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W dniu 30 kwietnia 2021 r. w Sali Domu Kultury w Będzinie odbyła się XXXV Sesja VIII kadencji Rady 

Gminy w Będzinie. Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713). Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym 

przez Przewodniczącego Rady Gminy zawiadomieniem i porządkiem obrad.  

Obrady rady gminy były transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk. Nagrania obrad są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej gminy.  

 

 

 

Pkt. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:00:00 – 00:01:33 

Sesję poprowadził Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Pan Andrzej Nożykowski, który stwierdził, że 

na sesji na 15 radnych, obecnych jest 14 radnych, co stanowiło o prawomocności podejmowanych 

uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Obecność radnych na rozpoczęciu sesji: 

Obecni:  

 Tomasz Baczyński 

 Joanna Banaszczak 

 Sławomir Bryliński 

 Adam Gołębiewski 

 Mariusz Gosławski 

 Barbara Grudzień  

 Eugenia Imbiorowska 

 Andrzej Jóźwiak 

 Piotr Kołpacki 

 Andrzej Krawiec 

 Krystyna Najdzion 

 Andrzej Nożykowski 

 Lucyna Parol 

 Grzegorz Sztulc 

 

Nieobecni:  

 Diana Kret 

 

 

 

 

 

 

 

Nagranie video z sesji jest dostępne pod adresem:  

https://www.youtube.com/watch?v=0S3UIbBP_j0 

oraz w Biurze Rady Gminy w Będzinie 
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Pkt. 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:01:34 – 00:05:39 

Zawiadomienie o sesji stanowi załącznik do protokołu. O zmianę porządku obrad zawnioskował 

Przewodniczący, wprowadzając 4 dodatkowe projekty uchwał. Projekty 6, 7 i 8 zostały wprowadzone na 

wniosek Wójta, a projekt nr 9 na wniosek komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Protokół z głosowania 

stanowi załącznik do protokołu. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad. 

3. Wolna trybuna. 

4. Podjęcie uchwał: 

 

a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.; 

b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Będzino na lata 2021-2029; 

c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu na rzecz osób starszych na 

lata 2021-2025; 

d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości 

oznaczonej nr działki 7/27 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec w Gminie Będzino; 

e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego 

Będzino. 

5. Stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zamierzenia inwestycyjne 

w tym zakresie. 

6. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie w 2020 r. 

7. Informacja dotycząca działalności organizacji pozarządowych na terenie gminy. 

8. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji. 

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji. 

11. Zamknięcie obrad. 

Ustalony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad. 

3. Wolna trybuna. 

4. Podjęcie uchwał: 

 

a) Projekt nr 1 – Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.; 

b) Projekt nr 2 – Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Będzino na lata 2021-2029; 

c) Projekt nr 3 – Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu na rzecz osób starszych na 

lata 2021-2025; 

d) Projekt nr 4 – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości 

oznaczonej nr działki 7/27 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec w Gminie Będzino; 
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e) Projekt nr 5 – Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego

Będzino;

f) Projekt nr 6 – dodatkowy – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Ludmiła" zlokalizowanego przy plaży w

miejscowości Pleśna, gmina Będzino;

g) Projekt nr 7 – dodatkowy – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Mieszko" zlokalizowanego przy plaży w

miejscowości Pleśna, gmina Będzino;

h) Projekt nr 8 – dodatkowy – Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania

chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym;

i) Projekt nr 9 – dodatkowy – Uchwała w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nieprzewidzianej w

rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie.

5. Stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zamierzenia inwestycyjne

w tym zakresie.

6. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie w 2020 r.

7. Informacja dotycząca działalności organizacji pozarządowych na terenie gminy.

8. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji.

11. Zamknięcie obrad.

Głosowanie w sprawie przyjęcia zmiany porządku obrad: 

ZA: 14 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Krystyna Najdzion, Andrzej Krawiec, Andrzej 

Jóźwiak, Sławomir Bryliński, Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Piotr Kołpacki, Grzegorz Sztulc, 

Mariusz Gosławski, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 1 radna 

Diana Kret 

Porządek obrad został przyjęty. 

Pkt. 3. Wolna trybuna. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:05:40 – 00:16:46 

Głos zabrał Jan Łączny, w sprawie złożonej przez siebie skargi na działalność wójta do Rady Gminy oraz 

członek OSP Dobrzyca i jednocześnie Sołtys Dobrzycy Michał Szczur, który opisał sytuację finansową 

OSP, związaną z zakupem nowego samochodu. Pełne wypowiedzi znajdują się w transkrypcji sesji. 
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Pkt. 4. Podjęcie uchwał: 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:16:47 – 01:41:49 

a) Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.; (projekt nr 1)

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Patrycja Woltmann. Opinia komisji budżetowo-finansowej na

temat projektu uchwały była pozytywna. Dyskusja na temat uchwały znajduje się w transkrypcji sesji.

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy

na 2021 r.;

ZA: 13 radnych

Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Krystyna Najdzion, Andrzej Krawiec, Andrzej Jóźwiak, Sławomir

Bryliński, Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Piotr Kołpacki, Grzegorz Sztulc, Mariusz Gosławski,

Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol

PRZECIW: 0 radnych

WSTRZYMUJE SIĘ: 1 radny

Tomasz Baczyński

NIEOBECNYCH: 1 radna

Diana Kret

Uchwała została podjęta.

b) Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-

2029; (projekt nr 2)

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Patrycja Woltmann. Opinia komisji budżetowo-finansowej na 

temat projektu uchwały była pozytywna. Dyskusja na temat uchwały znajduje się w transkrypcji sesji. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Będzino na lata 2021-2029; 

ZA: 13 radnych 

Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Krystyna Najdzion, Andrzej Krawiec, Andrzej Jóźwiak, Sławomir 

Bryliński, Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Piotr Kołpacki, Grzegorz Sztulc, Mariusz Gosławski, 

Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 1 radny 

Tomasz Baczyński 

NIEOBECNYCH: 1 radna 

Diana Kret 

Uchwała została podjęta. 

c) Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu na rzecz osób starszych na lata 2021-

2025; (projekt nr 3)

Projekt uchwały przedstawił Rafał Turlej (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Będzinie). Dyskusja na temat uchwały znajduje się w transkrypcji sesji. 
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Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu na rzecz osób 

starszych na lata 2021-2025; 

ZA: 14 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Krystyna Najdzion, Andrzej Krawiec, Andrzej 

Jóźwiak, Sławomir Bryliński, Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Piotr Kołpacki, Grzegorz Sztulc, 

Mariusz Gosławski, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 1 radna 

Diana Kret 

Uchwała została podjęta. 

d) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej

nr działki 7/27 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec w Gminie Będzino;

(projekt nr 4)

Projekt uchwały przedstawiła Małgorzata Niesłuchowska (Podinspektor ds. geodezji i gospodarki 

gruntami). Dyskusja na temat uchwały znajduje się w transkrypcji sesji. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności 

nieruchomości oznaczonej nr działki 7/27 położonej w obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec w Gminie 

Będzino; 

ZA: 0 radnych 

PRZECIW: 13 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Krystyna Najdzion, Andrzej Krawiec, Andrzej 

Jóźwiak, Sławomir Bryliński, Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Piotr Kołpacki, Grzegorz Sztulc, 

Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

WSTRZYMUJE SIĘ: 1 radny 

Mariusz Gosławski 

NIEOBECNYCH: 1 radna 

Diana Kret 

Uchwała nie została podjęta. 

e) Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino;

(projekt nr 5)

Projekt uchwały przedstawił Bartosz Kopera (Inspektor ds. planowania przestrzennego). Dyskusja na 

temat uchwały znajduje się w transkrypcji sesji. 
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Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino; 

ZA: 14 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Krystyna Najdzion, Andrzej Krawiec, Andrzej 

Jóźwiak, Sławomir Bryliński, Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Piotr Kołpacki, Grzegorz Sztulc, 

Mariusz Gosławski, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 1 radna 

Diana Kret 

Uchwała została podjęta. 

f) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Ludmiła" zlokalizowanego przy plaży w

miejscowości Pleśna, gmina Będzino; (projekt nr 6 dodatkowy)

Projekt uchwały przedstawił Mateusz Dębowski (Inspektor ds. obsługi Rady Gminy). Nie było pytań do 

projektu uchwały. Dyskusja na temat uchwały znajduje się w transkrypcji sesji. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Ludmiła" zlokalizowanego przy plaży w 

miejscowości Pleśna, gmina Będzino; 

ZA: 14 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Krystyna Najdzion, Andrzej Krawiec, Andrzej 

Jóźwiak, Sławomir Bryliński, Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Piotr Kołpacki, Grzegorz Sztulc, 

Mariusz Gosławski, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 1 radna 

Diana Kret 

Uchwała została podjęta. 

g) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Mieszko" zlokalizowanego przy plaży w

miejscowości Pleśna, gmina Będzino; (projekt nr 7 dodatkowy)

Projekt uchwały przedstawił Mateusz Dębowski (Inspektor ds. obsługi Rady Gminy). Nie było pytań do 

projektu uchwały. Dyskusja na temat uchwały znajduje się w transkrypcji sesji. 
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Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą "Mieszko" zlokalizowanego przy plaży w 

miejscowości Pleśna, gmina Będzino; 

ZA: 14 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Krystyna Najdzion, Andrzej Krawiec, Andrzej 

Jóźwiak, Sławomir Bryliński, Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Piotr Kołpacki, Grzegorz Sztulc, 

Mariusz Gosławski, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 1 radna 

Diana Kret 

Uchwała została podjęta. 

h) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz

określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym;

(projekt nr 8 dodatkowy)

Projekt uchwały przedstawił Rafał Turlej (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Będzinie). Dyskusja na temat uchwały znajduje się w transkrypcji sesji. 

Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania 

chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym; 

ZA: 14 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Krystyna Najdzion, Andrzej Krawiec, Andrzej 

Jóźwiak, Sławomir Bryliński, Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Piotr Kołpacki, Grzegorz Sztulc, 

Mariusz Gosławski, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 1 radna 

Diana Kret 

Uchwała została podjęta. 

i) Uchwała w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nieprzewidzianej w rocznym planie pracy

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie; (projekt nr 9 dodatkowy)

Projekt uchwały przedstawił Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie). Dyskusja 

na temat uchwały znajduje się w transkrypcji sesji. 
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Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nieprzewidzianej w 

rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie; 

ZA: 14 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Barbara Grudzień, Krystyna Najdzion, Andrzej Krawiec, Andrzej 

Jóźwiak, Sławomir Bryliński, Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Piotr Kołpacki, Grzegorz Sztulc, 

Mariusz Gosławski, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 1 radna 

Diana Kret 

Uchwała została podjęta. 

Pkt. 5. Stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

oraz zamierzenia inwestycyjne w tym zakresie. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 01:41:50 – 03:40:04 

Sytuację dotyczącą dróg powiatowych na terenie gminy przedstawił Mieczysław Zwoliński (Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie). Informacje dotyczącą dróg gminnych przedstawił Tomasz 

Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej). Dyskusja na temat dróg znajduje się w 

transkrypcji sesji. 

Pkt. 6. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego 

w Będzinie w 2020 r. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 03:40:05 – 04:25:00 

Informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie w 2020 r. przedstawił Andrzej 

Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie). Dyskusja na temat działalności 

Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie znajduje się w transkrypcji sesji. 

W związku z zapowiedzianą nieobecnością Przewodniczącego w dalszych punktach sesji 

przewodnictwo sesji objął Andrzej Jóźwiak (Wiceprzewodniczący Rady Gminy). 

Pkt. 7. Informacja dotycząca działalności organizacji pozarządowych 

na terenie gminy. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 04:25:01 – 04:26:13 

Łukasz Lipiński (Podinspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych) poinformował, że sprawozdanie 

było szczegółowo omawiane na komisjach. Nie było pytań do pracownika i na tym zakończono ten 

punkt sesji. 
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Pkt. 8. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na 

zapytania z ostatniej sesji. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 04:26:14 – 04:26:40 

Wiceprzewodniczący Andrzej Jóźwiak poinformował, że wójt przesłał informacje ze swojej 

działalności, natomiast nie ma go ani osoby zastępującej, która mogłaby przedstawić informacje 

radnym. Cała wypowiedź znajduje się w transkrypcji sesji. 

Pkt. 9. Wolne wnioski i zapytania. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 04:26:41 – 05:26:30 

Wypowiedzi, wnioski i zapytania radnych znajdują się w transkrypcji sesji. 

Pkt. 10. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 05:26:31 – 05:27:29 

Wszystkie wypowiedzi znajdują się w transkrypcji sesji. 

Pkt. 11. Zamknięcie obrad. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 05:27:30 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Będzinie Andrzej 

Jóźwiak zamknął XXXIII Sesję Rady Gminy w Będzinie. 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie 

Andrzej Nożykowski 

Przygotował: Mateusz Dębowski 

Data przyjęcia protokołu: 

29.07.2021



1 
Transkrypcja z XXXV Sesji Rady Gminy w Będzinie, 30.04.2021 r. 

 

Załącznik nr 4 do Protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy w Będzinie 

 

Pkt. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:00:00 – 00:01:33 

1.1.1 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę państwa proszę o uwagę. Rozpoczynamy obrady trzydziestej piątej sesji Rady 

Gminy i jednocześnie otwieram sesję, stwierdzam, że dzisiejsza sesja jest prawomocna 

na sesję jest obecnych 14 radnych. Radna pani Diana Kret zgłosiła, że nie będzie mogła 

dzisiaj uczestniczyć. Porządek, witam bardzo serdecznie wszystkich tutaj obecnych 

radnych na dzisiejszej sesji, witam bo już przybyła do nas pani skarbnik Patrycja 

Woltmann i mieszkańca, który zgłosił akces wystąpienia w wolnej trybunie, pana Jana 

Łącznego. Co się dzieje Mateusz? Sprawdzić tamte drzwi może siedzi. Drobna usterka 

kontynuujemy dzisiejsze obrady. 

Pkt. 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:01:34 – 00:05:39 

1.1.2 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pkt 2 porządek obrad i wnioski do porządku obrad. Czy ktoś z państwa radnych ma 

jakieś wnioski? Jeśli nie ma, to ja tutaj bym chciał zgłosić 3 nowe projekty. 2 projekty 

dotyczą uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Mieszko, zlokalizowanego na plaży w 

miejscowości Pleśna, gmina Będzino i drugi projekt dotyczący praktycznie tej samej plaży 

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Ludmiła, zlokalizowanego na plaży w 

miejscowości Pleśna w gminie Będzino. Dodatkowy projekt, który wszedł, który no jest 

poprawiony z poprzedniej sesji, jest to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie 

utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w mieszkaniu chronionym. I to są 3 te dodatkowe uchwały wprowadzone przez 

wójta. Nie mniej jednak tutaj też komisja skarg i wniosków też wniosła projekt uchwały w 

sprawie zlecenia kontroli doraźnej nieprzewidzianej w rocznym planie pracy komisji 

rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie, a dotyczy to wcześniejszego wniosku, i który wpłynął 

z Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wystąpienie komitetu referendalnego 

potraktowała jako skargę do wniosku, jako skargę na wójta i w związku z tym skierowała 

to do Rady Gminy, komisja skarg i wniosków proponuje wniesienie uchwały o 

przeprowadzenie takiej kontroli, a dotyczy to wywozu kostki brukowej, mostu spod 

Urzędu Gminy i rozliczenia z firmą, która to wykonała. Także kolejno tak jak 

przedstawiłem, byłby to projekt 6, 7, 8 i 9 czyli w sumie mamy 9 uchwał. Czy ktoś z 

państwa jeszcze ma jakieś uwagi do porządku? Jeśli nie ma, to przyjmiemy porządek 

obrad z zaproponowanymi zmianami z wprowadzonymi nowymi uchwałami proszę o 

głosowanie w tej sprawie. Kto jest za przyjęciem porządku obrad. Stwierdzam, że 
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porządek obrad został przyjęty na 14 obecnych radnych, 14 głosowało za przyjęciem 

proponowanego porządku obrad. 

Pkt. 3. Wolna trybuna. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:05:40 – 00:16:46 

1.1.3 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pkt 3 wolna trybuna. Do wolnej trybuny zgłosił się pan Jan Łączny. Wcześniej do Rady 

Gminy, do biura Rady Gminy wpłynęła też skarga na działalność wójta, w związku z tym 

proszę o wystąpienie, przedstawienie swojego problemu i sprawy.  

