PROTOKÓŁ
z I sesji Rady Gminy Teresin
w dniu 22 stycznia 2003 r.
Lista obecności w załączeniu
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Przyjęcie porządku dziennego
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/32/02 Rady Gminy Teresin
z dnia 12 września 2002 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy do Zgromadzenia
Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata do Rady Społecznej Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Sochaczewie
7. Informacja Przewodniczącego o pracach Rady Gminy
8. Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.
10. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy z dnia 31 grudnia 2002 r.
11. Interpelacje i zapytania
12. Wolne wnioski
13. Zakończenie obrad

Ad. pkt 1 i 2 -

Owarcie obrad
Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący RG T.Olechowski – otworzył obrady I sesji Rady Gminy, powitał radnych,
sołtysów oraz przybyłych gości. Na podstawie istniejącego quorum (obecnych – 12 radnych)
stwierdził prawomocność obrad.
Przewodniczący RG – poinformował, że w dniu dzisiejszym do Biura Rady Gminy wpłynął
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2003 r. Proponuje się wprowadzić tę
uchwałę w pkt. 9 porządku obrad. Przewodniczący dodał, że przed omawianiem tego tematu
zostanie ogłoszona przerwa w obradach, aby Komisja Finansów i Budżetu Gminy miała
możliwość zapoznania się z propozycjami zawartymi w uchwale.
Kolejną proponowaną zmianą w porządku obrad jest przesunięcie – na prośbę Wójta –
punktów dot. przedstawienia informacji Przewodniczącego o pracach Rady Gminy oraz
Wójta o pracach Urzędu Gminy po wyborze delegata do ZOZ-u (jako pkt. 7 i 8).
Przewodniczący RG poprosił radnych o zgłaszanie ew. uwag do zaproponowanego porządku
obrad.

A.Gigier – zwróciła uwagę, że radni nie są przygotowani do tematu wyboru delegata do Rady
Społecznej ZOZ. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej powinna mieć możliwość
zaproponowania kandydata, który będzie reprezentował naszą gminę w ZOZ-ie.
Przewodniczący RG – zaznaczył, że termin wyboru delegata został wyznaczony do końca
stycznia. Wypowiedź p.A.Gigier traktuje jako wniosek formalny o wykreślenie tego punktu z
porządku obrad.
Następnie Przewodniczący RG poddał kolejno pod głosowanie propozycje zmian w porządku
obrad:
-

wprowadzenie dodatkowego punktu – „podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2003 r.” (jako pkt 9)
wynik głosowania:

-

przesunięcie (z 3 i 4) punktów – „informacja Przewodniczącego o pracach Rady
Gminy” oraz „informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy” - w miejsce pkt. 7 i 8
wynik głosowania:

-

za – 12

za – 12

wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu – „podjęcie uchwały w sprawie
wyboru delegata do Rady Społecznej ZOZ”
wynik głosowania:

za – 2

przeciw – 5

wstrzym. – 5

oraz cały porządek obrad z uwzględnieniem przegłosowanych zmian:
wynik głosowania:

za – 10

Ad. pkt 3

podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr V/32/02 Rady
Gminy Teresin z dnia 12 września 2002 r.

