
Protokół Nr 29/2009
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

odbytego w dniu 31 sierpnia 2009 roku

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz zaproszeni goście wg listy obecności      
                                                                                                       (zał. nr 1 ).

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji
                                                                                                                                        (zał. nr 2).

Przewodniczący Komisji – zaproponował, aby w pierwszej kolejności rozpatrzeć temat dotyczący 
rozważenia przejęcia przez gminę dróg będących własnością Agencji Nieruchomości Rolnych w 
związku z obecnością mieszkańców zainteresowanych tym tematem.

W/w propozycja przyjęta została w formie głosowania pozytywnie jednogłośnie w obecności 
14 członków Komisji.

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.

Ad. 3 

Pan Tomasz Olejnik Naczelnik Wydziału T-I -  poinformował, że współpracujemy z Agencją 
Nieruchomości Rolnych, w ubiegłym roku przejęliśmy drogę w Wierzbicy Górnej, udało nam się 
pozyskać dofinansowanie do remontu tej drogi prawie w 100 %, 
- podczas posiedzenia roboczego w protokole zapisano, że będziemy przejmować drogi, których 
remont może być dofinansowany, między innymi w Gierałcicach, Rożnowie i Krzywiczynach,
- nie chcemy przyjmować wszystkich na raz by móc pozyskiwać dofinansowanie.

Pan Nowak – zwrócił uwagę, że we wszystkich miejscowościach są takie drogi.

Pan Olejnik – stwierdził, że chcemy zrobić tam gdzie korzysta najwięcej użytkowników.

Pan Włos – pytał, co to za droga w Gierałcicach od krzyża łącząca z przysiółkiem Gierałcice Małe, 
czy droga ta ma szanse na dofinansowanie?

Pan Olejnik – stwierdził, że jest to droga użytku rolniczego, zakłada że ma możliwość 
dofinansowania.

Pan Włos -  podkreślił, że droga ta łączy dwie miejscowości i jest obejściem Wołczyna, 
- czy mamy jakiś plan perspektywiczny odnośnie przejmowania dróg?

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że jeśli chodzi o pozyskiwanie środków z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych to głównie brana jest argumentacja dojazd do pól.

Pan Olejnik – stwierdził, że przykładem drogi dojazdowej do pól jest droga Krzywiczyny – 
Świniary ale również łączy dwie miejscowości i mieszkańcy mają drogę.

Pan Bogdanowicz – zwrócił uwagę, że z Polkowskiego do Świniar też jest skrót dla mieszkańców 
i jest to droga dojazdowa do pól.



Pan Olejnik – stwierdził, że więcej mamy takich dróg np. z Brun do Komorzna, 
-  niestety  w  Wieloletnim  Planie  Inwestycyjnymi  nie  mamy  zaplanowanych  remontów  dróg  
z udziałem FOGR, aktualnie mamy do realizacji drogi w mieście.

Pan Bar – poruszył sprawę drogi w Rożnowie, 
- stwierdził, że o remont drogi mieszkańcy ubiegają się od 6 lat, na odcinku od stawu do bramy 
PGR, część tej drogi jest wyłożona trelinką, a część posypana grysem, 
- prosi o jak najszybsze przejęcie drogi, jest niebezpieczeństwo, że majątek może zostać sprzedany, 
- z Urzędu nie było żadnego pisma o przejęcie tej drogi,
- argumentacja jest, bo jest to dojazd do gruntów, łączy miejscowości, przejęcie to nieduży koszt.

Mieszkanka Rożnowa – stwierdziła, że obiecano im, że droga będzie przejęta, tą drogą chodzimy 
do swoich mieszkań.

Pani Reszczyńska mieszkanka Rożnowa – zwróciła uwagę, że na drogę tą wysypano kamień, droga 
ta miała być wcześniej wyrównana, 
- „na górce” jest 6 dzieci, idąc do autobusu szkolnego toną w błocie,
- ile było burmistrzów tyle obiecanek,
- dba się tylko byle było w mieście zrobione, a na wsi nic.

Pan Nowak – stwierdził, że to my radni tworzymy budżet, niejednokrotnie walczył o remont drogi 
z Komorzna do Miechowej ale ciągle brakuje środków, 
- mamy 20 sołectw, a jeden transport tłucznia kosztuje 20 tys. zł.

Pan Bar – pytał, czy wszczęto postępowanie w sprawie przejęcia drogi w Rożnowie, 
- najpierw niech gmina przejmie, a później będziemy szukać środków na remont.

Zastępca Burmistrza – podkreślił, że samo przejęcie drogi nie rozwiązuje sprawy stanu tej drogi, 
- we władaniu Agencji jest wiele dróg ale też Agencja nie wszystkie drogi chętnie przekazuje, 
- sens przejmowania dróg jest wtedy, kiedy one służą mieszkańcom,
- prowadzimy rozmowy i  będziemy sukcesywnie przejmować ale  wtedy kiedy w części będzie 
dofinansowany remont drogi, w budżecie zakładamy około 150 tys. zł, to jest niewiele.

Pan Bar – stwierdził, że nie zgadza się z wypowiedzią, że Agencja nie chce sprzedawać, staw 
sprzedali, 
- wnioskował o uruchomienie procedury w sprawie przejęcia drogi w Rożnowie.

Zastępca Burmistrza – podkreślił, że w dużej mierze ułatwia nam negocjacje jeżeli to  mieszkańcy 
występują do Agencji o przekazanie i w tej sytuacji również ułatwiłoby sprawę.