1.1.4 Jan Łączny (Mieszkaniec gminy)  

Dzień dobry państwu. Szanowni Państwo. Ja chciałbym bardzo krótko o sprawie 

powiedzieć, ponieważ wiem, że macie państwo napięty plan dzisiejszej sesji. Sprawa 

dotyczy moich gruntów w Popowie, które zostały zalane na dużej powierzchni, na 

wskutek nawiezienia ziemi na sąsiednią działkę. Ziemia nawieziona została na wysokość 

około, może nawet ponad 2 m na rów, który przebiegał na sąsiedniej działce, a który 

odprowadzał wody opadowe z mojego pola, jak również z sąsiednich pól. Wody zostały 

odprowadzane poprzez przepust i poprzez system drenarski do rowu. Z tą sprawą 

postanowiłem zainteresować Urząd Gminy. To odwiedziłem Urząd Gminy celem 

spotkania się z panem wójtem. Wchodząc do budynku Urzędu Gminy w Będzinie 

spotkałem na korytarzu na dole na parterze mężczyznę, który zadał mi pytanie - w jakim 

celu? W związku z tym odpowiedziałem, że zostało zalane mi zostało zalane mi pole, 

chciałbym w tej sprawie rozmawiać. Mężczyzna ten odpowiedział mi, że po co ja jemu to 

mówię. Odpowiedziałem, że zadał mi pan pytanie, w związku z tym panu 

odpowiedziałem, w jakiej sprawie dzisiaj tutaj jestem. Na to odpowiedział mi, to ja 

jestem wójtem. Mówię to dobrze, panie wójcie to chciałbym z panem porozmawiać. 

Odpowiedział mi, że nie będzie ze mną rozmawiał, pracownica jest w terenie, jak wróci 

to mogę rozmawiać z pracownicą, która zajmuje się tymi sprawami. Jednak uważałem, że 

rozmawiam bezpośrednio z wójtem, to obowiązkiem wójta jest wysłuchanie mnie, 

zainteresowanie się sprawą. Wójt odwrócił się i zaczął schodzić schodami do góry. Ja 

podążyłem za wójtem na pierwszym piętrze zapytał mnie się "gdzie idziesz?". 

Odpowiedziałem, "panie wójcie, do pana, bo chcę z panem porozmawiać". W tym 

momencie spotkałem się z no powiem z nieoczekiwanym zachowaniem wójta, ponieważ 

zostałem obiema rękami pchnięty na ścianę. W tym momencie wójt zaczął wołać dość 

głośno "dzwońcie po policję". W związku z tym wycofałem się, zszedłem na dół i 

postanowiłem poczekać na przybycie pracownicy. Po półgodzinie pojawiła się 

pracownica. Przedstawiłem temat sprawy. Powiedziała mi, że w przeciągu 3 dni dostanę 

odpowiedź. Uważając o tym incydencie, jaki zaistniał delikatnie mówiąc, że sprawa 

została potraktowana bardzo niepoważnie. Napisałem pismo do Urzędu Gminy, 

informując o całej sprawie, czyli zalaniu mojego pola i nawiezieniu na sąsiednią działkę i 

zasypanie rowu melioracyjnego. Na moje pismo nie było odpowiedzi żadnej. W związku z 

tym poinformowałem Wody Polskie, jak również Wydział Ochrony Środowiska w 

Starostwie w Koszalinie. W krótkim czasie otrzymałem odpowiedź i z ochrony 

środowiska i z wydziału Wód Polskich. W piśmie tym urzędy powołują się na odnośne 
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przepisy dotyczące tej sprawy i opisują, że leży to w kompetencji organów gminy, czyli 

pana wójta. Dalej żadnej informacji z Urzędu Gminy nie miałem, w związku z tym 

napisałem do gminy skargę na bezczynność wójta w tej sprawie. Dalej otrzymałem 

pisma z Urzędu Gminy, że informują mnie, że w dniu wczorajszym odbyła się wizyta, 

znaczy informują mnie, że będzie wizja lokalna i ta wizja lokalna odbyła się wczoraj z 

udziałem biegłego. Powiem tylko tyle, bo nie chcę omawiać, ponieważ nie ma jeszcze 

oficjalnego protokółu z tej sprawy. Natomiast w opinii, w opisie jest zawarta uwaga pana 

biegłego, że wody z mojego pola spływają w kierunku przepustu drogowego i dalej do 

rowu melioracyjnego, czyli potwierdził fakt, jaki miał miejsce przez cały okres powojenny. 

Pani poinformowała mnie, że zostanę zaproszony na rozmowę do Urzędu Gminy. Także 

czekam na rozmowę z Urzędu Gminy. I na koniec Szanowni Państwo chcę powiedzieć w 

ten sposób. Przeżyłem ponad 70 lat. Miałem kontakt z naprawdę ogromną ilością, jeżeli 

tak można powiedzieć ludzi, osób. Nigdy w życiu ze strony osób prywatnych, a tym 

bardziej osób, które pełnią ważną funkcję publiczną, mam na myśli tutaj wójta, nie 

spotkałem się z takim zachowaniem, żeby użyć siły w stosunku do mieszkańca, osoby. 

Odczułem to jako brak poszanowania mojej godności, godności rolnika. Na koniec 

powiem, że nie spodziewałem się, że w takim wieku zostanę sponiewierany. Z tym się nie 

mogę pogodzić, poniewierając człowieka, bo tak to trzeba nazwać dosłownie trzeba być 

naprawdę osobą pozbawioną jakiejkolwiek empatii. Także z tym się nie mogę pogodzić. 

Ja panu wójtowi nie będę z mojej strony, czynił kroków prawnych, ponieważ uważam to 

za rzecz zaistniałą. Natomiast w moim odczuciu też przeżywam straszny ból, jak również 

moja cała rodzina. Jest tutaj syn, który wychodząc z gminy, rozpłakał się i mówi: tata, jak 

on Cię potraktował. To jest młody chłopak, który ma własną rodzinę. I mając na uwadze, 

że istnieją w naszym państwie, nie mówię, tu o organie gminy, tylko mówię o osobie, że 

istnieją w naszym państwie osoby takie, które pełnią ważną funkcję służącą dobru 

społeczeństwa. Tak się mogą zachować w stosunku do człowieka. Swą drogą, jeżeli mogę 

Panie Przewodniczący, serdecznie panu dziękuję, że podjął pan reakcję na moje pismo, 

które do pana złożyłem i zaprosił pan mnie na dzisiejsze posiedzenie sesji. Serdecznie 

państwu dziękuję.  

1.1.5 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, no wpłynęła od pana skarga jest to niejako też i moim obowiązkiem. Czy ktoś z 

państwa radnych jakieś tutaj zapytania by miał jeszcze czy to sprawa jest jasna? Pański 

wniosek zostanie złożony do komisji skarg i wniosków i zostanie rozpatrzony. Myślę, że 

na najbliższej sesji będzie rozpatrzony rozpatrzona ta skarga na działalność wójta. 

Dziękuję. 

1.1.6 Jan Łączny (Mieszkaniec gminy)  

Dziękuję również.  

Pkt. 4. Podjęcie uchwał: 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:16:47 – 01:41:49 

1.1.7 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Nie ma więcej osób zgłaszających się do wolnej trybuny, w związku z tym kończymy pkt 3 

wolna trybuna, punkt czwarty podjęcie uchwał. I tutaj mamy 2 uchwały budżetowe, 1 
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dotycząca wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2021, a druga dotycząca zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będzino na lata 2021-2029. Oddaję głos pani 

Patrycji Woltmann skarbnik gminy.  

1.1.8 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Dzień dobry. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący, wysoka Rado, projekt nr 1 w 

sprawie wprowadzenia zmiany w budżecie gminy Będzino na 2021 rok. Zmniejsza się 

dochody budżetu gminy o kwotę 347 130 zł i 6 groszy, gdzie załącznik nr 1 przedstawia 

nam zmiany w planie dochodów i tak w dziale rolnictwo i łowiectwo łącznie zmniejszamy 

dochody o 376 053 zł. W dziale gospodarka mieszkaniowa zwiększamy dochody o 300 zł. 

W administracji publicznej zwiększamy dochody o 100 zł. Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa zwiększamy dochody o 760 zł 94 gr. W dziale dochody 

pobierane od osób prawnych i fizycznych oraz na podstawie innych ustaw zwiększamy o 

680 zł. W pomocy publicznej zwiększamy dochody o 8400. W edukacji opieka 

wychowawcza łącznie zwiększamy dochody o 18 676 zł. W dziale kultura fizyczna i 

dziedzictwo narodowe przenosimy plany dochodów między paragrafami. Plan 

dochodów po dokonanych zmianach zamykamy kwotą 54 386 392 zł i 38 gr. Wydatki 

również zmniejszamy o kwotę 347 130 zł i 6 gr, gdzie przedstawia nam zmiany załącznik 

nr 2. I tak rolnictwo i łowiectwo zmniejszamy planowane wydatki o 386 053 zł. Transport 

i łączność zwiększamy wydatki o 58 405 zł 29 gr. W administracji publicznej zwiększamy 

wydatki o 12 758 zł 35 gr. Obsługa długu publicznego, zmniejszamy planowane wydatki o 

120 779 złotych 17 gr. W dziale oświata i wychowanie łącznie zwiększamy wydatki o 

5000. W pomocy publicznej zwiększamy wydatki o 35188 zł 97 gr. Edukacja opieka 

wychowawcza łącznie zwiększamy wydatki o 20 413 zł. W dziale rodzina przenosimy 

wydatki między paragrafami. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

zwiększamy łącznie wydatki o 17 936 zł 50 gr. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

dokonujemy przeniesień planowanych wydatków między paragrafami. Plan wydatków 

po dokonanych zmianach zamykamy kwotą 59 006 355 zł 89 gr. Załącznik nr 3 

przedstawia nam zmiany w planie wydatków inwestycyjnych, gdzie w dziale rolnictwo i 

łowiectwo zmniejszamy wydatki inwestycyjne o 376 053 zł. W kulturę i ochronę 

dziedzictwa narodowego wprowadzamy nowy wydatek inwestycyjny w wysokości 

13 567 zł. 92 gr. Załącznik nr 4 przedstawia nam plany przychodów i rozchodów budżetu 

gminy na 2021 roku, gdzie przychody ogółem planujemy wysokości 8 309 636 zł 52 gr, 

rozchody w wysokości 3 689 673 zł 1 gr. Czy mają państwo jakieś pytania do projektu nr 

1? 

1.1.9 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę o zabieranie głosu proszę pani Barbara Grudzień.  

1.1.10 Barbara Grudzień (Radna)  

Mam tutaj pytanie, bo podczas komisji mi się tutaj nasunęło, później przeglądałam w 

pozycji gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 3000 weszło na podróże służbowe 

i krajowe, do tej pory była zerowa kwota, z czego to wynika, gdzieś jakieś wyjazdy teraz 

już były, czy są planowane jakieś wyjazdy, że na 3000 na te podróże przeznaczamy.  

1.1.11 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Odpowiem tak, zmiany są na podstawie wniosku kierownika Gminnego Zakładu 
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Komunalnego, dlaczego zaplanował wysokość 3000 to, jeżeli by pani mogła dokładniej 

podpytać kierownika czy planuje podróże, czy dał pracownikowi delegację, ryczałty. 

1.1.12 Barbara Grudzień (Radna)  

Bardzo proszę, jeśli jest taka możliwość.  

1.1.13 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Czy jest Pan Andrzej Nowak na linii? Widzimy, że jest chyba tylko podłączony, natomiast.  

1.1.14 Barbara Grudzień (Radna)  

Dziękuję bardzo, po prostu spróbuję to w jakiś sposób inny wyjaśnić tą sprawę dziękuję.  

1.1.15 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja nie mniej jednak mam taką uwagę do pani skarbnik. No Pani Skarbnik, ja myślę że 

pani powinna mieć informacje na co idą pieniądze, a nie tylko suche zapisy i hasłowe 

tematy. Powinna pani tutaj nam wręcz każdą złotówkę wyjaśnić. Proszę oddaję, kto tam 

jeszcze chciałby zabrać głos, jeszcze pani Barbara Grudzień?  

1.1.16 Barbara Grudzień (Radna)  

Może od razu przy okazji, jak już jestem chciałabym przy omawianiu tego budżetu, 

ponownie wracam do tego, że przed zmianą budżetu wcześniej było zarządzenie wójta, 

zmiany w budżecie i ponownie nie zostały nam przedstawione. Na każdej praktycznie 

sesji proszę panią, skarbnik o to, żeby, jeżeli było zarządzeniem zmiany w budżecie, to 

zanim nam przedstawi te już, co są na sesji, żeby nam omówiła, jeżeli były jakieś zmiany 

zarządzeniem, co ponownie nie było uczynione. No jest mi przykro, bo co sesja proszę o 

to i w dalszym ciągu to nie jest zrobione. I teraz moje pytanie jest takie, bo jest tutaj 

zapis jest zmiany w dochodach i wydatkach na kwotę 616 636 zł 40 gr. Jest to opisane w 

opisie, że jest to zwiększenia na dopłatę do paliwa rolniczego. I moje pytanie z tej kwoty, 

bo jest tutaj zapisane, że część tej kwoty jest na składki na wynagrodzenia, na zakup 

materiałów, wyposażenia, a 604 545 zł 49 gr to są różne opłaty i składki. Mnie by 

interesowało m.in. ile konkretnie jest na te dopłaty na akcyzę. Czy to jest ta kwota 

604 000 z groszami, czy to jest inna kwota i w tej pozycji są jeszcze inne rzeczy.  

1.1.17 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

To 604 000 z groszami jest typowa wypłata rolnikom. I teraz tak zarządzenia wysoka 

Rado są to uprawnienia wójta, dlatego też są podejmowane i nie uważam, że moim 

obowiązkiem jest prezentowanie państwu na komisjach, czy na sesjach zarządzeń?  

1.1.18 Barbara Grudzień (Radna)  

No z przykrością tego słucham, że pani nie ma obowiązku informować rady o tym, że są 

zmiany w budżecie w ogóle robione.  

1.1.19 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Informacje Państwo otrzymują zmiany też są publikowane na stronę BIP.  

1.1.20 Barbara Grudzień (Radna)  

Ja to rozumiem, ale dla dobrej współpracy wypadałoby nas poinformować, a tym 

bardziej, że widzę tutaj tak jeszcze jedno takie pytanie, bo jest z tej puli 616 000 

przeznaczone na wynagrodzenie, bez osobowe 4 500 zakup materiałów i wyposażenia 4 
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563 to są takie dosyć duże kwoty. Z czego wynika, czy to są dodatkowe wynagrodzenia 

dla pracowników z tej puli dodatkowe, jako dodatkowa praca, czy skąd się wzięło, że taka 

kwota 4 500, idzie na wynagrodzenia.  

1.1.21 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

W ramach otrzymanej dotacji mamy prawo przeznaczyć około 2% na koszty i wydatki 

pośrednie, dlatego też pracownik dostał jako dodatkowy obowiązek w danym okresie 

wpływania wniosków został obciążony, że tak powiem dodatkową pracą, za co dostaje 

dodatkowe środki finansowe, no i zakup materiałów no to wiadomo papier, tusz, toner, 

Poczta Polska.  

1.1.22 Barbara Grudzień (Radna)  

Rozumiem, czyli, jeżeli jest składany nie wiem, bo to jest na zasadzie złożonego wniosku, 

że wpłynęło to, że na akcyzę jest te 604 000 z groszami, i wtedy jest doliczane 2%, czy to 

jest od odgórnie ta kwota przyznawana. To jestrm ciekawa, jak to po prostu wygląda od 

strony takiej dokumentacji. 

1.1.23 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Jeżeli Pani, która się tym zajmuje, składa wniosek, no to wojewoda dolicza nam do tego 

2% i dlatego tam jest zwiększa.. (...) zgodnie z ustawą doliczane jest w sumie od wartości 

wypłaconych doliczane są środki w wysokości 2%...  

1.1.24 Barbara Grudzień (Radna)  

Rozumiem, czyli jest zasada, tutaj Urząd Gminy składa na kwotę, jaka powinna być 

wypłacona, a Wojewoda dolicza 2% i dowolność wtedy na co te 2% jest przeznaczona. 

1.1.25 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Tak, aby przeprosić nie przekroczyć tych 2%. 

1.1.26 Barbara Grudzień (Radna)  

Rozumiem, a teraz tu w gospodarce mieszkaniowej są te zmiany ponownie wzięte z 

usług pozostałych na zakup energii, czyli rozumiem, że na dzień dzisiejszy już na opłatę 

za energię te 15 000 nam zabrakło, że jest ta zmiana? 

1.1.27 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Ta zmiana spowodowana jest obciążaniem naszych placówek dodatkowymi fakturami, 

gdzie było przewidziane na początku w budżecie na pozostałe usługi a okazuje się, że 

energię wynosi więcej niż pozostałe usługi do obciążenia i po stronie dochodów, tak jak 

przy projekcie budżetu państwu mówiłam, jest po stronie dochodów taka kwota 

zaplanowana, tylko jest przeniesienie między paragrafami.  

