adamczyk
Zwróciùa uwagê na brak podziêkowania ze strony Szkoùy w kierunku Rady stwierdzaj¹c, ¿e jest to
nie w porz¹dku tym bardziej, ¿e byùy one skùadane wszystkim.
Ponadto zwróciùa siê w sprawie oœwietlania w Wieœciszowicach oraz z zapytaniem gdzie w b.r
odbêd¹ siê do¿ynki gminne.
W odpowiedzi Wójt Gminy poinformowaù, ¿e zostan¹ zaùo¿one 4 punkty œwietlne natomiast w spr.
organizacji do¿ynek gminnych poinformowaù o odbytym spotkaniu z soùtysami, którzy ustalili, ¿e
odbêd¹ siê w Marciszowie.
Radny Zbigniew B¹kowicz
Zwróciù siê do Wójta Gminy w sprawie rozpoczêtej budowy œwietlicy w Ciechanowicach, a w
szczególnoœci dziaùki na, której bêdzie posadowiony obiekt. Zdaniem radnego bêdzie za maùo
miejsca na zorganizowanie wiêkszej imprezy, czy wiêc mo¿na liczyã na powiêkszenie tej dziaùki.
Wójt Gminy w odpowiedzi zapoznaù ze szczegóùami i zapewniù , ¿e nie widzi zagro¿enia, aby byùo
maùo miejsca.
Radny Waldemar Krzywniak
Zwróciù siê w sprawach :
-bloków kolejowych w Sêdzisùawiu , sprzeda¿y nieruchomoœci po bibliotece i szkole, wyciêcia
krzaków, które utrudniaj¹ widocznoœã koùo przystanku PKS i przejazdu kolejowego.
W odpowiedzi Wójt Gminy poinformowaù o zatrudnionych ludziach do wykonywania prac i
zgùoszeniu wyciêcia krzewów, których mówi radny ,wyst¹pieniu do Czarnego Boru w sprawie
bloków kolejowych oraz o tym , ¿e spraw¹ nieruchomoœciami po bibliotece zajmuje siê p.Lilianna
Tokarska.
Tadeusz Pociecha soùtys ze Úwidnika
Zwróciù siê w sprawie braku zaùo¿enia 2 lamp / sùupy s¹/ w Úwidniku , a zgùaszaù w u.r.
W sprawie do¿ynek gminnych i przypomniaù, ¿e w u.r. ustalano, ¿e w b.r. miaùy siê one odbyã w
Wieœciszowicach na piaskach i uwa¿a, ¿e powinno siê tak¹ kolejnoœã zachowaã ,a nie zmieniaã.
Sùuchaj¹c dyskusji n/t remontowania drogi gminnej w Wodoci¹gach przypomniaù , ¿e od kilku lat
upomina siê o remont drogi gminnej w Úwidniku i nie mo¿e siê doczekaã tym czasem sùyszy , ¿e
bêdzie remontowana droga w Wodoci¹gach. Wiêc prosi siê o zainteresowanie siê drog¹ gminna w
Úwidniku , która wymaga remontu..
Anna Krêpa soùtys Domanowa
Wyraziùa oburzenie na zachowanie radnego – soùtysa Adama Ry¿owskiego w stosunku do
pozostaùych soùtysów na spotkaniu z Wójtem Gminy , które odbyùo siê w dniu 19 maja b.r. w spr.
zorganizowania do¿ynek gminnych.
Radny Adam Ry¿owski
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do¿ynki gminne bêd¹ siê odbywaã kolejno w ka¿dej wsi , co zostaùo na spotkaniu w dniu 19 maja
2006 roku z Wójtem zmienione i dlatego na tym spotkaniu zarzuciù Wójtowi , ¿e Wójt kùamie i
chce zorganizowaã do¿ynki w Marciszowie tylko, dlatego , ¿e zbli¿aj¹ siê wybory. Stwierdziù te¿ ,
¿e kùamstwem i pomówieniem jest ,¿e Wójt Gminy rozmawiaù na temat zorganizowania do¿ynek
gminnych w b.r. w Marciszowie na zebraniu wiejskim z mieszkañcami Wieœciszowic i nikt wówczas
nie zaprzeczyù temu , zdaniem radnego jest to kùamstwo , co równie¿ potwierdza radna Jadwiga
Adamczyk .
Na tym zebraniu radny poinformowaù, ¿e zorganizowanie do¿ynek skonsultuje z Rad¹ Soùeck¹ i
Rada Parafialn¹ i da odpowiedê i taki zapis jest w protokole z odbytego zebrania wiejskiego.
Dlatego nie pozwoli na to , ¿eby jego osob¹ manipulowaã.
Tadeusz Rakoczy soùtys Nadgórnika
Zwróciù siê w sprawie zaùo¿enia 3 lamp w Nadgórniku obiecane ju¿ 16 lat temu.
Kazimierz Hotloœ soùtys z Sêdzisùawia
Zgùosiù ponownie sprawê remontu dachu i kominów na budynkach nr 10 i nr 19 w Sêdzisùawiu.
Radny Mieczysùaw Skupiñski
Zwróciù siê w sprawie budowy popiersia , które ma stan¹ã w centrum , a dotychczas nic siê nie
dzieje.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy uwa¿a, ¿e dziaùania powinien podj¹ã powstaùy Komitet.
Radny Adam Ry¿owski
Przypomniaù o braku naprawienia siatki zniszczonej przez firmê , która œcinaùa drzewa w
Wieœciszowicach.
Radny Mirosùaw Wolak
W zwi¹zku z zaognieniem sprawy dot. organizacji do¿ynek gminnych zaproponowaù, aby
Przewodnicz¹cy Rady Gminy w porozumieniu z Wójtem Gminy sprawê wyjaœniù.
Henryk Mazur Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Zapoznaù radnych z treœci¹ zaproszenia do udziaùu w biesiadzie samorz¹dowej w Starych
Bogaczowicach prosz¹c o zgùaszanie chêtnych do udziaùu.
Zwróciù siê te¿ o zgùaszanie chêtnych do wyjazdu do Niemiec w miesi¹cu lipcu.
Radna Jadwiga Adamczyk
Poprosiùa czùonków Komisji Oœwiaty o krótkie spotkanie po sesji z Mart¹ Jêdrzejowsk¹
kierownikiem referatu Oœwiaty Urzêdu Gminy w sprawie regulaminów organizacyjnych oraz
zmiany w uchwale dot. przydzielania stypendiów szkolnych.
W zwi¹zku z wyczerpaniem porz¹dku obrad sesji Przewodnicz¹cy Rady Gminy dokonaù jej
zamkniêcia.
Protokoùowaùa
GD

PROTOKÓ£ Nr XLVI/2006
z sesji Rady Gminy
odbytej w dniu 31 marca 2006 r
w siedzibie Urzêdu Gminy w Marciszowie
Ad.1.
Otwarcie obrad sesji.
Przewodniczyù Przewodnicz¹cy Rady Gminy Radny Henryk Mazur , o godzinie 13.00 otworzyù
obrady sesji i po powitaniu uczestników obrad sesji stwierdziù, ¿e zgodnie z lista obecnoœci w
obradach uczestniczy15 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 Rady Gminy zapoznaù z proponowanym porz¹dkiem obrad i zwróciù siê o
propozycje zmian.
Zaproponowaù przesuniêcie pod.”d” dot: podjêcia uchwaùy w spr: zmian w bud¿ecie na pod.”e”
porz¹dku obrad.
Propozycja zostaùa przyjêta jednogùoœnie.
Innych propozycji nie zgùoszono.
Rada Gminy w glosowaniu jednogùoœnie przyjêùa zmieniony porz¹dek obrad.
Ad.3.
Przyjêcie protokoùu XLV sesji.
W gùosowaniu Rada jednogùoœnie przyjêùa protokóù.
Ad.4.
Informacja Wójta Gminy i Przewodnicz¹cego Rady Gminy z prac miêdzy sesjami oraz
informacja n/t wspóùpracy z WZWiK.
Wójt Gminy poinformowaù, ze odbyù spotkania w sprawach :
- spotkania z PKP w spr.przejmowania budynków w Marciszowie i Sêdzisùawiu, rozpoczyna siê ju¿
forma przekazywania, po czym odbêdzie siê ich sprzeda¿,
- spotkanie z czêœciami rad Parafialnych , Úwidnika, Marciszowa i Ciechanowic
dot.ewentualnego pozyskania œrodków na obiekty zabytkowe na spotkaniach zostaùo wyjaœnione
wszystko,
- odbyù spotkanie z Bankiem na przetarg obsùugi kredytowej ostatniej czêœci,
- braù udziaù w obchodach Dnia Kobiet,
- odbyù spotkanie z rodzicami dzieci z Kaczorowa i 11 osób zadeklarowaùo chêã przyst¹pienia do
pierwszej klasy Gimnazjum w Marciszowie,
- spotkaù siê z Gminami Niemiec i Czech ustalaj¹c terminy wspólnych spotkañ z okazji 40 rocznicy
wspóùpracy,
- spotkaù siê w Komendzie Policji w spr. wrêczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej,
- spotkaù siê z przedstawicielami firmy Sznajder i 4 osoby ju¿ zostaùy zatrudnione,
- spotkaù siê w sprawie sprzeda¿y byùej Sùodowni – finaùowe odbêdzie siê w najbli¿sz¹ sobotê,
przybli¿yù szczegóùy i poprosiù w podjêciu decyzji,
- spotkaù siê z RZGW w sprawie mostu w Marciszowie w celu okreœlenia terminu wykonania,
- uczestniczyù w otwarciu sali gimnastycznej w Úwierzawie zapoznaù ze szczegóùami,
- uczestniczyù w posiedzeniu Komisji Oœwiaty Infrastruktury Technicznej
Poprosiù o pytania.
Radny Waldemar Krzywniak
Zwróciù siê z zapytaniem czy do Czech pojedzie klub „Bóbr „ Marciszów ?
W odpowiedzi Wójt Gminy poinformowaù, ¿e nie jest jeszcze ustalone, kto Pojdzie.
Radny Adam Ry¿owski
Poprosiù ¿eby w przyszùoœci o planowanych wyjazdach informowaã radnych, bo po raz pierwszy
sùyszy o wyjazdach w ramach wspóùpracy i podejrzewa , ¿e nikt z radnych o tym nie wie.
Radna Krystyna Helfojer
Uwa¿a, ¿e Wójt powinien o tym poinformowaã przed wyjazdem, bo byã mo¿e ktoœ chciaùby
pojechaã tym bardziej, ¿e jest Komisja Oœwiaty , Sportu i Kultury.
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W odpowiedzi powiedziaù, ¿e wùaœnie informuje o tym, co byùo i zapoznaù ze szczegóùami jak doszùo
do wyjazdu przy wspóùpracy Czech i Burmistrza z Lubawki.
Ponadto przypomniaù, ¿e informowaù o wszystkim przy okazji festynów, w , którym uczestniczyli
Niemcy i Czesi i nikt nie chciaù uczestniczyã, tylko Przewodnicz¹cy Rady Gminy równie¿ jako ,
nauczycielem wychowania fizycznego.
Dlatego je¿eli tylko koœ ma ¿yczenie uczestniczyã to nie widzi problemu.
Radny Janusz Banasiewicz
Nie rozumie podniesionego problemu , tym bardziej, ¿e wspóùpraca klubów ukùada siê dobrze ju¿
od czterech lat i nasza Gmina wyjechaùa dwa razy i goœcie byli u nas dwukrotnie.
Innych uwag nie zgùoszono.
Informacja Przewodnicz¹cego Rady Gminy stanowi zaù¹cznik nr 3 do protokoùu
Ad.5.
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego SP ZPOZ w Marciszowie.
Dziaùalnoœã sùu¿by zdrowia.
Stefan Zawierucha Przewodnicz¹cy Rady Spoùecznej SP ZOZ
Poinformowaù o przyjêciu sprawozdañ przez Radê Spoùeczn¹ oraz o tym ,¿e zaopiniowaùa
przedstawiony na posiedzeniu materiaù.
Radny Adam Ry¿owski
Zwróciù siê z zapytaniem, dlaczego zmieniùa siê kwota w sprawozdaniu z 24,655,31 na kwotê
31,191,91 zawarta w stratach bilansowych za rok 2005.
Wójt Gminy
Radni otrzymali poprawione projekty uchwaù.
W odpowiedzi poinformowaù , ¿e zwiêkszona kwota to obci¹¿enie nagrod¹ roczna dla dyrektora SP
ZOZ
Radny Adam Ry¿owski
Przypomniaù ustalenia z posiedzenia Rady Spoùecznej ,i¿ nagroda zostanie wypùacona jak bêd¹ na
ni¹ œrodki w 2006 roku, dlatego zdaniem radnego kwot¹ t¹ powinien zostaã obci¹¿ony rok 2006, a
nie 2005.
Krystyna Magda Skarbnik Gminy
Wyjaœniùa w odpowiedzi, ¿e nagroda jest kosztem roku za , który jest wypùacana, dlatego tak musi
byã zapisane.
Radny Mirosùaw Wolak
Uwa¿a, ¿e nagroda o, której mowa nie powinno to byã nazwana „trzynastk¹” , bo skoro jest
opiniowana to powinna to byã premia, ale skoro jest dùug w Oœrodku to zdaniem radnego nagradza
siê dùug. Ponadto poinformowaù, ¿e docieraj¹ do radnego informacje n/t amortyzacji i zwróciù siê w
zwi¹zku z tym z zapytaniem czy obejmuje ona caùy budynek i czy nie byùoby to czytelniejsze gdyby
Oœrodek Zdrowia pùaciù czynsz dzier¿awny od zajmowanej powierzchni.Zastanawia siê czy wiêc
jest to zgodnie z prawem skoro obci¹¿a siê Oœrodek za caùoœã budynku ,a Oœrodek zajmuje tylko
czêœã budynku.
