Protokól nr IY/08
z obradSesjiRadyGminyw Unislawiu
roku
w dniu 29.A7.2008
W obradachuczestniczyliradni wg. zalqczonejlisty obecnoéci,ponadtow obradachudziaN
wzigli:
- Wójt GminyPanRomanMisiaszek,
- SkarbnikGminyPaniBarbaraAdamska,
- Soltysi,
- Przewodniczqcy
rad Soleckich,
- Kierownicypodleglychplacówek.
RadyPanBoguslawGurgul
ObradyIV/08 SesjiRadyGminy otworzylPrzewodnicz4cy
jest lO-ciuradnych.
2e
na
obecnych
i
sali
witajqcwszystkichzebranych stwierdzajec,
Wójt Gminy zg)as1\wnioseko wprowadzeniedo porz4dkuobraddzisiejszejsesjidwóch
punkrów- w sprawieprzejgcianawlasnoéógminyUnislawkotlaC.O.WP2
dodatkolvych
znajdujqcegosignaterenieCukrowniUnislawonz w sprawiezwipkszeniawysokoSci
sieciwodoci4gowejIII etapw
kredytuna zacirynieciekredytuna .,,budowg
zaci4gnigtego
Bloto".
miejscowo$ci
RadyGminy poprosilradnycho glosowanie,czy wyra;ai4zgodgna
Przewodnicz4cy
wprowadzeniedo porzqdkuobradzgloszonychpunktów.
za glosowalojednoglo$niel0-ciu radnych.
do glosowania:
Przyst4piono
RadyGminy odczytatproponowanyporz4dekobradz uwzglgdnionymi
Przewodnicz4cy
zmianami.
l.Otwarcieobrad:
-stwierdzenie
obecnoSci,
-przyjacieporz4dkuobrad.
Z.Przyjecieprotokotuz obradpoprzedniejSesjirady Gminy.
informacjio pracyUrzqduw okresiemiedzysesjami.
3.Wysluchanie
i.
4.Skladanieinterpelacj
signaterenieCukrowni.
nawlasnoéóGminyUnislawkotla typP-Z znajduj4cego
S.Przejecie
Bloto".
III
w
miejscowoSci
etap
kredytuna,,budowgsieciwodoci4gowej
6.Zaciagniecie
?.Wydanieopinii w sprawiebudowyboiskasportowego
,,Orlik 2012".
S.Zmianybudzetowe.
g.Odpowiedzina interpelacj
e.
zapytania.
l0.Wolnewnioski
ll.Zakoáczenie.
porzqdkuobrad.
Radninie wniesli uwagdo odczytanego
do glosowania:zaprzyjjciemporzqdkuobradglosowalol0ciu radnych.
Przyst4piono
RadyGminy poinformowalzebranych,2eprotokolbyl wylo2onyw
Ad.2. Przewodnicz4cy
na stronieinternetowejBIP ijest do wgl4duna dzisiejszej
biurzeradybedziezamieszczony
sesji.
za glosowalol0-ciu radnych.
radnymprzyjgcieprotokolubez odcz.ytywania'.
Zapropanowal
Ad.3. Wójt Gminy przedstawilradnyminformacjeo pracyUrzgduw okresiemigdzysesjami,
która stanowizalqcznikdo protokolu.
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Ad.4, Radni nie zglosilizadnejinterpelacji.
Na sesjeprzybylradnyPanKamiúski,od tej chwili na sesjiobecnychjest I l-tu radnych.