1.1.28 Barbara Grudzień (Radna)  

A z tego wynikają tutaj, bo mamy jeszcze administracja publiczna i ochrona zdrowia. I tu 

są też przesunięcia, jeżeli chodzi ponownie gdzieś z zakupu usług pozostałych, czy też 

zakupu materiałów wyposażenia przenoszone są pozycje na wynagrodzenia. Mamy tutaj 

może w administracji publicznej nie jest to duża kwota wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń w 1000 zł jest zwiększone o tak będę miał pytanie, z czego wynika, bo to są 

przesunięcia na wynagrodzenia, czy to są niedoszacowane wcześniej wyszła też inne 

sprawy, no i ochronie zdrowia jest zakup materiałów i energii w sumie zmniejszone 
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4190 zł 10 gr, a 3000 jest ponownie podwyższone wynagrodzenie osobowe 

pracowników. Z czego to wynika? 

1.1.29 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

W administracji publicznej nie było przewidziane, że pracownik po badaniach lekarskich 

będzie miał uprawnienia do zakupu okularów. To jest częściowa refundacja nie mówię, 

że to 100% taka częściowa jeszcze na środki BHP, a w 851 związany jest z tym, że 

pracownik dostał dodatek do dodatkowego zakresu czynności związany z ze 

szczepieniami.  

1.1.30 Barbara Grudzień (Radna)  

Rozumiem dziękuję bardzo. 

1.1.31 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę.  

1.1.32 Barbara Grudzień (Radna)  

W dalszym ciągu jestem za tym nie wiem, jak pozostali radni, żeby jednak przy 

omawianiu zmian budżetowych te zarządzenia było omawiane, ponieważ wydaje mi się, 

że to są takie istotne rzeczy, o których chcielibyśmy wiedzieć co z czego wynika, a jest to 

tylko suche cyfry podane w zarządzeniu, o czym my praktycznie nie wiemy, dziękuję 

bardzo.  

1.1.33 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę pan Gołębiewski. 

1.1.34 Adam Gołębiewski (Radny)  

Ja w tym temacie, to może, jeżeli pani skarbnik, nie ma obowiązku to może pan wójt 

niech przyjdzie na komisję, czy na sesję i nam wytłumaczy, jeżeli pani skarbnik, 

pracownik pana wójta nie ma takich obowiązków, dziękuję. 

1.1.35 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja myślę, że może na to zaproponujemy, żeby pan wójt nie miał takich uprawnień do 

zawierania takich zarządzeń, wydawania takich zarządzeń, zwłaszcza że byliśmy i ta 

informacja jest nam na pewno niezbędna, zwłaszcza że mieliśmy takie sytuacje, że w 

dniu sesji były wydawane przez wójta zarządzenia budżetowe, kiedy my wprowadzaliśmy 

zmiany w budżecie w czasie sesji w tym samym dniu zmiany budżetowe były 

wprowadzane przez wójta, jeżeli pani skarbnik myślę, że nie ma pani nic do ukrycia z 

panem wójtem, że nie chce pani komentować zarządzeń. Proszę, czy ktoś jeszcze chciał 

zabrać głos? Proszę pan Baczyński. 

1.1.36 Tomasz Baczyński (Radny)  

Dziękuję. Ja również chciałbym poprzeć zdanie pani Grudzień, że to powinno być 

wszystko bardziej przejrzyste, wszystko powinno być mówione przed taką uchwałą 

budżetową. Ja bym się chciał w imieniu mieszkańców chciałbym poprosić, żeby pani 

skarbnik dosyć dokładniej nam wyjaśniła, dlaczego te zmiany w budżecie mamy dzisiaj 

podjąć, o co chodzi? Tj. 3 miesiące temu uchwaliliśmy budżet, a tu mamy kwotę 

376 053 gr. No proszę powiedzieć, mieszkańcom co to jest, dlaczego tak się dzieje?  
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1.1.37 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Szanowni Państwo, w związku z podpisanym aneksem z Urzędem Marszałkowskim 

zostaje wydłużony termin realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Budowa kanalizacji w 

miejscowości Strzeżenice, gdzie w pierwotnej wersji budowa miała się zakończyć w 

bieżącym roku, aneksem została wydłużona na 2020 rok, w związku z tym część 

wydatków planuje się ponieść w 2022 roku i dlatego też w tym roku się zmniejsza o 

376 053 zł.  

1.1.38 Tomasz Baczyński (Radny)  

Rozumiem dziękuję. Miałem takie pytanie z tego tytułu, że po prostu w dzisiejszym głosie 

wyczytałem, że ta kanalizacja już została wykonana, czyli tam jest napisana nieprawda? 

1.1.39 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

To już pytanie nie do mnie, bo ja nie tworzyłam tego tekstu. 

1.1.40 Tomasz Baczyński (Radny)  

Rozumiem, strzelnicy jeszcze nie ma i odciąga się jej realizacja tak? 

1.1.41 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Może chodzi o tą pierwszą część budowy kanalizacji Dobiesławiec-Podamirowo. Ja się nie 

wypowiem, nie byłam autorem artykułu. 

1.1.42 Tomasz Baczyński (Radny)  

Rozumiem dziękuję. 

1.1.43 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, proszę kto jeszcze chciałby zabrać głos? Ja otrzymałem tutaj takie wyjaśnienie 

od pana Maślińskiego w tej sprawie. "W załączeniu przesyłam aneks, który państwo też 

mieliście w formie elektronicznej do umowy na dofinansowanie inwestycji obejmujący 

termin złożenia wniosku o płatność w terminie od dnia 16 maja do dnia 27 maja 2002 

roku, który jednocześnie obliguje termin zakończenia inwestycji, dokumenty związane z 

przygotowaniem zadania inwestycyjnego do zamówienia publicznego są przygotowane, 

brakuje jedynie zmiany w WPF na 2020 rok do wszczęcia procedury. Budżet gminy na 

rok 2021, WPF na rok 2022 określa sposób i termin wydatkowania środków 

budżetowych na daną inwestycję. Zgodnie z pkt 17 wniosku o wszczęciu postępowania o 

zamówienie publiczne Skarbnik zatwierdza wniosek pod względem zabezpieczenia 

środków finansowych na realizację inwestycji, a wójt zatwierdza do realizacji tak 

przygotowany wniosek. Bez zmiany w WPF nie ma zabezpieczenia środków na lata 2021 i 

2022 i wszczęcie przedmiotowej procedury jest niemożliwe niezgodne z prawem. Ta 

procedura jest niezmienna od wielu lat." Ja myślę, że tutaj w tej odpowiedzi no my na rok 

2021 zgodnie z uchwałą budżetową mieliśmy środki zabezpieczone, jeżeli chodzi o 2021 

r., natomiast prawdopodobnie całą przyczyną tego jest, że są to za małe środki, żebyśmy 

w ogóle mogli tutaj realizować tą inwestycje, bo jak wiem, też nie mamy do końca takie 

informacji, tyle co ze strony internetowej, że był przeprowadzony już przetarg, czy 1 czy 2 

i w środkach, które są zabezpieczone na tą inwestycję, żadna z firm nie złożyła takiego 

wniosku, wszystkie są wnioski wyższe, jak środki, które posiadamy na tę inwestycję i to 

jest prawdopodobnie całą przyczyną, że źle został przygotowany wniosek, jak i cała 

inwestycja, jeżeli chodzi o koszt. Proszę, czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? 



9 
Transkrypcja z XXXV Sesji Rady Gminy w Będzinie, 30.04.2021 r. 

 

Jeśli nie, to proszę o opinię przewodniczącego komisji budżetowej, pana Adama 

Gołębiewskiego.  

1.1.44 Adam Gołębiewski (Radny)  

Dziękuję bardzo, w imieniu komisji stwierdzam, że uchwała jest do podjęcia, to znaczy 

opiniuję ją pozytywnie. 

1.1.45 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Proszę przystępujemy do głosowania. Projekt Uchwały projekt pierwszy 

uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021, kto z państwa 

radnych jest za podjęciem tej uchwały proszę. 

1.1.46 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Stwierdzam, że uchwała została przyjęta na 14 radnych 13 radnych głosowało za 

przyjęciem uchwały, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

1.1.47 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Projekt uchwały nr 2 uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 

Będzino na lata 2021-29. No jest to konsekwencją tej pierwszej uchwały zmian w 

budżecie. Czy ktoś tutaj z państwa chciałby zabrać głos przy tej uchwale? Jeśli nie to 

proszę przewodniczącego.. Proszę pani Barbara Grudzień.  

1.1.48 Barbara Grudzień (Radna)  

Zapomniałam się zwyczajowo zapytać przy tym WPFie te zmiany jak są, jak wskaźniki 

wyglądają? Takie podstawowe zawsze moje pytanie.  

1.1.49 Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino)  

Wskaźniki wysoka Rado mamy, że tak powiem na plusie. Na dzień dzisiejszy nie ma 

żadnego zagrożenia, żebyśmy złamali którykolwiek ze wskaźników. Na stronie siódmej i 

15 mają państwo wskazane, że od 2021 do 2029 roku spełniamy wskaźniki.  

1.1.50 Barbara Grudzień (Radna)  

Dziękuję bardzo.  

1.1.51 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę o opinię przewodniczącego komisji budżetowej.  

1.1.52 Adam Gołębiewski (Radny)  

Dziękuję uchwała nr 2 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy będzie 

na lata 2021-2029 opiniuje pozytywnie.  

1.1.53 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Proszę o oddanie głosu. Stwierdzam, że 

głosowanie zostało przeprowadzone na 14 radnych głosujących 13 było za podjęciem 

uchwały, 1 głos wstrzymujący.  

1.1.54 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Przechodzimy do projektu nr 3 uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego programu na 

rzecz osób starszych na lata 2021-2025. Jak wiemy, ta uchwała była na poprzedniej sesji, 

też i jest teraz po poprawkach, w związku z tym proszę o dyskusję w tej sprawie, co 
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prawda była szczegółowo omawiana na komisjach, ale być może że ktoś z państwa 

jeszcze ma jakieś zapytania?  

1.1.55 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Myślę, że tutaj pan Turlej jest na linii? 

1.1.56 Rafał Turlej (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie)  

Jestem jestem witam Państwa bardzo serdecznie. 

1.1.57 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

To bardzo proszę o takie krótkie przedstawienie nam tej uchwały natomiast no my 

omawialiśmy szczegółowo na komisji, w związku z tym proszę tak dla informacji 

mieszkańców głównie.  

1.1.58 Rafał Turlej (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie)  

Szanowni Państwo, gminy program na rzecz osób starszych został opracowany, wynika 

to z przepisów ustawy o pomocy społecznej, art. 17, gdzie jeżeli ubiegamy się o środki 

finansowe na działania na rzecz osób starszych, często dostajemy zapytania, dlaczego 

sięgamy po te środki, jakie działania chcemy podjąć i chcemy dlatego mieć opracowany 

program, żeby móc sięgać po środki zewnętrzne, aby prowadzić działania na rzecz osób 

starszych i z tego tytułu proszę państwa opracowaliśmy program na rzecz osób 

starszych na lata 2021-2025 po to, abyśmy mogli uzyskać jakiekolwiek dofinansowania 

na rzecz osób starszych, których jak wynika z demografii coraz więcej nam przybywa i 

dlatego jest ten program i proszę państwa o przyjęcie tego projektu uchwały. Jeżeli są 

jakieś pytania to chętnie odpowiem. , 

1.1.59 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę, czy ktoś z państwa ma jeszcze pytania dotyczące tej uchwały. Jeśli nie 

ma przystępujemy do głosowania. Proszę o podjęcie głosowania w sprawie uchwały i 

przyjęcie programu na rzecz osób starszych na lata 2021-2025. Głosowanie zakończone 

stwierdzam, że na 14 radnych 14 radnych głosowało za podjęciem tej uchwały. Dziękuję. 

1.1.60 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Projekt uchwały nr 5 jest to, 4 przepraszam, jest to uchwała w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem działki 7/27 położonej w 

obrębie ewidencyjnym Dobiesławiec w gminie Będzino. Czy pani Niesłuchowska. Czyli co 

rozumiem, że przerwę mam zrobić? Ja myślę, że, ale to dotyczy głównie tej uchwały tak, 

Panie Mateuszu? Nie no pani Niesłuchowska nam przedstawiła tą uchwały także może 

by ją odczytać i tutaj nie będziemy przerywali no jeżeli pracownik jest nie mobilny.  

1.1.61 Andrzej Krawiec (Radny)  

Znaczy, jeśli można w międzyczasie chciałbym się ustosunkować jako radny z tego 

rejonu, znaczy po rozmowach z mieszkańcami, oczywiście telefonicznie ze względu na 

sytuację epidemiczną w kraju mieszkańcy są przeciwni zbycia tej nieruchomości. Ostatni 

w Podamirowie gminnej, jak to się mówi, na którą mieszkańcy mają plany do 

zagospodarowania powiem, czysto społeczne. Obietnice pana wójta, że za sprzedaż tej 

działki będzie remontował drogę w Podamirowie, powiem, że to jest troszkę dla mnie 

śmieszne, bo nie wiem, ile by uzyskał za tą działkę, 60, 80 000. To wiadomo, ile można za 
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takie pieniądze wyremontować drogi prawda, a stan tej drogi w Podamirowie jest taki, 

żeby trzeba było, nie wiem dziesięciokrotnie włożyć tyle, co za sprzedaż tej działki, także 

mieszkańcy są przeciwni. I proszę radnych również o no zawetowanie tej uchwały. 

Dziękuję bardzo. 

1.1.62 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Proszę kto jeszcze chciałby zabrać głos? Ja tutaj przedstawię, chodzi tutaj o 

działkę nr 7/27 o powierzchni 1521 m², położonej w obrębie ewidencyjnym 

Dobiesławiec, w gminie Będzino, dla której prowadzona jest księga wieczysta 

K01K/000344334/1. Jest Pani Niesłuchowska, dotarła w związku z tym pracownik Urzędu 

Gminy, w związku z tym proszę o przedstawienie nam tej uchwały i konieczności zamiaru 

sprzedaży.  

1.1.63 Małgorzata Niesłuchowska (Podinspektor ds. geodezji i gospodarki 

gruntami)  

Dzień dobry, Szanowni Państwo. Uchwała dotyczy, tak jak pan przewodniczący już 

dziękuję za wstęp. Jeżeli chodzi o tą działkę, rozmawialiśmy już na komisjach, jaki jest cel 

sprzedaży. Chodzi o to, abyśmy uzyskali finanse, które możemy przekazać na 

Podamirowo. Chodzi w większości o remont drogi. Dla tej działki są wydane warunki 

zabudowy pod zabudowę mieszkaniową rodzinną. Tak jak wspomniałam, te pieniążki 

przekazać na miejscowość stan techniczny drogi jest naprawdę ciężki, nie wiem czy tam 

państwo byliście, czy widzieliście. Tutaj pozwoliłam sobie też przygotować zarys 

miejscowości całej, gdzie wskazane jest, jaki obszar, jaka część tej miejscowości objęta 

jest planem miejscowym, państwo też tutaj wrzucaliście propozycję, może źle użyłam 

słowa wrzucaliście, proponowaliście wykonanie tam albo placu zabaw albo parkingu. 

Tutaj na mapie w zielonym obrysie są 2 nasze działki gminne, 1 to jest, która planowana 

jest inwestycja przystani kajakowej, wymieniany będzie pomost, będzie budowana 

infrastruktura, wiata oraz całe przygotowanie tego otoczenia, żeby mieszkańcy mogli z 

niego korzystać, i to jak gdyby będzie centrum, z którego wszyscy, gdzie wszyscy się będą 

spotykali. Ta działka 7/27, o której rozmawiamy, jest położona w (...) od tego miejsca. To 

jest gdzieś około zaraz państwu powiem, prawie 300 m od tego miejsca. Rozeznałam też 

sprawę, jeżeli chodzi o ilość mieszkańców, zameldowanych w Podamirowie. Jest to 53 

osoby, w tym dziewięcioro dzieci. Na stałe jest 48 złożonych deklaracji i 15 na domki 

letniskowe. To nam daje pewien pogląd jaka jest struktura społeczeństwa w tej 

miejscowości. Naprawdę uważam, że warto sprzedać tą działkę i przeznaczyć te 

pieniądze na rozwój tej całej miejscowości, a my jako gmina nie mamy planów na 

wykorzystanie jej. Mamy tą działkę i skupmy się na tej 6/16, gdzie jest przystań, gdzie jest 

potencjał bardzo duży i możemy to wykorzystać. Czy państwo macie pytania jeszcze 

jakieś?  

1.1.64 Adam Gołębiewski (Radny)  

Czy użyła tu pani słowa, my rozumie pani, czy ktoś jeszcze osoba decyzyjna czy rozmowa 

była jakieś spotkanie z mieszkańcami na ten temat , czy mieszkańcy się wypowiedzieli?  