Krystyna Magda Skarbnik Gminy
Przypomniaùa, ¿e zgodnie z uchwaù¹ Rady Gminy caùy budynek zostaù przekazany SP ZOZ w
Marciszowie, wiêc automatycznie z amortyzacj¹. Ponadto nie mo¿e Oœrodek pùaciã czynszu
dzier¿awnego, poniewa¿ Gmina jest jego organem zaùo¿ycielskim. Po zmianie przepisów w 1990
roku nale¿aùo zrejestrowaã Oœrodek w Krajowym Rejestrze S¹downictwa, dlatego musieli oddaã na
œrodek trwaùy dotychczasowy budynek, a nowy nale¿aùo przekazaã SP ZOZ. Musz¹ te¿ byã
wyposa¿eni w maj¹tek, bo innej mo¿liwoœci nie ma jak te¿ musz¹ pùaciã czynsz, a u¿ywaj¹ 85 %
tego budynku oraz jeden gara¿, który jest na stanie Gminy.
Pozostaù¹ czêœã, czyli 25% zajmuje Gminny Oœrodek Pomocy Spoùecznej , co nie œwiadczy o tym ,
¿e Oœrodek ma straty. Wyjaœniùa te¿, dlaczego amortyzacja jest kosztem.

-3Nie rozumie, wiêc sk¹d taki obraz sprawy skoro wszystko i tak jest wùasnoœci¹ Gminy gdyby
natomiast nast¹piùa prywatyzacja wówczas mo¿na podpisaã umowê na czynsz dzier¿awny na
odpowiednie pomieszczenia i wówczas budynek bêdzie na stanie Gminy.
Ponadto poprzez tak¹ sytuacje jest tworzony fundusz z , którego jest odpisywana amortyzacja , bo
ka¿dy, kto ma osobowoœã prawn¹ musi mieã maj¹tek dlatego Oœrodek ¿eby mieã maj¹tek Rada
Gminy przekazaùa mu wyposa¿enie, co z kolei stworzyùo im fundusz zakùadowy.
Radny Janusz Banasiewicz
Zwróciù siê z zapytaniem, kto sprawdza wykonanie sprawozdania w SP ZOZ.
Skarbnik Gminy
W odpowiedzi poinformowaùa, ¿e zgodnie z ustaw¹ nikt i SP ZOZ ma go tylko obowi¹zek
sporz¹dziã.
Radny Mirosùaw Wolak
Podsumowuj¹c dyskusjê n/t SP ZOZ stwierdza , ¿e jest to bùêdem , bo dla lepszego obrazu powinno
siê obci¹¿aã Oœrodek tylko za pomieszczenia , które zajmuj¹.
Uwa¿a, ¿e sprawozdanie, pomimo, ¿e Rada nie ma obowi¹zku sprawdzaã to wykazane koszty s¹ dla
radnego zastanawiaj¹ce, ponadto niektórzy maj¹ uwagi do funkcjonowania Oœrodka.
Stefan Zawierucha Wójt Gminy
W odpowiedzi poinformowaù , ¿e p.dyrektor oprócz tego, ¿e jest mened¿erem jest te¿ lekarzem w
odró¿nieniu od poprzedniej dyrektor i wykonuje te¿ inne prace choãby przy przeprowadzce i nie
widziaù powodu do obni¿ania wynagrodzeñ – znacznie, dlatego uwa¿a, ¿e na podstawie
wyczerpuj¹cego wyjaœnienia p.Skarbnik nie powinno byã ju¿ niejasnoœci.
Radny Adam Ry¿owski
Przypomniaù stwierdzenia pani dyrektor z posiedzenia Rady Spoùecznej w spr.wysokoœci
wynagrodzeñ dla lekarzy i , ¿e za te pieni¹dze lekarze w Marciszowie leczyã nie bêd¹ , ale to nie
zwalnia radnych , od tego ¿eby szukaã innych i dyskusja na ten temat jest potrzebna , bo za Oœrodek
nie jest odpowiedzialny jednoosobowo Wójt Gminy, lecz te¿ Rada.
Je¿eli byùo powiedziane wczeœniej ,¿e p.doktor – chirurg odchodzi , bo za maùo zarabia to nale¿aùo
ju¿ wtedy zastanowiã sk¹d wzi¹ã pieni¹dze dla nastêpnych lekarzy.
W sprawie kontaktu z pras¹ , poprosiù ¿eby redaktorom jednak odpowiadaã na pytania , bo taki jest
obowi¹zek zgodnie z ustaw¹ i zdaniem radnego to nie têdy droga i nie ma siê, co na siebie gniewaã.
Dlatego wszyscy musz¹ siê zastanowiã, co dalej z Oœrodkiem Zdrowia , bo wszyscy wiemy , ¿e coœ
siê dzieje tylko milczymy , usùugi wykonywane s¹, jakie s¹, ale trzeba na to coœ zaradziã, chocia¿
zdaje sobie sprawê z tego , ¿e taka gmina jak Marciszów super lekarzy nie dostanie, ale trzeba
zmierzaã do tego ¿eby usùugi byùy lepsze.
Wójt Gminy
Zwróciù uwagê na to, ¿e nigdy nie zabraniaù radnym ¿adnej dyskusji równie¿ z pras¹ ,w sprawie
zatrudniania lekarzy zwróciù uwagê na to ilu lekarzy ju¿ wyjechaùo za granicê.Po to jest dyrektor
Oœrodka ¿eby rozmawiaùa.
Ad. 6.
Wspóùpraca na linii WZWiK –Gmina Marciszów.
W zwi¹zku z nie przybyciem pomimo zaproszenia przedstawicieli WZWiK , Przewodnicz¹cy Rady
Gminy zapoznaù radnych z treœci¹ korespondencji w, która wpùynêùa w dniu dzisiejszym o nie
mo¿noœci uczestniczenia w obradach sesji.
Wójt Gminy przybli¿yù aktualn¹ sytuacjê informuj¹c o posiedzeniu Zarz¹du Zwi¹zku, po czym
Zgromadzenie Zwi¹zku i poinformowaù, ¿e zmieniùo siê podejœcie do sprawy ,a próby nacisku s¹
znacznie wiêksze i generalnie chodzi o to, ¿eby poprawiã wizerunek, WZWIK w oczach inwestora
strategicznego.
Próbowano wymusiã zùo¿enie projektu uchwaùy o wyst¹pieniu ze Zwi¹zku. Stanowisko Wójta jest w
dalszym ci¹gu nie zmienne i je¿eli zaczn¹ wdra¿aã ustalone kwoty na inwestycje to wówczas Gmina
mo¿e wróciã do rozmów. Brak wiadomoœci n/t funduszu polsko-norweskiegio. Oœwiadczyù, ¿e w
pi¹tek Zarz¹d zostaù upowa¿niony do wszelkich czynnoœci zwi¹zanych z podjêciem kredytu z NFOÚ
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drodze przetargu. Sytuacja rozwija siê niekorzystnie , bo jak widaã zaproszeni prezesi nie przybyli
materiaùy n/t Funduszu Spójnoœci opracowaùa obecna Spóùka , która w ci¹gu miesi¹ca przestanie byã
Spóùk¹ wykonawcz¹ , i bêdzie Spóùk¹ operatorsk¹ zajmuj¹c¹ siê odbiorem œcieków. Reszt¹ zajmie
siê potencjalny inwestor i bêdzie to spóùka francuska.
W przyszùym tygodniu bêdzie rozmawiaù z doradcami w kontekœcie dokumentów ,a w dniu 4
kwietnia bêdzie spotkanie w Zwi¹zku, jednak nie bêdzie nic nowego, lecz kontynuacja starego.
Podsumowuj¹c sprawê poinformowaù, ¿e sytuacjê nazwano wprost, ¿e Gmina Marciszów nie
powinna szanta¿owaã pozostaùych gmin czùonków Zwi¹zku i nasz maj¹tek wziêliby natychmiast, a
gro inwestycji zostanie pokrytych œrodkami ze sprzeda¿y wody z Marciszowa.
Radny Adam Ry¿owski
Przypomniaù proœbê z ostatniej sesji dot. dostarczania radnym protokoùów z posiedzeñ WZWiK,
których brak.
Wójt Gminy w odpowiedzi przypomniaù, ¿e odbyùo siê od tamtej pory posiedzenie Zarz¹du, z,
którego jeszcze nie ma protokoùów bêd¹ na nastêpna sesjê.
Ad.7.
Realizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Ze stanem realizacji WPI zapoznaù Radê Wójt Gminy.
Przypomniaù, ¿e szczegóùy przedstawiaù na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, na, której temat byù
analizowany. Zwróciù uwagê na oczyszczalniê i zapoznaù ze staraniami w tej kwestii.
Pytañ i uwag nie zgùoszono.
Ad.8.
Ocena realizacji Strategii Gminy Marciszów.
Zaproponowaù, ¿e przeka¿e wszystkim kierownikom i realizatorom Strategii przygotowanie
informacji z poszczególnych etapów Strategii , aby dokonaã dokùadnej jej oceny i na sesji w maju
lub w czerwcu j¹ przedstawi.
Radny Mirosùaw Wolak
Zaproponowaù przesuniêcie jeszcze o dwa miesi¹ce póêniej, czyli na miesi¹c wrzesieñ i wówczas
dokonaã jej oceny, czyli przy podsumowaniu dziaùalnoœci caùej kadencji.
Innych uwag nie wniesiono przyjmuj¹c propozycjê radnego.
Ad.9.
Ocena realizacji wniosków za 2005 r.
Oceny dokonaù Przewodnicz¹cy Rady Gminy, która stanowi zaù¹cznik nr 4 do protokoùu.
Uwag nie wniesiono.
Ad.10.
Podjêcie uchwaù w sprawach :
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakùadu Opieki Zdrowotnej w Marciszowie.
Radna Krystyna Helfojer
Zwróciùa uwagê na brak opinii i zatwierdzenia sprawozdania wyra¿aj¹c obawê w kwestii gdyby
chciaùa gùosowaã na jedn¹ czêœã , a na drug¹ czêœã uchwaùy nie, to jak ma to zrobiã skoro wszystko
zawarto w jednym projekcie uchwaùy.
Krystyna Kwiatkowska Sekretarz Gminy
Poinformowaùa, ¿e ustawa o zakùadach opieki zdrowotnej jednoznacznie stanowi, ¿e te kompetencje
nale¿¹ wyù¹cznie do Rady Gminy i tak jest rok rocznie ,¿e Rada Spoùeczna ocenia sprawozdanie i
plan.
W zwi¹zku z brakiem dostarczenia planu za rok 2005 radnym / otrzymali jedynie czùonkowie Rady
Spoùecznej SP ZOZ / zostanie rozdany pozostaùym radnym, po czym nast¹pi gùosowanie.
Radni otrzymali sprawozdania za 2005 r i w gùosowaniu 8 gùosami „za „ przyjêciem , 1 gùosem
„przeciwnym „ , 6 „wstrzymuj¹cym” przyjêùa projekt uchwaùy , która stanowi zaù¹cznik nr 5 do
protokoùu.
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i Gminnego Programu Przeciwdziaùania Narkomanii dla Gminy Marciszów na rok 2006.
Uwag i pytañ nie zgùoszono.
Rada Gminy w gùosowaniu jednogùoœnie przyjêùa projekt uchwaùy, która stanowi zaù¹cznik nr 6 do
protokoùu.
- sprzeda¿y nieruchomoœci
Uwag nie zgùoszono.
Rada w glosowaniu jednogùoœnie przyjêùa projekt uchwaùy, która stanowi zaù¹cznik nr 7 do
protokoùu.
-zmiany w bud¿ecie gminy
Ze szczegóùami zapoznaùa Skarbnik Gminy.
Uwag nie zgùoszono.
Pozytywn¹ opinie przedstawiù w imieniu Komisji Przewodnicz¹cy Komisji Rolnictwa i Bud¿etu
Radny Franciszek Rybiñski.
Rada w gùosowaniu jednogùoœnie przyjêùa projekt uchwaùy, która stanowi zaù¹cznik nr 8 do
protokoùu.
- szczegóùowych zasad i trybu umarzania wierzytelnoœci jednostek organizacyjnych z tytuùu
nale¿noœci pieniê¿nych , do których nie stosuje siê przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,
udzielania innych ulg w spùacaniu tych nale¿noœci oraz wskazania organów do tego
upowa¿nionych.
Skarbnik Gminy analizuj¹c projekt uchwaùy poinformowaùa o propozycji Komisji Oœwiaty i
Rewizyjnej dot. wprowadzenia zmian w § 4 pod.2 „a” projektu uchwaùy, które proponuj¹ nie daã
uprawnieñ do umarzania kierownikom jednostki organizacyjnej, lecz odraczaã i rozkùadaã na raty i
do kwoty 2.000 tys. Zapoznaùa z treœci¹ zmienionego zapisu w projekcie uchwaùy, który brzmiaù„
kierownik jednostki organizacyjnej gminy,, je¿eli kwota wierzytelnoœci nie przekracza 5.000 zù” na
zaproponowany zapis „ kierownik jednostki organizacyjnej gminy mo¿e odraczaã lub rozkùadaã
na raty , je¿eli kwota wierzytelnoœci, nie przekracza 2.000 zù pozostaùe bez zmian.
Wójt Gminy zaproponowaù przyjêcie propozycji jako autopoprawka.
Innych uwag nie zgùoszono przyjmuj¹c poprawkê Komisji.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy zapoznaù z trefi¹ projektu uchwaùy poddaj¹c go pod gùosowanie.
Rada w gùosowaniu 14 gùosami „za” , 1 gùosem „wstrzymuj¹cym”, 0 gùosów „przeciwnych”przyjêùa
projekt uchwaùy, która stanowi zaù¹cznik nr 9 do protokoùu.
-zmian przychodów zmian i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Úrodowiska na 2006 r.
Skarbnik Gminy zapoznaùa szczegóùy zwiêkszeñ na funduszu o kwotê 54.302 z tytuùu kary
wynikaj¹cych z uchwaùy zmian w bud¿ecie , które przeznacza siê na wodoci¹gowanie wsi gminnych
w szczególnoœci opracowywanie dokumentacji.
Radny Mirosùaw Wolak
Zaproponowaù doprecyzowaã w § 2 zapis wydatki i inwestycje / wodoci¹gowanie wsi gminnych
opracowywanie dokumentacji zapisaã w Ciechanowicach/ , poprosiù te¿ o przedstawienie kosztów
dokumentacji geodezyjnej do Ciechanowic.