Ad.s. Do tematuwprowadzilWójtGminy,poinformowalze kotly C.O.w CukrowniUnislaw
nale2qdoAngielskiejSpotkiSugarpol.Spolkata do koúcalipcamusizdemontowaÓ
i przekazac
budynkiwlaÉcicielowiczyli SpolcePolski Cukier.
wszystkieurz4dzenia
blokÓw,kfóredo tej pory byly
W zutiqzkuz tym, 2e niejest rozstrrygnigtasprawaogr¿ewania
przejgcie
tych kotlów, abynie
przezCukrownie,Wójt Gminy zapraponowal
ogrzewane
ich w okresiegrzewczymdo produkcjiciepla
i umozliwiéwykorzystanie
uleglydemonta2owi
dla tych budynków.
w jaki sposóbbeda
na dziehdzisiejszynie doszlydo porozumienia
Wspólnotymieszkaniowe
e, 2e ieszczeprzezten rok
ogrzewaóswojebloki. W tej sytuacjijest bardzoprawdopodobn
w tej kotlowni.
wspólnotybedqkorzystatyz cieplawyprodukowanego
poniewa?musialabyzaplacic
nieodplatnie,
tego kotla
Cukrownianie moaenam przekazaó
na kwotg3.650,-zN.
podatekod darowany,dlategoustalonowartoiétegourzqdzenia
grzewczym
do jego usunigcia.
po
okresie
sig
zobowiqzujemy
Przejmujecto urzqdzenie,
nazlom.
Polegaéto bedzienapocigciui sprzedu?y
wla.íciciela
tegobudynkuna uruchomienietej kotlowni,jest
Mamy zgodqSpotkiCukrowej
i
do sezonugrzewazego
by sig przygotawaniem
ze stronyosób,które zajqtry
zaintercsowanie
obsfugitej kotlowni.
* azyw tym kompleksies4obiektygminne,którebedaogrzewane?
RadnyPanSzerszeú
Odp.Wójt - nie ma tam zndnychmieszkaúgminnych,sqto mieszkaniaprywatne,obiektyi
SpolkiCukrowej.
mieszkania
bgd4cewlasno$ciq
sigdzialalnoiciqpolegaj4cena sprzeúuiyciepla,chcemy
zajmowal
nie
bQdzie
{JrzqdGminy
tej
zapobiecdemontazowi
tylko pomóctym wspólnotomw uruchomieniumechanizmu,
kotlowni i stworzeniemoZliwosciskorzystaniaztego o0biektuw celuprodukcjiciepla.
i
RadyGminy * jezeli ta kotlowniama funkcjonowaói nie przynosiÓstratto
Przewodnicz4cy
jak to sipprzeniesie
na oplatyza ogrzewanie.
*
Odp.Wójt Z wstgpnychwyliczeúwynik4 Zebgdzieto kosá okolo 100,-zlza Gl,jest to
trzyh,rotnywnost cenyw stosunkudo oplatjakie mieszkaírcyponosilido tej pory. Oplatyza
cieplowyprodukowaneprzezCukrowniebyly bardzozanihonenie poparteZadnakalkulacjq.
- obawiasig,2e jezelimy przejmiemyt4 kotlownieto mo2emyzostaÓ
RadnyPanSzerszeú
ciepla.
zmuszeniw wyniku wysokichc,enza ogrzewaniado doplatdo wyprodukowanego
w postacikotla.
calejkotlowni tylko urz4dzenie
Odp.Wójt -IJrz4d Gminy nie prz-ejmuje
Spolka
Cukrowa.
nadal
Krajowa
Wlascicielemcalegoobiektukotlowni bgdzie
umowg
produkcjqcieplaz t$ kotlowni musi podpisaÓ
Firma,która bpdziezainteresowana
jedynie
przeku2emy
w
my
a
Cukrow4
ózieraawyna budynkikotlowni z Krajowa Spolkq
uZytkowaniekociol. Gminanie bgdzieprowadzilaindnejdzialalnoiciw tym zakresie.
jak chc4 ogrzewaÓ
swoje
RadnyPanKamiúski- czy wspólnotymieszkaniowezdeklarowaty
budynki?
Odp.Wójt - Zdanias4podzieloneczgsówspólnotchcebudowaówlasnekotlownie,ale w tym
jakie musz4spelnió,abyotrzymac
rokujest to niemozliweze wzglgduna formalnoÉci
pozwoleniena budowp.
