Protokół nr 11/2016
Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego w dniu 5 maja 2016 r. w godz. 1100 – 1315
w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Na ogólny stan 10 radnych w posiedzeniu komisji uczestniczyło 10 radnych.
2 radnych spóźniło się.
Poza radnymi w posiedzeniu uczestniczyli: przewodniczący rady Marian Parus,
Burmistrz Gminy Zagórów Wiesław Radniecki, Zastępca Burmistrza Gminy
Zagórów Roman Kulterman, Skarbnik Gminy Zagórów Anna Sakowska, Sekretarz
Gminy Zagórów Joanna Mięta, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
w
Zagórowie
Karol
Błaszczak,
Przewodnicząca
Zespołu
Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów Elżbieta Pechman.
Lista obecności radnych – zał. nr 1.
Posiedzeniu przewodniczył radny Grzegorz Cieślewicz – przewodniczący komisji.
Przewodniczący otworzył posiedzenie, powitał wszystkich obecnych i przedstawił
porządek posiedzenia. Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad, więc
przewodniczący poddał wniosek o jego przyjęcie pod głosowanie. Wniosek został
przyjęty jednogłośnie.
Członkowie Komisji przyjęli następujący porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Ocena działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015
rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie na terenie Gminy Zagórów na lata 2016 – 2020.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej „DOBRY ADRES”.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów
w obrębie geodezyjnym Wrąbczyn Górski, gmina Zagórów.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych
rolniczo na okres pięciu lat.
10.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na
lata 2016 – 2032,
b) zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
11.Informacja na temat współpracy Gminy Zagórów z organizacjami
pozarządowymi za 2015 rok.
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie posiedzenia
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Ad. 1 i 2
j. w.
Ad. 3
Przewodniczący Komisji Grzegorz Cieślewicz poinformował, że zapoznał się z
protokołem z poprzedniego posiedzenia komisji, który został napisany zgodnie z
jego przebiegiem. Nie zgłosił uwag i wnioskował o przyjęcie protokołu bez
konieczności odczytywania. Innych propozycji członkowie komisji nie zgłosili.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Do posiedzenia dołączyli radni: Janusz Wawrzyniak i Marcin Urycki, więc od tego
momentu w posiedzeniu uczestniczy 10 radnych.
Ad. 4
Kierownik MGOPS w Zagórowie Karol Błaszczak przedstawił szczegółowo
sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zagórowie za 2015 rok.
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego powiedziała, że słupecka policja
pojawiając się na naszym terenie często zakłada Niebieskie Karty, a nasi policjanci
działają inaczej. Ludzie wstydzą się przyjść na spotkanie Zespołu i porozmawiać.
Zawiadomienia były wysyłane wielokrotnie.
Kierownik MGOPS poinformował, że wprowadzono pomoc sąsiedzką dla dzieci,
które wróciły na wakacje do swoich rodzin z placówki w Kosewie. W 2015 r. były
3 umowy, ale będzie więcej, ponieważ ośrodek chce pomóc również osobom
starszym i samotnym. Kierownik MGOPS podziękował radnym za pomoc w
realizacji projektu „SZLACHETNA PACZKA”, ponieważ zebrano rzeczy za kwotę
60.000,00 zł., dzięki czemu mieliśmy I miejsce w powiecie, a nawet w
województwie. Udało się pomóc 19 rodzinom.
Kierownik poinformował również, że na dzień 05.05.2016 r. w Programie „Rodzina
500+” w Gminie Zagórów złożono 625 wniosków, tj. 1030 dzieci. 60 wniosków jest
bez dochodu, a pozostałe są weryfikowane. 30 wniosków złożono w formie
elektronicznej. Teraz będą wydawane decyzje administracyjne i od połowy maja
nastąpi wypłata środków. W pierwszej kolejności ośrodek wypłaci osobom bez
dochodu i weryfikacji. Orientacyjny koszt ww. programu to 6 mln. zł. rocznie.
Przewodniczący komisji Grzegorz Cieślewicz powiedział, że w momencie, w którym
Karol Błaszczak został kierownikiem MGOPS różnie był odbierany przez
mieszkańców, ale w swej funkcji sprawdził się wyśmienicie. Podziękował
kierownikowi w imieniu własnym i uważał, że radni również się przyłączą.
Rada Małgorzata Kopaczewska również współpracuje z MGOPS i podziękowała
kierownikowi, że robi wszystko, aby osoby, którym pomoc się należy otrzymały ją.
Radny Rafał Kowalewski zapytał, czy u nas też są takie sytuacje jak w telewizji, że
rodzice, którym zabrano dzieci domagają się ich powrotu.