W odpowiedzi Wójt Gminy zwróciù uwagê radnego , ¿e takiego zapisu nie mo¿e byã w uchwale
natomiast zapewniù, ¿e prace w Ciechanowicach bêd¹ wykonywane.
Zapoznaù ze szczegóùami sprawy.
Skarbnik Gminy poinformowaùa, ¿e na to zadanie jest kwota 40 tys,a 50 tys na opracowywania
geodezyjne..
W zwi¹zku z powy¿szym radny wniósù o przegùosowanie wniosku przez Radê , ¿eby ta kwota
zostaùa przeznaczone na dokumentacjê wodoci¹gowania Ciechanowic w zwi¹zku z tym , ¿e obawia
siê nieprzewidzianych sytuacji.
Wójt zaznaczyù, ¿e jest to obowi¹zkiem Wójta jest tak post¹piã jak radny proponuje, wiêc nie widzi
potrzeby poddawania pod gùosowanie tej sprawy tym bardziej , ¿e jest deklaracja i nie ma siê, czego
obawiaã, bo pieni¹dze z GFOÚ musz¹ byã wydane na to, na , co pozwala ustawa
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przedstawieniu rachunków nale¿y to zapùaciã.
Radny Andrzej Mitczak
Uwa¿a, ¿e nic nie stoi na przeszkodzie ¿eby zaznaczyã w uchwale,i¿ s¹ to pieni¹dze dla
Ciechanowic.
Radny Adam Ry¿owski
Podaù za przykùad i powróciù do spornej sprawy Wieœciszowiece –Ciechanowice ,gdzie w pierwszej
kolejnoœci maj¹ byã wykonane prace wodoci¹gowe, za , co 2 lata temu zbieraù ciêgi. Okazaùo siê, ¿e
pierwsze bêd¹ i s¹ Wieœciszowiece , a nastêpne bêd¹ Ciechanowice, teraz dowiedziaù siê, ¿e nie
Ciecahoiwce tylko Úwidnik , bo jest dokumentacja i wykonane podkùady , wówczas nie byùo
„wojny”, ¿e Úwidnik „wykolegowaù” Ciechanwice.Radni, z Ciechanowic chc¹ mieã pewenoœã , ¿e te
pieni¹dze zostan¹ przekazane na dokumentacjê Ciechanowic , tak ¿eby wieœ doczekaùa siê wreszcie
wodoci¹gowania wiêc radny pyta, w czym jest problem ?
Wójt Gminy
Wyjaœniù i przypomniaù ponownie jak wygl¹daj¹ sprawy odnoœnie wodoci¹gowania :zostaùy zlecone
prace, a czekaj¹c na deklaracje i zachowywanie siê Spóùki to czekalibyœmy jeszcze dùugie lata, bo
nie jest zainteresowana w ogóle. Dlatego nie patrz¹c na Spóùkê rozpoczêto prace geodezyjne w
Ciechnowicach. i bêdzie to kontynuowaù obawia siê tylko takiej sytuacji w Ciechanowicach, jaka
powstaùa w Wieœciszowicach na zebraniu gdzie ludzie zwrócili siê z zapytaniem, kto ich na siùê
uszczêœliwia wod¹ chc¹c spowalniaã rozpoczête prace wodoci¹gu. Przypomniaù o zarzutach
stawianych przez mieszkañców dot. brudnej wody przyniesionej w butelce na zebranie i , ¿e nie
chc¹ takiej wody i nikt z pozostaùych mieszkañców temu stwierdzeniu nie zaprzeczyù.
Radny Andrzej Mitczak
Przypomniaù obietnice skùadane w stosunku do Ciechanowic z, których nic nie wyszùo, dlatego chce
mieã teraz pewnoœã st¹d powy¿szy wniosek i proponuje przegùosowaã i dodaù, ¿e je¿eli pozostali
radni uwa¿aj¹, ¿e jest on niesùuszny to w gùosowaniu to wyra¿¹.
Stefan Zawierucha Wójt Gminy
Ponownie przypomniaù, ¿e uchwaùa to, co innego i nie mo¿e zawieraã w niej takiego zapisu, dlatego
proponuje przegùosowanie powy¿szego wniosku w sprawach ró¿nych.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy zapoznaù z projektem uchwaùy.
Rada w glosowaniu 12 gùosami „za” przyjêciem projektu uchwaùy , 1 gùosem „wstrzymuj¹cym ,
0 gùosów „przeciwnych” , 1 radny Adam Ry¿owski nie glosowaù. przyjêùa projekt uchwaùy , który
stanowi zaù¹cznik nr 9 do protokoùu.
-w sprawie zakresu informacji o przebiegu i wykonaniu planu finansowego SP ZOZ
Marciszów za I póùrocze.
Przewodnicz¹cy Rady zapoznaù radnych z treœci¹ uchwaùy.
Uwagi i pytañ nie zgùoszono.
Rada w glosowaniu 13 gùosami „za” , 1 gùosem przeciwnym / radny Adam Ry¿owski / , 1 gùosem
„wstrzymuj¹cm” przyjêùa projekt uchwaùy, który stanowi zaù¹cznik nr 10 do protokoùu.
- w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud¿etu za I póùrocze.
Przewodnicz¹cy Rady zapoznaù radnych z propozycja zmiany Komisja Oœwiaty i Rewizyjnej dot.
dopisania w § 1 punkt 4 pod.”e zapis o brzmieniu „ termin realizacji zadania”
Innych uwag i propozycji nie zgùoszono.
Rada w gùosowaniu 14 gùosami „za” , 0 gùosów „przeciwnych „ , 1 gùosem wstrzymuj¹cym przyjêùa
projekt uchwaùy.
Ad..9.
Interpelacje i zapytania radnych .
Radny Andrzej Mitczak
Zwróciù siê z zapytaniami w nastêpuj¹cych sprawach :
- co dalej z regulacj¹ rzeki Bóbr w Ciechanowicach, przedstawiù przykùad zalewania z ostatnich dni,
- wniosek w spr.czy jest dokumentacja na drogi , które s¹ ci¹gle popowodziowymi pod nr 1 i
w kierunku p.Czarnoty w Ciechanowicach i czy bêd¹ remontowane i kiedy ?
- w dniu 24 marca odbyùo siê spotkanie w Starostwie z instytucjami zwi¹zanymi z rolnictwem
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ktoœ uczestniczyù w takich spotkaniach.
- sprawa byùej Sùodowni
Radny Mieczysùaw Skupiñski
- sprawa ul.Gùównej w Marciszowie gdzie zarwany jest przepust koùo posesji p.Koszkula,a Zarz¹d
Wojewódzki caùkowicie lekcewa¿y sobie sprawê,
Radny Tadeusz Borowy
- sprawa zaùamanego przepustu koùo Zakùadu Wodoci¹gów w Marciszowie
Radny Mirosùaw Wolak
- sprawa przepustu zaùamanego na wysokoœci przystanku w Ciechanowicach na drodze powiatowej
powoduje zalewanie Sùodowni,
Radny Zbigniew B¹kowicz
- sprawa dróg popowodziowych czy Gmina mogùaby zaproponowaã jakiegoœ rozwi¹zania
przynajmniej w miejscach gdzie wylewa Bóbr i np. koùo posesji p.Mirka gdzie zalewa od tyùu
wykonaã zasuwê i uregulowaã waùy,
- sprawa zùego administrowania cmentarzem w Ciechanowicach, brak wykaszania ,czy jest to
zawarte w umowie,
- sprawa pozarywanych przepustów na drogach powiatowych w Ciechanowicach w okolicach byùej
„Techmy”, koùo p.Mikoœ,
Radna Czesùawa Olejniczak
- powróciùa do sprawy pozostawionego budynku po p.Przerwie w Sêdzisùawiu , który zagra¿a
zawaleniem , a w dalszym ci¹gu bawi¹ siê tam dzieci,
- sprawa budynków poszkolnych czy wpùyn¹ù wniosek od Rady Soùeckiej,
- sprawa administrowania cmentarzem i kaplic¹ na co mieszkañcy wnosz¹ ci¹gùe uwagi,
Radny Waldemar Krzywniak
- sprawa zùego administrowania cmentarzem i kaplic¹ prosi o sprawdzenie,bo administrator
wyznacza ksiêdzu terminy pochówku,
Radny Mirosùaw Wolak
Zgùosiù uwagê do wszystkich tych , którym zleca siê prace , aby czytaã dokùadnie dokumenty na
podstawie, których zleca siê prace i ¿eby je wykonywali zgodnie z umow¹, po czym ewentualnie
monitowaã,
Radny Stanisùaw Cepielik
- sprawa pilna dot.oznakowania dozwolonym tona¿em na nowej drodze ,któr¹ odbywa siê wywózka
drzewa z lasu ,a która ulega zniszczeniu od Domanowa i Pustelnika,
Radna Jadwiga Adamczyk
Powróciùa do sprawy przyjêtego przez aklamacjê wniosku Komisji dot. nagrodzenia nauczycieli ,
nagrod¹ Wójta Gminy , którzy wykonali œcie¿kê dydaktyczn¹ do Wieœciszowiec.
W zwi¹zku z niemo¿noœci¹ przyznania nagrody Wójta Gminy proponuje znalezienie innych
pieniêdzy w bud¿ecie na ten cel ¿eby jednak, te osoby nagrody otrzymaùy i zostaùy docenione.
Ponadto zwróciùa siê do Skarbnika Gminy, ¿eby wskazaùa gdzie takie œrodki w bud¿ecie mo¿na
znaleêã.
Radny Mirosùaw Wolak
Jako jeden z nauczycieli wykonuj¹cych œcie¿kê dydaktyczn¹ , któremu jest niezrêcznie siê
wypowiadaã poinformowaù, ¿e nie robiù tego dla chwaùy , lecz z potrzeby zainteresowania dzieci
oraz po to , ¿eby powstaùo coœ na wùasnym podwórku i mieã satysfakcjê z tego i jest ona na tyle
du¿a, wiêc prosi o potraktowanie tego odpowiednio.
Radny Adam Ry¿owski
Zwróciù siê z zapytaniem : kiedy Gmina wejdzie do ISO,
- czy zmieniù siê system nagrywania sesji i komisji i czy obecne urz¹dzenie wykonuje to zgodnie ze
Statutem,
- co robi siê w celu wyeliminowania utrzymania rodzin zakwaterowanych w TBS ,którym jest tam
wygodne, a zdaniem radnego trwa to ju¿ dùugo i jak dùugo to jeszcze potrwa,
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w obecnej kadencji i jakie to koszty,
- proponuje zmianê stylu pracy w stosunku do nagradzania ludzi , którzy na to zasùuguj¹ , sportowcy
i inni, bo je¿eli w dalszym ci¹gu bêdzie siê tak podchodziã do tych spraw to nie bêdzie takich
ludzi, którzy bêd¹ coœ chcieã robiã na rzecz gminy,
- proœba do Przewodnicz¹cego Rady Gminy o nie wystêpowanie w imieniu Rady bez zgody Rady
stwierdzaj¹c, ¿e miaùo to miejsce ,co jest w stanie udokumentowaã.
- Przewodnicz¹cy poprosiù o poinformowanie, o jak¹ sprawê chodzi.
Radny w odpowiedzi poinformowaù, ¿e nie bêdzie prowadziù polemiki i dyskusji na
obecnej sesji i dodaù , ¿e w tej sprawie siê spotkaj¹.
- w sprawie przyznawania premii , uwa¿a, ¿e nale¿y zastanowiã siê nad ich przyznaniem te¿
pozostaùym kierownikom jednostek np. p.Zofii Wodziak z GOPS, i innym kierownikom oraz
pracownikom , bo oni te¿ siê staraj¹ wykonuj¹c pracê , a s¹ niedocenieni i skoro dotychczas siê to
robi w sytuacji „czy siê stoi , czy siê le¿y i za coœ, czego nie ma „
Prosi, aby Wójt nie braù tego, co mówi radny jako zùoœliwoœã , bo radny bierze przykùady z ¿ycia ,
tym bardziej, ¿e zdaniem radnego inni pracownicy te¿ siê staraj¹ dobrze wykonywaã swoj¹ pracê.
-sprawa z ostatniego zebrania wiejskiego dot.strumyka „Kùopotka” w Wieœciszowiacach zacytowaù
zapis z protokoùu z sesji i stwierdziù, ¿e wypowied¿ Wójta na zebraniu mija siê z tym zapisem.
W sprawie ISO Sekretarz Urzêdu Gminy poinformowaùa, ¿e nie jest to zale¿no od Urzêdu Gminy
lecz od firmy , która przeprowadzaùa szkolenia i w zwi¹zku ze zmianami w firmie , powstaùy
przestoje w poczynionych pracach .Jednak wszystkie prace narzucone i obowi¹zuj¹ce wykonano i
dokonano ich wdro¿enia i na przeùomie miesi¹ca lipca- czerwca Urz¹d Gminy bêdzie siê ubiegaù o
certyfikat. Umowa zostaùa aneksowana , a termin przedùu¿ony.
W sprawie nagrody dla nauczycieli , za œcie¿kê dydaktyczn¹ i dla sportowców do sprawy odniosùa
siê p.Skarbnik Gminy informuj¹c , ¿e nie ma mo¿liwoœci przekazywania nagród dla osób, które nie
s¹ bud¿ecie gminy. Nie ma te¿ innej mo¿liwoœci innej puli jak te¿ poszukania , bo w ka¿dej
jednostce organizacyjnej sprawy te reguluje regulamin wynagradzania i w przypadku szkoùy jest 1%
na fundusz nagród. Odnoœnie zaœ sportowców przepisy stanowi¹ wyraênie, w jaki sposób mog¹ siê
ubiegaã o dotacje. Przybli¿yùa szczegóùy.
Radny A.Ry¿owski uwa¿a , ¿e mo¿liwoœã jest ale wczeœniej nale¿y zabezpieczyã te œrodki w
bud¿ecie.
Rdany Mirosùaw Wolak
Poniewa¿ zdaniem radnego sprawa przydzielania nagrody zostaùa uto¿samiona z jakimiœ
gratyfikacjami , to zwróciù uwagê na to , ¿e nagrod¹ jest te¿ pochwaùa i poinformowaù, ¿e otrzymali
od dyrektora tak¹ i podobnie ze sportowcami z Ciechanowic mo¿na byùo ich zaprosiã np. na sesje
wrêczaj¹c dyplom uznania.