- proponujew tre$ciuchwalyw Sl dodaóslowo,,Odplatnie"poniewa'Z
z
RadnyPanSzerszeú
treÉcinie wynika2eprzejmujemyten kociol odplatnie.
RadyGminy zaproponowalglosowanie:kto zradnychjest za dopisaniemw
Przewodnicz4cy
$l Uchwalyslowa,,odplatnie".Za glosowaloI l-tu radnych.
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RadyGminy odczytaluchwalpnrñrD7l08 w sprawieprzejgciana wlasnoSó
Przewodniczqcy
signaterenie
GminyUnislaw$rodkatrwalegow postacikotlaC.O. |WP-Z znajdujqcego
CukrowniUnislaw.
Radninie wnieili uwagdo treéciuchwaly.
Przyst4pionodo glosowania:za przyjgciemuchwalyglosowaloI I -tu radnych.
Ad.6. W wyniku przetarguwartoéócalkowita zadaniabudowasieciwodoci4gowejz
Zgodniezregulaminem
przylqcz,ami
etap-IIIw miejscowoiciBloto wyniesieI .323.000,-zl.
kosztu
w wysoko*ci75o/o
W.F.O.S.i G.W.mo2emyubiegaósigo dofinansowanie
przyznala
namkwotg
Funduszu
posiedzeniu
Rada
Wojewódzkiego
Na
calkowitegozadania.
w wysokoici900.000,-zl ca stanowi68%kosztyzadania.
dofinansowania
wartoici inwestycjiotrzymamyz W.F.O.Si G.W. na2\Yowkladu
Za*adaliémy,2e75o/o
wlasnegoweimiemy kredytkomercyjny.
kredytuo 70.000,-zl.
W zwiqzkuz powyhszymmusimyzwigkszyéwartoíózaci4gnigtego
kredytuw wysokoi;siZíYo
Uchwalg,ldórabylapodjgtana poprzedniejsesjio zaci4gnigciu
podjgta
uchwala
anuluje.
wartoici zadania,dzisiaj
* z czegoto wynika,2enie dostaliémy75%wartoéciinwestycjia tylko
RadnyPanSzerszeír
68%.
Odp.Wójt * z brakupienigdzyw WojewódzkimFunduszu,jest to jedyneáródlo gdziemohna
2e
Chociazostatniogazetapodawala,
na wodoci4gowanie.
ubiegaósipo dofinansowanie
jest
nie
nas
Fakt
ten
dla
Grudzi4dzotrzymall5milionów od marszatkana wodoci4gi.
zrozumialyi pozostawiamybezkomentarza.
kred¡u
RadyGminy odczytaluchwalgnr W /28ft8 w sprawiezaci4gnigcia
Przewodniczqcy
Bloto.
III-etapw miejscowo3ci
nabudowgsieciwodoci4gowej
do tresciuchwaty.
Radninie wnieíli zastrze2efi
Przystqpionodo glosowania:zaprzyjEciemuchwalyglosowaloI l-tu radnych.
opinii w
RadyGminypoprosilKomisjeRadyo przedstawienie
Ad.7. Przewodnicz4cy
w ramachprojektu,,Orlik- 2012".
do budowyboiskasportowego
sprawieprzyst4pienia
Komisja Rolnictwa - wydalaopinignegatywn4w sprawiebudowyboiska.
jezeli oka2e
Komisja Budáetowa - uwuin,2e naleíy prrygatowaódokumentydo przetargu,
to nerygnujemyz budowytegoboiska.
sigze kosztbudowybgdziewy2szyod zakladanego
-.
od budowykompleksuboisksportowychwe
Komisja Rewizyjna wnioskujeo odst4pienie
Bruki
wsi
Unislawskie.
Komisja O$wiatowa- komisjaopowiadasig zabenvzglgdn4realizacjapodjgtejuchwaly
sprawiebudowyboiskaw ramachprogramu,,Orlik - 2012".