Kierownik wyjaśnił, że póki co nie ma takiej sytuacji, jeśli chodzi o Program
„Rodzina 500+”. Prawdopodobnie dziadkowie w jednej rodzinie dostaną dzieci,
jako rodzina zastępcza, ponieważ się starają. Jeśli ta 4 dzieci wróci to na pewno
zostanie wprowadzona pomoc sąsiedzka i współpraca ze szkołą, aby pomóc jak
najlepiej. Utrzymanie tych dzieci w ośrodku również kosztuje.
Radni nie mieli uwag, więc sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zagórowie za 2015 rok zostało przyjęte – zał. nr 2.
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Ad. 5
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów Elżbieta
Pechman poinformowała, że ustawą zostaliśmy zobowiązani do powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz opracowania Programu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Głównym celem programu jest
zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego profesjonalnego
systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc
w rodzinie. Program ten musi być spójny ze Strategią Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla Gminy Zagórów oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie 2014-2020. Przewodnicząca dodała, że program jest otwarty
i zawsze można wnieść uwagi.
Przewodniczący komisji uznał, że całość dokumentu jest zrozumiała i należy
pomagać osobom pokrzywdzonym. Następnie zarządził głosowanie.
Na 10 obecnych na posiedzeniu radnych za pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Zagórów na
lata 2016 – 2020 głosowało 10 radnych.
Ad. 6, 7
Burmistrz Gminy Zagórów Wiesław Radniecki poinformował, że projekty uchwał z
pkt. 6 i 7 dotyczącą jednego budynku, tj. po szkole podstawowej w Kopojnie.
Burmistrz wraz ze Starostą Słupeckim oraz ZAZ-em w Słupcy podejmował próby
powstania szwalni, ale nie zostało to sfinalizowane. Opracowano dokumentację
projektowo-kosztorysową na modernizację obiektu i całość prac to ok. 1 mln. zł.
Po spotkaniu starosty i Fundacji Królowej Jadwigi z Puszczykowa starano się
stworzyć inżynierie finansową. Z fundacją możemy wygospodarować tylko część
pieniędzy, ale większe możliwości są wspólnie z ZAZ-em. I piętro obiektu
chcielibyśmy użyczyć dla ZAZ-u i gmina musiałaby przystąpić do projektu.
Wpisowe wynosiłoby 5.000,00 zł. i wówczas można przystosowywać wnętrze ze
środków, które się tym instytucjom należą. Dół budynku zagospodarowano by w
ramach Spółdzielni Socjalnej, ponieważ można pozyskać środki na jej założenie i
funkcjonowanie. Z propozycją użyczenia budynku wyszedł starosta oraz Dyrektor
ZAZ Renata Nowinowska. Gwarancję działania spółdzielni daje starosta, Miasto
Słupca i ZAZ w Słupcy. Posiadamy zbyt na pościel, którą szyje ZAZ. Burmistrz
dodał, że na dzień dzisiejszy jest to jedyny sposób zagospodarowania obiektu,
który jest ogrzewany i utrzymywany przez gminę. Mając zakład pracy na miejscu
łatwiej będzie nam pozyskać panie do pracy, ponieważ płace w spółdzielni to
najniższa krajowa i trzeba liczyć koszty dojazdu do Słupcy. Niestety nie ma dziś
na posiedzeniu Dyrektor ZAZ, która jeszcze konkretniej przestawiłaby temat.
Przewodniczący komisji Grzegorz Cieślewicz powiedział, że nie ma co deliberować,
ponieważ dorobek pracy Dyrektor ZAZ Renaty Nowinowskiej oraz tworzenia
systemu wsparcia osób niemogących znaleźć pracy na tle powiatu jest olbrzymi.
Radna Małgorzata Kopaczewska zapytała, ile osób będzie zatrudnionych.
Burmistrz odpowiedział, że na początek 5 krawcowych, ale szwalnia będzie się
rozwijała ze względu na zbyt. Podczas zatrudnienia pierwszeństwo będą miały
osoby z terenu Gminy Zagórów, ale również z sąsiednich gmin.
Kierownik MGOPS dodał, że ostatnio panie rezygnowały ze względu na zbyt
wysokie koszty dojazdu. Łatwiej będzie, gdy zakład będzie działał w naszej gminie.
Na dzień dzisiejszy zainteresowanie jest i panie z grupą inwalidzką również mamy.
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Należy czekać, aż zakład się rozwinie. Kierownik uważał, że jest to fajna sprawa
dla naszej gminy i jest popyt.
Burmistrz dodał, że obiekt będzie nadal gminny, a jak już zostanie dostosowany
dla potrzeb osób niepełnosprawnych to będzie można wszystko zrobić. Przy
budynku jest piękny plac, więc są możliwości rozwoju.
Radny Marcin Urycki chciał wiedzieć, kiedy ruszy zakład.
Burmistrz nie chciał podawać konkretnego terminu. Optymistycznie we wrześniu.