Krystyna Magda Skarbnik Gminy
Przypomniaùa , ¿e radna J.Adamczyk wnioskowaùa o formê finansow¹ nie rzeczow¹.
Radna J.Adamczyk poinformowaùa , ¿e byù to wniosek o to, aby z funduszy przy nagrodzie Wójta
Gminy to uwzglêdniã , bo zdaniem radnej jest tam taka „furtka” , ¿e Wójt mo¿e przyznaã nagrodê
osobom , które reprezentuj¹ gminê nawet gdyby to byùo symboliczne.
Skarbnik Gminy przypomniaùa, ¿e œrodki te s¹ w bud¿ecie szkoùy i 80 % dysponuje dyrektor ,a 20
% Wójt i nie trzeba szukaã ¿adnych dodatkowych œrodków , bo one s¹.
Stefan Zawierucha Wójt Gminy
Tak jak poinformowaù na posiedzeniu Komisji ma czas do miesi¹ca paêdziernika i wówczas
podejmie decyzjê w sprawie powy¿szej nagrody.
Udzieliù te¿ odpowiedzi na zadane powy¿ej zapytania radnych.
W sprawie otrzymanych 200 tys na drogi popowodziowe poinformowaù, ¿e zostaù sporz¹dzony
wykaz dróg popowodziowych, zgùoszonych , na które s¹ sporz¹dzone protokoùy szkód
popowodziowych i kwalifikuj¹ je, jako popowodziowe. Ma nadziejê , ¿e nowa technologia, jak¹
zostan¹ wykonane bêdzie lepsza i posùu¿y dùu¿ej. Poinformowaù, ¿e po œwiêtach odbêdzie siê
spotkanie w tej sprawie.

-9Natomiast w bie¿¹cym roku bêd¹ zgùoszone nastêpne drogi popowodziowe do remontu,przyjmuj¹c
koncepcjê a¿eby na ka¿dej wsi coœ zrobiã jednak wszystkiego na raz siê nie wykona.
Zwoùuje komisje , która je kwalifikuje mo¿e równie¿ zaprosiã do tego radnych, je¿eli maj¹ takie
¿yczenie.
Radna Czesùawa Olejniczak
Zwróciùa siê z zapytaniem czy w miejsce wyciêtych suchych drzew przy drodze powiatowej zostan¹
zasadzone nowe.
Wójt Gminy
W odpowiedzi poinformowaù, ¿e obecnie jest to odlegùa sprawa , bo wynika to czêœciowo z biedy
spoùeczeñstwa. Planuje natomiast ogrodziã teren szkolny i wykonaã plac zabaw dla najmùodszych.
Zapoznaù ze szczegóùami dot.sprzeda¿y byùej Sùodowni i poinformowaù o spotkaniu z mieszkañcami,
jakie zostanie zorganizowane w tej sprawie.
Radni A,Mitczak , M.Wolak , M.Skupiñski
Uwa¿aj¹ , ¿e skoro nadarza siê okazja nale¿y obiekt po byùej Sùodowni sprzedaã.
Ad.10.
Sprawy ró¿ne
Przewodnicz¹cy Rady Gminy przypomniaù radnym o terminie skùadania oœwiadczeñ maj¹tkowych
do koñca kwietnia.
Radnemu A.Ry¿owskiemu n/t odbytych szkoleñ i kosztów poinformowaù ,¿e przedstawi
szczegóùow¹ informacjê natomiast przedstawiù wysokoœã œrodków zdobytych na rzecz gminy , która
oscyluje w granicach 19,5 tys, dziêki wùaœnie uczestniczeniu w szkoleniach zapoznaù ze
szczegóùami.
Zapoznaù ze zùo¿onym przez Radê Soùeck¹ Sêdzisùaw oraz radnych wnioskiem u dot. sprzeda¿y
budynku i proœby aby œrodki ze sprzeda¿y tego budynku przekazaã na potrzeby drugiego budynku i
m.in. odbudowy pùyty boiska. Przypomniaù, ¿e sprawa byùa przedstawiana na posiedzeniu Komisji
Oœwiaty i Infrastruktury.
Wójt Gminy
Przypomniaù, co zostaùo ustalone w sprawie budynku, który ma sùu¿yã mieszkañcom i sportowcom
oraz poinformowaù, ¿e w miesi¹cu maju spróbuje dokonaã przeprowadzki.
W spr. sprzeda¿y na razie radzi nie dzieliã tzw. „skóry na niedêwiedziu”,i deklaruje w miarê
posiadanych mo¿liwoœci pomoc.Gdyby siê znalazù kupiec oczywiœcie nie byùoby ¿le, ale trzeba na
razie czekaã.
Radny Waldemar Krzywniak
Zwróciù uwagê na najwa¿niejsze w tym wszystkim, czyli to, ¿e bêdzie sùu¿yù spoùecznoœci skoro
zostaùa zlikwidowana szkoùa , bo jest to z punktu wiedzenia spoùecznego du¿y szok dla miejscowego
spoùeczeñstwa. Zapoznaù z aktualna sytuacj¹ w sprawie klubu , szatni i boiska. Zùo¿ony wniosek jest
po to, ¿e gdyby doszùo do sprzeda¿y tego obiektu to ewentualne œrodki, ¿eby przeznaczyã na
funkcjonowania drugiego budynku..
Radny Adam Ry¿owski
Uwa¿a, ¿e powinno siê zostawiã w ka¿dej wsi jakieœ centrum kulturalne , a nie jak dotychczas
sprzedawaùo siê nie patrz¹c na nic, dlatego uwa¿a, ¿e Rada Gminy i Wójt Gminy s¹ zobowi¹zani do
tego ¿eby byù obiekt kulturalny w danej wsi jednak z jak najmniejszym obci¹¿eniem.
Rdany Janusz Banasiewicz
Uwa¿a pomysù, Sêdzisùawia za dobry jednak powinna byã zrobiona kalukualcja adaptacji budynku
¿eby nie okazaùo siê , ¿e przeroœnie budowê nowego.
Radny Mirosùaw Wolak
Równie¿ uwa¿a, ¿e jest to dla spoùecznoœci zapewnienie , ¿e bêdzie jakiœ obiekt kulturalny na wsi i
powinno siê wprowadziã tak¹ metodê, ¿e je¿eli coœ zabieramy to dajemy coœ w zamian i proponuje
przegùosowanie tego wniosku.
Wójt Gminy
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razu wszystkiego nie zrobi , lecz sukcesywnie.
Przewodnicz¹cy Rady poddaù pod gùosowanie wniosek Sêdzisùawia , który zostaù przyjêty
jednogùoœnie.
Soùtys Anna Krêpa
Zwróciùa siê w sprawie Nysy Szalonej , która coraz bardziej podmywa bud.nr 38 w Domanowie.
Radny Mirosùaw Wolak
Przypomniaù, ¿e zaproponowaù gùosowanie nad wnioskiem dot. przeznaczenia œrodków na
dokumentacjê wodoci¹gowania Ciechanowic.
Poddany pod gùosowanie wniosek zostaù przyjêty 11 gùosami „za” , 4 gùosami „ wstrzymuj¹cymi ,
0 gùosów” przeciwnych.”.
Radny Mieczysùaw Skupiñski
Przybli¿yù aktualn¹ sytuacje spr. dot. budowy popiersia Jana Pawùa II i zapoznaù ze szczegóùami
proponuj¹c podawanie chêtnych w skùad Komitetu budowy popiersia reprezentowany przez Wójta
Gminy , Adama Drozdowskiego , ksi¹dz proboszcza Ciechanowic, ksi¹dz proboszcz Marciszowa ,
radnego Mieczysùawa Skupiñskiego.
Nie zgùoszono innych kandydatur.
Radny Mirosùaw Wolak
Zwróciù siê o przedstawienie opinii prawnej w formie pisemnej dot..czy istnieje mo¿liwoœã, aby
Oœrodek Zdrowia pùaciù czynsz dzier¿awny za zajmowane pomieszczenia
Soùtys Adam Chronowski
Zaproponowaù zamkniêcie drogi powiatowej ul.Spóùdzielczej kolo posesji p.Zawadzkiego z powodu
zalania.
Wójt Gminy
Poinformowaù, ¿e Komisja dokona objazdu dróg popowodziowych.
Wnioski i ustalenia :
Radny Mirosùaw Wolak
1/ Zwróciù siê o przedstawienie opinii prawnej w formie pisemnej czy istnieje mo¿liwoœã aby
Oœrodek Zdrowia pùaciù czynsz dzier¿awny za zajmowane pomieszczenia w obecnym budynku.
2/ Ponowiù wniosek radnego Andrzeja Mitczaka o przekazanie œrodków finansowych z WZWiK na
wodoci¹gowanie Ciechanowic.
3/ Zaproponowaù, aby temat oceny Strategii zostaù przedstawiony w czasie podsumowania
kadencji 2003-2006 w miesi¹cu wrzeœniu.
Radny Stanisùaw Cepielik
4/ Wnioskuje o postawienie znaku ograniczaj¹cego tona¿ na drodze Domanów - Pustelnik, która
obecnie jest niszczona przez wywo¿¹cych drzewo.
W zwi¹zku z wyczerpaniem porz¹dku obrad sesji Przewodnicz¹cy Rady Gminy dokonaù jej
zamkniêcia.

Protokoùowaùa
Gra¿yna Dudczyk

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Henryk Mazur

ROTOKÓ£ Nr XLVII/2006
z sesji Rady Gminy
odbytej w dniu 18 kwietnia 2006 r
w siedzibie Urzêdu Gmin y w Marciszowie
Ad.1.
Otwarcie obrad sesji.
Przewodniczyù Przewodnicz¹cy Rady Gminy radny Henryk Mazur, o godz.14.00 otworzyù obrady
sesji i po powitaniu uczestników obrad , stwierdziù, ¿e zgodnie z list¹ obecnoœci w obradach
uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum pozwalaj¹ce na podejmowanie prawo mocnych decyzji,
lista obecnoœci radnych stanowi zaù¹cznik nr 1 do protokoùu.
Ad.2.
Zatwierdzenie porz¹dku obrad.
Przewodnicz¹cy zapoznaù z proponowanym porz¹dkiem obrad i zwróciù siê o ewentualne propozycje
zmian..
Zaproponowaù wycofanie pkt.3 z porz¹dku obrad dot.informacji Wójta Gminy i Przewodnicz¹cego
Rady Gminy z prac miêdzy sesjami oraz informacji n/t wspóùpracy z WZWIK.
Innych propozycji zmian nie zgùoszono.
Propozycja Przewodnicz¹cego Rady Gminy zostaùa przyjêta 11 gùosami „za” , 0 gùosów
„przeciwnych” , 2 glosy „wstrzymuj¹ce”.
Radny Mirosùaw Wolak
Zwróciù siê z zapytaniem czy nie zostan¹ w zwi¹zku z powy¿szym przedstawione aktualne
informacje n/t wspóùpracy z WZWiK.
Wójt Gminy w odpowiedzi przypomniaù, ¿e jest to sesja nieplanowana , na której ma zostaã
przedstawiona sprawa dot. zmian w bud¿ecie.
Rada w gùosowaniu jednogùoœnie przyjêùa porz¹dek obrad.
Ad.3.
Podjêcie uchwaù.
Wójt Gminy zwróciù siê do radnych z propozycj¹ przyjêcia blokiem wszystkich projektów uchwaù
po ich przeanalizowaniu uzasadniaj¹c propozycje tym , i¿ dotycz¹ one jednej sprawy.
Wyjaœniù ponadto , ¿e w zwi¹zku z tym ¿e firmy bior¹ce udziaù w przetargu na wykonanie zadania
budowa œwietlicy wiejskiej w Ciechanowicach zùo¿yùy ni¿sze kwoty na wykonanie prac czyli
wartoœã kosztorysowa przerosùa wartoœã prac , co powoduje, ¿e nale¿y zmieniã wysokoœã
przeznaczonych na to zadanie wydatków o kwotê 27 tys , tak ¿eby siê zmieœciã w wartoœci budowy
œwietlicy w Ciechanowicach i mieã jeszcze rezerwê na nadzór.
Radni interesowali siê przyczyn¹ takiej sytuacji.
Wójt Gminy wyjaœniù szczegóùowo przyczyny zaistniaùej sytuacji.
Henryk Mazur Przewodnicz¹cy Rady Gminy zapoznaùa radnych z treœci¹ projektu uchwaùy.
- projekt uchwaùy w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/197/05 Rady Gminy
Marciszów z dnia 14 listopada 2005 r.
Krystyna Magda Skarbnik Gminy przypomniaùa szczegóùy zadania dot. budowy œwietlicy w
Ciechanowicach oraz przybli¿yùa zaproponowane zmiany w projekcie uchwaùy dotycz¹ce
przesuniêcia terminu z 2006 r w, którym miaùa zostaã opracowana dokumentacja na zadanie
„adaptacji pomieszczeñ remizy OSP w Pastewniku na œwietlicê wiejsk¹ oraz zmianê okresu
realizacji zadania z 2006-2008, na 2007-2008.
Przypomniaùa, ¿e jest ju¿ podpisana umowa na dotacjê w Ciechanowicach, a nie dokonuj¹c
powy¿szego ruchu czyli przesuniêcia œrodków jak ju¿ wspomniaù Wójt nale¿aùoby zrezygnowaã z
tego zadania i zwróciã dotacjê , a byùoby szkoda. Dlatego uwa¿a, ¿e lepiej zrezygnowaã czasowo z
wykonania dokumentacji na adaptacjê pomieszczeñ remizy w Pastewniku i opracowaã j¹ w 2007 r a
w 2008 próbowaã realizowaã. Zwróciùa te¿ uwagê na to , ¿e zadanie to musi byã zrealizowane z
wùasnych œrodków po czym nale¿y zùo¿yã wniosek na dotacjê. W zwi¹zku z tym , ¿e gminy nie staã
na drugi przetarg ,a termin realizacji zadania upùywa pod koniec paêdziernika st¹d równie¿
propozycja zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Przypomniaùa, ¿e do momentu zwrotu
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Rada bêdzie uwa¿aùa za stosowny.