-

przeciw – 2

wstrzym. - 0

Przewodniczący RG poprosił o zabranie głosu Wójta Sz.Ziółkowskiego.
Wójt – wyjaśnił, że uchylenie uchwały wiąże się bezpośrednio z następnym punktem
porządku obrad dotyczącym zamiany nieruchomości. Chodzi o zamianę dróg położonych w
miejscowości Teresin-Gaj. Właścicielem jednej z nich jest gmina, drugiej zaś f-ma ProLogis.
W dniu jutrzejszym zaplanowane jest sporządzenie aktu notarialnego, ale wcześniej należy
uporządkować stan prawny. Rada Gminy poprzedniej kadencji w dniu 12 września 2002 r.
wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości, jednak wtedy f-ma ProLogis nie była jeszcze
właścicielem działki. Dlatego też, aby sytuacja była zgodna z prawem, należy uchylić podjętą
przez poprzednią Radę Gminy uchwałę.
Przewodniczący RG zwrócił się do radcy prawnego Urzędu Gminy - A.Jaworskiego z
pytaniem, czy zechciałby wyjaśnić przyczyny zaistniałej sytuacji.
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A.Jaworski – Rada Gminy poprzedniej kadencji, podejmując uchwałę, była przekonana, że
f-ma ProLogis jest właścicielem działki. Już po podjęciu przez Radę decyzji okazało się, że –
z przyczyn obiektywnych – ProLogis nie spełniła wszystkich warunków, aby zostać
właścicielem omawianej nieruchomości. Dlatego też zaistniała obecnie konieczność
sprostowania sytuacji i uporządkowania jej z punktu widzenia prawnego.
Wójt – wyraził pogląd, że przyczyny zaistniałej sytuacji są niejasne i niezrozumiałe, a na
pewno nie są obiektywne.
Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący RG odczytał tekst uchwały i poddał go pod głosowanie:
Wynik głosowania:

za – 12

Uchwała została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. pkt 4

-

podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości

Przewodniczący RG – poprosił Wójta o dokonanie wprowadzenia do tematu.
Wójt – przedstawił przybyłych na sesję przedstawicieli f-my ProLogis: p.Wiesława
Gontkiewicza oraz p.Annę Witecką, którzy odpowiedzą na ewentualne pytania dot.
warunków zamiany nieruchomości.
Wójt poinformował radnych, że warunki zamiany nieruchomości oraz przebieg drogi ustalony
został przez poprzedni Zarząd Gminy. Obecnie zaniechano prób poczynienia innych ustaleń
ze względów formalnych. F-ma ProLogis posiada bowiem konkretną dokumentację, a
ponieważ jest to spółka zagraniczna, wszelkie decyzje związane z nabywaniem, sprzedażą,
czy zamianą nieruchomości muszą być opiniowane przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych, a są to procedury bardzo długie. Aby nie burzyć całej strategii, wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom f-my ProLogis, proponuje się wyrażenie zgody na zamianę
nieruchomości. Wójt dodał, że sprawę traktuje jako kolejną część „spadku” po poprzednich
władzach gminy. Zamiana nieruchomości nastąpi bez obowiązku dokonania dopłaty z tym,
że spółka ProLogis wykona na działce Nr 86/1 drogę utwardzoną (8.866 m2). Warunki
techniczne zostały szczegółowo opisane w protokole ustaleń.
W.Gontkiewicz - droga, którą ProLogis wybuduje na działce nr 86/1 będzie spełniać
wszystkie wymogi określone dla dróg lokalnych. Zostanie z 2 stron okrawężnikowana, będzie
uprofilowana i przygotowana - na podkładzie z tłucznia (25 cm) – pod ewentualne położenie
w przyszłości asfaltu. Jeżeli Rada Gminy wyrazi zgodę na zamianę nieruchomości,
wykonanie projektu technicznego zostanie zlecone w trybie natychmiastowym, a oddanie
drogi do użytku nastąpi w terminie do końca lipca 2003 r.
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T.Pałuba – z informacji, które docierają od mieszkańców wynika, że poprzednia Rada Gminy
obiecywała drogę o nakładce asfaltowej oraz szerszy i o większej nośności odcinek drogi
biegnący obok torów kolejowych. Obecnie proponuje się mniej korzystne dla gminy
rozwiązania odnośnie sposobu wykonania drogi.
W.Gontkiewicz – zapewnił, że w notatkach sporządzonych na piśmie nie wspomina się o
nakładce asfaltowej, takie ustalenia z poprzednim Zarządem Gminy nie miały miejsca. Droga
biegnąca wzdłuż torów będzie szersza (tj. 12 m) ze względu na istniejący tam stan wody i
konieczność odpowiedniego odprowadzania wód. Przewidziana natomiast dla tej drogi
nośność jest taka, jaka obowiązuje dla dróg lokalnych, dopuszczalna prędkość to 60 km/h.
R.Kacprzak – zgłosił wątpliwości co do skuteczności wspomnianego sposobu wykonania
drogi. Teren jest położony nisko, a więc wysypanie drogi tłuczniem grubości 25 cm nie
przyniesie oczekiwanych rezultatów, tym bardziej, że utwardzenie drogi asfaltem nie nastąpi
w szybkim czasie.
W.Gontkiewicz - droga położona jest 70 cm poniżej pozostałego terenu, więc jest sprawą
oczywistą, że wykonanie podsypki pod warstwą tłucznia jest niezbędne.
Radni nie zgłosili innych uwag i pytań.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rolnictwa, Rozwoju
Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej. Protokół z posiedzenia
Komisji odczytał jej przewodniczący p.Ryszard Kacprzak.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie projekt uchwały
Wynik głosowania:

za – 12

przeciw – 0

wstrzym. – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. pkt 5

-

podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady
Gminydo Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Mazowsze Zachodnie”

Przewodniczący RG – poinformował, że zgodnie ze statutem Związku Międzygminnego
„Mazowsze Zachodnie” w skład Zgromadzenia wchodzą Burmistrzowie i Wójtowie gmin,
które są członkami Związku oraz po jednej osobie z każdej gminy (gminy powyżej 20 tys.
mieszkańców – dwie osoby) delegowanej przez Radę Gminy.
Przewodniczący RG poprosił o zgłaszanie kandydatur.
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K.Piskorz zgłosił na kandydata do Zgromadzenia radnego Ryszarda Kacprzaka, który
oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący RG poddał pod głosowanie kandydaturę R.Kacprzaka:
wynik głosowania:

za – 11

przeciw – 0

wstrzym. – 1

przeciw – 0

wstrzym. – 1

a następnie całą uchwałę:
wynik głosowania:

za – 11

Przewodniczący RG stwierdził, że Rada Gminy, w drodze uchwały, wybrała radnego
Ryszarda Kacprzaka na przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Mazowsze Zachodnie”

Ad. pkt 6

-

podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata do Rady Społecznej
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie

Przewodniczący RG – poprosił o zgłaszanie kandydatur.
H.Konecki zgłosił kandydaturę radnej Antoniny Gigier (wyraziła zgodę)
H.Zielska zgłosiła kandydaturę radnej Anny Karwaszewskiej (wyraziła zgodę).
Przewodniczący RG poddał kolejno pod głosowanie zgłoszone kandydatury:
-

Antonina Gigier otrzymała następującą liczbę głosów:
za – 4

-

przeciw – 4

wstrzym. – 4

Anna Karwaszewska otrzymała następującą liczbę głosów:
za – 6

przeciw – 2

wstrzym. – 4

a następnie całą uchwałę:
wynik głosowania:

za – 10

przeciw – 2

wstrzym. – 0

Przewodniczący RG stwierdził, że w drodze uchwały, Rada Gminy wybrała radną Annę
Karwaszewską na delegata do Rady Społecznej ZOZ w Sochaczewie.
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Ad. pkt 7

-

Informacja Przewodniczącego o pracach Rady Gminy

Przewodniczący RG przedstawił najważniejsze działania w ostatnim okresie:
-

poinformował, że wszyscy radni - w terminie - dopełnili obowiązku złożenia
oświadczeń majątkowych. Wspomniał przy okazji, iż w poprzedniej radzie dwóch
radnych nie składało oświadczeń przez 4 lata w ogóle;

-

w dniu 11 stycznia odbyło się spotkanie władz gminy z p.Bogusławem Kowalskim –
członkiem zarządu Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dotyczące współpracy w
dziedzinie ochrony środowiska, transportu i kultury;

-

w dniu 15 stycznia ukazał się pierwszy numer miesięcznika „Teresiński Informator
Samorządowy”. Informator będzie opracowywany pod względem merytorycznym i
technicznym w biurze rady gminy (T.Olechowski, M.Koziarska, D.Dorodzińska),
drukowany w Wydawnictwie O.O. Franciszkanów w Niepokalanowie;

-

przez cały czas czynione są starania w celu pozyskania prawnika. Dotychczas biuro
rady gminy korzysta doraźnie z pomocy A.Jaworskiego oraz mecenasa
p.Koźmińskiego z Warszawy. Wielokrotnie pomocą służy sekretarz gminy
p.A.Rybak;