Radypoinformowal,2ena sali obecnyjest koordynatorbudowykompleksÓw
Przewodniczqcy
spürtowych,,Orliki" PanaMarcinaDrogorób, poprosilo zabranieglosui podanienam
informacjio przúargachkfóre sipjuz odbyly.Informacjete mog4mieó znaczqcywplyw na
podjeciedecyzliczy przyst4piódo budowytegoboiskaczy bqdzienasna to staó.
KoordynatorPanDrogorób- podalprzykladyrozstrzygnipóprzetargaw,gdziecenybyly
na ll3
UrzqdMarszalkowskiwyrui.meokreélil,2edofinansowania
nizszeod z-aHadanych.
lub
w
kwocie
zmie$cily
sie
tej
gminy,
które
dotyczykwoty do l-miliona brutto.54
ej q przekroczrtV
nieznaczni
GminaUnislawbyla w grupie37 gmin,kfóre otrzymalypomocna sesji28 kwietniai od tego
momentubyl czasnato, abyopracowaóprojekti zorientowaósigjakie sqrzeczywistekoszty.

4
W tym projekciewaZnyjest czynnikczasui czynnikpogody.Niektórepracemuszqbyó
technologiqnp. sztucznatrawamusibyó kladzionag1 *i
wykonywanezgodniez opracowana
temperatvrze plusowej.
pnedstawionecyfry budzetumówi4 2enie
Koordynatorstwierdzll,2etrudnojest doradzaó,
staógminy na ten wydatek,2epowinniémyodstqpiéod tegoprojelctu.
Z drugieJstronyjeaeliodstqpimyod tego projektuto w oczachUrzgduMarszalkowskiego
namudzialw roku przysz|ymw
staniemysig niewiarygodni.Trudnobgdziezagwarantowaó
jest
juz
ponad
85
a roczneplanujemy
chgtnych
poniewaZ
na
rok
2009
tym programie,
realizowaó50 obiektów.Jeaelimimo wszystkogmina zdecydujesig naudzialw programieto
który bgdziemial zielone$wiatloi dostppdo
warto stworzyózespolinterdyscyplinarny,
osóbw gminie,poniewuL jeszczenie wszystkojest stracone,iehelidzisiaj
najwahniejszych
okolicznoóciach
radnipodejmqdecyzjpo budowieobiektuto jest szansaprzysprzyjaj4cych
2e udasiggo wybudowaó.
przetatgirozpocznie
Ministerstwodajetakqmo2liwoló,2egminaktóra marozstrzygnigty
budowgboiskaw tym roku drodzewyjAtku przyznanebedaÉrodkimimo,2e s4wygasaj1cez
otrzymaj4je w roku nastgpnym.
koúcemroku kalendarzowego
juarazpodjgliémy
decyzjpo budowiea okolicznoécinie zmienilysig
RadnyPanSzerszeú
sigjaki to
projektoglosiÓprzetargizorientowaÓ
u|takdrastycznie.Powinnismyprzygotowaé
koszt.
PanMarcin Drogorób- uzupelnilswoj4wypowiedzo wyjainienie,2eMinisterstwobqdzie
podchodzilobardzoelastyczniedo budowyobiektówszatniowo- socjalnych.
Jeaeligminao niskim budzeciebedziemialaproblemyz zebraniemwkladuwlasnegoto
To moZe
Ministerstwomo2ezwolniódanqgmingz budowyobiektówsocjalno-szatniowych.
100.000,-zl.
byóoszczqdnoéó
projekt zakladaukladaniewarstwyakrylowej
Wójt Gminy maw4tpliwoécitechnologiczne,
na podkladziez kamieniapod boiskado siatkówkiczy koszykówki.Akryl powinienbyÓ
kladzionyna betonlub asfalta nie na kamieniuponiewa2trwaloÉótakiegoobiektujest
w4tpliwa.Akryl to cieniutka powloka,kfóramusibyó polohonanatwardejpodbudowie.
o kosztachutrzymania.