-projekt uchwaùy w sprawie : wprowadzenia zmiany do Uchwaùy bud¿etowej gminy
Marciszów na rok 2006
Powy¿szy projekt wi¹¿e siê z limitem wydatków gminy Marciszów na lata 2006-2008 zawartych w
projekcie uchwaùy.
- Zmiany w bud¿ecie gminy
Proponuje do kwoty 20.000 tys w ramach zmian w bud¿ecie zwiêkszyã kwotê 7.000 tys, a¿eby
zapewniã inspektora nadzoru , bo taki jest wymóg.
Do przedstawionych wyjaœnieñ i propozycji projektów uchwaùy radni nie wnieœli uwag.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy poddaù pod gùosowanie propozycjê Wójta Gminy dot.przgùosowania
blokiem projektów uchwaù , która radni przyjêli jednogùoœnie.
Rada w glosowaniu blokiem jednogùoœnie przyjêùa projekty uchwaù, które stanowi¹ zaù¹cznik nr 2,3 i
4 do protokoùu.
Ad.4. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Adam Ry¿owski
Zwróciù siê w sprawie kolorowych jeziorek rozje¿d¿anych w dalszym ci¹gu przez 14 pojazdów
krosowców, co miaùo miejsce w okresie œwi¹tecznym w czasie pobytu tam radnego. Radny zgùosiù
ten fakt na policjê jednak byùo za pó¿no ¿eby ich zatrzymaã.Prosi Wójta jako wùaœciciela terenu o
interwencjê.
W sprawie szkód popowodziowych poprosiù o zajêcie siê drog¹ wczeœniej zgùaszan¹ z tyùu jeziorek
gdzie jest metrowa wyrwa oraz drog¹ do budynku nr 56 w Wieœciszowicach.
W sprawie artykuùu w ostatnim numerze Tygodnika Regionalnego na temat podwy¿ki wody gdzie
zostaùo stwierdzone, ¿e „gdyby Rada Gminy nie podjêùa jakichœ tam decyzji to woda byùaby tañsza ,
w zwi¹zku z tym prosi o dokumenty potwierdzaj¹ce, ¿e gdyby Rada zagùosowaùa inaczej woda
byùaby tañsza , poniewa¿ jest czùonkiem zespoùu ds. WZWiK stwierdza, ¿e ¿adnych takich
materiaùów z , których by to wynikaùoby , ze woda ma byã tañsza nie otrzymaù ”. Wedùug oceny
radnego artykuù zostaù tak sformuùowany, ¿e to Rada jest winna , ¿e zostaùa zwiêkszona cena wody.
Wójt Gminy w odpowiedzi poinformowaù , ¿e równie¿ dzwoniù w sprawie krosowców na Policjê
jednak nikt nie odbieraù telefonu w rozmowie z mieszkañcem , mieszkaniec wyraziù strach gdyby
miaù zwracaã uwagê krosowcom.
W spr.drogi przyjedzie komisja i okreœl¹ stan.
W spr.ceny wody poinformowaù , ¿e powodem jest brak statutu. Przy okazji zapoznaù ze
szczegóùami aktualnej sytuacji w poczynaniach WZWiK.
Radny Adam Ry¿owski
Uwa¿a, ¿e nie powinno siê udzielaã wypowiedzi skaùaniaj¹cych do myœlenia spoùeczeñstwo, ¿e to
Rada Gminy jest winna podwy¿ce wody równie¿ stwierdziù, ¿e nale¿y siê okreœliã jednoznacznie ,a
nie mówiã na zebraniu wiejskim co innego ,a w prasie znajduj¹ siê inne stwierdzenia i prosi ¿eby
nie mieszaã ludziom w gùowie. Uwa¿a, ¿e nale¿y pozostawiã byùe sprawy w tyle , a zaj¹ã siê
obecnymi problemami tak ¿eby byùo z korzyœci¹ dla wszystkich.
Stefan Zawierucha Wójt Gminy
Przypomniaù co mówiù i wyjaœniaù ludziom w sprawie wody na zebraniu w Wieœciszowicach i nie
ma siê to ni jak do tego co radny przedstawia oraz do obecnej sytuacji. Zaprosiù chêtnych radnych do
Urzêdu w celu zapoznania siê z dokumentami WZWiK.
Radny Mieczysùaw Skupiñski
Powróciù do dnia 28 grudnia 2005 r i przypomniaù prowadzone negocjacje w zespole i wówczas
byùa mowa o tym ,¿e woda bêdzie tañsza.
Radny Mirosùaw Wolak
Przypomniaù o podjêtej jednogùoœnie decyzji przez Radê o wyst¹pieniu ze Zwi¹zku w imiê jednoœci
decyzji , ¿eby Waùbrzych widziaù jednoœã Rady. Obecnie zdaniem radnego , przez takie stawianie
sprawy czyli wychodzi na to, ¿e jednoœci nie ma w Radzie i wygl¹da na to, ¿e radni s¹ wszystkiemu
winni bo gùosuj¹ , a Wójt nie jest radnym wiêc nie gùosuje i przypomniaù, ¿e gùosuj¹c wówczas za
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wykonaã zaczête inwestycje i na to w dalszym ci¹gu czeka i decyzji nie zmieni. Uwa¿a, ¿e Rada
mo¿e siê kùóciã i wspieraã jednak nie na zewn¹trz. Ponadto obecni na spotkaniu przedstawiciele
WZWiK dla radnego byli to panowie z nik¹d i przypomniaù , ¿e obiecanej pisemnej opinii § 61
ustawy o zaopatrzeniu w wodê radni nie otrzymali do dnia dzisiejszego.
Radna Krystyna Helfojer
Zwróciùa siê dlatego z zapytaniem do Wójta Gminy jak siê bêdzie czuù jak Rada napisze ripostê do
prasy , ¿e to byù pomysù Wójt ¿eby Rada tak zagùosowaùa.
Wójt Gminy
W odpowiedzi Wójt Gminy zapewniù o szacunku w stosunku do wszystkich radnych jednak sam
jest ekonomist¹ ponadto posiada ponadto uprawnienia in¿ynierskie wie ,co ile kosztuje wie inne
rzeczy dlatego przedstawiane szczegóùy prosi o przyjêcie do wiadomoœci.Jest wiêc w stanie
udowodnic, zê WZWiK nie jest w stanie w ¿aden ekonomiczny sposób uzasadniã cen wody , bo to
jest sztuka dla sztuki i jak radna K.Helfojer chce napisaã o wy¿ej przedstawionej kwestii to nie ma
problemu , bo ka¿dy ma prawo do tego. Nagle wszyscy zaczêli siê na wszystkim znaã dlatego prosi
ponownie o cierpliwoœã poniewa¿ jest wszystko wyliczone jednak nikt nie chce tego przyj¹ã do
wiadomoœci.
Przypomniaù te¿, ¿e wszystko co le¿aùo w gestii Wójta zostaùo wykonane i wysùane do Spóùki.
Radny Andrzej Mitczak
W zwi¹zku z powy¿sz¹ sytuacj¹ proponuje aby siê dobrze do wszystkiego przygotowaã ,a nie jak
dotychczas i wnioskowaù o zaproszenie przedstawicieli Zwi¹zku i Spóùki w celu przedstawienia
aktualnej sytuacji.
Radny Mieczysùaw Skupiñski
Zwróciù uwagê na fakt , ¿e jak bêdzie ju¿ inwestor strategiczny to Rada nie bêdzie ju¿ miaùa nic do
powiedzienia , i na zarzuty radnych , ¿e równie¿ gùosowaù za pozostaniem w Zwi¹zku
poinformowaù, ¿e jak inni radni gùosowaù za pozostaniem w Zwi¹zku w imiê jednoœci Rady.
Radny Adam Ry¿owski
Zwróciù siê wiêc z zapytaniem czy Waùbrzych dostarczyù Radzie plany inwestycyjne na 2006 r.
Wójt Gminy
W odpowiedzi zapoznaù z poczynionymi ustaleniami w tej sprawie m.in. wysùane pismo ¿¹daj¹ce
przedstawienia szczegóùowych wydatków na 2006 r i czeka ju¿ 2 miesi¹ce i przypomniaù dziaùania
sprzed 10 laty w sprawie WZWiK. : ceny wody, statut itp.Brak jest funduszu polsko –norweskiego.
Przedstawiù sytuacjê jak Gmina wygl¹daùaby gdyby nie byùa czùonkiem Zwi¹zku. Poinformowaù o
zaproszeniu przedstawicieli Waùbrzych na sesjê.
Radny Adam Ry¿owski
W zwi¹zku z powy¿sz¹ sytuacj¹ zdaniem radnego Rada Gminy Marciszów powinna pojechaã na
majowe Zgromadzenie do Waùbrzycha i pytaã o wszystko ¿eby wiedzieã , co zostaùo ujête w planie
i powinna mieã mo¿liwoœã wypowiedzenia siê na miejscu skoro nie udzielaj¹ odpowiedzi.
Ad.3.
Sprawy ró¿ne
Radny Andrzej Mitczak
Zwróciù siê w sprawie braku wysprz¹tania cmentarza w Ciechanowicach w okresie
przedœwi¹tecznym.
Rdany Mirosùaw Wolak
Zwróciù siê w sprawie rowu pùyn¹cego koùo Sùodowni.
Wojt Gminy poinformowaù , ¿e prace zostan¹ wykonane po 1 maja wspólnie z mieszkañcami.
Stefan Zawierucha Wójt Gminy
W spr. zarz¹dzania cmentarzami przypomniaù jak na poprzedniej sesji , i¿ odbêdzie siê przetarg na
zarz¹dcê cmentarza.
Radny Franciszek Rybiñski
Zgùosiù sprawê pozostawionych pni i trocin po wyciêtych drzewach przy drodze powiatowej.
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Przypomniaù o skùadaniu przez radnych oœwiadczeñ maj¹tkowych, którego ka¿da strona powinna
zostaã zaparafowana przez ka¿dego oœwiadczaj¹cego. Termin skùadania koniec kwietnia 2006r.
W zwi¹zku z wyczerpaniem porz¹dki obrad sesji Przewodnicz¹cy Rady Gminy dokonaù jej
zamkniêcia.
protokoùowaùa
Gra¿yna Dudczyk

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Henryk Mazur

PROTOKÓ£ Nr XLVIII/2006
z sesji Rady Gminy
odbytej w dniu 27 kwietnia 2006 r
w siedzibie Urzêdu Gminy w Marciszowie
Ad.1.
Otwarcie obrad sesji
Przewodniczyù Przewodnicz¹cy Rady Gminy radny Henryk Mazur, o godz.14.00 otworzyù obrady
sesji i po powitaniu uczestników obrad stwierdziù, ¿e zgodnie z list¹ obecnoœci w obradach
uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum pozwalaj¹ce na podejmowanie prawo mocnych decyzji.
Lista obecnoœci radnych i soùtysów stanowi zaù¹cznik nr 1 i 2 do protokoùu.
Ad.2.
Zatwierdzenie porz¹dku obrad.
Przewodnicz¹cy zapoznaù z zaproponowanym porz¹dkiem obrad i porosiù o ewentualne uwagi.
Radny Mirosùaw Wolak
Zaproponowaù wniesienie pod obrady Rady projekt uchwaùy w spr: stanowienia o kierunkach pracy
Wójta Gminy dotycz¹cego zawarcia zapisu w projekcie o wykorzystaniu 50 tys z przeznaczeniem
na wodoci¹gowanie wsi Ciechanowice.
W odpowiedzi Przewodnicz¹cy Rady Gminy poinformowaù , ¿e brak jest opinii prawnej na temat
projektu uchwaùy i proponuje, aby projekt ten zaistniaù w miesi¹cu maju.
Radny Mirosùaw Wolak
Stwierdziù, ¿e radni nauczeni zùym doœwiadczeniem podaù przykùad podtrzymuje wniosek o
wprowadzenie do porz¹dku obrad przedmiotowy projekt uchwaùy.
Stefan Zawierucha Wójt Gminy
W zwi¹zku z rozstrzygniêciem nadzorczym i stwierdzeniem niewa¿noœci § mówi¹cego o
skierowaniu uchwaù do publikacji / Nr XLVI/227/06 z dnia 31 marca 2006 r w sprawie zakresu i
formy informacji o przebiegu i wykonaniu planu finansowego SP ZOZ Marciszów za I póùrocze oraz
ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu i wykonaniu bud¿etu za I póùrocze , co nale¿y
odmówiã, poniewa¿ zapis ma brzmieã „ wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia zaproponowaù
wprowadzenie do porz¹dku obrad dwóch przygotowanych projektów uchwaù w celu
wyeliminowania wskazanej nieprawidùowoœci jako punkt 10 a i b.
Odnoœnie wniosku M.Wolaka uwa¿a, ¿e dzisiejsza sesja nie jest odpowiednia na podejmowanie tej
uchwaùy i zaproponowaù podjêcie jej w miesi¹cu maju , bo sprawa nie jest , a¿ taka pal¹ca tym
bardziej , ¿e w poùowie maja bêdzie wiêcej wiadomo na temat WZWiK zaznaczyù jednak , ¿e to
radni zadecyduj¹ o tym czy wprowadziã do porz¹dku powy¿szy wniosek.
W zwi¹zku z powy¿szym Przewodnicz¹cy Rady Gminy poddaù pod gùosowanie wniosek radnego
M.Wolaka dot. wprowadzenia do porz¹dku projekt uchwaùy o kierunkach pracy Wójta.
Rada Gminy w gùosowaniu 7 gùosami „za” , 6 gùosami „przeciwnymi „ , 2 gùosami
„wstrzymuj¹cymi „ zadecydowaùa o wprowadzeniu projektu uchwaùy do porz¹dku obrad, który
bêdzie punktem 10 porz¹dku.
Nastêpnie zaproponowaù gùosowanie nad wprowadzeniem dwóch uchwaù o , które wnosiù Wójt
Gminy.
Propozycja zostaùa przyjêta jednogùoœnie.
Ponadto Przewodnicz¹cy Rady zaproponowaù, aby przedstawienie informacji, n/t dopùat dla
rolników przez starszego specjalistê Marka Olszewskiego zostaùa przedstawione przed punktem, 4 o
czym radni zadecydowali jednogùoœnie.