-

Wojewoda Mazowiecki przesłał pismo w sprawie zastrzeżeń do podjętych przez Radę
Gminy uchwał dotyczących stawek opłat za wodę i za ścieki. Obecnie trwają prace
związane z wyjaśnianiem tych zastrzeżeń;

-

do biura rady gminy wpłynęło pismo od Wójta Sz.Ziółkowskiego w sprawie
przeprowadzenia kontroli w instytucjach gminnych. W związku z tym w niedługim
czasie zwołane zostaną posiedzenia: komisji rewizyjnej, komisji administracji i
przestrzegania prawa oraz komisji finansów i budżetu gminy w celu przygotowania
zakresu i planu przeprowadzenia stosownych kontroli;

-

na ręce Przewodniczącego RG wpłynął również wniosek Wójta o powołanie z grona
radnych komisji ds. modernizacji dróg. Sprawą tą rada zajmie się na następnej sesji;

-

trwają przygotowania do opracowania nowej wersji Statutu Gminy Teresin. Projekt
statutu będzie przekazany komisjom do zaopiniowania;

-

kończąc, Przewodniczący RG zaznaczył, że radni wykazują duże zaangażowanie w
pracach rady i podziękował wszystkim za dotychczasową, owocną pracę.

Ad. pkt 8

-

Informacja Wójta o pracach Urzędu Gminy

Wójt – poinformował o najważniejszych działaniach w ostatnim okresie:
-

trwają wybory sołtysów i rad sołeckich. Zebrania w poszczególnych wsiach odbywają
się wg opracowanego harmonogramu (w terminie 20.01.03 r. – 11.02.03 r.).
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Dotychczas wybrano sołtysów 4 wsi:
Budki Piaseckie – Marek Dymkowski
Dębówka – Sławomir Kłos
Elżbietów – Małgorzata Kapłon
Topołowa – Halina Ziółkowska
-

w ostatnich dniach przeprowadzony został I etap konkursu na dyrektora Teresińskiego
Ośrodka Kultury. Został on unieważniony, ponieważ 6 spośród 7 zgłoszonych
kandydatów nie spełniało określonych wymogów. Regulamin przewiduje w takim
przypadku unieważnienie konkursu. Po okresie odwołań (3 dni) zostanie rozpisany II
konkurs, którego rozstrzygnięcie przewiduje się w połowie lutego.

-

w związku z tym, że dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej od połowy
grudnia 2002 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim, powołana została osoba pełniąca
funkcję zastępcy dyrektora GZGK – p. Jacek Kalinowski.

-

podjęte zostały rozmowy z f-mą „Bakoma” na temat ewentualnego wykorzystania
przyzakładowej oczyszczalni dla potrzeb okolicznych mieszkańców. Jeżeli nie
zaistnieją przeszkody formalno-prawne rozmowy będą kontynuowane.

-

poczynione zostały działania w celu zapewnienia sprawnej eksploatacji oczyszczalni
w Szymanowie, którą poprzedni Zarząd Gminy przejął od Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa. Oczyszczalnia obsługuje wyłącznie bloki RSP bez możliwości
podłączenia innych użytkowników.

-

przygotowywany jest przetarg na leszowanie dróg. Na ten cel planuje się przeznaczyć
z budżetu gminy ok. 50.000 zł. Do biura rady gminy został przekazany wniosek o
powołanie komisji ds. modernizacji dróg, która zajmie się zebraniem informacji w
terenie i wskazaniem odcinków dróg z najpilniejszą potrzebą utwardzenia.

-

odbyły się wizyty wójta i zastępcy wójta w Gimnazjum oraz w Szkole Podstawowej w
Teresinie. Stwierdzono konieczność poprawienia warunków lokalowych gimnazjum potrzeby tej szkoły zostaną uwzględnione przy realizacji budowy sali gimnastycznej.
Wizyta w szkole podstawowej związana była przede wszystkim z oceną możliwości
wygospodarowania 4 sal lekcyjnych, by od nowego roku szkolnego zlikwidować
dwuzmianowość.