1.1.65 Małgorzata Niesłuchowska (Podinspektor ds. geodezji i gospodarki 

gruntami)  

Sama propozycja sam projekt uchwały jest wynikiem tego, że dostajemy liczne telefony 
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od mieszkańców oraz osób zainteresowanych zakupem działek w tym terenie. Poza tym 

też widzimy, ile wniosków wpływa o podziały działek, o wydanie warunków zabudowy, o 

zaświadczenia w planie miejscowym. Wobec tego to jest, jak gdyby efekt tego, co nas na 

co dzień spotyka w pracy, tak. Widzimy jakie jest zainteresowanie, jaka jest sytuacja na 

rynku, jeżeli chodzi oceny, stąd ta propozycja.  

1.1.66 Adam Gołębiewski (Radny)  

Dziękuję, czyli rozumiem, że konsultacje zza biurka tak nikt nie rozmawia z 

mieszkańcami, tylko na podstawie efektów takich, których, dziękuję bardzo.  

1.1.67 Małgorzata Niesłuchowska (Podinspektor ds. geodezji i gospodarki 

gruntami)  

Tzn to są rozmowy telefoniczne, jak najbardziej byliśmy w terenie oglądaliśmy tą działkę, 

oglądaliśmy też tą przestań i te możliwości dookoła. Jeszcze tutaj zwrócę uwagę na to, że 

w planie miejscowym jest szczegółowo określone ile miejsc parkingowych trzeba 

zapewnić przy zagospodarowywaniu danej działki. Dodatkowo jest bardzo szeroki pas 

drogowy, on ma praktycznie 10 m. Tutaj, jeżeli chodzi o te miejsca postojowe, myślę, że 

nie mamy, co się martwić i szkoda takiego potencjału tej działki na wykorzystanie tego 

na parking, tak, gdzie każdy zobowiązany jest do zorganizowania tych miejsc 

postojowych w ramach własnej nieruchomości.  

1.1.68 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę pani Lucyna Parol.  

1.1.69 Lucyna Parol (Radna)  

Proszę panią, ja tu potwierdzam wypowiedź pana Andrzeja Krawca, pani jeszcze nie było, 

ale też rozmawiałam z mieszkańcami Podamirowa i oni są w ogóle zdziwieni, mówią, że 

nie było możliwości wydzielenia tej działki, a w tak szybkim tempie w kwietniu 

wydzielona już jest przeznaczona do sprzedaży. Skoro pani mówi, że ta miejscowość się 

rozrasta, że jest tam dużo działek, to myślę, że na pewno ta działka jako gminna w 

przyszłości się przyda, a to że dzwonią, jest duże zainteresowanie zakupem działki, to 

tam jest wiele innych działek, gdzie mogło sobie chętni nabywcy kupić te działki. A myślę, 

że jako jedyna działka nie możemy się jej pozbyć jako gmina, bo w przyszłości, jeżeli 

będzie potrzebna, ta działka pod jakieś cele publiczne, cele gminne to, co mamy 

nabywać działkę od prywatnego, później podmiotu działkę, bo nie będziemy mieli 

swojej? Myślę, że to chyba nie jest zbyt dobra polityka, jeżeli chodzi o tą działkę. 

Podamirowo jest takie trochę specyficzne, to była bardzo mała wieś było tam tylko kilka 

domów, w tej chwili to się staje taka miejscowość turystyczna. I to jest jakby jedno. Po 

drugie, myślę, że na pewno tu do radnych, że znów spotkamy się z projektem 

rozdzielenia tych sołectw, Dobiesławca i Podamirowa, bo to są o 2 różnych, że tak 

powiem prowadzeniu działalności. 1 turystyczna, druga bardziej jest rolnicza. I ja 

uważam, że skoro mieszkańcy nawet o tym nie wiedzieli, dowiadują się od radnych, że 

jest taka propozycja sprzedaży i chcą to zawetować, to myślę, że radni powinni się 

pochylić nad głosem mieszkańców. Natomiast, jeżeli chodzi o te fundusze, tak jak tu pan 

Andrzej mówił, jakie będą fundusze, to są niewielkie nawet, gdybyśmy 150 000 za nią 

dostali po 100 zł za metr, więc co, idzie to do wspólnego kotła, bo to musi do wspólnego 

budżetu. I czy te pieniądze wrócą, czy nie może być z tym różnie, a poza tym, co możemy 
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zrobić za 150 000? W dobrym już przypływie tej gotówki. Myślę, że niewiele. Dlatego nie 

można prowadzić taki rabunkowej gospodarki, że sprzedać wszystko, co się ma. Ja wiem, 

że w budżecie pieniądze się przydadzą, że jest wiele dziur na nie, ale to nie znaczy, że 

mamy po prostu miejscowość okradać z tej jednej działki gminnej, która tam jest. Moje 

zdanie. Ja będę przeciwna tej uchwale w związku po przeprowadzonej rozmowie z 

mieszkańcami dziękuję.  

1.1.70 Małgorzata Niesłuchowska (Podinspektor ds. geodezji i gospodarki 

gruntami)  

Czy mogłabym na tym etapie jeszcze odpowiedzieć?  

1.1.71 Andrzej Krawiec (Radny)  

Tzn może będę się powtarzał tutaj po pani Lucynie, ale no chciałbym pani zadać pytanie, 

bo mówi pani, że mieszka w tej miejscowości 53 mieszkańców, tak? 

1.1.72 Małgorzata Niesłuchowska (Podinspektor ds. geodezji i gospodarki 

gruntami)  

Tak. 

1.1.73 Andrzej Krawiec (Radny)  

A poza sezonem, to znaczy w sezonie? W Mielnie też nie wiem, ile 800 mieszkańców. 

1.1.74 Małgorzata Niesłuchowska (Podinspektor ds. geodezji i gospodarki 

gruntami)  

Dlatego uzupełniła informacje o ilości.. 

1.1.75 Andrzej Krawiec (Radny)  

Przepraszam bardzo jeśli mogę skończyć. Dlatego uważam, że ta działka musi zostać 

gminna pod kątem chociażby tych, którzy przyjeżdżają do tej miejscowości. Nie 

wiadomo, co nas czeka za 5 lat, jaki rozwój będzie tej miejscowości, a oczekujemy na to, 

że właśnie będzie duży, bo się tam sporo buduje i dla tych, którzy przyjeżdżają, trzeba 

stworzyć jakieś zaplecze, nie tylko przystań samą. A tam na tym terenie, co jest przystań 

to jest mała działka. Tam nie rozwiniemy się już nic, dlatego jestem za tym, żeby tą 

działkę zostawić na cele gminne i trzymać ją jeszcze pod kątem właśnie rozwoju 

mieszkańców. Dziękuję. (...) 

1.1.76 Małgorzata Niesłuchowska (Podinspektor ds. geodezji i gospodarki 

gruntami)  

Jak najbardziej państwo macie rację, że to jest miejscowość z dużym potencjałem i sami 

to widzicie, że jest to miejscowość turystyczna. Praktycznie jedyna na terenie naszej 

gminy. I oczywiście warto tam inwestować tak. Mówimy o przyjeździe turystów, ale jeżeli 

stan drogi będzie taki, jaki jest to naprawdę źle świadczy to o gminie. Nie mamy nie 

wiadomo, jakiego budżetu, który pozwalałby nam na inwestowanie bez np. 

podejmowania takich kroków, jak ten. Stąd propozycja jest jasna, sprzedajemy działkę i 

wykorzystujemy te pieniądze, tam w tej miejscowości. I to mówiłam od początku, to jest 

deklaracja z naszej strony i myślę, że jest jak najbardziej słuszna.  

1.1.77 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, to jest pani opinia. Natomiast tutaj większość radnych ma tu nieco inną opinię. 
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Ja przy tej okazji chciałbym jeszcze spytać o taką sytuację, czy są jakieś plany 

wprowadzenia ścieżki rowerowej po wale przeciwpowodziowym, czy w okolicach wału 

przeciwpowodziowego wokół jeziora Jamno?  

1.1.78 Małgorzata Niesłuchowska (Podinspektor ds. geodezji i gospodarki 

gruntami)  

Ja nie mam takiej informacji.  

1.1.79 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

No, więc takie plany były wcześniej. Mielno już to realizuje z tamtej strony, być może że 

kiedyś i z tej strony i uważam już że np. chociażby ta działka mogłaby być też 

wykorzystywanego, jako piękny punkt, takiej przystanie dla rowerzystów czy tego typu 

rzeczy innych jakiś, nawet i handlowych, dzierżawy działki czy tym podobne, natomiast 

jeżeli pan wójt tak samo myśli jak pani, że to jest jedyne źródło środków, za które można 

zrobić drogę w Dobiesławcu, no to ja myślę, że czas najwyższy.. 

1.1.80 Małgorzata Niesłuchowska (Podinspektor ds. geodezji i gospodarki 

gruntami)  

Ja nie powiedziałam, że jedyny. 

1.1.81 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

No pani cały czas z uporem maniaka powtarza, że to jest są pieniądze. No ja nie chcę z 

panią tutaj prowadzić jakiś dyskusji, wypowiadam się tylko i w związku z tym czas chyba 

poszukać może jakiś innych źródeł dofinansowania może jakiś wniosek, bo ostatnie 

rozdanie np. środków unijnych w kwocie 105 000 000 no gminy Będzino tam nie 

widzimy. Jeżeli chodzi o drogi. Dziękuję, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?  

1.1.82 Małgorzata Niesłuchowska (Podinspektor ds. geodezji i gospodarki 

gruntami)  

Czy ja bym jeszcze mogła? 

1.1.83 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę Pan Krawiec. 

1.1.84 Andrzej Krawiec (Radny)  

To znaczy moje zdanie jest takie tzn myślę, że te środki pójdą na ten remont drogi, 

zacznijmy starać się ośrodki zewnętrzne w końcu. Przecież na remont tej drogi gmina te 

60, czy 100 tys.. Tak jak mówię, kropla w morzu. Nie udźwigniemy tego na pewno sami, 

bo tak jak pani powiedziała stan tej drogi jest fatalny tam w Podamirowie. Dlatego moje 

zdanie jest takie, że w końcu zacznijmy starać się o środki zewnętrzne. Potrafimy w 

Kładnie budować prawda bez środków zewnętrznych jest dofinansowanie tam z PFRON-

u chyba tzn. z obszarów wiejskich, minimalne, ale jest. Tak samo myśli i tutaj w 

Podamirowie, można starać się o środki zewnętrzne i robić remont porządny tej drogi. 

Dziękuję bardzo, tak samo i w Dobiesławcu, bo w Dobiesławcu jest też stan tej drogi 

makabryczny, a pytam się, co sprzedamy w Dobiesławcu, żeby wyremontować drogę 

dziękuję. 

1.1.85 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Proszę pan Bryliński jeszcze pytanie.  
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1.1.86 Sławomir Bryliński (Radny)  

Dziękuję, Panie Przewodniczący za głos. Właśnie chciałem się tutaj odnieść. Popieram 

zupełnie wypowiedź pana Andrzeja i pani Lucyny Parol. I właśnie się chciałem odnieść do 

tych pieniędzy 1,2 mln pieniędzy covidowych. I tak na dobrą sprawę nie było takie pilne 

wydawania tego, można było poszukać dofinansowania i przykładowo rozdzielić tę 

kwotę po połowie czy w jakimś innym stopniu i poszukać dofinansowania i robić dwie 

drogi. Wiemy, jaka była decyzja, pieniądze zostały wydatkowane droga jest zrobiona, 

mieszkańcy na pewno są zadowoleni, ale tak jak pan Andrzej tutaj wspominał, kwota 

rzędu tam nie jak gdyby to było 150 czy 200 000 do tej drogi, no to jest kropla w morzu i 

no nie wiem, ile metrów by miało być zrobione za te pieniądze, chyba że nam zależy po 

prostu do jakieś działki, żeby zrobić kawałek tej drogi, ale to myślę, żeby tak uszczęśliwić 

mieszkańców to jest za małe po prostu pieniądze ze sprzedaż tej działki, żeby cokolwiek 

tam robić, dziękuję.  

1.1.87 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, proszę.  

1.1.88 Małgorzata Niesłuchowska (Podinspektor ds. geodezji i gospodarki 

gruntami)  

Oczywiście, ta kwota nie pozwoli na kompleksowy remont, ale chodzi na bieżący remont, 

tak tam są bardzo duże dziury. I jeżeli chodzi o dofinansowania, sami państwo wiecie, że 

to jest czas, projekty analizy, kwalifikacje, a tu chodzi o bieżący remont na ten moment. 

Jeszcze chciałabym zwrócić uwagę, że ta działka, gdzie jest przystań ona nie jest taka 

mała jak państwo mówicie, bo ona jest dużo większa niż ta, ma prawie 22 ary. Jej kształt 

oczywiście jest nieregularny i trudniejszy do zagospodarowania, ale jak najbardziej jest 

tam miejsce na wszystko to, o czym państwo mówicie. 

1.1.89 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę pan Baczyński.  

1.1.90 Tomasz Baczyński (Radny)  

Je dziękuję. Mówi pani o remoncie. Jaką technologie chce pani tam zastosować przy 

remoncie tych dróg?  

1.1.91 Małgorzata Niesłuchowska (Podinspektor ds. geodezji i gospodarki 

gruntami)  

Przecież dobrze pan wie, że to pytanie nie jest do mnie. Ja...  

1.1.92 Tomasz Baczyński (Radny)  

To znaczy się, mówi nam pani o jakimś remoncie, że pieniądze zostaną wydatkowane, no 

ale chciałbym znać szczegóły, jak to będzie zrobione.  

1.1.93 Małgorzata Niesłuchowska (Podinspektor ds. geodezji i gospodarki 

gruntami)  

Ale czy to jest sprawą kluczową przy wyrażaniu zgody na remont? 

1.1.94 Tomasz Baczyński (Radny)  

Tak proszę Panią. 
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1.1.95 Małgorzata Niesłuchowska (Podinspektor ds. geodezji i gospodarki 

gruntami)  

Technologia jaka będzie zastosowana... 

1.1.96 Tomasz Baczyński (Radny)  

Oczywiście, chce pani sprzedać mienie całej gminy na rzecz remontu drogi, ja chcę znać 

technologie.  

1.1.97 Tomasz Baczyński (Radny)  

Chce pani wypełnić te dziury kruszywem. 

1.1.98 Małgorzata Niesłuchowska (Podinspektor ds. geodezji i gospodarki 

gruntami)  

Ale ja panu tego nie powiem. Przecież dobrze Pan wie, że ja remontami dróg nie 

zajmuje. 

1.1.99 Tomasz Baczyński (Radny)  

Ja wiem czym się czym się pani zajmuje proszę panią, od ponad roku nie złożyła pani 

chyba wniosku odnośnie przyjęcia działek od KOWRu, mówimy o placach zabaw. 

1.1.100 Małgorzata Niesłuchowska (Podinspektor ds. geodezji i gospodarki 

gruntami)  

To jest nieprawda, więc proszę nie kierować w stosunku do mnie takich słów. 

1.1.101 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dobrze proszę państwa, (...) ja myślę, że ta droga może jest zaplanowana tym słynnym 

szweckim kruszywem, które jest złożone w Tymieniu, gdzie kruszywo stanowi tam chyba 

10% tego składu. Reszta to jest ziemia zebrana z dróg przez STRABAG. Dobrze proszę 

państwa kończymy dyskusję przystępujemy do głosowania. Dziękuję. Stwierdzam, że w 

głosowaniu brało udział 14 radnych, 13 radnych głosowało przeciw przyjęciu tej uchwały, 

1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że uchwała nie została podjęta.  

1.1.102 Małgorzata Niesłuchowska (Podinspektor ds. geodezji i gospodarki 

gruntami)  

Panie Przewodniczący, czy mogę na tym etapie odnieść się do wypowiedzi pana w 

wolnej trybunie?  

1.1.103 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

W wolnej trybunie nie, w wolnych wnioskach. 

1.1.104 Małgorzata Niesłuchowska (Podinspektor ds. geodezji i gospodarki 

gruntami)  

W wolnych wnioskach pana Jana. Czy mogę się odnieść do tej wypowiedzi, którą była? 

1.1.105 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

W wolnych wnioskach. 

1.1.106 Małgorzata Niesłuchowska (Podinspektor ds. geodezji i gospodarki 

gruntami)  

Na końcu? 
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1.1.107 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Tak. 

1.1.108 Małgorzata Niesłuchowska (Podinspektor ds. geodezji i gospodarki 

gruntami)  

Dobrze. Dziękuję. 

1.1.109 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Proszę państwa przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

na terenie gminy Będzino w części obrębu ewidencyjnego Będzino. Czy pan Kopera 

będzie online czy jest tutaj przyjdzie, a jest pan Kopera. 