Poddany pod gùosowanie z uwzglêdnieniem wszystkich propozycji zostaù przyjêty jednogùoœnie.
Ad.3.
Przyjêcie protokoùu z XLVII sesji.
W gùosowaniu Rada jednogùoœnie przyjêùa protokóù.
Ad.4.
Informacja Wójta Gminy i Przewodnicz¹cego Rady Gminy z prac miêdzy sesjami.
Wójt Gminy poinformowaù o odbytych nastêpuj¹cych spotkaniach :
- 2 spotaknia w WZWiK ,

-2- spotkanie we Wrocùawiu dot.ochrony przed powodziami Górnego Bobru ù¹cznie ze zbiornikiem w
Sêdzisùawiu zapoznaù ze szczegóùami,
- spotkanie n/t regulacji terenów w kamienioùomach,
- spotkanie z PKP gdzie sprawy zostaùy spowolnione w zwi¹zku, z czym spisano porozumienie,
- spotakanie z Nadleœnictwem w sprawie zadrzewiania przez okoùo 1000 drzew na terenie szkoùy
pod nadzorem Nadleœnictwa,
- zapoznaù ze szczegóùami sytuacji w WZWiK po interwencji Wójta n/t inwestycji w Marciszowie
otrzymaù materiaù , który bêdzie analizowaù i zaprosiù zainteresowanych do zapoznania siê
materiaùem , który znajduje siê u Wójta Gminy, poinformowaù, ¿e odbyùa siê sesja absolutoryjna
i Zarz¹d otrzymaù absolutorium. Dopiero po interwencji poinformowano o piœmie z Ministerstwa
które zaprasza do Warszawy w dniu 8 maja i zasygnalizowaù niebezpieczeñstwo nie wykonania
prac tym bardziej , ze Zgromadzenie Wspólników odbyùo siê w bardzo zùym tonie, na , którym
podjêto uchwaùê o obni¿eniu kapitaùu zakùadowego w stosunku 5 do 2 przeciwko byùa Gmina
Marciszów i Czarny Bór ma jednak nadziejê , ¿e pozostaùe gminy stan¹ na wysokoœci zadania. Na
posiedzeniu tym zwróciù uwagê oczywiœcie na Wieœciszowiece/ brak przyù¹czy , nie uporz¹dkowano
terenu / i Ciechanowice, na co stwierdzono, ¿e sprawa jest w Starostwie.
Stwierdziù, ¿e nie widaã pocz¹tkowego zaanga¿owania ze strony WZWiK .Ponadto oczekuje
pisemnych ustaleñ na przeprowadzone rozmowy o, których informowaù radnych z kierownikiem
prowadz¹cym inwestycje
Je¿eli tylko otrzyma te informacje ka¿demu radnemu przeka¿e jako strategiê zapisan¹ , poniewa¿
rozmowa nie jest jednoznaczna z tym, co wprowadzono do realizacji.
Radna Krystyna Helfojer
W zwi¹zku z przedstawieniem sytuacji , ¿e „jest tak, ¿le, i¿ gorzej byã nie mo¿e” zwróciùa siê z
zapytaniem do Wójta Gminy , co kierowaùo Wójtem , ¿e gùosowaù za udzieleniem absolutorium ?
Zarz¹dowi WZWiK
Wójt Gminy w odpowiedzi wskazaù na wskaêniki matematyczne ponadto wszystkie Komisje,
Rewizyjne i inne wyraziùy pozytywnie opinie w tej kwestii to zdaniem Wójta nie byùo powodu, aby
gùosowaã inaczej.
Nie jest rol¹ Wójta oceniaã postêpowanie innych szczególnie tych, którzy gùosowali przeciwko.
Ponadto przypomniaù, ¿e tylko oceniù sytuacjê, jaka jest w WZWiK , a , ¿e jest tak ¿le, ¿e nie mo¿e
byã gorzej oceniùa sama radna.Poinformowaù natomiast, ¿e gùosowaù zdaniem Wójta w wa¿niejszej
sprawie ,a mianowicie za nie obni¿aniem kapitaùu zakùadowego i zapoznaù ze szczegóùami
Radny Adam Ry¿owski
Ponowiù proœbê o dostarczenie radnym dokumentów z posiedzeñ WZWiK szczególnie protokoùy z
posiedzeñ.
Stefan Zawierucha Wójt Gminy
Zwróciù uwagê na to , ¿e jest to plik posortowanych dokumentów i proponuje ¿eby, kto siê tym
interesuje, aby w sali koùo gabinetu Wójta zapoznaùa siê z nimi.
Radny Mieczysùaw Skupiñski
Przypomniaù, ¿e protokoùy z posiedzeñ WZWiK znajduj¹ siê u pracownika Urzêdu Gminy p.Marka
Banasia i je¿eli radny ma chêã siê z nimi zapoznaã to mo¿e w ka¿dej chwili to zrobiã.
W zwi¹zku z powy¿szym Przewodnicz¹cy Rady zaproponowaù, aby jeden komplet dokumentów
znajdowaù siê w biurze Rady Gminy, za czym radni gùosowali 14 gùosami „za” , 1 gùos
„wstrzymuj¹cy” ,0 gùosów przeciwnych.
Radny Mirosùaw Wolak
Powróciù do wniosku Komisji Oœwiaty posadzenia 50 drzew na terenie szkoùy i czy obsadzanie
wspólnie z Nadleœnictwem, o, którym Wójt wy¿ej wspominaù traktowaã, ¿e to bêdzie jedna sprawa?
Wójt Gminy
W odpowiedzi poinformowaù , ¿e projekt szkoùy pozostaje i bêdzie integraln¹ czêœci¹ do
powstaj¹cego projektu.
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do protokoùu.
Uczestnicz¹cy w obradach sesji Marek Olszewski poinformowaù Radê o zadaniach, jakie wykonuje
na rzecz rolników Gminy Marciszów oraz zapoznaù ze szczegóùami dot. rolników.
Uczestnicy interesowali siê przeklasyfikowaniem gruntów rolnych , kontrolowaniem sposobu
wykorzystywania przez rolnika otrzymywanych dotacji i dopùatami do agroturystyki.
N zadane pytania zostaùy udzielone odpowiedzi.
Ad.5.
Festyn „ sport i zabawa” – stopieñ przygotowañ.
Z informacj¹ zapoznaù Przewodnicz¹cy Rady Gminy , która stanowi zaù¹cznik nr 4 do protokoùu.
Ad.6.
Ochrona Úrodowiska.
Z aktualn¹ sytuacj¹ zapoznaù Wójt Gminy.
Radna Jadwiga Adamczyk
Zwróciùa siê w sprawie ochrony dewastowanych kolorowych jeziorek przez krosowców i
motocyklistów , co mo¿e siê przyczyniã do takiej sytuacji , ¿e to miejsce nie bêdzie miaùo nic
wspólnego z wizytówk¹ naszej Gminy.
Stefan Zawierucha Wójt Gminy
Widzi wyjœcie w powoùaniu stra¿y gminnej , która by pilnowaùa i zarabiaùa na siebie poprzez
nakùadania mandatów i jest to jakieœ wyjœcie tym czasem widzi tu rolê policji oraz rozwa¿a
postawienie fotoradarów.
Radny Tadeusz Borowy
Zwróciù uwagê na to , ¿e fotoradar to urz¹dzenie kosztuj¹ce 80 tys ponadto musi byã
zalegalizowany, co poci¹ga za sob¹ kolejne koszty jest to zdaniem radnego piêkna myœl jednak
zdaniem radnego policjanta nie do zrealizowania.
Radny Adam Ry¿owski
Uwa¿a, ¿e koordynatorem tych dziaùañ musi byã u¿ytkownik.Zapoznaù siê z umow¹ z, której
wynika, ¿e za stan tego miejsca odpowiada u¿ytkownik, czyli Urz¹d Gminy. Dlatego uwa¿a, ¿e Wójt
Gminy powinien wyst¹piã do odpowiednich sùu¿b, czyli Nadleœnictwa , Policji w celu ukrócenia
tego procederu tym czasem z dzisiejszego Tygodnika Regionalnego dowiedziaù siê , ¿e
u¿ytkownikiem jest p.Kazimierz Angielski, dlatego radny pyta, kto jest u¿ytkownikem i zapoznaù z
aktualn¹ sytuacj¹
dot. zachowywania siê krosowców i motorzystów , którzy bezkarnie niszcz¹ teren ù¹cznie z
prywatnymi polami rolników. Zwraca siê, wiêc z proœb¹ do Wójta Gminy jako u¿ytkownika o
zareagowanie na ten stan rzeczy.
Radna Jadwiga Adamczyk
Zapoznaùa uczestników sesji maj¹cym miejsce zastraszaniem okolicznych mieszkañców przez
je¿d¿¹cych tam krosowców i motorzystów kiedy zwracali im uwagê na takie zachowywanie.
Wójt Gminy
Zna treœã spisanej umowy z Kazimierzem Angielskim , który jest dzier¿awc¹.
Zapoznaù radnych ze szczegóùami aktualnej sytuacji prawnej kolorowych jeziorek
Problem istniaù i istnieje dok¹d ktoœ nie zapùaci kary za takie zachowywanie siê, natomiast w
kontekœcie zgùoszonej sprawy przez radn¹ Jadwigê Adamczyk to niestety Urz¹d Gminy nie ma
mo¿liwoœci dziaùania mo¿e jedynie wysùaã pismo do Nadleœnictwa. Sprawa zastraszania zdaniem
Wójta to ju¿ niebezpieczeñstwo jednak to zadanie dla innych instytucji.
Radny Mirosùaw Wolak
Uwa¿a ,¿e dziaùania prawne powy¿ej zaproponowane nie przynios¹ rezultatu proponuje przeznaczyã
czêœã terenu dla je¿d¿¹cych.
Wójt Gminy
Przypomniaù, ¿e nie jest to teren gminy, lecz ICO Warszawa ,a obecnie trwaj¹ prace ustalaj¹c, bo s¹
tam tereny niczyje. Mo¿e jedynie jak wspomniaù wysùaã pisma do Nadleœnictwa, Rudawskiego
Parku Krajoznawczego i Policji ponadto mo¿e jeszcze postawiã tablice zakazuj¹ce wje¿d¿ania na
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Urzêdu Gminy.
Ad.7.
Sport i turystyka na terenie gminy
Szczegóùow¹ informacjê przedstawiù Wójt Gminy.
Zapoznaù z treœci¹ apelu Wójta Gminy Kùodzko dot. finansowania sportu LZS.
Wójt Gminy zwróciù uwagê na to , ¿e podobna sytuacja jest w caùej Polsce.
W zwi¹zku, z czym podejrzewa , ¿e zaczn¹ siê dziaùania w tej kwestii.
Radny Mirosùaw Wolak
Uwa¿a , ¿e nale¿y szukaã rozwi¹zania prawnego w tej kwestii ,a ponadto powinno siê monitowaã.
Innych pytañ i uwag nie zgùoszono.
Ad.7.
Sprawozdanie z prac Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Ze sprawozdaniem zapoznaùa Przewodnicz¹ca Komisji Rozwi¹zywania problemów Alkoholowych
Krystyna Kwiatkowska.
Poniewa¿ sprawozdanie byùo analizowane szczegóùowo na poszczególnych Komisjach , uwag nie
wniesiono.
Ad.8.
Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania bud¿etu za rok 2005. zaù-5 do protokoùu.
a/ dyskusja radnych nad przedstawionym sprawozdaniem,
b/ przedstawienie opinii RIO o przedùo¿onym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania
bud¿etu gminy za rok 2005 , zaù-6 do protokoùu,
c/ podjêcie uchwaùy o przyjêciu, b¹dê nie przyjêciu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania
bud¿etu gminy za 2005 r,
Ad.9. Absolutorium.
a/ wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy tytuùu
wykonania bud¿etu gminy za rok 2005, zaù-7 do protokoùu,
b/ opinia RIO do 05 , przedùo¿onego przez Komisjê Rewizyjn¹ wniosku o udzielnie Wójtowi
Gminy absolutorium za rok 2005, zaù-8 do protokoùu,
c/ podjêcie uchwaùy o udzielenie ,b¹dê nie udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2005 r.
Ad.8.
Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania bud¿etu za rok 2005, zaù-9 do protokoùu,
Henryk Mazur Przewodnicz¹cy Rady Gminy zaprosiù radnych do dyskusji nad sprawozdaniem
prosz¹c w pierwszej kolejnoœci o przedstawienie opinii n/t sprawozdania z wykonania bud¿etu za
2005 r Przewodnicz¹cego Komisji Rolnictwa i Bud¿etu.
Franciszek Rybiñski Przewodnicz¹cy Komisji Rolnictwa i Bud¿etu.
Zapoznaù Radê z pozytywn¹ opini¹ Komisji.
Stefan Zawierucha Wójt Gminy
Zaproponowaù tradycyjnie o pytania ze strony radnych do sprawozdania, po czym odniósù siê do
sprawozdania , które radni otrzymali du¿o wczeœniej.
Ustosunkowaù siê do dochodów i wydatków przybli¿aj¹c kwoty liczby i procenty.
Zwróciù uwagê na wykonane inwestycje w 2005 r / drogi , oœwietlenie Centrum/ i zaci¹gniête
kredyty , które zdaniem Wójta nie s¹ a¿ takie wysokie w stosunku do zaci¹ganych przez inne
gminy ,a ponadto s¹ kontrolowane jak te¿ wskazaù na mo¿liwoœci ich spùacania. Ponadto zaznaczyù,
¿e dziêki wykonaniu ró¿nych inwestycji szczególnie w oœwiacie Gmina nie musi siê, a¿ tak nimi
zajmowaã przez najbli¿ej lata.
Henryk Mazur Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Ponowiù wniosek o caùkowite wykorzystywanie œrodków z Funduszu Alkoholowego z
przeznaczeniem m.in. na dziaùalnoœã maj¹cych powstaã œwietlic. Zaznaczyù , ¿e chodzi o
zatrudnienie opiekuna w tych œwietlicach tym bardziej , ¿e maj¹ one powstaã w Ciechanowicach i
Wieœciszowicach , a ponadto z tego funduszu mo¿na opùacaã takie osoby. Zwróciù siê, wiêc z
proœb¹ do Komisji Oœwiaty , Sportu i Turystyki o stworzenie w przyszùoœci programu dla tych
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bud¿ecie ju¿ zaplanowaã te œrodki.