Problemem jest winda.
Radna Nina Madalska zapytała, dlaczego szwalnia nie może być usytuowana na
parterze.
Zastępca burmistrza odpowiedział, że wówczas nie dostaniemy dofinansowania na
windę.
Radny Konrad Przydryga poinformował, że już wczoraj wyraził podziękowanie za
inicjatywę i ukłon do rady o poparcie. Podziękował burmistrzowi za ogrzewanie
obiektu oraz ukłon dla starosty. Przyznał, że zagospodarowanie obiektu było
głównym punktem jego programu wyborczego.
Przewodniczący komisji Grzegorz Cieślewicz powiedział, że gdyby każde nowe
miejsce pracy przyniosło choć złotówkę do budżetu lub ją zaoszczędziło to zawsze
jest to działanie im plus.
Na 10 obecnych na posiedzeniu radnych za pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości głosowało 10 radnych.
Również jednogłośnie radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej „DOBRY ADRES”.
Ad. 8
Burmistrz poinformował, że jako gmina musimy szybko przystąpić do uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tylko dla tych działek,
ponieważ pojawił się inwestor, który chce budować hale produkcyjne przy drodze
do Imielnego z przeznaczeniem na montaż konstrukcji stalowych. Nie jest to
uciążliwe dla środowiska. Spółka wpłaciła zaliczkę i do października chce
sfinalizować zakup 5 ha gruntów. Notariusz nie może zrobić aktu notarialnego, a
burmistrz wydać decyzji o warunkach zabudowy bez uchwalenia planu ze względu
na to, że pakiet kontrolny w spółce posiadają Holendrzy. Koncepcji było dużo, ale
zdaniem burmistrza jest to poważny i wiarygodny inwestor, ponieważ nikt nie
kupuje bez powodu 5 ha gruntu. Gdyby się udało zmienić funkcję terenu to
prawdopodobnie w przyszłym roku mielibyśmy inwestycję. Nie ujawnił szczegółów
dotyczących firmy ze względu na tajemnicę handlową.
Dyskusja miała następujący przebieg.
Radny Jan Nowak powiedział, że przy tych działkach idzie droga gminna i
zaproponował, aby zaznaczyć w planie poszerzenie drogi pod kątem obwodnicy.
Burmistrz zgodził się z radnym, że jest to konieczne. W studium uwarunkowań
została zaplanowana droga biegnąca za stadionem i działkami.
Przewodniczący komisji Grzegorz Cieślewicz poinformował, że ta droga biegnie
przez zbiornik wodny na Malińcu i trzeba by go zasypać lub wykupić działkę.
Burmistrz wyjaśnił, że można w inny sposób zrobić drogę i nie trzeba wykupować
działek ani nic zasypywać.
Radny Janusz Wawrzyniak powiedział, że działka jest atrakcyjna i duża patrząc pod
kątem inwestycyjnym.
Burmistrz przyznał, że jest tam woda, kanalizacja oraz siła.
4

Przewodniczący komisji Grzegorz Cieślewicz zgodził się, że uwaga radnego Nowaka
jest cenna. Teraz nie stać nas na zrobienie całej obwodnicy. Zwrócił uwagę, że
warto byłoby zabezpieczyć fragment ujścia z ul. Szubianki, ponieważ w tym
miejscu ogrodzenia są już w drodze.
Burmistrz wyjaśnił, że teraz zmieniamy planem tylko funkcję terenu, a wykup
gruntów to inna kwestia. Jeśli zaplanujemy, że przeznaczamy pas pięciometrowy
na drogę to nie będzie można w tym miejscu zrobić nic innego. Burmistrz przyjął
uwagę radnego Jana Nowaka.
Radny Jan Nowak poinformował, że właściciel działek już wcześniej zgadzał się na
to, aby odsprzedać 1 – 2 m. gruntu wzdłuż drogi i przy drodze powiatowej
Wrąbczyn – Pyzdry. Radny kontynuował, że mieszkańcy mają pretensje, ponieważ
nie było zgody na wykup działki, a droga powinna iść prosto. Przyznał, że przyjdzie
taki moment, że ludzie zablokują drogę.
Przewodniczący rady powiedział, że własność prywatna jest rzeczą świętą i niech
urbaniści się zajmą tym tematem.
Burmistrz wyjaśnił, że wykup gruntów to inna sprawa. Jak zaplanujemy w planie
zagospodarowania drogę, to nie powstanie w tym miejscu nic innego.
Radny Marcin Urycki opuścił salę obrad. Od tego momentu w posiedzeniu
uczestniczy 9 radnych.
Burmistrz powiedział, że 5% opłaty planistycznej prawdopodobnie gmina będzie
musiała pobrać pomimo, że jest tam woda i kanalizacja.
Radny Jan Nowak poparł inwestycję.
