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Protokół nr 14/12 

z posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

odbytego w dniu 16 lutego 2012 r.  

 

 

Kolejne posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska otworzył Pan Marek 

Jaros – Przewodniczący komisji, który powitał wszystkich członków komisji oraz przybyłych na 

posiedzenie gości. 

W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił zaplanowany 

na dzisiejsze posiedzenie porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie harmonogramu utwardzania dróg gminnych w 2012 r.  

2. Sprawy bieżące i różne. 

 

Ad. 1 

Nawiązując do trudnej sytuacji finansowej gminy i braku możliwości realizacji większych 

inwestycji drogowych, głos zabrał Przewodniczący komisji – Pan Marek Jaros, który nawiązał do 

poprzedniego posiedzenia komisji, na którym zostały wskazane przez radnych drogi przeznaczone 

do utwardzenia. Kontynuując dodał, że również w ramach realizacji funduszu sołeckiego, część 

dróg zostanie na terenie gminy utwardzona kruszywem. 

Kolejno w tym temacie głos zabrał radny Polak, który nawiązał do możliwości utwardzenia dróg 

gruzem, jednak dodał, że należy wziąć pod uwagę ilość gruzu przeznaczonego do kruszenia, gdyż 

do zbyt małej ilości nie opłacałoby się sprowadzić maszyny kruszącej. Ponadto radny Polak 

oznajmił, że pozyskany w ten sposób materiał utwardzający nie wszędzie będzie się nadawał do 

utwardzenia, zwłaszcza gruz pozyskany z pustaków szlakowych nie będzie zbyt wartościowy. 

W temacie związanym z utwardzaniem dróg głos zabrał Pan Wójt, który oznajmił, że część tego 

zadania zostanie zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego i nie wymaga to żadnego planowania, 

gdyż zadanie to zostało zawarte w budżecie gminy na 2012 rok. Nawiązując do tematu kruszenia 

gruzu, Pan Wójt oznajmił, że jest problem z pozyskaniem środków na ten cel.  

 

Ad. 2 

W tym punkcie obrad głos zabrał Przewodniczący komisji – Pan Marek Jaros, który nawiązał do 

tematu elektrowni wodnej w Podgórzu i oznajmił, że w tym temacie kontaktuje się z nim Pan 

Grabarczyk z Koła Wędkarskiego, który uczestniczył w jednym z poprzednich posiedzeń komisji.  

Odniósł się do tego radny Krzyżański, który oznajmił, że żądanie oddania w użytkowanie 5 ha 

Starorzecza wędkarzom jest zbyt wygórowane.  

W tym temacie głos zabrał Pan Wójt, który oznajmił, że prowadzone były rozmowy z Polskim 

Związkiem Wędkarskim z Sieradza. Przedstawiciele tego Związku są zainteresowani 

zmniejszeniem terenu dzierżawy pod elektrownię wodną w Podgórzu, jednak dodają, że współpraca 

z Panem Grabarczykiem nie należy do łatwych.  

Kontynuując temat, Pan Wójt poinformował, że Powiat został zaalarmowany, że na terenie gminy 

jest katastrofa ekologiczna, przybyły odpowiedzialne służby, ale katastrofy nie stwierdziły.  

Kolejno głos zabrała radna Ziółkowska, która zapytała jakie oczekiwania w tym temacie ma 

Związek Wędkarski. 

W odpowiedzi Pan Wójt oznajmił, że musi być zawarty aneks do umowy, który powinien zawierać 

zapisy dot. zmniejszenia powierzchni dzierżawy Starorzecza. Kontynuując Pan Wójt wyjaśnił, że 

obecnie teren pod elektrownią i kanałem stanowi własność gminy, w przypadku wydzierżawienia 

dzierżawcy będą musieli płacić do gminy ustaloną kwotę. Natomiast tereny od drogi w kierunku 

Górek Grabińskich zostały wykupione przez właścicieli elektrowni. W toku dalszej wypowiedzi 

pan Wójt oznajmił, że PZW w Sieradzu nigdy nie otrzymało sygnałów mówiących o nie 
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wpuszczeniu wędkarzy na teren użytkowany przez właścicieli elektrowni wodnej w Podgórzu.  

Przysłuchując się powyższemu głos zabrał radny Bruzda, który oznajmił, że ta sprawa nie należy do 

zakresu rady gminy.  