-

w związku z odmową przeprowadzenia kontroli w gminie Teresin przez Regionalną
Izbę Obrachunkową, Wójt poinformował, iż wystosował wniosek do
Przewodniczącego RG o podjęcie działań w celu przeprowadzenia stosownych
kontroli przez odpowiednie komisje rady gminy.

-

opracowana została koncepcja odwodnienia Osiedla Granice, przygotowany zostanie
projekt techniczny i kosztorys. W tym roku możliwa będzie realizacja I etapu
inwestycji.

-

wójt poinformował o swoim uczestnictwie na spotkaniu „miast papieskich”,
organizowanym przez Sekretariat Episkopatu
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Przewodniczący RG ogłosił przerwę w obradach, podczas której odbyło się posiedzenie
Komisji Finansów i Budżetu Gminy w celu zaopiniowania propozycji zmian w budżecie
gminy.
Po przerwie Przewodniczący RG wznowił obrady sesji przy liczbie 13 radnych obecnych na
sali obrad.

Ad. pkt 9

-

podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Propozycje zmian w budżecie gminy na 2003 r. przedstawił radnym Wójt Sz.Ziółkowski,
szczegółowo omawiając poszczególne pozycje.
Dochody budżetu proponuje się zwiększyć o kwotę 3.387 zł tytułem dotacji z budżetu
państwa na zadania zlecone związane z zarządzonymi wyborami uzupełniającymi.
Zmiany w wydatkach polegają m.in. na:
-

zaplanowaniu kwoty 3.387 zł na przeprowadzenie wyborów uzupełniających,

-

dokonaniu w rozdz. „Szkoły podstawowe” przesunięć między paragrafami kwoty
4.500 zł w związku z zakupem inwestycyjnym (kserokopiarka dla szkoły),

-

dokonaniu przesunięć w rozdz. „Urząd Gminy” kwoty 8.000 zł w związku z
koniecznością wprowadzenia składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji.

I.Majcher - Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu Gminy przedstawił pozytywną
opinię Komisji do projektu uchwały.
Radni nie zgłosili uwag do zaproponowanych zmian w budżecie.
Przewodniczący RG poddał projekt uchwały pod głosowanie
Wynik głosowania:

za – 12

przeciw – 0

wstrzym. - 1

Przewodniczący RG stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
została przez Radę Gminy podjęta.