Przewodniczący komisji Grzegorz Cieślewicz zaproponował przyjąć projekt uchwały
i wyrazić zgodę na inwestycję.
Na 9 obecnych na posiedzeniu radnych za pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w obrębie geodezyjnym
Wrąbczyn Górski, gmina Zagórów głosowało 9 radnych.
Ad. 9
Zastępca burmistrza poinformował, że dotychczasowy dzierżawca gruntu
użytkowanego rolniczo wnioskował o przedłużenie dzierżawy z uwagi na upływ
terminu, na jaki została zawarta poprzednia umowa. Być może w przyszłości
grunty te będą strategiczne, aby od Pyzderskiej do Szubianek pobudować drogę.
Radni nie zabrali głosu, więc przystąpiono bezpośrednio do głosowania.
Na 9 obecnych na posiedzeniu radnych za pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat głosowało
9 radnych.
Ad. 10 a, b
Skarbnik Gminy Zagórów przedstawiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Dodała, że zmiana Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016 – 2032 była konsekwencją zmian
w budżecie.
Do budżetu proponuje się wprowadzić środki z Województwa Wielkopolskiego w
kwocie 123.000,00 zł.- na budowę drogi w Podbielu. Z wolnych środków za rok
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ubiegły 118.000,00 zł.- przeznaczyć na budowę drogi w Oleśnicy, plac zabaw w
Zagórowie, zwiększyć również środki na bieżące utrzymanie dróg.
Burmistrz uzupełnił, że problem polega na tym, że złożyliśmy wniosek na budowę
drogi Stanisławów – Łazińsk Pierwszy i w momencie podpisania umowy musimy
mieć całość środków na inwestycję. Trzymamy podatek od elektrowni wiatrowych.
W konkursie złożono 355 wniosków i nie wiemy, czy uda się zdobyć
dofinansowanie. Zależy ile uzbieramy punktów. Jeśli w pierwszej kolejności będą
długie drogi to się nie uda i wówczas pod koniec roku środki zostaną zwolnione.
Marszałek przeznaczył na ten konkurs kwotę 130 mln. zł. i w ciągu 3 – 4 miesięcy
będzie decyzja. Burmistrz dodał, że brakło nam środków na plac zabaw w
Zagórowie, ponieważ z kosztorysu wynikła kwota 47.000,00 zł.
11.05.2016 r. zostanie ogłoszony przetarg na drogi Oleśnica i Podbiel.
Radnie nie podjęli dyskusji, więc przystąpiono bezpośrednio do głosowania.
Na 9 obecnych na posiedzeniu radnych za pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na
lata 2016 – 2032 głosowało 9 radnych.
Również jednogłośnie radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Ad. 11
Zastępca burmistrza przedstawił informację na temat współpracy Gminy Zagórów
z organizacjami pozarządowymi za 2015 r., którą radni otrzymali wraz z
materiałami na sesję.
Przewodniczący komisji Grzegorz Cieślewicz zauważył, że w sprawozdaniu jest
krótki opis, ale urząd wspiera również inne organizacje. W 2015 r. Towarzystwo
Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej także skorzystało z pomocy.
Radny Janusz Wawrzyniak w imieniu Klubu Sportowego Zagórów powiedział, że
kwota dotacji 55.000,00 zł. wydaje się duża, ale w OZPN Konin jesteśmy
najbiedniejszym klubem. Sukcesem jest, że w ogóle jeszcze jesteśmy w tej lidze.
Podziękował za przyznane środki.
Radna Nina Madalska była pod wrażeniem Klubu Sportów Walki Zagórów, który za
małą kwotę zrobił dużo i działa wszędzie, gdzie tylko można.
Radny Janusz Wawrzyniak poinformował, że Klub Sportowy Zagórów występował
o 20 zł. wsparcia od rodziców dzieci, ale nie było wpłat, więc wycofano się z opłat.
Środki potrzebne są np. na lekarza czy busa żeby dojechać na mecz.
Przewodniczący komisji Grzegorz Cieślewicz powiedział, że na terenie gminy
Zagórów zarejestrowano wiele stowarzyszeń, ale tylko kilka klubów jest
widocznych i dobrze reprezentują gminę.
W imieniu TPZZ Grzegorz Cieślewicz zaprosił na POLSKA BIEGA 28.05.2016 r. oraz
zaapelował do radnych o wsparcie, ponieważ w tym roku radni będą wręczać
nagrody zwycięzcom biegu. Zaprosił również na projekcję filmu o kolejce
wąskotorowej w dniu 10.06.2016 r. i na wianki 25.06.2016 r.
Radny Janusz Wawrzyniak powiedział jeszcze raz, że w kwestii Zagórowskiego
Klubu nie ma możliwości przeskoczyć barier finansowych.