RadnyPanTrasryk- my mówimy o kosztachbudowy az,aipominamy
IJmowamówi o zatrudnieniuna okres10-ciulat minimumdwóchpracowników,koszty
wody, écieków.
energiielektrycznej,
który budujetylko obiektyktórychkoszty
RadnyPanKamiúski- gminaniejest inwestorem,
do ludzi, abyjej uiry*validla relaksu.
inwestycja
skierowana
Ta
bgdzie
zwracac.
bedasig
Radnyuwa242e nadalmamymalo informacjina temattych budowli,nie wiemyjak to
wyliczyÓkoszty.
bqdzieprzedstawialosigw naszejgminie, naleilalobychociai szacunkowo
jakie
tego,ze uchwalaklóra podjgliémyw
poniesiemykonsekwencje
RadnyPanMajewski
kwietniuprzeztrzy miesiqcenie byla realizawana.
- czy wiadomoile wynoszqkoszty adaptacjiprzygotowania
tego
Radnypan Szerszeh
projektupod potrzebynaszejgminy?
Odp.Koordynator- szczegüoweinformacjena ternattej inwestycjiorazwszelkiegorodzaju
aplikacjemoanaznaleáéna stronieWWW-orlik-20lZ.pl lqczniez uakfualnianymna biez4co
projektem.
wobecprojektu
a adaptacia
i raleiqod tego,jak dalekojest posunigt
Kosay adaptacj
typowego.
RadnyPanSawina- vwa?;.,ze Budowategoboiskaw obecnejchwili w naszejgminieto
niepotrzebne
wydaniepienigdzy.Pilnepotrzebyw naszejgminieto woda,drogi,kanalizacja.
pieni4dze.
nato w pierwszejkolejno$cipowinnybyó przeznaczone

)

RadyGminypoinformowalo skutkachwydaniaopinii,jezeli wigkszoió
Przewodnicz4cy
radnychbedzieprzeciwkorealizacjiinwestycjito na najbli2szejsesjipojawi sigstosowna
w ramachprojekty,,Orlik-2012".
uchwalao wstrzymaniubudowyboiskasportowego
Radypoprosilradnycho wyrazenieopinii: czy radnisqzatym,aby
Przewodniczqcy
20L2" .
budowpboiskasportowego,,Orlik
kontynuowaó
przeo\w
5-ciuradnych,wstrzymalosipod
za
4-ch
radnych,
glosowania:
do
Przyst4piono
glosu 2-chradnych.
Opiniajest negatywna,wstrzymujesiqpracen^riqzanez budowaboiskasportowegowe wsi
Bruki Unislawskiew ramachprogramu,,Orlik-2012"
Ad.8. SkarbnikGminyomówila zmianyjakieproponujedokonaów budzeciegminyIJnislaw
w 2008roku w zwiq¿kuz otrzymanymidotacjamipo stroniedochodówi wydatków.
PrzewodniczqcyRadyGminy odczytaluchwalgnr lY 129/08w sprawiezrntanw budzecie
gminyw 2008roku.
brak.
Ad.g. Odpowiedzina interpelacje
Ad.l.0.W wolnychwnioskachglos zabrali'.
w
RadnyPanPodzielny- czy w sytuacjigdy odst4pimyod budowyboiskasportowego
na budowg
w bud2eciemo2napÍzeznaczyé
ramach,,Orlika-2012"Srodkiz.aÍezerwowane
?
trawiast4
boisk sportowychz nawierzchni4
Odp.Wójt - Takjest to mozliwe,decyzianaleirydo rady.
podl4czenie
ulicy Okólnejdo instalacji
RadnyPanKamiúski- kiedyjest planowane
sanitarnej?
ulicy Okólnejdo kanalizaci\
Odp.Na rok bieaqcynie planowaliémyinwestycjipodlqczenie
sanitarnej.
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