Ad. pkt 11,12

-

Interpelacje i zapytania
Wolne wnioski

T.Pałuba – zgłosił potrzebę wyjaśnienia i ew. rozpatrzenia następujących spraw:
1) rozważyć możliwość aby autobus dowożący uczniów do szkoły mógł zabierać dzieci z
miejscowości Skrzelew;
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2) wystąpić do PKS Żyrardów o postawienie wiat na przystankach autobusowych na
trasie Teresin-Żyrardów (Zielonka, Szymanów, Pawłówek);
3) wyregulować wyłączniki na lampach ulicznych w miejscowościach: Pawłówek,
Skrzelew, Skotniki;
4) poprawić jakość wody z wodociągu w Maurycewie;
5) zastanowić się nad możliwością przeprowadzania konserwacji rowów melioracyjnych
we własnym zakresie tj. zatrudnieniem w GZGK pracownika odpowiedzialnego za
czyszczenie rowów (Spółka Wodna zatrudnia osoby spoza terenu gminy).
J.Kalinowski (GZGK) - potwierdził złą jakość wody z wodociągu w Maurycewie
(nieodpowiednia przejrzystość i barwa) i poinformował, że czyszczenie zbiorników, wg
ustaleń przeprowadzonych z SANEPID-em, będzie możliwe dopiero po okresie zimowym.
W sprawie wyłączników lamp J.Kalinowski obiecał osobistą interwencję u konserwatora
oświetlenia ulicznego p.P.Kierzkowskiego.
Z-ca wójta B.Piekutowska - poruszone przez radnego T.Pałuby sprawy dotyczące: dowozu
dzieci do szkoły, postawienia wiat na przystankach oraz konserwacji melioracji wymagają
rozpoznania. O sposobie i możliwości ich załatwienia radny zostanie poinformowany.
M.Walczak – poparł wniosek T.Pałuby odnośnie konserwacji melioracji. Dodał, że w
Serokach-Parceli melioracja nie działa, jest zaniedbana, a rowy od kilku lat nie czyszczone.
A.Karwaszewska – zgłosiła potrzebę postawienia lamp ulicznych: na ul.Cichej (od strony
ul.Cmentarnej) oraz przy skrzyżowaniu ulic: Cichej i Perłowej.
Ponadto p.Karwaszewska zwróciła uwagę, że rz.Teresinka jest bardzo zarośnięta i
zaproponowała, by jej porządkowanie odbyło się w ramach prac interwencyjnych.
B.Piekutowska - prace porządkowe prawdopodobnie będą mogły być wykonywane przez
osoby, które mają - w ramach wyroków sądowych - do odpracowania prace społeczne na
rzez gminy. Jeżeli chodzi o postawienie lamp – jest kilka wniosków dotyczących oświetlenia
ulicznego i będą one w najbliższym czasie rozpatrywane.
I.Majcher – zwrócił się do p.J.Kalinowskiego z pytaniem, czy konserwator oświetlenia ma
obowiązek dopilnowania prawidłowego działania oświetlenia ulicznego, czy też interweniuje
dopiero w razie otrzymanego zgłoszenia.
J.Kalinowski w umowie jest określona kwota za nadzór i konserwację oświetlenia
ulicznego w wysokości 4,33 zł miesięcznie za 1 punkt świetlny (razem ok. 3.000 zł). W
kwocie tej mieści się również koszt zakupu wymienianych elementów (lampy, bezpieczniki
itp.). W następnym miesięczniku samorządowym zostanie podany nr telefonu do
konserwatora, aby mieszkańcy wiedzieli do kogo zgłaszać awarie oświetlenia.
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R.Śliwiński – mieszkańcy ul. Kaskiej oczekują na odpowiedź na pismo złożone w sprawie
zlikwidowania zamontowanych na tej ulicy „spowalniaczy”. Są one bardzo uciążliwe dla
najbliżej mieszkających, szczególnie kiedy przejeżdżają samochody ciężkie. Dla poprawienia
bezpieczeństwa natomiast najlepszym rozwiązaniem byłby chodnik, zarówno przy ul.
Kaskiej jak i ul. Teresińskiej, ponieważ dzieci chodzą tędy do szkoły.
W.Matusiak – zaapelował o nie usuwanie zbyt pochopnie spowalniaczy, gdyż zostały one
zamontowane z myślą o bezpieczeństwie szczególnie dzieci chodzących do szkoły tą ulicą.
M.Sieczkowska – sołtys wsi Maszna – zgłosiła wniosek w sprawie leszowania drogi
biegnącej od ul. Kampinoskiej do Maszny. W czasie roztopów ulica ta jest nieprzejezdna, a
dzieci nie mają możliwości dojścia do szkoły. Wspomniała również o potrzebie założenia
oświetlenia przy ul. Kampinoskiej (wykorzystując słupy będące własnością wsi).
B.Piekutowska – w najbliższym czasie powołana zostanie komisja ds. modernizacji dróg,
która zajmie się m.in. rozpatrywaniem wniosków w sprawie leszowania dróg.
K.Piskorz – zwrócił uwagę na potrzebę budowy chodnika w miejscowości Budki Piaseckie,
a także konieczność ograniczenia tam prędkości oraz skuteczniejszą interwencję Policji.
Przewodniczący RG - wspomniana przez z-cę wójta p.Beatę Piekutowską komisja, która
zostanie w najbliższym czasie powołana, zajmie się rozpatrywaniem wszystkich wniosków
dotyczących dróg (leszowanie, utwardzanie, budowa chodników itp.).

Ad. pkt 13

-

Zakończenie obrad

Przewodniczący RG – podziękował radnym, sołtysom oraz wszystkim osobom przybyłym za
udział w sesji i zamknął obrady I sesji Rady Gminy.

/-/ mgr Tadeusz Olechowski
Przewodniczący Rady Gminy

Protokołowała:
D.Dorodzińska
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