Burmistrz poinformował, że patrząc globalnie na sport i kulturę gmina wydaje
nieproporcjonalnie dużo w stosunku do innych gmin. Pomimo mizerii finansowej
utrzymujemy Orliki, boisko w Łukomiu, halę sportową, stadion, MGOK, bibliotekę.
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Radna Małgorzata Kopaczewska poinformowała, że ostatnia kontrola RIO również
zwróciła uwagę, że tak dużo przeznaczamy na sport.
Radny Janusz Wawrzyniak dodał, że problemem naszej gminy są niskie dochody
własne. Gdyby przeliczyć to na kulturę i sport to wówczas jest to problem.
Przewodniczący radny Marian Parus rozumiał radnego Wawrzyniaka, ale nie można
patrzeć tylko w kontekście wyników, ale na możliwości. Same pieniądze nie
rozwiążą problemu wyników klubu.
Radny Janusz Wawrzyniak powiedział, że trener jest opłacany tylko raz w tygodniu,
więc pomiędzy naszymi zawodnikami w stosunku do innych gmin jest przepaść.
Przewodniczący komisji Grzegorz Cieślewicz podziękował radnemu Januszowi
Wawrzyniakowi za starania w utrzymaniu Klubu Sportowego Zagórów. Zaznaczył,
że TPZZ utrzymuje się tylko z własnych składek, a robi najwięcej imprez w Powiecie
Słupeckim.
Informacja na temat współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi
za 2015 r. została pozytywnie zaopiniowana przez komisję polityki społecznej i
rolnictwa – zał. nr 3.
Ad. 12
Przewodniczący rady przedstawił wniosek Fundacji Zagórowian PRO MEMORIA o
dofinansowanie w kwocie 13.000,00 zł. na wydanie 3.000 woluminów książki
„Zabite Trio Bethovena” autorstwa Wojciecha Grzeszczaka związanej tematycznie
z tragicznymi losami ludności zamieszkującej powiaty Wschodniej Wielkopolski w
okresie II wojny światowej – zał. nr 4. Przewodniczący rady poinformował, że
komisja polityki społecznej i rolnictwa pozytywnie zaopiniowała wsparcie
inicjatywy w kwocie 4.000,00 zł.
Burmistrz dodał, że jest to promocja i dotychczas wspierano wydanie wszystkich
ksiażek.
Na salę obrad powrócił radny Marcin Urycki. Od tego momentu w posiedzeniu
komisji uczestniczy 10 radnych.
Przewodniczący rady powiedział, że negatywny stosunek rady w tej sprawie może
zostać źle odebrane.
Przewodniczący komisji Grzegorz Cieślewicz przypomniał, że radni są od
podejmowania trudnych decyzji. Promowanie Zagórowa poprzez wydanie książki
jest jak najbardziej słuszne. Radny nie widział nic, co mógłby przekazać, jako
wotum wobec tej sprawy.
Radny Jan Nowak również był za wsparciem finansowym.
Na 10 obecnych na posiedzeniu komisji radnych za przyjęciem propozycji wsparcia
finansowego w kwocie 4.000,00 zł. dla Fundacji Zagórowian „PRO MEMORIA”
głosowało 10 radnych.
Następnie przewodniczący rady odczytał wniosek mieszkańców Podbiela, Szetlewa,
Szetlewka otrzymany w dniu 01.04.2016 r. z prośbą o reakcję i odwołanie radnej
Marzeny Matuszak – zał. nr 5. Wniosek jest do wglądu w biurze rady. Komitet
wyborców został przez przewodniczącego poinformowany, że nie ma możliwości
odwołania radnego tylko referendum i odwołanie całej rady. Radnego powołuje i
odwołuje suweren.
Radna Marzena Matuszak zabrała głos prosząc o skserowanie i przekazanie
wniosku radnym, aby zapoznali się z tym kto podpisał petycję, a nawet
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upublicznienie. Uznała, że jest to kampania wyborcza jej kontrkandydata i jego
rodziny.
Przewodniczący rady zaznaczył, że radni mogą w każdym momencie zapoznać się
z wnioskiem. Nie ma nic przeciwko upublicznieniu.
Burmistrz dodał, że wniosek zawiera dane osobowe, a nie mamy zgody
wnioskodawców na ich upublicznianie.
Radna Marzena Matuszak prosiła nadal o upublicznienie wniosku, ponieważ na
wniosku są tylko podpisy, które są jej zdaniem podrobione.
Przewodniczący komisji Grzegorz Cieślewicz wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o
ochronie danych osobowych imię, nazwisko i miejscowość są danymi osobowymi.
Tak jest w przypadku tego wniosku.
Radna Marzena Matuszak tłumaczyła, że nie ma nazwy miejscowości przy
nazwiskach.
Przewodniczący komisji dodał, że są to mieszkańcy danego terenu i jest to kwestia
bardzo problematyczna. Można zakryć adres i nazwiska.