Pan Nowak – stwierdził, że to bardzo dobra propozycja, aby inicjatywa w pierwszej kolejności 
wyszła od mieszkańców.

Burmistrz – podkreślił, że poruszana sprawa nie jest nam obojętna, 
- niektóre drogi przejęliśmy od Agencji ze 100 % dofinansowaniem remontu ale to w przypadku 
kiedy Agencja sama proponowała przejęcie,
- są też sytuacje kiedy to Agencja nie daje ani złotówki,
- mówimy, że chcemy przejmować drogi ale z dofinansowaniem,
- droga w Rożnowie jest przedmiotem działań, były rozmowy i ustaliliśmy, że Agencja przekaże a 
gmina przejmie pod warunkiem, że będą środki, decyzje o przejęciu podejmie wiedząc ile Agencja 
jest w stanie dofinansować, Agencja prosiła o czas, aby mogła przeanalizować środki na poprawę 
stanu tej drogi,



- Agencja nie określiła się do tej pory,
- zasugerował, aby we wrześniu zaplanować spotkanie z dyrektorem konkretnie w sprawie drogi  
w Rożnowie.

Pan Bar – stwierdził, że jest zadowolony z toku sprawy, 
- prosił o odczytanie notatki służbowej z odbytego spotkania.

Burmistrz – odczytał „ Gmina deklaruje przejęcie na swój majątek … w przypadku sfinansowania 
remontu...”

Pan Bartosiński – prosił w związku z tym o wycofanie wniosku złożonego przez radnego Bara, 
- są pewne deklaracje w sprawie, ponadto we wrześniu będzie Komisja i do tematu możemy wrócić.

Burmistrz – podkreślił, że my chcemy przejąć drogę pod warunkiem że uzyskamy dofinansowanie.

Pan Włos – stwierdził, że wypowiedzi radnego Bara i mieszkańców idą w jednym kierunku, 
- nie dziwi się że mają obawy, że mogą zostać bez dojazdu, rozumie również politykę władz,że dążą 
do pozyskiwania dodatkowych środków ale obawy ludzi powinny być na wierzchu,
- w dalszej wypowiedzi pytał o kilkuset metrowy łącznik ul. Ogrodowej z ul. Leśną, ten odcinek 
wykorzystywany jest jako aleja spacerowa oraz przez rolników dojazd do pól, stan tej drogi jest zły, 
w zależności od pogody bywa nieprzejezdny.

Pan Bar – wycofał wniosek w sprawie wszczęcia procedury przejęcia drogi w Rożnowie.

Burmistrz – odnosząc się do wypowiedzi radnego Włosa stwierdził, że jak najbardziej zasadne jest 
polepszenie stanu tej drogi ale mimo tego złego stanu nie jest to droga pierwszej potrzeby, są drogi 
również w złym stanie, które prowadzą do domów i to one powinny być zrobione w pierwszej 
kolejności, 
- w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym mamy wpisane drogi, które będziemy robić.

Ad. 4

Pan Olejnik – zabierając głos podkreślił, że od jutra wchodzi w  życie zmiana ustawy o systemie 
oświaty w zakresie przyśpieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci 6 letnich,
- w tym roku rodzice mogli sami zdecydować, czy poślą dziecko do szkoły,
-  w naszej gminie zadeklarowane jest 1 dziecko do szkoły i 120 dzieci do przedszkola,
- w kraju odsetek dzieci jest około 5%,
- uważa, że w przyszłym roku ten odsetek się zwiększy ale nie na tyle żeby była potrzeba tworzenia 
oddziału, 
- w 2012 r. będzie obowiązek posłania dzieci 6 letnich do szkoły,
- Rada Ministrów przyjęła program pomocy samorządom i wydala rozporządzenie w sprawie form 
wspierania zabezpieczenia bezpiecznych warunków nauki,
- gminy mają możliwość składania wniosków w celu zagospodarowania miejsc zabaw i placów 
zabaw z 50% dofinansowaniem,
- dyrektorzy 5 naszych placówek oświatowych złożyli wnioski.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że liczba dzieci w I klasie może jeszcze ulec zmianie, 
- za trzy lata dzieci 6 letnie będą miały obowiązek pójścia do szkoły.

Pan  Włos  –  podkreślił,  że  zainteresowanie  jest  znikome,  małe  jest  prawdopodobieństwo,  że  



w okresie dwóch tygodni to się zmieni, 
- uczniowie 6 letni nie będą objęci nauką pisania i czytania, to może zmobilizować rodziców do 
zapisywania.

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że przyjęcie oddziału 6-latków w szkole jest po to by 5 – latki 
mogły iść do przedszkola,
- to pierwszy krok, aby poszerzyć bazę dla 5 latków,
- zerówki są obowiązkowe.

Pan Włos – pytał, czy w przedszkolu jest wystarczająca liczba miejsc dla dzieci.

Zastępca  Burmistrza  -   podkreślił,  że  nie  mamy  sygnałów  że  brakuje  miejsc,  utrzymujemy  
5 godzinny oddział przy szkole podstawowej nr 2,
- jest to rozwiązanie dla rodziców, szacujemy że w naszej gminie do przedszkola uczęszcza około 
65% dzieci, to dość duży wskaźnik,
- chociaż nie jest to doskonałe to sprawdzają się również funkcjonujące oddziały przedszkolne przy 
szkołach.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

                                                                                          Przewodniczący Komisji
                                                                                                 Ryszard Nowak

Protokołowała

Julita Matelska