1.1.110 Bartosz Kopera (Inspektor ds. planowania przestrzennego)  

Dzień dobry państwu. 

1.1.111 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Witam pana i proszę, nam zarekomendowanie tej uchwały dotyczącej zmiany 

miejscowego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

terenie gminy Będzino, proszę bardzo, oddaję głos.  

1.1.112 Bartosz Kopera (Inspektor ds. planowania przestrzennego)  

Wysoka Rado, spotykamy się już na chyba z trzeci raz w sprawie tego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego o tym, że jest taka potrzeba, żeby go uchwalić raczej 

wszyscy się zgadzamy. Natomiast w międzyczasie były pewne kwestie i wątpliwości, 

dotyczące zakresu tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po 

rozmowach spotkania z mieszkańcami zainicjowanych przez dziękuję panu Tomaszowi 

Baczyńskiemu za to, doszliśmy do pewnego konsensusu i ustaliliśmy ten zakres, tak jak 

jest na załączniku graficznym do projektu tej uchwały. Stąd też ja proszę wysoką radę o 

podjęcie tej uchwały. Dziękuję. 

1.1.113 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę oddaję głos panu Baczyńskiemu. 

1.1.114 Tomasz Baczyński (Radny)  

Dziękuję bardzo, ja bym chciał podziękować panu Bartoszowi Koperze za wkład skład 

swojej pracy, jaką włożył w to, żeby ten miejscowy plan, znaczy przystąpić do 

sporządzenia tego miejscowego planu i proszę wszystkich radnych o przyjęcie tego, 

dziękuję.  

1.1.115 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. 

Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy 

Będzino w części obrębu geodezyjnego Będzino. Przystępujemy do głosowania. Proszę 

oddać głos. W głosowaniu brało 14 radnych 14 głosów za przyjęciem uchwały, uchwała 

została podjęta. Przepraszam, nie włączyłem mikrofony wcześniej. Wchodzimy proszę 

państwa, w dodatkowe uchwały, te które weszły w dniu dzisiejszym, uchwała w sprawie 

wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod 
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nazwą Mieszko, zlokalizowanego na plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino. Kto to 

zarekomenduje? Pan Mateusz. Dobrze. No przedstawić, jaka jest konieczność celu 

podjęcia takich uchwał, bo one się powtarzają, są to coroczne uchwały, które musimy 

podejmować.  

1.1.116 Mateusz Dębowski (Inspektor ds. obsługi Rady Gminy)  

Szanowni Państwo wysoka Rado, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą Mieszko, 

zlokalizowanego przy plaży w miejscowości Pleśna, gmina Będzino. Pkt 1 wyraża się 

zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli pod nazwą 

Mieszko, położonego na działce o numerze ewidencyjnym 315/1 obręb Pleśna 

stanowiący grunty przy brzegu morza Bałtyk. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do 

kąpieli będzie zlokalizowane 375 m od granicy z działką 316/2 w miejscowości Pleśna 

wzdłuż linii brzegowej o długości 50 m oraz w głąb morza 25 m. Organizatorem miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli jest Prezydent Miasta Racibórz. Granice 

miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w ust. 1 określa 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 określa się sezon kąpielowy dla miejsca 

okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w § 1, obejmujący okres od 

27 czerwca 2020 do 25 lipca 2021. Teraz tak, czy czytać uzasadnienie całe? To ja tylko 

wspomnę, że ta uchwała jest podejmowana corocznie, wnioskodawcą jest tutaj 

prezydent miasta Racibórz, no i w ramach tego mamy właśnie tą uchwałę i kolejną, która 

dotyczy kąpieliska Ludmiła, tu jest analogicznie treść uchwały podobna z tym, że zmienia 

się okres miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Proszę wysoką radę o 

podjęcie uchwały.  

1.1.117 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, ja rozumiem, że tutaj od razu te 2 uchwały byśmy przegłosowali, dotyczy to tej 

samej plaży, nie mniej jednak spytam jeszcze, czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś 

pytania, czy wątpliwości dotyczące tych 2 uchwał dotyczących kąpieli? Jeśli nie ma, to 

przystępujemy do głosowania Kto z państwa jest za podjęciem uchwały i dotyczy to 

kąpieliska pod nazwą Mieszko, projekt uchwały. Proszę przystępujemy do głosowania. 

1.1.118 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję głosowało 14 radnych, 14 głosów było za podjęciem uchwały stwierdzam, że 

uchwała została podjęta. I projekt dotyczący też kąpieliska wyrażenia zgody na kąpielisko 

o nazwie Ludmiła, dotyczący też gruntu przy brzegu morza Bałtyk w Pleśnej i 

przystępujemy do głosowania. Głosowało 14 radnych, 14 głosów było za podjęciem 

uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I projekt uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Czy mamy na linii pana 

kierownika GOPS-u?  

1.1.119 Rafał Turlej (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Będzinie)  

Tak, tak panie przewodniczący jestem.  

1.1.120 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Panie Rafale, prosimy o przedstawienie nam tej uchwały i zmian, które zostały 
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wprowadzone.  

1.1.121 Rafał Turlej (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Będzinie)  

Szanowni Państwo, na komisji omawialiśmy tą uchwałę i w § 3 został zmieniony zapis 

mieszkanie chronione wspieranie przeznaczone jest dla uczestników Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Będzinie i mieszkańców gminy Będzino, tak jak państwo 

wnosiliście. I oczywiście w tabeli, czyli w pkt 15 przedział został zmieniony po sugestii 

pani radnej Barbary Grudzień, od 300 do 400 i powyżej 400% jeśli chodzi o naliczanie 

odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym. Te zmiany, o które państwo wnosili, 

zostały naniesione, proszę państwa i w pozostałej części uchwała tak jak była 

przedstawiona tylko w tych 2 punktach dokonałem zmian.  

1.1.122 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Uchwała też była omawiana na 

komisjach szczegółowo. Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania, kto z państwa 

radnych jest podjęciem uchwały, proszę oddać głos. Stwierdzam, że głosowało 14 

radnych 14 głosów oddanych za podjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała została 

podjęta. 

1.1.123 Rafał Turlej (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Będzinie)  

Dziękuję bardzo. 

1.1.124 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę Pan Krawiec. 

1.1.125 Andrzej Krawiec (Radny)  

To znaczy chciałbym skorzystać z okazji, że pan kierownik jest na linii, czy mógłbym 

zadać pytanie związane. Panie kierowniku, czy to prawdą jest, że od jutra przestaje pan 

pełnić swoją funkcję i z dniem jutrzejszym również mieszkańcy zostają pozbawieni 

asystenta osoby niepełnosprawnej. Co z tymi mieszkańcami od dnia jutrzejszego?  

1.1.126 Rafał Turlej (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Będzinie)  

Szanowni Państwo, (...) odnoszę się do pytania, jeśli chodzi o asystentów, proszę 

państwa, dokonaliśmy kontroli weryfikacji i asystenci, umowy zostaną wypowiedziane i 

asystenci zostaną, nowe osoby zostaną przyjęte, to nie jest tak, że mieszkańcy nie 

zostaną pozostawieni bez pomocy. Taki wyszedł audyt, jesteśmy po audycie, jeśli chodzi 

o program asystent rodziny, asystent osoby niepełnosprawnej i pozyskamy nowych 

asystentów. Jeśli chodzi o pytanie pierwsze tak z dniem dzisiejszym proszę państwa 

kończę urzędowanie na stanowisku kierownika GOPS-u. Także to jest moja osobista 

decyzja i no to jest moja osobista. Nie będę tłumaczył, dlaczego podjąłem taką decyzję 

osobiście i od 4 maja będzie wyznaczona osoba, która będzie pełnić obowiązki 

kierownika GOPS do czasu pewnie ogłoszenia konkursu.  

1.1.127 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, no jest to pewne tutaj zaskoczenie dla nas, ale przy tej okazji dziękuję za co 
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prawda krótką, ale współpracę z Radą Gminy.  

1.1.128 Rafał Turlej (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Będzinie)  

Tak Szanowni Państwo, z tego miejsca chciałbym państwu podziękować za 

ośmiomiesięczną współpracę. Szczególnie tutaj dziękuję bo pamiętam moje pierwsze 

spotkanie z panią radną Lucyną Parol, gdzie odwiedziła mnie w ośrodku, gdzie mieliśmy 

możliwość takiej normalnej rozmowy, jeśli chodzi o mój pierwszy projekt, jeśli chodzi o 

uchwałę w sprawie usług opiekuńczych. Także miło to wspominam i z tego miejsc bardzo 

dziękuję pani radnej Lucynie Parol za taką konstruktywną rozmowę, jeśli chodzi o 

projekt uchwały.  

1.1.129 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

No dziękuję bardzo. 

1.1.130 Lucyna Parol (Radna)  

My również, jako komisja oświatowo-społeczna chcemy panu podziękować. Dziękujemy 

panu za to, że za otwartość taką, bo kiedy pan objął to stanowisko, to pierwsze, co pan 

zrobił, to potrafił się pan skontaktować z radnymi, tak i z radnymi porozmawiać na temat 

pracy, współpracy i tego, co pan chce zrobić w tym gopsie, w jakim kierunku chce pan 

iść. Faktycznie te rozmowy były bardzo konstruktywne i bardzo sympatyczne, szkoda że 

pan odchodzi, bo myślę, że można by było wiele razem zrobić, ale bardzo panu 

serdecznie dziękujemy. My tu jesteśmy i jeżeli pan będzie na terenie naszej gminy, to na 

pewno zawsze chętnie się spotkamy. Dziękujemy serdecznie.  

1.1.131 Rafał Turlej (Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Będzinie)  

Dziękuję państwu bardzo.  

1.1.132 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Proszę państwa, mamy ostatnią uchwałę wprowadzoną na wniosek komisji 

skarg i wniosków. Odczytam tutaj pismo "komisja skarg wniosków i petycji wnosi o 

wprowadzenie kontroli komisji rewizyjnej, z działalności wójta w zakresie zgodności z 

prawem celowości, rzetelności, gospodarności, realizacji zadania związanego ze zbyciem 

kostki brukowej i mostu stalowego, który znajdował się na działce, przed Urzędem 

Gminy. Komisja wnioskuje również do Komisji Infrastruktury Technicznej o współpracę w 

tym zakresie. W załączeniu skarga mieszkańca gminy, projekt uchwały i pismo 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tak jak mówiłem na wstępie komitet referendalny i 

tam jej przewodniczący pan Henryk Sawicki w tej sprawie zgłosił pismo o 

przeprowadzenie kontroli w tej sprawie przez Regionalną Izbę Obrachunkową, 

Regionalna Izba Obrachunkowa odpisała, że nie jest to w ich kompetencji, że takie 

instrumenty ma Rada Gminy, w związku z tym trzeba potraktować to jako skargę na 

działalność wójta i w związku z tym ja to skierowałem do komisji skarg i wniosków. 

Komisja skarg i wniosków proponuje przeprowadzenie kontroli przez komisję rewizyjną 

celem ustalenia faktów i odpowiedzi na tą skargę na działalność wójta. Proszę państwa. 

Jest to uchwała w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nieprzewidzianej w rocznym planie 

pracy, komisji rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie. Rada Gminy w Będzinie uchwala, co 

następuje: § 1 zleca się komisji rewizyjnej Rady Gminy w Będzinie przeprowadzenie 
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doraźnej kontroli nieprzewidzianej w rocznym planie pracy tej komisji, w zakresie 

sposobu ustalania, ilości, wartości i zakresu robót, które zostały wykonane przez 

prywatnego wykonawcę w zamian za pozyskamy od gminy materiał, kostkę brukową i 

konstrukcję mostu stalowego, składowanych na placu przed Urzędem Gminy w Będzinie. 

Komisja rewizyjna przeprowadzi kontrolę w okresie od 10 maja do 25 maja 2021 roku. 

Protokół pokontrolny komisja rewizyjna przedstawi Radzie Gminy w Będzinie 

niezwłocznie po zakończeniu procedur kontrolnych, nie później niż do 30 maja 2021 

roku. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy w Będzinie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu 

w BIP na stronie Gminy Będzino.  

1.1.133 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę, czy ktoś z państwa ma tu jeszcze jakieś, proszę pani Joanna Banaszczak.  

1.1.134 Joanna Banaszczak (Radna)  

Panie Andrzeju, tutaj komisja rewizyjna przeprowadzi kontrolę w okresie, tak tu się 

zgadza tylko, że w § 2 do 1 czerwca tak. Bo tam jest 7 dni. 

1.1.135 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

A protokół? 

1.1.136 Joanna Banaszczak (Radna)  

Tak do pierwszego czerwca, nie do trzydziestego pierwszego maja.  

1.1.137 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dobrze to zmieniamy to ja przeczytałem 30 maja do 1 czerwca, przekazanie protokółu 

jako ostateczny termin. Proszę, czy ktoś z państwa radnych ma jeszcze jakieś tutaj 

zapytania czy? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. W głosowaniu brało 14 

radnych 14 głosów oddanych za podjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała została 

podjęta. Proszę państwa, na tym kończymy pkt 4 podjęcie uchwał. 

1.1.138 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Zanim rozpoczniemy punkt stan dróg, ogłaszam 15 minutową przerwę.  

Pkt. 5. Stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

oraz zamierzenia inwestycyjne w tym zakresie. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 01:41:50 – 03:40:04 

1.1.139 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

(...) dzisiejszej sesji i proszę państwa tutaj mamy w tym punkcie stan dróg krajowych, 

wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zamierzenia inwestycyjne w tym zakresie. 

Dróg wojewódzkich jak państwo wiecie, nie mamy już. Widoczny tutaj na ekranie, pan 

Mieczysław Zwoliński, dyrektor powiatowego zarządu dróg już przejął drogę wojewódzką 

Mścice-Mielno, także już drogi wojewódzkiej na terenie naszej gminy nie ma. Jeżeli 

chodzi o drogi krajowe, rozmawiałem osobiście z kierownikiem oddziału Koszalin z panią 

Sienkiewicz powiedziała, że ona nie może uczestniczyć. Natomiast kogoś skieruje, żeby 

tutaj uczestniczył przynajmniej czy online, czy tego natomiast do chwili obecnej się nie 



22 
Transkrypcja z XXXV Sesji Rady Gminy w Będzinie, 30.04.2021 r. 

 

odezwała. W związku z tym ja przesunę to na koniec w formie takiej, żebyście państwo 

tylko swoje uwagi i problemy dotyczące drogi krajowej zgłosili, natomiast później to 

sformułujemy w jednym jakimś zapytaniu, piśmie do zarządu dróg krajowych o 

odpowiedź na te wątpliwości czy zapytania, które państwo będziecie mieli. Natomiast 

tutaj z uszanowaniem, że na urlopie jest pan Zwoliński i uczestniczy tu już od początku 

praktycznie sesji jest włączony. Także ja na wstępie zaczniemy od dróg powiatowych i w 

związku z powyższym witam pana, panie Mieczysławie, jeszcze raz i proszę, oddać głos.  

1.1.140 Mieczysław Zwoliński (Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w 

Koszalinie)  

Dzień dobry państwu. (...) Proszę państwa, ja pozwoliłem sobie na piśmie skierować do 

państwa nasze zamierzenia, które były wykonywane w ubiegłym roku. I co planujemy w 

tym roku, czy Państwo żeście otrzymali?  

1.1.141 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Tak, wpłynęło to do Rady Gminy i tutaj radni są poinformowani o treści.  