Radna Marzena Matuszak powiedziała, że pod wnioskiem są trzy konkretne adresy
i te można zakryć.
Przewodniczący rady powiedział, że nie traktuje wniosku, jako tajny i jest on do
wglądu, ale ujawnianie danych osobowych grozi sankcjami. Nie ma klauzuli, że
wnioskodawcy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych.
Przewodniczący komisji poinformował, że jedynym sposobem na upublicznienie
jest pozostawienie imion i pierwszej litery nazwiska.
Burmistrz zapytał, w jakim sensie radna chce upublicznić wniosek. Jeśli do wglądu
u przewodniczącego to nie ma problemu. Następnie poinformował, że do niego
przed rozprawą administracyjną w Podbielu dotarł anomim, w którym napisano, że
podpisy na ww. wniosku zostały podrobione. Wiążące dla wszystkich jest to, co
powiedział przewodniczący rady Marian Parus. Nie ma możliwości odwołania
radnego i sprawa jest bezprzedmiotowa.
Radna Marzena Matuszak powiedziała, że ona stara się nie łączyć spraw
prywatnych z pełnieniem funkcji radnej.
Przewodniczący rady wyraził ubolewanie, że musiał radnym tę sprawę przedstawić.
Radna Marzena Matuszak była zdania, że należy pokazać, co się dzieje. Prosiła,
aby kserokopie wniosku przekazać radnym.
Przewodniczący rady skonsultuje temat jeszcze raz z radcą prawnym. Podał pismo,
aby radni od razu zapoznali się z jego treścią.
Radna Nina Madalska powiedziała, że teraz radni będą się bali cokolwiek załatwiać.
Przewodniczący komisji uznał temat za wyczerpany. Pismo jest do wglądu w biurze
rady.
Radny Rafał Kowalewski zapytał, czy można coś zrobić w sprawie zasięgu Internetu
i telefonów w Myszakówku.
Burmistrz udzieli wiążącej odpowiedzi po spotkaniu sekretarza i zastępcy
burmistrza w Urzędzie Marszałkowskim. Mamy na terenie Gminy dwa punkty
dostępu do Internetu, tj. w Zagórowie i Łomowie, z których dalej sieć będzie
rozprowadzana.
Zastępca burmistrza był zdania, że prywatnie nikt się nie podłączy, ponieważ
Orange zwiększyło przepustowość. Tylko firmy będą zainteresowane Internetem
szerokopasmowym.
Przewodniczący komisji Grzegorz Cieślewicz wyjaśnił, że przy łączach radiowych
jest określona liczba połączeń i szerokość danych. Inaczej funkcjonują przyłącza
kablowe. Obecnie na połączeniu miedzianym można osiągać przepustowość
kilkusetkrotnie większą niż kiedyś.
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Następnie radny Rafał Kowalewski zapytał, czy można zaprosić doktora Eicke na
sesję, aby porozmawiać na temat służby zdrowia.
Burmistrz odpowiedział, że można, ale nie wiadomo czy przyjmie zaproszenie.
Doktor był już zapraszany i przy mediach wszystko było w porządku.
Przewodniczący rady powiedział, że jeśli jest konieczność to można włączyć ten
temat do porządku po sesji absolutoryjnej.
Radna Marzena Matuszak poinformowała, że dach na remizie w Szetlewie przecieka
i prosi radę o przychylność do jego naprawy.
Burmistrz powiedział, że druhowie strażacy wraz z Gminą wyremontowali środek
budynku, a teraz dach cieknie. Koszt wymiany płyt to ok. 12.000,00 zł., jeśli
strażacy sami zrobią. Powinniśmy się w tym roku z tym zmierzyć.
Radna Małgorzata Kopaczewska prosiła, aby zrobić przepust pod drogą w
Augustynowie, ponieważ jest popękany.
Burmistrz odparł, że w Zagórowie niedawno założono dwie duże rury, aby uratować
ul. Słupecką. Kierownictwo urzędu sprawdzi i zastanowi się nad tym przepustem.
Radny Jan Nowak wrócił do śmieci gabarytowych, które firma każe dostarczać pod
remizy OSP. Według radnego należy zmienić umowę tak, aby firma odbierała
odpady wielkogabarytowe spod domu, ponieważ starsze osoby nie są w stanie tego
zrobić. Prosił o zwrócenie uwagi.
Radny Rafał Kowalewski wtrącił, że ludzie przywożą nie to, co jest wyszczególnione
na liście odbieranych odpadów.
Zastępca burmistrza wyjaśnił, że nie jesteśmy w stanie nic z tym robić, ponieważ
jesteśmy związani przetargiem.