Jadwiga Adamczyk – Przewodnicz¹ca Komisji Oœwiaty , Sportu i Turystyki
Przypomniaùa, ¿e taki wniosek na jednym z posiedzeñ Komisja skùadaùa i uwa¿a, ¿e te programy
powstan¹ ju¿ po powstaniu tych œwietlic , bo œwietlice bêd¹ wiedziaùy najlepiej, co chc¹ robiã i jakie
maj¹ mo¿liwoœci, Komisja mo¿e nakreœliã kierunek , a opiekunowie bêd¹ wiedzieli, co chc¹ robiã.
Radny Tadeusz Borowy
Uwa¿a, ¿e nie nale¿y czekaã do przyszùego bud¿etu , lecz jeszcze z obecnego bud¿etu , tak jak
zaproponowaù na ostatnim posiedzeniu Komisji Oœwiaty starszy posterunkowy Waldemar Oszmian
z Kamiennej Górze, aby czêœã tych pieniêdzy przeznaczyã na przeciwdziaùanie narkomanii.
Tym bardziej , ¿e jest ju¿ taka grupa pod nazw¹ „Arka Noego”, która wprowadza i przedstawia w
sposób bardzo trafiaj¹cy do widza swoje programy n/t narkomanii. Proponuje zaproszenie tej grupy
jeszcze przed zakoñczeniem obecnego roku szkolnego, aby je przedstawiã dzieciom i mùodzie¿y.
Radny Adam Ry¿owski Przewodnicz¹cy Komisji Infrastruktury
Zwróciù siê z zapytaniem do Skarbnika Gminy o wyjaœnienie kwoty wpùywów ze sprzeda¿y
maj¹tku zawartych w sprawozdaniu i czy w tej kwocie jest zawarta kwota ze sprzeda¿y byùego
Oœrodka Zdrowia w Marciszowie i zdaniem radnego powinno to zostaã ujête w sprawozdaniu.
Ponadto zwróciù siê z zapytaniem w sprawie stanu prawnego pawilonu w Ciechanowicach i czy
zostaù ju¿ sprzedany ?
W sprawie obecnie funkcjonuj¹cego Oœrodka Zdrowia zwróciù siê z zapytaniem czy w
sprawozdaniu nie powinno byã przedstawionego bilansu koñcowego , bo w tym, który otrzymali
radni nie ma o tym mowy ?
Krystyna Magda Skarbnik Gminy
W odpowiedzi poinformowaùa, ¿e byùy Oœrodek Zdrowia zostaù sprzedany jako lokal u¿ytkowy w
2005 r i kwota ta jest ujêta w sprawozdaniu.
Na pytanie radnego czy w zwi¹zku z tym wùaœciciel obiektu nie musi wystêpowaã do Gminy o
przeksztaùcenie go na lokal mieszkalny Wójt Gminy odpowiedziaù radnemu , ¿e w tej sprawie
nale¿y wyst¹piã do Starostwa
W sprawie pawilonu w Ciechanowicach Skarbnik Gminy poinformowaùa , ¿e obiekt zostaù
sprzedany w roku 2006.
Odnoœnie sprawozdania SP ZOZ , Skarbnik Gminy poinformowaùa , ¿e to Oœrodek sporz¹dza
informacjê natomiast Gmina doù¹cza j¹ do swojego sprawozdania. Wyjaœniùa dalej , ¿e RIO
potrzebuje tylko krótk¹ informacjê na temat podmiotów , których Gmina jest organem
zaùo¿ycielskim/ u nas jest tylko Oœrodek Zdrowia / wiêc w takim ksztaùcie zostaùa sporz¹dzona.
Poinformowaùa , ¿e skrócony te¿ zostaù termin skùadania sprawozdania z 31 marca do 20 marca ,a w
momencie posiadania przez Gminê sprawozdania z wykonania bud¿etu , SP ZOZ nie maj¹ jeszcze
sporz¹dzonego dokùadnego bilansu .Dodaùa, ¿e w 2006 r ta informacja bêdzie ju¿ wygl¹daùa inaczej
w zwi¹zku ze zmian¹ ustawy o finansach publicznych.
Radny Adama Ry¿owski zwróciù uwagê na to, ¿e w planie bud¿etowym na 2005 r zakùadano doœã
powa¿n¹ zdaniem radnego kwotê 1.000.000 zù ze sprzeda¿y mienia , a wykonanie jest 10% ,czy
wiêc powstaùa sytuacja nie jest niepokoj¹ca ?
Krystyna Magda Skarbnik Gminy
Stwierdziùa w odpowiedzi , ¿e niestety nie sprzedano obiektów tak jak zakùadano ponadto wiadomo
byùo, ¿e nie zrealizuje siê budowy oczyszczalni œcieków w roku, 2005 wiêc z planu to zdjêto,
dlatego kredyty , które planowano zaci¹gn¹ã w wy¿szej kwocie równie¿ nie zaci¹gniêto.
Przypomniaùa , ¿e bud¿et to plan, wiêc planujemy, a ¿e z ró¿nych wzglêdów i okolicznoœci nie
mo¿na go pó¿niej zrealizowaã to tak bywa.
Innych uwag i zapytañ do sprawozdania radny nie zgùosiù.
Radna Jadwiga Adamczyk Przewodnicz¹ca Komisji Oœwiaty, Sportu , Kultury i Turystyki
Zwróciùa siê z zapytaniem o kwotê w oœwiacie przeznaczon¹ na przyuczenie mùodocianych do
zawodu , czy kwota ta obci¹¿a konto oœwiaty i czy jest refundowana z Urzêdu Pracy ?
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dofinansowanie na to zadanie z Urzêdu Wojewódzkiego.
Innych uwag do przedstawionego sprawozdania radna nie zgùosiùa.
Radny Mirosùaw Wolak
Porównaù wykonanie do planu na dzieñ 31 grudnia i uznaù , ¿e uwzglêdniono wszelkie zmiany ,
które zaistniej¹ i stwierdziù, ¿e one siê zbiegaj¹. Jednak z przykroœci¹ stwierdziù , ¿e to, co siê staùo
na ostatnim posiedzeniu Komisji Oœwiatowej , to, pomimo, ¿e jest radnym ju¿ czwart¹ kadencjê to
zachowanie takie nie miaùo miejsca. Doszùo do tego , ¿e Komisja Oœwiaty nie miaùa mo¿liwoœci
przeanalizowania bud¿etu na 2 dni przed sesj¹ , poniewa¿ zostaùa wyproszona z sali narad.
Poniewa¿ miaù kilka pytañ to jednak nie stworzono radnemu mo¿liwoœci, aby otrzymaã na nie
odpowiedzi.W zwi¹zku z tym , ¿e byù na niej obecny Przewodnicz¹cy Rady Gminy poprosiù o
wyjaœnienie zaistniaùej sytuacji.
Radny Mieczysùaw Skupiñski czùonek Komisji Rewizyjnej
Przypomniaù wszystkim , ¿e posiedzenie Komisji Oœwiaty zaczyna swoje posiedzenie o godzinie
12.15, natomiast Komisja Rewizyjna, której jest czùonkiem o godzinie 14.30, dlatego zdaniem
radnego Komisja powinna tak rozdysponowaã czas, aby siê w nim zmieœciã.
Radny Zbigniew B¹kowicz czùonek Komisji Rewizyjnej
Zapoznaù Radê z zaistniaù¹ sytuacj¹ , stwierdzaj¹c, ¿e po wypowiedzi Mirosùawa Wolak ma
mieszane uczucia w tej sprawie, poniewa¿ zostaùy jak wspominaù radny M.Skupiñski wczeœniej
ustalone godziny posiedzeñ i nale¿y tego przestrzegaã. Tym czasem czùonkowie Komisji Rewizyjnej
przyszyli na posiedzenie , które miaùo rozpocz¹ã siê o godz.14.30 , a weszli na salê o godzi 14.40 i
wówczas nie byù omawiany bud¿et , lecz tematy zastêpcze i m.in. mówiono o sùu¿bie zdrowia i
pielêgniarce œrodowiskowej , która nie odwiedza chorego, dlatego zdaniem radnego powinno siê
szanowaã nawzajem i nie stwierdzaã, ¿e przez poprzednie kadencje coœ takiego nie miaùo miejsca.
Radny Adam Ry¿owski / , uczestniczyù w posiedzeniu Komisji Oœwiaty/
Przytoczyù zapis Statutu Gminy mówi¹cy o tym, ¿e Przewodnicz¹cy Rady Gminy zapewnia
pomieszczenie pracuj¹cym Komisjom Rady i zdaniem radnego nie byùo problemu ¿eby przejœã do
innej maùej sali narad. Poinformowaù , te¿ radnego B¹kowicza , ¿e powodem przedùu¿enia siê
posiedzenia Komisji Oœwiaty byùo omawianie patologii spoùecznej i stwierdziù, ¿e radni , którzy
czùonkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymali prawa gùosu od Przewodnicz¹cej Komisji i tak to
robiùy ,a gdyby tego nie zrobiùy , Komisja Oœwiaty zakoñczyùaby siê o przewidywanej porze.
Poinformowaù te¿ o propozycji skierowanej do Przewodnicz¹cego Rady radnego przez radnego
M.Wolak o przygotowanie zastêpczego pomieszczenia , co Przewodnicz¹cy Rady potwierdziù i
poinformowaù, ¿e w przyszùoœci gdyby miaùa miejsce taka sytuacja to mo¿na te¿ skorzystaã z biura
Rady Gminy.
Radna Jadwiga Adamczyk
Nie zgodziùa siê ze stwierdzeniem radnego Z.B¹kowicza, i¿ byùy omawiane tematy zastêpcze ,
poniewa¿ byù to temat bie¿¹cy i bardzo wa¿ny , bo poruszana byùa kwestia osoby le¿¹cej , która
chciaùaby, aby przynajmniej raz w miesi¹cu pielêgniarka j¹ odwiedziùa.
Radny Zbigniew B¹kowicz
Potwierdziù, ¿e temat jest bardzo wa¿ny jednak stwierdziù, ¿e Przewodnicz¹ca Komisji Oœwiaty
mówi nie prawdê n/t braku odwiedzin u chorej pielêgniarki œrodowiskowej i zaproponowaù
zaproszenie zainteresowanych osób na posiedzenie Komisji , które to potwierdz¹.
Radna Jadwiga Adamczyk
Stwierdziùa w odpowiedzi, ¿e posiada inne informacje na ten temat i ma prawo te sprawy
przedstawiaã , bo jest przedstawicielem wsi wybranym przez jej mieszkañców. Je¿eli jest to
niezgodne to mo¿na to wyjaœniã.
Henryk Mazur Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Przerwaù dyskusjê na powy¿szy temat proponuj¹c rozwi¹zanie jej na najbli¿szym posiedzeniu i
zaproponowaù omawianie nastêpnego punktu porz¹dku obrad.
b/ przedstawienie opinii RIO o przedùo¿onym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania
bud¿etu gminy za rok 2005.
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Orzekaj¹cego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocùawiu z 31 marca 2006 roku w sprawie
opinii o przedùo¿onym przez Wójta Gminy Marciszów sprawozdaniu z wykonania bud¿etu gminy
Marciszów za 2005 r.
c/ podjêcie uchwaùy o przyjêciu b¹dê nie przyjêciu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania
bud¿etu za rok 2005.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy zapoznaù radnych z treœci¹ projektu uchwaùy w sprawie : przyjêcia
sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy Marciszów za 2005 r.
Rada Gminy na , ogólny skùad 15 radnych w obecnoœci 15 radnych uczestnicz¹cych w obradach sesji
gùosowaùa w sposób nastêpuj¹cy : 10 gùosami „za” , 3 gùosy „przeciwne” / radni Andrzej mItczak ,
Mirosùaw Wolak, Adam Ry¿owski/ ,2 „wstrzymuj¹ce”, / radne Jadwiga Adamczyk , Krystyna
Helfojer/za przyjêciem projektu uchwaùy w sprawie przyjêcia sprawozdania z wykonania bud¿etu za
2005 r, która stanowi zaù¹cznik nr 11 do protokoùu.
W zwi¹zku z powy¿szym zostaùa podêta uchwaùa Nr XLVIII/232/06 w sprawie przyjêcia
sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za 2005 rok.
Ad.9.
Absolutorium
a/ wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytuùu
wykonania bud¿etu gminy za rok 2005.
Wniosek o udzielenie absolutorium zostaù przygotowany przez Komisje Rewizyjn¹.
Z powodu choroby gardùa Przewodnicz¹cej Komisji z jego treœci¹ zapoznaù Radê Z-ca
Przewodnicz¹cej radny Waldemar Krzywniak.
b/ przedstawienie opinii RIO do przedùo¿onego przez Komisjê Rewizyjna wniosku o udzielenie
absolutorium za rok 2005.
Z treœci¹ Uchwaùy Nr 1-110 Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocùawiu z 11 kwietnia 2006 r
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marciszów w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 r zapoznaù Radê radny Waldemar Krzywniak.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy poddaù pod gùosowanie projekt uchwaùy w sprawie : udzielnia
absolutorium za 2005 r.
Rada Gminy na ogólny skùad 15 radnych w obecnoœci 15 radnych uczestnicz¹cych w obradach sesji
gùosowaùa w sposób nastêpuj¹cy : 10 gùosami „za” , 3 gùosami „przeciwnymi„/ radni Andrzej
Mitczak, Mirosùaw Wolak . Adam Ry¿owski/, 2 gùosami wstrzymuj¹cymi,/ radne Krystyna Helfojer
Jadwiga Adamczyk/ , która stanowi zaù¹cznik nr 8 do protokoùu.
W zwi¹zku z powy¿szym zostaùa podjêta uchwaùa Nr XLVIII/233/06 w sprawie : udzielenia
Wójtowi Gminy Marciszów absolutorium za rok 2005.