1.1.142 Mieczysław Zwoliński (Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w 

Koszalinie)  

W związku z tym skupię się tego na tym, co mamy zamiar w tym roku zrobić. Jak pan 

przewodniczący zauważył droga w Mścicach do Mielna została przejęta przez powiat. W 

tym roku już żeśmy dokonali części odwodnienia tej drogi i w dalszej części będziemy ją 

tam modernizować, włącznie z ograniczeniem prędkości w samym Mielnie, czyli 

licznikiem wskazującym prędkość przejazdu. Dalej w Dobiesławcu toczą się roboty i w 

miesiącu czerwcu zostaną zakończone. Myślę, że z sukcesem. Dokonaliśmy już nasadzeń 

zastępczych, nawierzchnia jest położona w warstwie wiążącej i wyrównawczej będzie 

ścieralna, będzie ciąg pieszo-rowerowy i powinno przybrać ta droga powinna przybrać 

taki prawidłowy wizerunek, taki jak ja sobie wyobrażałem przez tyle lat przy pomocy 

państwa będzie zrealizowany. Następnie, co będziemy realizować, będziemy realizować 

chodnik w Kazimierzu, tą część, która jest tak mocno zdewastowana i dalej tam przy 

sklepie przy współudziale sołectwa, które na ten cel przeznaczyło część materiałów, nie 

jest to cała część, no ale przepraszam najmocniej, jest to zaczątek tych naszych 

wspólnych inwestycji, tak jak żeśmy wykonali poprzednio, mimo że projekt okazał się 

dosyć drogi. Miałem uwagi od zarządu, że jak to gmina przekazała tylko polbruk, a to tyle 

kosztuje, no tak się złożyło, że grunt był taki, a nie inny i tyle kosztowało, mówię o 

Kazimierzu, oczywiście. Dalej będziemy realizować powierzchniowe utrwalenie w samej 

miejscowości przepraszam, Wierzchomino, ponieważ tam została wykonana 

nawierzchnia, tak wymuszona trochę przez na wykonawcy i ta nawierzchnia nie jest 

najlepsza, w związku z tym będziemy ją powierzchniowo zamykać w tym roku. W dalszej 

dalszej części. W dalszej części są takie plany daleko idące i już żeśmy podjęli się pracy, 

podjęli się pracy, ponieważ z gminy otrzymaliśmy deklarację współpracy w sprawie 

przebudowy drogi Dworek do Gąsek. To będzie dosyć duży projekt, bo projekt będzie 

zakładał drogę od Sarbinowa do Gąsek i od Rzeki Czerwonej do Gąsek około 12 000 000 

zakładam. Już żeśmy wystosowali wniosek o decyzję środowiskową i tak naprawdę ten 

projekt już się toczy. Na jakie będzie realizacja jego, trudno mi powiedzieć, na razie 

przygotowuje jeszcze się do projektu technicznego i będę realizował projekt techniczny. 

Mam nadzieję, że władze gminy jednej i drugiej i powiatu dołożą starań i ten odcinek 
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całej tej drogi zostanie przebudowany. Tak na wstępie to chyba by było tyle, co na dzień 

dzisiejszy mógłbym państwu przekazać. Oczywiście, nie mówię o tym bieżących 

remontach, które robimy na drodze Smolne-Wierzchomino, bo żeśmy tam wykonali 

iyślę, że jeszcze raz będziemy to robić, bo to jest droga szutrowa, więc 2 do 3 razy w roku 

trzeba ją poprawiać. Jeżeli państwo macie jakieś uwagi, to bardzo proszę.  

1.1.143 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Proszę radnych o zabieranie głosu w zakresie dróg powiatowych pytania, 

proszę bardzo, Pan Sztulc się zgłosił.  

1.1.144 Grzegorz Sztulc (Radny)  

Dzień dobry, witam, panie dyrektorze, mam pytanie przy okazji tej drogi, właśnie jak pan 

wspominał szutrowej Smolne-Wierzchomino, jest tam odcinek taki, który łączy się już 

asfaltem z drogą tą główną w Wierzchominie. Mam taką prośbę, bo wie pan co przy 

połączeniu tych 2 dróg tam jest dosyć duży spad i w momencie, gdy występują opady 

deszczu czegokolwiek, ta nanoszona woda i te wszystkie, jakby kruszywo z drogi 

szutrowej, jest nanoszone na tą główną drogę prowadzącą przez Wierzchomino, jest to 

po prostu niebezpieczne, tam nie ma żadnego koryta, które mogłoby jakby w bok 

odprowadzić tą wodę, jeśli cokolwiek jest to jest to za małe, to jest taki punkt 

newralgiczny. Z drugiego tematu, który chciałbym poruszyć to stan nawierzchni drogi 

nowej, która jest wykonana, bodajże to już 2 lata temu, która łączy Dobrzyca z węzłem w 

Borkowicach. Jest to prawy pas, którym się dojeżdża do węzła w Dobrzycy. Tam nastąpiło 

no tu nawet kolega radny będzie mógł też potwierdzić straszne wypaczenie, po prostu 

droga jest zdeformowana i w tym momencie prosiłbym o przyjrzenie się tej sytuacji. 

Trzecie moje pytanie, jak długo będzie stał słupek ostrzegawczy przy dziurze tutaj, która 

powstała po zjeździe z węzła z Dobrego do drogi Gniazdowo Wierzchomino. To już 

troszeczkę czasu stoi, no nie wiem, czy się w ogóle ktoś tym zajmie. To jest trzeci temat, 

który miałbym do pana. Też wystąpiły już duże ubytki na odcinku, bynajmniej ten, który 

widziałem, to jest droga z Będzina w kierunku Sarbinowa tam na tym pierwszym odcinku 

około 2 km też wypadałoby czymś pouzupełniać ten asfalt, bo są takie miejsca gdzie 

naprawdę jest to niebezpieczne. No i chyba że coś mi się jeszcze w trakcie przypomni, 

także dziękuję na razie.  

1.1.145 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Czy pan kierownik chciałby się bezpośrednio odnosić, czy.. 

1.1.146 Mieczysław Zwoliński (Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w 

Koszalinie)  

Tak, bo później tego nawarstwi i będę się gubił. Droga Smolne Wierzchomino. 

Próbowałem próbowałem właśnie przeciwdziałać temu nanoszeniu się i zrobiliśmy tam 

taki, z oszczędności, który pozostał od strony tej drogi Smolne-Dobrzyca, pozostało nam 

takich trochę oszczędności, więc od skrzyżowania w Wierzchominie zrobiłem kawałek 

asfaltu, niestety to jeszcze nie przyniosło odpowiedniego efektu no i trzeba będzie po 

prostu tą drogę utwardzić i porządnie ją odwodnić. I to mamy na uwadze i wcześniej, czy 

później będziemy realizować. Kiedy? Nie jestem w stanie odpowiedzieć. Droga Dobrzyca-

Popowo i tutaj od od skrzyżowania z S-ką są uszkodzenia na nowej drodze. Był przegląd 

gwarancyjny, usterki mają być usunięte do końca maja i tyle na ten temat. Po prostu coś 
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zostało źle zrobione. Słupek przy drodze w Gniazdowie. Nie wiem o jakim słupku Pan 

mówi ale się temu przyjrzę i mam nadzieję, że to naprawimy. Natomiast droga Będzino-

Sarbinowo. No niestety już czas na tą powierzchniówkę się skończył. Ta droga jest 

mocno uczęszczana, ja ją w pierwszych latach pierwszej działalności wykonałem w 2 

wariantach na początku był to (...) a dalej powierzchniówka. No niestety pod takim 

dużym naciskiem kół i częstotliwością przejazdu, ta droga już wymaga remontu i trzeba 

byłoby się zastanowić się, czy by tej drogi nie przebudować. Tak porządnie. Tyle na ten 

temat tych pytań.  

1.1.147 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, proszę, kto chciałby zabrać głos, proszę, oddaję głos pan Krawiec.  

1.1.148 Andrzej Krawiec (Radny)  

Dzień dobry, panie dyrektorze, na wstępie chciałbym podziękować za przebudowę w 

końcu tej po 20 latach próśb tej drogi Mścice-Dobiesławiec. To co wiemy, wpłynęło do 

państwa pismo z prośbą o rozszerzenie o oświetlenie od mieszkańców podpisane tam 

przez mieszkańców Mścic i Dobiesławca, czy to oświetlenie będzie robione, czy nie. No 

taka prośba, żeby no powstało to oświetlenie lepsze, no bo jest to dosyć mocno 

uczęszczana trasa przez rowerzystów, pieszych. No, a niestety oświetlenie jest słabej 

jakości. Drugie moje pytanie takie, w jakiej formie będzie ścieżka-rowerowo piesza, czy 

to polbruk, asfalt? Tyle na razie dziękuję. 

1.1.149 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Proszę, oddaję głos, panie dyrektorze.  

1.1.150 Mieczysław Zwoliński (Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w 

Koszalinie)  

Oświetlenie, oświetlenie jest w trakcie realizacji przez gminę i z tego co mi wiadomo, to 

poszły daleko idące kroki w tym, natomiast poinformuję pana na jakim etapie to jest, 

ponieważ nie realizuję tego zadania, natomiast ścieżka pieszo-rowerowa będzie to 

ścieżka od 2 do 2,5 m takie są parametry i będzie to polbruk. Niefazowane. Dlatego robię 

Polbruk ze względu na to, że ścieżki asfaltowe w miejscowościach się nie sprawdzają, 

ponieważ miejscowości się rozbudowują i przecięcie asfaltu powoduje trwałe 

uszkodzenie tego, nigdy się nie da wyrównać tak, żeby to było jednolite, natomiast 

kostkę się wyjmuje i się złoży. Dziękuję. 

1.1.151 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Proszę proszę, ktoś jeszcze chciałby z radnych? Pan Jóźwiak. 

1.1.152 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Dzień dobry, panie dyrektorze, ja chciałem podziękować, że udało nam się w tym roku 

też dokończyć ten chodnik w Kazimierzu Pomorskim. W zeszłym roku był po 1 stronie, 

teraz po drugiej także fajnie, tylko ja mam taką sprawę, że w trakcie robienia tego 

chodniku w zeszłym roku został zdjęty znak kierunkowy przy wyjeździe z Kazimierza 

Pomorskiego i ten znak stoi tam u jednego z mieszkańców, nie wiem czy on będzie z 

powrotem wbudowany, czy on jest już niepotrzebny, to jest takie pytanie mieszkańca. I 

drugie pytanie odnośnie też Kazimierza jest przejście dla pieszych, ale po prostu nie ma 

tych pasów, nie wiadomo, czy ta farba jest, czy jest zła ta farba, czy może jakąś inną 
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technologie zastosować, po prostu co roku te pasy się jakby ścierają i tyle dziękuję. 

Dziękuję.  

1.1.153 Mieczysław Zwoliński (Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w 

Koszalinie)  

Jeżeli chodzi o ten znak, to nie wiem dlaczego on jeszcze stoi. Nie wiem, dlaczego on 

jeszcze stoi już dawno powinien być wmontowany, bo wykonawca zobowiązał się go 

postawić i zrobię wszystko, żeby stał. Przejście dla pieszych. Na bruku jest trudno. 

Straszny taki pogłos jest. Trudno utrzymać przejście dla pieszych na bruku. W związku w 

każdym roku były takie przejścia są malowane i w tym roku też będzie malowane. Trzeba 

by było się zastanowić, może autentycznie, czy nie wykonać w jakiejś innej technologii, 

jakiej trudno mi powiedzieć. Ja chciałbym zrobić tam próg wyniesiony, aczkolwiek ten 

bruk jest sfatygowany i jeżeli się go nie przełoży w całości, to trudno miejscowo wchodzić 

w realizację tego zadania, ponieważ można dużo rzeczy zepsuć a tego, bym nie chciał 

robić. Dziękuję. 

1.1.154 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę, pan Baczyński. 

1.1.155 Tomasz Baczyński (Radny)  

Dziękuję. Na początku chciałbym podziękować za szybką reakcję na mój telefon, chodzi 

tutaj o lustro w miejscowości Będzinko, zadzwoniłem i faktycznie na drugi dzień już 

lustro było. Dziękuję za to bardzo. Tutaj sprawę drogi Sarbinowo-Będzino już poruszył 

kolega Sztulc, niemniej jednak chciałbym się dopytać, czy znane są państwu jakieś plany 

przebudowy tej drogi, znaczy zmiany przebiegu. Chodzi tutaj (..) ze wszystkich stron 

dochodzą nas słuchy, że jest planowana budowa budowa nowej nitki sieci PKP. I czy po 

prostu wiecie coś państwo o zmianie przebiegu tej drogi powiatowej?  

1.1.156 Mieczysław Zwoliński (Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w 

Koszalinie)  

Tak ta droga będzie przebiegała troszeczkę inaczej, ponieważ w samym Będzinie będzie 

ona tam przebiegała, tam mleczarnia chyba była, z tyłu za mleczarnią i będzie wychodzić 

troszeczkę dalej za tymi, za tymi budynkami. Są to są plany PKP, kiedy one będą 

realizowane, to ja nie jestem w stanie panu dzisiaj powiedzieć, mogę ewentualnie się 

mogę ewentualnie się dowiedzieć, jak to będzie polegać, tak samo będzie zmieniony 

przebieg w Mścicach czy w Stoisławiu, nie realizowaliśmy tak do końca tego chodnika, ze 

względu na przebudowę tej przyszłościowo drogi. Tam przejazd będzie zamknięty, a 

będzie most wykonany, i tak samo będzie w Będzinku będzie most nad torami 

kolejowymi, będzie to bezkolizyjne skrzyżowanie z torami, są to dosyć duże inwestycje.  

1.1.157 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę jeszcze pan Baczyński.  

1.1.158 Tomasz Baczyński (Radny)  

Dziękuję, panie dyrektorze, a czy jest możliwość obejrzenia gdzieś tych planów?  
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1.1.159 Mieczysław Zwoliński (Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w 

Koszalinie)  

Ja myślę, że ja myślę, że tak. Po pierwsze, one na pewno są w gminie, bo takie 

opiniowanie przychodziło do gminy i do powiatu, u nas zajmował się tym pan Broda. W 

związku z tym, jeżeli będzie taka potrzeba, to poproszę, go żeby odświeżył i przesłał takie 

materiały. 

1.1.160 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę pani Banaszczak.  

1.1.161 Joanna Banaszczak (Radna)  

Dzień dobry, panie dyrektorze, mam takie pytania, otóż pod koniec zeszłego roku 

złożyłam interpelację do pana wójta, na którą do tej pory nie dostałam odpowiedzi. Otóż 

chodzi mi o miejscowość Dobre, czy jest możliwość umieszczenia znaków pionowych 

informujących o numerach posesji w tej miejscowości?  

1.1.162 Mieczysław Zwoliński (Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w 

Koszalinie)  

Tylko tyle? No ale ja tego nie zrobię niestety jest to domena gminy.  

1.1.163 Joanna Banaszczak (Radna)  

Czyli mam dalej zwracać się do wójta tak? 

1.1.164 Mieczysław Zwoliński (Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w 

Koszalinie)  

Tak tak tak. 

1.1.165 Joanna Banaszczak (Radna)  

Dobra dziękuję. 

1.1.166 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę pan Sztulc jeszcze raz.  

1.1.167 Grzegorz Sztulc (Radny)  

Korzystając z okazji, chciałbym się panA dyrektor zapytać, Z jaką częstotliwością 

przewidziane jest odświeżanie poziomego oznakowania na jezdniach, tak jak tutaj np. 

Dobrzyca, bo szczerze MÓWIĄC, no chciałbym zauważyć, że ono farby które są 

stosowane no to nie ukrywam, że to nie jest typowo chloro kauczuk, tylko pewnie 

typowa farba do malowania pasów. Z tego, co widzimy, to jakośc tych farb jest taka, jaką 

mamy. Przykład w Mścicach, gdzie pasów już praktycznie nie widać, a były malowane 

bodajże w ubiegłym roku. Dziękuję. 

1.1.168 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Proszę.  

1.1.169 Mieczysław Zwoliński (Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w 

Koszalinie)  

Farby, używane farby używane są chlorokauczukowe, więc każdorazowo wykonawca, bo 

my to zlecamy i każdorazowo wykonawcy pokazują nam ekspertyzy tych farb. Oczywiście 
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może się zdarzyć, że coś zostanie sfałszowane po drodze, ja tego nie wykluczam. 

Natomiast malujemy raz w roku, przy dużym natężeniu ruchu może się zdarzyć, że te 

farby się szybciej wycierają, a tam, gdzie to jest małe natężenie ruchu obserwujemy, że 

nawet malujemy co 2 lata i to spełnia wymogi. Dziękuję.  

1.1.170 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, proszę kto jeszcze chciałby zabrać głos. Pan Bryliński proszę.  

1.1.171 Sławomir Bryliński (Radny)  

Dzień dobry, panie dyrektorze, tutaj chciałem się odnieść właśnie do jakby gwarancji tej 

drogi, która była wykonana w Dobrzycy, tam tak jak kolega radny wspomniał, z 1 strony 

troszeczkę zarwało się pobocze, znaczy nie pobocze tylko po prostu pas z prawej strony 

dojeżdżając do ronda tego przy esce. Kolejną sprawą jest, że tak powiem, progi 

zwalniające, które miały być progami zwalniającymi, a później zostały troszeczkę 

przerobione na wypłaszczone. Teraz w tym momencie to się robią dziury zwalniające. 

Też myślę, że należałoby się zastanowić, może jednak pochylić się i rozwiązać te miejsca, 

które tam dochodzi po prostu do zarwania tego polbruku. Kolejne moje pytanie droga 

Dobrzyca-Smolne. Wiemy dobrze, że tam no nie ma jakiejś potężnej liczby mieszkańców, 

ale z tego, co się orientuję, to również jest droga powiatowa i może jakiś plany na tą 

drogę, bo też można tam po prostu wylecieć w powietrze takie po prostu są sfałdowania, 

że jazda tą drogą to jest duży problem. Nie oczekuję tutaj jakiejś dwupasmowej drogi, 

może jakiś wąski dywanik ze zmiankami przyszłościowo coś takiego.  

1.1.172 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę, panie dyrektorze. 