Burmistrz uzupełnił mówiąc, że gdybyśmy zaproponowali coś takiego to firma w
przetargu wystartowałaby z dużo wyższą ceną. Umowa jest taka, aby ceny dla
mieszkańców były niższe.
Radny Jan Nowak tłumaczył dalej, że telewizory i komputery są wyrzucane do
rowów.
Radna Nina Madalska powiedziała, że należy ruszyć z przygotowaniem magazynu
na rzeczy niepotrzebne.
Radny Janusz Wawrzyniak wyjaśnił, że pomieszczenie na stadionie czeka, ale
trzeba przystosować, m. in. szerokie drzwi.
Kierownik MGOPS w Zagórowie poinformował, że w przyszłym tygodniu odbędzie
się spotkanie z burmistrzem oraz Komendantem Związku OSP Zagórów i
uzgodnimy szczegóły. Koszt zaadaptowania 2 dużych pomieszczeń na ul. Leśnej to
ok. 5000,00 zł. Obecnie Ośrodek rozwozi te rzeczy na bieżąco. MGOPS ma
przygotowane plakaty dotyczące określenia rodzaju składowanych rzeczy,
ponieważ nie chcemy żeby trafiały tam przedmioty zniszczone i niedziałające. Straż
będzie miała swój magazyn.
Radny Marcin Urycki wnioskował, aby przewodniczący komisji wprowadził do
porządku obrad przyszłego posiedzenia komisji budżetu i finansów informację na
temat stanu lokalnej gospodarki i stopie bezrobocia.
Przewodniczący komisji potwierdził, że uwzględni wniosek radnego.
Radny Jan Nowak ponownie poprosił o udzielenie odpowiedzi w sprawie
rozwiązania problemu zalegających w rowach śmieci. Ludzie zgłaszają do sołtysa,
a to nie on powinien sprzątać wyrzucone telewizory.
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego dodała, że w lasach leżą
powyrzucane śmieci.
Radny Jan Nowak widział 30 telewizorów wyrzuconych do rowu.
Sekretarz powiedziała, że do tej pory nie było problemu z odbiorem odpadów
wielkogabarytowych i elektrycznych. Odbierają je dwie różne firmy.
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Radna Nina Madalska poparła dofinansowanie wydania książki przez Fundację PRO
MEMORIA i przypomniała, że Dyrektor Biblioteki Publicznej w Zagórowie również
zwracała się o wsparcie finansowe jubileuszu placówki i chciała wiedzieć, czy gmina
wesprze.
Burmistrz wyjaśnił, że środki na ten cel biblioteka ma zabezpieczone w budżecie.
Radna Małgorzata Kopaczewska dodała, że w Powiecie Słupeckim mamy II miejsce
pod względem dofinansowanych bibliotek.
Radny Marcin Urycki zapytał, czy w Nowej Wsi zakończono proces przekładania
lamp. Prosił również o interwencję w Energetyce w sprawie II etapu modernizacji
linii energetycznej. Mieszkańcy nie mogą funkcjonować ze względu na częste
przerwy w dostawie energii, a mają duże gospodarstwa i zmuszeni byli zakupić
agregaty prądotwórcze.
Radny Jan Nowak prosił o powieszenie tabliczki przy byłym wysypisku śmieci,
ponieważ jest coraz większy bałagan.
Burmistrz wyjaśnił, że lampy zostały przełożone w Nowej Wsi, a do Gdańska
wystąpi. Jest to trudna sprawa i gmina nie ma siły przebicia.
Radna Małgorzata Kopaczewska przypomniała, że 4 – 5 słupów energetycznych
jest usytuowanych w środku drogi do Augustynowa i należy coś z tym zrobić, aby
w przyszłości była tam droga asfaltowa.
Burmistrz zgodził się z radną.
Radna przypomniała również o przestawieniu znaku „teren zabudowany” z
początku wsi w stronę Szternela.
Burmistrz powiedział, że sprawdzi czy jest odpowiedź starosty w sprawie zmiany
organizacji ruchu.
Zastępca burmistrza obawiał się, jak będziemy się poruszać na terenie naszej
gminy, jak będzie obowiązywała prędkość 50 km./h.
Burmistrz poinformował, że mamy pieniądze na lampy tylko czekamy za decyzją
starosty.
Radny Jan Nowak przypomniał o zrobieniu wejścia na plac targowy pomiędzy
taszami. Kupcy sami wygospodarowali na to miejsce, ale w ostatniej chwili jest
zastawiane przez kwiaty.
Radny Janusz Wawrzyniak uznał, że ludzie mogą przejść. Nie można zrobić pasów
na środku, bo jest to skrzyżowanie. Nie powinno być dyskusji na ten temat.
Sekretarz odparła, że zmiana organizacyjna stanowisk na placu targowym jest
trudna, bo jedno przejście popsuje układ miejsc od drugiej strony. Tam jest
miejsce zostawione i przy pracowniku ZGKiUW jest przejście, a potem jest
zastawiane.
