
Protokół nr 12/14 

z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska 

odbytego w dniu 16 stycznia 2014 r.  

 

Kolejne posiedzenie komisji otworzył Pan Marek Jaros – Przewodniczący komisji, który 

powitał wszystkich członków komisji oraz przybyłych gości.  

W dalszej kolejności stwierdził kworum niezbędne do obradowania i przedstawił 

zaplanowany na dzisiejsze posiedzenie porządek obrad, który przedstawia się następująco: 

 

1. Analiza stanu zwodociągowania gminy. 

2. Sprawy bieżące i różne. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu 

z poprzedniego posiedzenia. Dodał, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu 

wcześniej, poza tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu 

dzisiejszym. 

W związku z tym, że do protokołu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag, 

przewodniczący komisji zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1 

Realizując pierwszy punkt dzisiejszego porządku obrad głos zabrała Pani Dorota Kaczmarek 

– Kierownik RIK, która oznajmiła, że z czterech ujęć wodnych, tj. z Górek Grabińskich, 

Widawy, Brzykowa i Chociwia dostarczana jest woda nitkami o łącznej długości 161 km. 

Tym samym, Pani Kierownik oznajmiła, że 6624 mieszkańców gminy może korzystać z sieci 

wodociągowych, a to stanowi 83% ogółu mieszkańców. Kontynuując Pani Kaczmarek 

wskazała tereny gminy, gdzie tej infrastruktury jeszcze nie ma, tzn. Siemiechów, Kolonia 

Ochle, Kurówek, Chrząstawa, Raczynów, Ruda, Kolonia Zawady oraz Struga. W toku dalszej 

wypowiedzi Pani Kaczmarek przypomniała, że na obecny rok budżetowy zaplanowana 

została budowa sieci wodociągowej w Siemiechowie i Kolonii Ochle.  

W tym miejscu radni pytali na jakim etapie jest załatwianie spraw formalnych dotyczących 

budowy zaplanowanych na ten rok wodociągów. 

Pani Kierownik odpowiedziała, że w Siemiechowie przygotowywana jest decyzja dot. 

lokalizacji celu publicznego, natomiast na wodociąg w Kolonii Ochle dokumentacja jest już 

gotowa, ale wymagane jest jeszcze pozwolenie na budowę. 

W tym miejscu głos zabrał radny Polak, który pytał, jakim pierścieniem zostanie położona 

sieć wodociągowa w Siemiechowie oraz z której stacji będzie dostarczana woda. 

Pani Kierownik odpowiedziała, że wpięcie do sieci nastąpi w drodze, przy posesji Pana 

Sowały, a cała sieć będzie usytuowana w drodze gminnej. Kontynuując dodała, że na terenie 

Siemiechowa jest wiele posesji znacznie oddalonych od drogi i mieszkańcy tych posesji będą 

musieli wykonywać dodatkowe dokumentacje (mapki), aby móc się podłączyć do wodociągu. 

W toku dalszej wypowiedzi Pani Kierownik oznajmiła, że mieszkańcy Siemiechowa będą 

korzystać ze stacji uzdatniania wody w Widawie.  

 

Ad. 2 

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

o znak drogowy informujący o zjeździe na drogę w kierunku Restarzewa Środkowego, który 

miałby być ustawiony przy drodze wojewódzkiej. 

Na powyższe odpowiedziała Pani Kaczmarek, która oznajmiła, że wykonanie powyższego 

wymaga wykonania projektu organizacyjnego ruchu. 



Kolejno głos zabrał radny Bruzda, który prosił o rozwiązanie problemu złej widoczności na 

drodze powiatowej w miejscowości Ligota. Dodał, że wyjeżdżając z osiedla łatwo może dojść 

do wypadku drogowego, gdyż duży łuk linii jezdni oraz zmniejszona widoczność przez 

zakrzaczenia mogą być przyczynami nieszczęścia. 

 

W związku z wyczerpaniem tematyki zaplanowanej na dzisiejsze posiedzenie, Pan Marek 

Jaros –Przewodniczący komisji podziękował za udział w spotkaniu i zakończył obrady. 

Na tym protokół zakończono. 
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