Stefan Zawierucha Wójt Gminy podziêkowaù radnym za udzielenie absolutorium i zaznaczyù, ¿e jest
mu przykro, ¿e troje radnych jednak nie potrafiùo wznieœã siê na wy¿yny i nie doceniùo tego, co
zostaùo wykonane , a jest tym bardziej przykro Wójtowi , ¿e rok 2005 byù bardzo trudny, co widaã
goùym okiem ,a jest to ostatnie absolutorium. Pogratulowaù tupetu i odwagi i uznaù , ¿e jest to
odzwierciedleniem przebiegu caùego okresu kadencji i niech tak pozostanie. Mimo wszystko ¿yczyù
wszystkim wszystkiego najlepszego.
Ad.10.
Podjêcie uchwaù w sprawach :
- stanowienia o kierunkach pracy Wójta Gminy Marciszów.
Uczestnicz¹cy w obradach sesji mecenas Robert Greb wyjaœniù i poinformowaù radnych , ¿e o
zmianach jakie nale¿y dokonaã w projekcie uchwaùy zùo¿onym przez radnych, który dotyczy
niemo¿noœci istnienia w niej zapisu okreœlaj¹cego kwotê z przeznaczeniem na wodoci¹gowaniem
Ciechanowicach poinformowaù, ¿e nale¿y dokonaã zmiany tego zapisu.
Wójt Gminy poprosiù o pozostawienie tego projektu na sesjê w maju wczeœniej doprecyzowuj¹c jej
treœã i zaznaczyù , ¿e nie chce tego w kontekœcie czy Wójt ma racjê , czy nie, lecz po to ¿eby byùo
wszystko prawidùowo jak te¿ po to, ¿e obecna sesja jest sesj¹ absolutoryjn¹ -uroczyst¹ , jednak radni
przegùosuj¹ czy przesun¹ã na sesjê majow¹ czy w dniu dzisiejszym j¹ dopracowaã.
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Zwróciù siê z zapytaniem do mecenasa czy du¿o czasu potrzebuje na doprecyzowanie projektu
uchwaùy, który wpùyn¹ù do biura Rady w dniu 11 kwietnia 2006 skoro do tej pory nie znalazù czasu
¿eby projekt przeanalizowaã, a okres czasu byù zbyt dùugi na to ¿eby nie zaistniaùa odpowiedê.
Wnioskuje o doprecyzowanie projektu uchwaùy zgodnie z sugesti¹ mecenasa i poddanie projektu
uchwaùy pod gùosowanie Rady w dniu dzisiejszym.
Wójt Gminy poinformowaù, ¿e projekt uchwaùy byù analizowany przez mecenasa jak tylko wpùyn¹ù
do biura Rady jednak podjêto decyzjê o gùosowaniu nad ni¹ na sesji w miesi¹cu maju. Dodaù
ponadto , ¿e je¿eli Rada chce pracowaã nad projektami uchwaù w czasie sesji absolutoryjnej chc¹
sobie udowadniaã , ¿e ktoœ ma racjê , a ktoœ jej nie ma to niech tak zostanie.
Radny Adam Ry¿owski
W swojej wypowiedzi stwierdziù, ¿e jest po to ¿e, w przeszùoœci pomimo wnioskowania radnych
decyzja zostaùa zmieniona / chodziùo o wyposa¿enie biura Rady, / i jest ,to tylko, dlatego ¿e radni
obawiaj¹ siê podobnej sytuacji.
Po przerwie.
W zwi¹zku z zaistnieniem w porz¹dku obrad przedmiotowego projektu uchwaùy Przewodnicz¹cy
Rady Gminy przedstawiù poprawiony przez mecenasa w § 1 pkt.1 projektu uchwaùy i poddaù pod
gùosowanie radnych wniosek radnego o przegùosowaniu projektu w dniu dzisiejszym Mirosùawa
Wolaka, który zostaù przyjêty 11 gùosami „za” , 2 gùosami „przeciwnymi” , 2 gùosami
„wstrzymuj¹cymi „.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy zapoznaù Radê z poprawionym przez mecenasa projektem uchwaùy ,
który Rada w gùosowaniu przyjêùa 10 gùosami „za” , 2 gùosami „przeciwnymi”, 3 gùosami
„wstrzymuj¹cymi, która stanowi zaù¹cznik nr 12 do protokoùu.
- projekt uchwaùy w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLVI/227/06 z dnia 31
marca w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu i wykonaniu planu
finansowego SP ZOZ Marciszów za I póùrocze.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy poddaù pod gùosowanie Rady projekt uchwaùy, który zostaù przyjêty
jednogùoœnie i stanowi zaù¹cznik nr 13 do protokoùu.
- projekt uchwaùy w sprawie : wprowadzenia w Uchwale Nr XLVI/228/06 z dnia 31 marca
2006 r w sprawie : ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania bud¿etu za I
póùrocze.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy poddaù pod gùosowanie Rady projekt uchwaùy, który zostaù przyjêty
jednogùoœnie i stanowi zaù¹cznik nr 14 do protokoùu.
Ad.10
Interpelacje i zapytania radnych
Nie zgùoszono.
Ad.11.
Sprawy ro¿ne.
Henryk Mazur Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Zapoznaù z treœci¹ odpowiedzi, jakiej udzieliù na zùo¿one pismo i zapytania z poprzedniej sesji
radnemu Adamowi Ry¿owskiemu.
Zapoznaù z treœci¹ pisma Starostwa Powiatowego dot.doposa¿enia Szpitala Powiatowgo w
Kamiennej Górze. Zaproponowaù rozwa¿enie sprawy przez poszczególne Komisje Rady.
Przypomniaù o skùadaniu oœwiadczeñ maj¹tkowych przez radnych i parafowaniu ka¿dej strony i
innych niezbêdnych szczegóùach.
Zdaù relacjê z uczestnictwa w Zwi¹zku Gmin Wiejskich ze szczegóùami zapozna na nastêpnej sesji
materiaùy s¹ dostêpne w Biurze Rady Gminy.
Soùtys Domanowa Anna Krêpa
Jako przedstawicielka soùtysów zrelacjonowaùa spotkanie ze spotkania Soùeckiej Rady Krajowej i
zapoznaùa z wnioskami i propozycjami Rady w, którym uczestniczyùa w dniu 2 kwietnia 2006 w
Warszawie.
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pracowaã osoby nie bêd¹ce soùtysami.
Soùtys Úwidniak Tadeusz Pociecha
Zwróciù siê z proœb¹ do Wójta Gminy w sprawach :
- postawienia znaku drogowego ograniczaj¹cego tona¿ na drodze gminnej, która jest rozje¿d¿ana
tatrami oraz przypilnowaã daty gwarancji jej naprawy przypominaj¹c, o poùamanych przepustach,
- poprosiù o transport w celu wywiezienia œmieci przy cmentarzu,
Radna Jadwiga Adamczyk
Zwróciùa siê z proœb¹ do Przewodnicz¹cego Rady Gminy o poinstruowanie radnych , którzy
zdaniem radnej „wtargnêli „ na posiedzenie Komisji Oœwiaty w dniu 25 kwietnia 2006.
Stwierdziùa , ¿e owszem mog¹ uczestniczyã w posiedzeniu jednak powinni poczekaã na udzielenie
gùosu i zwróciùa uwagê na fakt, ¿e w czasie posiedzenia Komisji Oœwiaty w momencie, kiedy
rozmawiaùa z kierownikiem GOPS n/t odwiedzenia chorej przez pielêgniarkê œrodowiskow¹
otrzymaùa instrukcjê od radnych , ¿e nie s¹ od tego ,a radny Franciszek Rybiñski nie otrzymawszy
gùosu stwierdziù, ¿e tak¹ chor¹ nale¿y umieœciã w Domu Opieki , co nie bardzo spodobaùo siê
Przewodnicz¹cej Komisji , poniewa¿ uwa¿a , ¿e mieszkañcy maj¹ prawo do uzyskania pomocy
sùu¿b, które s¹ do tego powoùane.
Ponadto prosi Wójta Gminy / zgùaszaùa sprawê kilkakrotnie u p.Popardowskiego/ o spowodowanie
aby w okolicy remizy w Wieœciszowicach dokonaã naprawy siatki ogrodzeniowej , która ulegùa
zniszczeniu w czasie wycinki drzewa przez firmê skierowan¹ do tych prac przez Urz¹d Gminy
jeszcze jesieni¹ u.r. jednak do dziœ nic nie zrobiono.
Radny Franciszek Rybiñski
Odniósù siê do sprawy zaistniaùej na posiedzeniu Komisji Oœwiaty i stwierdziù, ¿e” Komisja pomyliùa
pojêcia, co do niej nale¿y , bo zdaniem radnego jest od tego Komisja Zdrowia , Spoùeczna itd.”
Henryk Mazur Przewodnicz¹cy Rady Gminy
Uwa¿a, ¿e ka¿dy radny powinni posiadaã kulturê osobist¹ i wiedzieã jak ma siê zachowaã i zwróciù
siê do wszystkich radnych o zachowywanie siê zgodnie ze statutem tzn. podnosz¹c rêkê do góry,
je¿eli chce siê zabraã gùos ,a wówczas nie bêdzie problemów i konfliktów.
Radny Mirosùaw Wolak
Pogratulowaù Wójtowi Gminy uzyskania absolutorium i uwa¿a, ¿e w imiê jednoœci nie powinno siê
zajmowaã takiego samego zdanie, stwierdzaj¹c, ¿e istnienie opozycji jest mobilizuj¹ce i wrêcz
po¿¹dane w ka¿dych strukturach. Przypomniaù o braku mo¿liwoœci do dyskusji nad bud¿etem ,a ma
do tego prawo, poniewa¿ jest radnym i nie musi tak gùosowaã jak wszyscy.
Radna Czesùawa Olejniczak – Przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej
W swojej wypowiedzi n/t zaistniaùej sytuacji stwierdziùa , ¿e pomimo wczeœniejszych ustaleñ
terminów jak te¿ godzin posiedzeñ Komisji niepotrzebnie siê je czasami wydùu¿a jednak ma
nadziejê, ¿e siê to nie powtórzy. Jednoczeœnie zwróciùa siê z proœb¹ o prê¿niejsze przygotowywanie
ka¿dego posiedzenia Komisji ,a na pewno wszyscy bêd¹ zadowoleni.
Radny Zbigniew B¹kowicz
Wyjaœniù radnej J.Adamczyk , ¿e nie chodziùo radnemu o to, ¿eby Komisja Oœwiaty nie poruszaùa
tematu odwiedzin chorej przez pielêgniarkê œrodowiskow¹ ,tym bardziej, ¿e po zasiêgniêciu
informacji na ten temat wie, ¿e chora jest odwiedzana. Radnego poruszyùo stwierdzenie radnego
M.Wolaka, ¿e stwierdziù, i¿ nie miaù mo¿liwoœci podyskutowania nad bud¿etem tym bardziej, ¿e z
tego, co siê orientuje, to Komisja nawet nie miaùa w porz¹dku posiedzenia tematu omawiania
sprawozdania z realizacji bud¿etu. Przeprosiù Przewodnicz¹c¹ Komisji Oœwiaty, je¿eli uznaùa, ¿e ze
strony radnego byùo oburzenie w stosunku do zajêcia siê przez Komisjê Oœwiaty chor¹ osob¹.
Krystyna Kwiatkowska – Sekretarz Gminy
Poinformowaùa radnych o obowi¹zku zùo¿enia przez radnych oœwiadczeñ maj¹tkowych na dwa
miesi¹ce przed upùywem kadencji.
Radna Czesùawa Olejniczak
Zwróciùa siê w sprawie drogi kolejowej przy torach w Sêdzisùawiu, kiedy bêdzie remontowana tym
bardziej , ¿e jest ju¿ projekt.
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w tej sprawie.
Radny Mirosùaw Wolak
Zwróciù siê z zapytaniem, kto jest wùaœcicielem ruin w Ciechanowicach oraz w sprawie wykonania
prac przez pracowników interwencyjnych przy porz¹dkowaniu szamb ekologicznych .koùo mostu
w ogródkach w Ciechanowicach.
Radny Tadeusz Borowy
Zwróciù siê w sprawie pozostawionego budynku po p.Dulak w Marciszowie.
W odpowiedzi poinformowano, ¿e sprawa jest budynku w Marciszowie jest w toku.
Wójt Gminy przypomniaù, ¿e nie wszystko mo¿e gmina , bo s¹ wùaœciciele prywatni i odpowiednie
sùu¿by do niektórych spraw.
Sprawa jest trudna, poniewa¿ zlikwidowano prace publiczne ,a interwencyjne s¹ niekorzystne dla
Gminy, jednak bêd¹ prace spoùeczno-u¿yteczne na 10 godzin tygodniowo dla bezrobotnych , którzy
pobieraj¹ zasiùek w Opiece Spoùecznej w ramach, których bêd¹ wykonywane niektóre prace.
Wnioski i ustalenia :
Tadeusz Pociecha soùtys Úwidnika
- sprawa postawienia znaku drogowego ograniczaj¹cgo tona¿ na drodze gminnej , kontrolowaã datê
gwarancji oraz wywieêã œmieci znajduj¹ce siê przy cmentarzu w Úwidniku.
Na wniosek radny Adama Ry¿owskiego ustalono, ¿e protokoùy z posiedzeñ WZWiK bêd¹ dostêpne
do zapoznania w biurze Rady Gminy.
Radna Jadwiga Adamczyk
Zwróciùa siê w sprawie naprawienia siatki ogrodzeniowej przy remizie stra¿ackiej w
Wieœciszowicach, zniszczonej podczas œcinania drzew.
Sprawa powiadomienia Nadleœnictwa, Rudawskiego Parku Krajobrazowego , Policji o istniej¹cej
sytuacji dot.rozje¿d¿ania kolorowych jeziorek w Wieœciszowicach oraz sprawdziã stan prawny.
Radny Mirosùaw Wolak
Ponagliù sprawê ruin oraz szamb ekologicznych w Ciechanowicach.
Radny Tadeusz Borowy
Zaproponowaù jeszcze w b.r. szkolnym zaprezentowania programu n/t narkomanii dzieciom i
mùodzie¿y przez grupê „Arka Noego”
W zwi¹zku z wyczerpaniem porz¹dku obrad sesji Przewodnicz¹cy dokonaù jej zamkniêcia.
protokoùowaùa
Gra¿yna Dudczyk
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