1.1.173 Mieczysław Zwoliński (Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w 

Koszalinie)  

Co do drogi przez Dobrzyce wypowiadałem się na temat gwarancji, był przegląd 

gwarancyjny i przyjmuję tą uwagę, w sprawie tych dziur, które tam ewentualnie gdzieś 

na tych progach się robią może żeśmy nie zauważyli. Przyjrzymy się temu, jeżeli to jest w 

ramach gwarancji zostanie naprawione, natomiast jeżeli chodzi o drogę Dobrzyca-

Smolne, no to nie chcę państwu nic obiecać oprócz tego, że dwa razy lub razy w roku 

będziemy ją równać, natomiast nie jest tak, że tam jest to droga nieprzejezdna przejazd, 

ponieważ niecały miesiąc temu, żeśmy ją remontowali i ta droga powinna być gładka ze 

względu na to, że nie było opadów atmosferycznych i nie powinno być żadnych uchybień 

dużych, natomiast jest to droga gruntowa i taka pozostanie do czasu, dopóki nie 

zostanie przebudowana. Kiedy zostanie przebudowana, to powiem inaczej, pytanie nie 

do mnie, pytanie tak naprawdę do polityków powiatu i gminy, kiedy podejmą działania 

na przebudowę tej drogi. Dziękuję.  

1.1.174 Sławomir Bryliński (Radny)  

Panie dyrektorze, to chyba nie zrozumieliśmy się, bo pan mówi chyba o drodze Smolne-

Wierzchomino. Ja wiem, że tam była interwencja odnośnie takich z przepustem. Dziękuję 

za to. Mi chodzi o tą drogę asfaltową z Dobrzycy w kierunku Smolne. I tutaj ten powiem 

szczerze najbardziej odcinek jest zniszczony. Tutaj do tej drogi do tego odcinka, co został 

wykonany już właśnie w kierunku na Wierzchomino i właśnie tutaj ten odcinek jest 

najbardziej taki zniszczony. Tu chodzi mi o ten asfalt z Dobrzycy do Smolnego.  
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1.1.175 Mieczysław Zwoliński (Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w 

Koszalinie)  

Rozumieć, więc ta droga od Dobrzycy do Smolnego została zabezpieczona 

powierzchniowym utrwaleniem nie pamiętam, może już 4 lata temu, bo to czas szybko 

leci. Nie ma tam żadnych ubytków, to, że jest nierówna no to jest nie nierówna. Kiedy 

zostanie ona przebudowana, no to wracam do tego sformułowania, które powiedziałem 

wcześniej, to nie ja ustalam politykę przebudowy dróg, tylko politycy gminni i powiatowi. 

Jak oni ustalą, to ja tylko wykonuje, owszem, swoje zawsze 5 gr włożę, jak w Dobiesławcu 

chodziłem, dziurę wierciłem. No ale porównanie ważności drogi Dobiesławiec, a Smolne 

to są 2 skrajne jakby porównania. Dziękuję. 

1.1.176 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę pan Gosławski.  

1.1.177 Mariusz Gosławski (Radny)  

Panie dyrektorze ja mam w sumie jedno pytanie, ale takie same odnośnie 2 

miejscowości, mianowicie przejścia dla pieszych miejscowość Dobre, na jakim jest to 

etapie, zgłaszaliśmy, to również w tamtym roku, bodajże to chyba szło w formie naszych 

wniosków, jak i również przejście dla pieszych miejscowość Mścice ulica Dworcowa. Jeżeli 

chodzi o Mścice, była tam forma również pisma zresztą tutaj pana Nożykowskiego o 

konieczność tego przejścia. Na jakim etapie są prace nad tymi 2 przejściami, czyli 

miejscowość Dobre i miejscowość Mścice.  

1.1.178 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę.  

1.1.179 Mieczysław Zwoliński (Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w 

Koszalinie)  

Uśmiecham się, ale to tylko, dlatego, że po prostu nie wiem, co mam odpowiedzieć. 

Proszę państwa, takie rzeczy wynikają z organizacji ruchu, jeżeli organizacja ruchu 

zostanie zmieniona, to powiatowy zarząd dróg to realizuje, natomiast realizację 

projektów zmiany organizacji ruchu realizuje wydział komunikacji starostwa 

powiatowego i ja zapoznam się z tematem, na jakim etapie jest ta realizacja i odpowiem 

panu. Dziękuję.  

1.1.180 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Ja tutaj jeślibym mógł się włączyć akurat w ten temat ulicy Dworcowej i 

przejścia tam w kierunku ogródków działkowych. No otrzymaliśmy odpowiedź, tam 

pismo zostało złożone do starosty, że w budżecie sołectwa funduszu sołeckiego jest 

zabezpieczone 10 000 na zakup materiału, bo pierwsze wskazanie, które było to po 

prostu brak chodnika, z drugiej strony i dlatego też nie można było przeprowadzić tego 

przejścia, wykonać tego przejścia. My ustaliliśmy, że na odcinku niezbędnym, czyli tam są 

takie 2 wjazdy na parking przy ogródkach działkowych, żeby na tym odcinku wykonać 

chodnik, dodatkowo jednocześnie przykryć rów, który tam jest rozjeżdżany przez 

samochody ciężarowe, które zatrzymują się przy tym sklepie. I to by po prostu stworzyło 

też tutaj takie zabezpieczenie, a nie mówiąc już o bezpieczeństwie i estetyce tej drogi. Ja 

myślę, że tutaj no tu stanowisko zajmie też jeszcze pan starosta, będę się z nim 

kontaktował i być może, że to zostanie wykonane, ale ja oprócz tego chciałbym tutaj 
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jeszcze zwrócić na 1 rzecz, żeby panie dyrektorze, się przyłożyć do wyglądu estetyki, 

pobocza tego odcinka od przejazdu ulic Dworcowej, bo ten rów i to pobocze wygląda 

tragicznie przez cały okres letni. Tam jest tak duży ruch turystów. No i nie świadczy to 

dobrze zarówno o naszej gminie, jak i miejscowości, no ale nikt też tam nie wie pewnie, 

że to zarząd powiatu tym zarządza. No i może, dlatego także na pewno co złego to 

spływa na nas, także ja bym bardzo prosił, żeby tam może poprawić trochę no bieżącą tą 

konserwację tego pobocza i tego rowu, który tam jest, żeby, żeby to estetycznie 

wyglądał. Dziękuję proszę, oddaję głos. 

1.1.181 Mieczysław Zwoliński (Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w 

Koszalinie)  

Dla mnie? Przyłożymy się, Panie Przewodniczący, przyłożymy się, natomiast ma pan rację 

tę ulicę Dworcową, należałoby no przebudować tak naprawdę, bo i nawierzchnia już jest 

no zmęczona, szczególnie tu na początku i wszystkie prace, które pójdą jakiekolwiek 

doraźne, nie przyniosły żadnego skutku, dlatego że, dopóki będzie pobocze jezdne, 

ziemne to samochody będą się zatrzymywać i będą to niszczyć, wybudowanie tam 

chodnika i postawienie krawężników czy parkingu nawet, miejsca postojowego wzdłuż 

poprawiłoby ten wizerunek i w tym kierunku powinniśmy chyba iść. Dziękuję.  

1.1.182 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, no, to będziemy na rozmowie na pewno u pana starosty zobaczymy, co z tego 

wyniknie. Proszę kto jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Gołębiewski, proszę.  

1.1.183 Adam Gołębiewski (Radny)  

Witam pierwsza sprawa, która mnie interesuje, wspomniał pan tutaj w przekazanych 

materiałach, że będzie to jest projekt robiony tej przebudowy drogi z Dworka do Gąsek 

przez miejscowość Kiszkowo. Interesuje mnie, czy to będzie taki standard, jaki jest 

zrobiony od Rzeki Czerwonej do torów, czy szersza czy węższa z jakimś poboczem 

utwardzonym, z chodnikiem? To pierwsza część pytania. 

1.1.184 Mieczysław Zwoliński (Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w 

Koszalinie)  

Będzie to w takiej samej szerokości 5,5 m z chodnikiem w samej miejscowości Kiszkowo.  

1.1.185 Adam Gołębiewski (Radny)  

Okej dziękuję. A druga rzecz to droga powiatowa w miejscowości Pleśna, już nie mówię o 

tej dojazdowej do Pleśnej, ale w samej miejscowości mieszkańcy, którzy tam mieszkają, 

notorycznie są zastawiani, nie dość ze bramy to i chodnik, nie ma przejścia tym 

chodnikiem, ponieważ ludzie przyjeżdżający nad morze stawiają na chodniku, nie 

zachowując tego metra, czy 1,20m, żeby było przejście dla pieszych. Czy można by było 

coś tam interwencyjny jakieś słupki, nie wiem, może wyciągnąć krawężnik, może 

utrudnić tym parkującym, no nieprawnie. Próbowali mieszkańcy dzwonić na policję. Parę 

razy przyjechała policja, no i jakieś tam kary były, ale ci korzystający z tego nad morza, no 

to lekceważą i dalej to uporczywie stawiają te samochody na chodnikach i to mało tego 

po obu stronach tak, bo gdyby po 1 to jeszcze by tam było, a później nawet minięcie, 

albo w razie jakiejś wypadku, straży czy czegoś nie ma przejazdu. Dziękuję. 
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1.1.186 Mieczysław Zwoliński (Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w 

Koszalinie)  

Ja rozumiem problem tych miejscowości nadmorskich, bo to nie tylko w Pleśnej, ale we 

wszystkich miejscowościach latem szczególnie to wszystko jest zapchane. Policja staje 

się jakaś bezradna, nie korzysta ze swoich przywilejów, takich jak holowanie, ponieważ w 

powiatowym zarządzie dróg, jest tutaj ładny parking, strzeżony, który tylko czeka na te 

samochody. 1 10-ty samochód odholowany spowoduje to, że nikt więcej nie postawi tam 

samochodu, bo to są odpowiednie koszty związane z odbiorem takiego pojazdu. 

Natomiast proszę złożyć wniosek do starostwa powiatowego i postawimy tam znaki 

zakaz zatrzymywania się postoju, to ułatwi policji ingerencję, bo jak oni nie mają 

możliwości, takiej jak znak no to rozkładają ręce, bo kierowca mówi przejść mogłem tu 

stać, a przewinienie zastawienia 1,5 m jest niewielkie więc. A znak zakaz zatrzymywania 

się i postoju, jakby da policji otworzy możliwości karania.  

1.1.187 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, bo. Proszę pan Baczyński.  

1.1.188 Tomasz Baczyński (Radny)  

Dziękuję bardzo, ja mam jeszcze takie pytanie, ile u państwa trwa od momentu złożenia 

wniosku do wykonania postawienie znaku drogowego?  

1.1.189 Mieczysław Zwoliński (Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w 

Koszalinie)  

Od momentu złożenia wniosku do postawienia znaku drogowego zazwyczaj trwa do 3 

tygodni, bo ja znak, jeżeli mam to zakładam natychmiast, jeżeli nie ma, jeżeli nie mam to 

muszę go zamówić i on może zamówienie trwać około 2 tygodni. Natomiast sam 

wniosek nie trafia do mnie o postawienie znaku, tylko trafia do mnie organizacja ruchu. 

Wniosek trafia do starosty, do wydziału starostwa powiatowego i oni opracowują 

organizację ruchu i jak ta organizacja ruchu trafi do mnie, to u mnie to robimy 

natychmiast.  

1.1.190 Tomasz Baczyński (Radny)  

Rozumiem. Dziękuję bardzo. 

1.1.191 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w temacie drogi 

powiatowe? Nie widzę nikt mi się tu też nie zgłasza, także ja bardzo serdecznie dziękuję, 

panie dyrektorze za uczestnictwo w dzisiejszej sesji i udzielenia nam tych informacji i no 

niejako te wszystkie wątpliwości myślę, że zostałyją rozwiane, a jednocześnie mamy 

informacje, jakie są dalsze plany, jeżeli chodzi o zarząd dróg powiatowych. Także 

dziękuję bardzo.  

1.1.192 Mieczysław Zwoliński (Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w 

Koszalinie)  

Dziękuję bardzo, życzę efektywnych obrad. 

1.1.193 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę państwa. Teraz mamy temat dróg gminnych. Bardzo proszę pana Tomasza 



31 
Transkrypcja z XXXV Sesji Rady Gminy w Będzinie, 30.04.2021 r. 

 

Szymaniaka. I proszę oddajemy głos w temacie drogi gminne, stan dróg i zamierzenia 

inwestycyjne i remontowe ewentualnie. Proszę.  

1.1.194 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, państwo radni, przedstawiam państwu 

informację drogową na ten rok, aktualny stan oraz zamierzenia remontowe. Na początek 

zacznę od informacji ogólnych. Gmina nasza posiada 87,1 km sieci dróg gminnych 

publicznych, są to drogi o następujących nawierzchniach 34 km nawierzchnia 

bitumiczna, 11 km dróg betonowych z płyt, 4 km z brukowca, 12 tłuczniowa i 26,1 km 

drogi gruntowe. Na drogach tych znajduje się 5 obiektów mostowych w Tymieniu, w 

Kładnie, w Słowienkowie, w Strzeżenicach i w Borkowicach. Oprócz sieci dróg 

publicznych na terenie naszej gminy są zlokalizowane częściowo drogi gminne 

wewnętrzne niezaliczone do żadnej kategorii dróg. Tych dróg jest już w tej chwili ponad 

100 km, które stanowią dojazdy do nieruchomości zabudowanych, w tym również osiedli 

mieszkaniowych. I ostatnia kategoria to są sieć dróg stanowiące dojazdy do gruntów 

rolnych. W budżecie gminy na 2021 rok na remonty dróg gminnych i mostów mamy 

przeznaczone 280 000 zł, w tym 80 000 na remont ulicy Rzemieślniczej w Mścicach oraz 

43 000 na zakup kruszywa na remonty cząstkowe dróg. W bieżącym roku wykonane 

zostały remonty: remont ulica Rzemieślniczej, jest to ostatnia część drogi gruntowej, 

która została wyłożona płytami drogowymi. Zostały wyremontowane, drogi gminne 

gruntowo utwardzone równiarką w Słowienkowie, w Dobrzycy oraz Komorach. Remonty 

nawierzchni asfaltowych, w Będzinie od tzw. zakola do piekarni oraz w Tymieniu od 

drogi krajowej 11 w kierunku Tymienicy. Naprawy ubytków w drogach gruntowych 

utwardzonych. Wjazd w miejsowości Łubniki, Kładno bliżej kościoła, Będzinko przy 

posesji 9j. W Będzinie a propos numerów to jest ostatnia droga w kierunku Kołobrzegu 

na lewo, tam też zostały uzupełniane ubytki. W Słowienkowie, w Zagajach, w Mścicach 

ulica Malinowa i ulica Bałtycka. Następne remonty cząstkowe w najbliższych dniach, 

tygodniach będą wykonane w Tymieniu, droga na tzw. czworakach oraz w kierunku 

Śmiechowa. Tam został materiał wysypany w ostatnich dniach, już czeka na na remont. 

Mścice ulica Malinowa dalsza część, Będzino droga za torami, Strzeżenice droga 

asfaltowa w kierunku wschodnim tam będą uzupełniane ubytki w asfalcie. No i 

oczywiście pozostałe drogi wymagające bieżących remontów. Drogi wyznaczone do 

remontów, równiarką, które będą wykonywane też w najbliższych dniach, tj. droga w 

Podamirowie, Kładnie Tymień, Śmiechów, Będzino od drogi krajowej 11 w kierunku 

posesji 95, Będzino-Wierzchomino, Barnin, Zagaje i Barninek, to są te najpilniejsze, które 

będą w najbliższym czasie robione. Aktualnie jesteśmy w trakcie wykonywania 

kosztorysu dla ewentualnych remontów dróg, które zostały wytypowane i są to droga w 

Dworku, do tzw. czworaków, w Słowienkowie od hydroforni do skrzyżowania na 

Wierzchomino i Dobrzycę, strzelnica to jest nasz nowy majątek, droga przejęta droga 

powiatowa. Tu chodzi tylko o samo pobocze, droga Będzinko-Będzino. To jest do drogi 

krajowej ne 11 w stronę Będzinka, ze zjazdu z drogi asfaltowej w kierunku drogi krajowej 

nr 11. W ramach funduszu sołeckiego będą wykonywane następujące remonty, wspólnie 

z budżetem gminnym: drogach w Stoisławiu do posesji 4,5,6 tam będzie droga z płyt 

jomb, Miłogoszcz płyty drogowe od końca asfaltu aż do skrzynek, Słowienkowo 

oczyszczanie ruchu drogowego przy drodze brukowej. W Mścicach ulica Dworcowa 

wyłożenie chodnika polbrukiem, w Kazimierzu Pomorskim wykonanie chodnika no i 
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zakup kruszywa w pozostałych sołectwach, które będą przeznaczone na remonty dróg 

tych dróg, które wskażą sołtysi z poszczególnych sołectw. Od 2020 roku gmina Będzino 

zrezygnowała z usług przedsiębiorstw zewnętrznych, które świadczyły usługę na 

sprzątanie przystanków autobusowych na terenie gminy Będzino oraz na usługi 

sprzątania dróg powiatowych w ramach porozumienia z Powiatem Koszalińskim. 