Radny Jan Nowak poinformował, że w miejscu, gdzie kupcy zrobili wejście
rozkładają się handlujący kwiatami, a tak nie może być.
Radny Janusz Wawrzyniak zapytał, jak wygląda sprawa sygnalizacji świetlnej przy
przedszkolu. Radny uznał, że za 30.000,00 zł. nic na stadionie nie można zrobić i
jeśli nie będzie stosownych konkursów to chciałby przeznaczyć środki na inny cel.
Skarbnik powiedziała, że ww. światła będą kosztowały ok. 40.000,00 zł.
Następnie radny Janusz Wawrzyniak prosił, aby urząd znalazł firmę, która
przebuduje Orlik w Zagórowie, ponieważ osoby, z którymi on rozmawiał nie były
zainteresowane.
Sekretarz powiedziała, że urząd spróbuje poszukać. Wyjaśniła, że chodzi o inny
układ koszy do gry, aby grać w tenisa.
Przewodniczący komisji zapytał, czy w zmianie organizacji ruchu został zgłoszony
skwerek przy ul. Pyzderskiej i Berdychów tzn. zrobienie ulicy jednokierunkowej.
Burmistrz odpowiedział twierdząco.
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Następnie przewodniczący komisji zwrócił uwagę, że jego postulat o namalowanie
podwójnej linii ciągłej w newralgicznych miejscach ul. Berdychów nie został
zrealizowany.
Zastępca burmistrza wyjaśnił, że są postawione znaki zakazu wyprzedzania, a
malując linie ciągłe spowodujemy, że mieszkańcy nie będą mogli wjechać
bezpośrednio do własnych posesji. Sprawdzaliśmy możliwość realizacji wniosku.
Przewodniczący komisji wnioskował o wysypanie jakiegoś materiału na drodze do
Jamnicy (ul. Łąkowa).
Burmistrz powiedział, że susza spowodowała, że ciągniki wyrównały drogę. Teren
jest podmokły i tylko kamień szlachetny byłby odpowiedni. Jak pozyskamy gruz to
dziury zostaną zasypane na dołku i przed samą Jamnicą.
Przewodniczący komisji Grzegorz Cieślewicz wnioskował o próg zwalniający przed
stadniną koni w Kościołkowie, ponieważ niedawno był wypadek.
Do wniosku o próg zwalniający dołączyła radna Nina Madalska wskazując
lokalizację ul. Szubianki przy skrzyżowaniu z ul. Sosnową.
Radny Marcin Urycki zgłosił konieczność zamontowania progu zwalniającego w
Trąbczynie przy przepuście, ponieważ na nowym asfalcie jak przejeżdża TIR to
trzęsie się wszystko w domu.
Przewodniczący komisji Grzegorz Cieślewicz będąc również członkiem Chóru
Męskiego QUARTA prosił o dofinansowanie stroi scenicznych dla chóru. Wyjaśnił,
że występując na scenie wyglądają dostojnie wśród innych grup, ale biednie.
Przewodniczącego komisji poparł Kierownik MGOPS, który również jest członkiem
chóru.
Radny Janusz Wawrzyniak powiedział, że należy rozwiązać problem parkowania na
Małym Rynku. Mieszkańcy wybierają się na sesję w tej sprawie.
Burmistrz wyjaśnił, że handlowcy wymuszą przerzucenie pracowników w inne
miejsce, ale w Zagórowie nie ma dużych parkingów. Pracownicy urzędu za prośbą
burmistrza już nie parkują na Małym Rynku. Zastępca burmistrza próbował
rozmawiać, ale nie ma porozumienia ze Schlickiem i jest to problem.
Radna Marzena Matuszak zaproponowała postawienie znaku zakazu parkowania
powyżej 2 godzin.
Zastępca burmistrza odparł, że nie rozwiąże to problemu.
Przewodnicząc rady nie widział możliwości rozwiązania problemu.
Burmistrz dodał, że zdaje sobie sprawę z uciążliwości komunikacyjnych. Następnie
powiedział, że podpisuje się pod wnioskiem chóru, ponieważ jest to piękna
promocja Zagórowa i oni robią to z ogromną pasją oraz pro publico bono.
Radna Marzena Matuszak również poparła wniosek Chóru QUARTA.
Sekretarz zwróciła się do chórzystów, aby określili jakich strojów scenicznych
oczekują.
Przewodniczący komisji Grzegorz Cieślewicz będący członkiem choru wyjaśnił, że
obecnie chóry występują w smokingach lub garniturach.
Ad. 13
Przewodniczący Komisji uznał, że wyczerpano porządek posiedzenia, podziękował
radnym za udział, a następnie zamknął posiedzenie o godz. 1315.
Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
Grzegorz Cieślewicz
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