Natomiast radna Ziółkowska wskazała, że chodzi w całej sprawie o to, aby zdecydować, 

czy działkę, którą zajmuje elektrownia i kanał delewacyjny o powierzchni ok. 0,30 ha gmina 

powinna sprzedać, czy wydzierżawić. A jeżeli sprzedać, to radna się zastanawia, jakie ta decyzja 

będzie miała skutki dla gminy i dla Starorzecza.  

Następnie głos zabrał Pan Wójt, który oznajmił, że nie tylko wędkarze z widawskiego Koła 

zaniedbują swoje obowiązki, gdyż nie czyszczą koryta rzeki powyżej zapór również taki sam zarzut 

można skierować w stronę wędkarzy z Klęcza i Restarzewa, Chociwia. 

W tym miejscu głos zabrał radny Krzyżański – wędkarz z Chociwia, który oznajmił, że wędkarze 

nie prowadzą prac pielęgnacyjnych koryta rzeki, gdyż teren przy korycie jest grząski 

uniemożliwiający korzystanie z jakichkolwiek urządzeń, czyli możliwe jest tylko przejście piesze.  

Podsumowując temat elektrowni wodnej, Wójt Gminy oznajmił, że na chwilę obecną istniejący stan 

faktyczny należy zatwierdzić odpowiednimi zapisami prawnymi.  

W powyższym głos zabrał Przewodniczący Rady – Ireneusz Płóciennik, który zastanawiał się, czy 

pan Grabarczyk działa w swoim imieniu, czy w imieniu Koła Wędkarskiego, dodał, że naszym 

zadaniem jest dbać o dobro naszych mieszkańców. W toku dalszego wystąpienia radny Płóciennik 

odczytał wszystkim pismo państwa Borszyńskich dot. posadowienia kolektora gminnego na 

prywatnej działce w/w Państwa i żądaniu wypłacenia z tego tytułu odszkodowania.  

W tym temacie głos zabrał również Pan Wójt, który oznajmił, że z dokumentów, które posiadam nie 

jest prawdą, że gmina nie wywiązała się z dokonanej zamiany, to Państwo Borszyńscy nie 

dostarczyli notariuszowi niezbędnych dokumentów, pomimo wysyłanych do nich monitów i 

wezwań, dlatego nie doszło do podpisania umowy. Pan Wójt oznajmił, że Państwa Borszyńskich 

nie interesuje otrzymanie w rekompensacie innej działki, można wywnioskować, że ich interesuje 

wyłącznie odszkodowanie finansowe. 

Następnie głos ponownie zabrał radny Płóciennik, który zwrócił się do Pana Wójta z prośbą, aby na 

przyszłość, gdy będą podobne sprawy rozwiązywane w gminie był powiadomiony Przewodniczący 

rady gminy bądź Wiceprzewodniczący, gdyż o tej sprawie dowiedział się przypadkowo. 

W odpowiedzi na powyższe Pan Wójt oznajmił, że na tym etapie rada gminy nie była informowana, 

gdyż na razie chodzi o wypracowanie stanowiska gminy w tym temacie, dlatego rada gminy byłaby 

poinformowana w określonym czasie, ale jeżeli radni chcą już na tym etapie mieć rozeznanie w 

temacie, to Pan Wójt poinformował, że kolejne spotkanie z Państwem Borszyńskich odbędzie się w 

najbliższy wtorek o godz. 10
00

. 

W toku dalszej wypowiedzi Pan Wójt poinformował radnych o tym, że będzie prowadzone również 

postępowanie sądowe dotyczące faktu, że bank spółdzielczy nie jest posadowiony na swojej 

działce.  

Następnie głos zabrała radna Mamzer, która nawiązała do możliwości realizacji budowy 

przydomowych oczyszczalni oraz założenia solarów. 

Pan Wójt oznajmił, że w tym roku zostanie uruchomiona akcja związana z przydomowymi 

oczyszczalniami ścieków oraz solarami. W tym temacie możliwe jest dofinansowanie z NFOŚ w 

wysokości 45% poprzez zawarcie umowy kredytowej polegającej na tym, że dopiero wówczas, gdy 

przedsiębiorstwo poświadczy, że wykonane zadanie jest zgodne z wymogami funduszu, to wówczas 

45 % kwoty jest umarzane. Pan Wójt poinformował, że planowane jest zorganizowanie spotkań w 

trzech rejonach naszej gminy – np. Widawie, Chociwiu i Brzykowie, zrobienie rozeznania w 

temacie, czy społeczeństwo jest zainteresowane tego rodzaju przedsięwzięciami i w przypadku 

zainteresowania gmina weźmie na siebie obowiązek pilotowania tego tematu.  

Kolejnym tematem, który poruszyła radna Mamzer była sprawa usuwania eternitu z pokryć 

dachowych.  

Odpowiadając na powyższe, Pan Wójt oznajmił, że usuwaniem eternitu z dachów nie może się 
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zajmować właściciel nieruchomości, musi to wykonać wyspecjalizowana firma, a koszty związane 

z usuwaniem i odebraniem eternitu ponosi właściciel, Pan Wójt dodał, że te koszty nie są małe. 

Poinformował, że na terenie naszego Powiatu nie ma żadnego programu, który wspierałby 

finansowo to zadanie.  

Kolejnym zaproszonym na posiedzenie komisji był Kierownik GZUK Pan Dariusz Michniewski, 

który omówił sprawy związane z zimowym odśnieżaniem dróg. Oznajmił, że na terenie gminy są 

zawarte 4 umowy z rolnikami, którzy odśnieżają drogi w swoim rejonie, a pozostała część należy 

do pracowników GZUK. W dalszej swojej wypowiedzi Pan Kierownik poinformował, że musi 

wystąpić do Wójta o akceptację na zbycie przyczepy sztywnej, ciągnika Zetora do remontu oraz 

niebieskiej beczki.  

W tym miejscu radni zasygnalizowali, że chcieliby znać termin ogłoszenia przetargu na zbycie tego 

sprzetu, a później kwoty za jakie zostały w/w sprzęty sprzedane.  

Kontynuując Pan Michniewski oznajmił, że w chwili obecnej nie ma żadnego kruszywa, którym 

mógłby utwardzić drogi. 

Następnie głos ponownie zabrał Przewodniczący Rady Gminy – Ireneusz Płóciennik, który 

poinformował, że miał spotkanie z dr Zapartem i w trakcie tego spotkania doktor otrzymał 

telefoniczne potwierdzenie, że po wielu staraniach, jednak 2 razy w miesiącu będzie przyjmował 

ginekolog w Poradni K w Widawie. Będąc w temacie służby zdrowia, Przewodniczący Rady 

poinformował, że w tym roku punkty na rehabilitację z NFZ otrzymały zakłady niepubliczne, które 

dysponują lepszym sprzętem, także nasza rehabilitacja jest praktycznie utrzymywana z programu 

„Zdrowa gmina”  i częściowo z budżetu ośrodka.  

W tym miejscu głos zabrała radna Ziółkowska, która stwierdziła, że należy walczyć o przyznanie 

dodatkowych punktów na rehabilitację. 

Poparł tę sugestie Przewodniczący Rady, ale jednocześnie dodał, że będzie to trudne, bo jak 

udokumentować potrzebę dodatkowych punktów, skoro tak blisko nas jest niepubliczny zakład 

Polimed z którego mogą korzystać również nasi pacjenci. 

Następnie radna Ziółkowska zapytała się, czy coś zmieniło w sprawie pracujących sobót w naszych 

ośrodkach zdrowia. 

Przewodniczący Płóciennik oznajmił, że jest to niemożliwe, chyba, że koszty z tym związane 

pokryje budżet gminy.  

Następnie Przewodniczący Płóciennik poinformował, że na następną sesję Rady Gminy zostanie 

zaproszona Pani dr Stępnik – Frydrychowska celem ostatecznego zakończenia sprawy związanej ze 

złożoną w przeszłości skargą na jej osobę, ponadto Przewodniczący oznajmił, że planuje rozmawiać 

z władzami Powiatu odnośnie budowy chodnika w Zawadach.  

 

W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na to posiedzenie, Pan Marek Jaros –

Przewodniczący komisji podziękował za udział w spotkaniu i zakończył obrady. 

Na tym protokół zakończono. 
 

Protokołowała: 

Emilia Konieczna            Przewodniczący Komisji 

ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Marek Jaros 