Wspomniane prace wykonuje Gminny Zakład Komunalny w Będzinie własnymi zasobami 

ludzkimi oraz posiadanym sprzętem. Ponadto w 2021 roku, większej uwadze zostały 

poddane chodniki oraz nawierzchnie dróg przy chodnikach, które już w większości 

zostały oczyszczone z przerostów traw, oraz tego zalegającego piasku, szczególnie po 

zimie. W ramach konserwacji i przebudowy przepustów drogowych w bieżącym roku 

planowane jest przykrycie rowu drogowego w miejscowości Barnin, w ramach tych 

samych środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2021 planowana jest 

również konserwacja rowu melioracyjnego Struga Dąbrowska w miejscowości Dobre. W 

ogóle problem melioracji w naszej gminie jest coraz większy. Ja to zwracam uwagę w tym 

w zeszłym roku i dalej będę wnioskował oa to, żeby na kolejny rok zwiększyć środki na 

prace związane z melioracjami. Przykład tego jest, które wykonane prace zostały w 

zeszłym roku. Prace konserwacyjne w ubiegłym roku w miejscowości Pakosław, bo był 

zrobiony remont przepustu oraz w Będzinie przy drodze do piekarni zostały odtworzone 

urządzenia melioracyjne oraz odtworzenie rowu drogowego. Te remonty pokazały, że 

zadbane urządzenia, zapobiegają zalewaniu przyległych dróg i działek. Te nasze prace 

pomogły i to dużo. W ramach współpracy z KOWR-em zostanie wykonany w Miłogoszczy 

murek oporowy zapobiegający zalewaniu drogi, oraz zostanie odtworzony przez KOWR 

odwodnienie, które też ma zapobiec zalewaniu tej drogi. Również w ramach współpracy 

z KOWR-em zostanie instalacja melioracyjna w miejscowości Słowienkowo. Ponadto w 

ramach środków finansowych z budżetu gminy realizowane są aktualnie następujące 

zadania. Jest wykonywana nowa stała organizacja ruchu w miejscowości Strzeżenice oraz 

w Będzinie jest to droga na Komory. Realizujemy nowej stałej organizacji ruchu w 

obrębie szkoły przedszkola i żłobka w Mścicach. To jest na wniosek rodziców tych 

placówek w zeszłym roku wpłynęła petycja ponad 200 podpisów o to, żeby spowolnić w 

tym obszarze ruch. W ubiegłym rok wykonaliśmy projekt stałej organizacji ruchu, a w 

tym roku ta organizacja ruchu zostanie wprowadzona na drogę. Zostały zamówione już 

znaki kierunkowe do posesji na terenie gminy. Do końca maja powinny te znaki 

wszystkie już stanąć. Zostały zlecone przeglądy dróg, mostów na przejazdach 

kolejowych. W tym roku zostanie wykonane badanie natężenia ruchu na przejeździe 

kolejowo-drogowym w Borkowicach w okresie letnim celem starania się o zmianę 

przejazdu na przejazd zamknięty, tak żeby pojawiły się rogatki. W roku bieżącym Powiat 

Koszaliński udzielił nam wzorem lat ubiegłych kolejną bezzwrotną dotację na utrzymanie 

czystości, pielęgnację zieleni i likwidację śliskości na chodnikach zlokalizowanych w 

zarządzanych przez nich drogach, między innymi Wierzchomio, Dobrzyca, Będzino, 

Kazimierz Pomorski, Dobre, Stoisław, Mścice, Strzepowo, Strachomino. No i nowa w tym 

roku Strzeżenica. To ogólnie tak dziękuję i słucham pytań.  

1.1.195 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Proszę o zgłaszanie się do dyskusji. Proszę pan Baczyński. 

1.1.196 Tomasz Baczyński (Radny)  

Dziękuję. Otóż chciałbym pierwsze pytanie zadać odnośnie tych znaków. Czy to są te 
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znaki, w miejscowości Będzino, Słowienkowo i Komory chyba tam ten znak tak? 

1.1.197 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

To są wszystkie znaki, które są brakujące na terenie gminy, które są zgłoszone do mnie, 

które ja sam zauważyłem, ostatnia sesja też jak z Państwem rozmawiałem, o zimie gdzie 

też tam zwróciłem uwagę na to wszystko, bo miałem objazd także tych znaków z tego, co 

pamiętam chyba 34 nowe znaki zamówione, jak dobrze pamiętam albo 32. Także te 

znaki już są, dzisiaj dostałem telefoniczne potwierdzenie, że znaki już są w trakcie 

produkcji, także na dniach powinny u nas już być na zakładzie.  

1.1.198 Tomasz Baczyński (Radny)  

Rozumiem, ja chciałbym na początku panu podziękować właśnie za te znaki za tą zmianę 

organizacji ruchu, ale z drugiej strony chciałbym się troszeczkę cofnąć w czasie. W roku 

2019 dostaliśmy od pana taką kartkę z pilnymi naprawami dróg. Ja bym się chciał 

upomnieć, to znaczy pan tutaj w drugim podpunkcie napisał Będzino za piekarnią 

kierunek Wierzchominko, ta droga za piekarnią. Jak to wygląda z remontem tej drogi?  

1.1.199 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Państwo dobrze wiecie, że budżet na remonty jest dosyć ubogi w tym roku, mamy 

200 000, jakby go przeliczył na ilość dróg, które mamy w gminie, to wychodzi nam 

złotówkę na metr bieżący. Także ja bym bardzo chciał zrobić tą drogę, zresztą jak cały 

czas mówię o tym, żeby ta droga była zrobiona, ale no za te pieniążki to jedyne co 

możemy robić, to po prostu uzupełnić bieżącą dziurę i puszczać równiarkę, która będzie 

na bieżąco tą drogę równała. Tam jest już wykonane jedno równanie, tam były 

uzupełniane dziury i na bieżąco ta droga będzie cały czas doprowadzona do takiego 

stanu, żeby mieszkańcy mogli już swobodnie jeździć chociaż po tej drodze gruntowej.  

1.1.200 Tomasz Baczyński (Radny)  

Dziękuję odnośnie zeszłego roku na sesji drogowej w zeszłym roku upomniałem się o 

chodnik w miejscowości Będzino tutaj od drogi krajowej nr 11 do Będzino 44, a to jest ta 

tutaj przy ŚDS-iu ta część i prosiłem, żeby w miarę możliwości jakoś to poprawić. Tam 

widział, że częściowo pan to zrobił, ale czy byłaby możliwość prawda wymiany tej 

nawierzchni, rozmawialiśmy o tych płytkach, które są pod GZK. No może odpowiedź.  

1.1.201 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Już bym choćby nawet dzisiaj chciał to zrobić, tylko zawsze coś albo wypadnie, albo nie 

mam tyle już pracowników, albo jest zima a to zaraz koszenie, zawsze są jakieś inne 

tematy, pierwszy odcinek został zrobiony, mam cały czas chcę podchodzę codziennie do 

tego tematu, płytki zostały już u nas przełożone, także byśmy mogli wybrać, które na tę 

drogę będą szły na chodnik przepraszam. Jak tylko będę miał możliwość, jeżeli chodzi o 

zasoby ludzkie, to od razu ten chodnik będzie zrobiony.  

1.1.202 Tomasz Baczyński (Radny)  

Również w zeszłym roku pytałem o zjazd do osiedla bloków nr 8, 10 tam już nie 

wspomnę, że on się teraz zapada ale chodziło o pielęgnację tych drzew. Mówił pan, że 

jak ruszymy pełną parą z GZK, wtedy się tym zajmiemy. To nie widzę żadnych działań w 

tym kierunku.  
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1.1.203 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Ja na ostatniej sesji po zimie mówiłem o tym zjeździe, tam to nie wymaga tylko samego 

ulania asfaltu, to trzeba niestety troszeczkę więcej pracy dołożyć, tam zerwane jest ten 

przepust. No wymaga to trochę więcej środków. Jest to też gdzieś w mojej liście tak, no 

ale nie jestem w stanie po prostu wszystkiego naraz zrobić, tym bardziej że mówię, że 

mam bardzo małą ilość osób, a na pewno nie zrobię to z moimi pracownikami tylko, że 

to należy zgłosić firmie zewnętrznej, więc na pewno ta dziura w tym roku zlikwidujemy, 

ale nie umiem powiedzieć, w którym to będzie czasie.  

1.1.204 Tomasz Baczyński (Radny)  

Ja rozumiem, ale wie Pan co chodzi mi też o pielęgnację tych drzew przycięcie, bo tam te 

gałęzie się obłamują, ogólnie tam robi się niebezpiecznie. 

1.1.205 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Ale my tam regularnie podchodzimy przynajmniej 2 × w roku przynajmniej do tych, 

drzew także może w zeszłym roku była przycinka, chodzi do bloków tak? 

1.1.206 Tomasz Baczyński (Radny)  

Tak, tak. 

1.1.207 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

No to w zeszłym roku były 2 × przycinka robiona i w tym roku na pewno będzie też zaraz 

ta przycinka robiona. 

1.1.208 Tomasz Baczyński (Radny)  

Dobrze dziękuję. Proszę pana jeszcze jedno pytanie z zeszłego roku. No niestety już w 

przyszłym roku będziemy musieli zacząć remontować tą drogę. Chodzi o tą drogą 

asfaltową, wykonaną w 2009 roku, łączącą Będzinko, Kiszkowo, Skrzeszewo. Mówiłem w 

zeszłym roku o tych takich nasypach po obu stronach są takie fałdy błota, które się tam 

prawda gromadzą i zatrzymują wodę przez ta nawierzchnia asfaltowa się niszczy. No i 

już w tym roku niestety były mrozy i są pierwsze efekty tego. No nie wiem, ja rozumiem, 

że nie miał pan tylu ludzi, ale nie można tego jakimś sprzętem zrobić, żeby to usunąć? 

1.1.209 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Zbieranie tzw. warg przy drogach możliwy jest tylko wykonanie tylko i wyłącznie 

sprzętem, jakąś małą koparką, minikoparką, koparką skarpową i tak dalej, ale to 

wszystko są pieniążki, to tylko i wyłącznie ograniczają nas w tym momencie pieniążki. Ja 

jestem też w trakcie w tej chwili wyceny, już nie wyceny, zapytań ofertowych na 

najtańszą koparkę, bo już nawet najniższa cena, która jest w tej chwili za godzinę pracy 

koparki to jest 120 złotych, a jeszcze szukam, żeby ktoś może to zrobić za 100 zł, bo, żeby 

móc jak najwięcej prac wykonać w ramach tych środków, które mamy. Przypominam, my 

mamy 200 000 na remonty dróg i wykonanie (...) no to jest kilkanaście godzin tak nie 

oszukujmy się kilkanaście może nawet i kilkadziesiąt. Ta drogach jest dosyć długim 

odcinkiem. Ona oczywiście powinna być jak najszybciej zrobiona po to, żeby zadbać o 

nią, bo tym bardziej szybciej o nią zadbamy tym więcej ona posłuży dłużej posłuży, ale to 

tylko się wszystko rozchodzi o pieniążki, tylko i wyłącznie. (...) 
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1.1.210 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja przepraszam bardzo ja chciałbym, abyśmy tak uporządkowali trochę tą dyskusje i jak 

każdy z radnych chce tam zadać pytania, żebyśmy takimi blokami, podobnie jak przy 

drodze powiatowej, żeby zadawać te pytania, bo tak to będziemy prowadzili dyskusję jak 

na komisji. 

1.1.211 Tomasz Baczyński (Radny)  

Rozumiem. 

1.1.212 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

W związku z tym proszę tak uporządkować to.  

1.1.213 Tomasz Baczyński (Radny)  

Ja tak króciutko chciałem tylko tłem (...) chodzi o drogę w Komorach od kapliczki do 

końca miejscowości Komory, czyli Komory 7 i drogę gruntową od Będzino 13 do Będzino 

97, to jest tutaj za tzw. starą gminą, tam jest 1 dom został, ale tamta droga jest 

naprawdę w stanie katastrofalnym, może tam chociaż tą równiarką przejechać. Dziękuję 

panu bardzo. Jeszcze raz panu dziękuję za te znaki, za pana pracę. Dziękuję. 

1.1.214 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę pan Szymaniak. (...) To proszę pani Barbara Grudzień się zgłaszała.  

1.1.215 Barbara Grudzień (Radna)  

Dziękuję bardzo, w pierwszej kolejności tak w związku z tym, że pan Tomasz jest to w 

imieniu naszego sołtysa, chciałam panu podziękować za szybką interwencję wykoszenia 

boiska w Tymieniu, ponieważ już klub karate tam szaleje ćwiczą i młodzież również. No i 

oczywiście sołtys przypomina, że już wokół boiska i przy domu też by się przydało 

koszenie. To na tyle, jeżeli chodzi o koszenie. I teraz mam pytanie, tam pan w swojej 

wypowiedzi powiedział, że była remontowana droga w Tymieniu od jedenastki w 

kierunku Tymienicy. Ja się pytam, w którym miejscu i co tam było robione, czy to chodzi 

o ten remont, kiedy deszcz lał, śnieg padał i nie wszystkie dziury zostały załatane. A na 

dzień dzisiejszy te dziury są jeszcze większe niż były. To jest takie jedno moje pytanie, ta 

droga wygląda tragicznie, chociaż pan wspomniał, że to będzie remontowane, ale to co 

wtedy było robione ja osobiście wyjeżdżałam z Tymienia i pracownik był naprawdę padał 

deszcz ze śniegiem, a pracownik z tych kałuży wyciągał tą wodę, no i czymś tam 

próbował zasypać 2 dni, później po prostu te dziury były z powrotem takie same jak 

przed. I tutaj miałem też zgłoszone właśnie droga do Śmiechowa tam w kierunku 

kościoła, ale pan już widzę, że do tego, że tam będzie ta równiarka i będzie to wszystko 

tam robione. I jeszcze miałam zgłoszenie. Z tego, co wiem, to tam była jakaś komisja, 

chodzi o załom drogi tam za starą szkołą w kierunku Tymienicy, tam jest tak głęboki 

zjazd i podjazd się zaczyna robić. Na dzień dzisiejszy to może tak wyglądać, że jakiś 

dłuższy samochód, to może się tam zawiesić. Tam trzeba albo podnieść ten odcinek 

drogi, albo czymś zalać, żeby ją podrównać ponieważ ten po prostu dół robi się coraz 

głębszy i naprawdę dłuższy samochód się zawiesza. Dziękuję bardzo.  

1.1.216 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę Pan Szymaniak.  
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1.1.217 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Faktycznie te dziury, które były łatane te ubytki w asfalcie koło Dino w kierunku 

Tymienicy, akurat tego dnia, jak już dochodzi do bloków zaczął wtedy padać mocno śnieg 

i zakończyli wtedy te prace. Na pewno do tego tematu dalej wrócimy, jeśli chodzi o ten 

dołek tam w kierunku Tymienicy, ja powiem że kilka razy już tam byłem, patrzałem na 

ten dołek, mimo że mam za krótki samochód, ale jest tam faktycznie jest tam taka 

zapadlina się robi dosyć spora, ale no przejezdna. Myślę, że jak będziemy już po 

wszystkich rozeznaniach jakby i będziemy mieć już zawarte umowy, czy tam zlecenia na 

te koparki, które będą nam służyły w tym roku do prac. Myślę, że tam spróbujemy coś 

zrobić, żeby może podnieść kawałek tych płyt, chociaż po jednej płycie i podsypać tak, 

żeby to się nie zapadało, żeby to wyrównać. I żeby nie trzeba było wracać do tematu za 

chwilę znowu.  

1.1.218 Barbara Grudzień (Radna)  

Dziękuję bardzo, i jeszcze raz apeluję o zrobienie tej drogi od jedenastki w strona 

Tymień, bo to jest naprawdę tragedia, zwrócić uwagę na to, żeby to nie było robione w 

czasie deszczu i wylewanie wody z tych dziur dziękuję.  

1.1.219 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Panie Eugenia Imbiorowska proszę.  

1.1.220 Eugenia Imbiorowska (Radna)  

Dziękuję. Panie Tomku, mnie interesuje droga w Stoisławiu, no tam są ciężkie boje 

właśnie o tą drogę, zdążyliśmy ustalić, że nie było środków z gminy, przeznaczyliśmy to z 

funduszu sołeckiego. I moje pytanie jest takie, kiedy będzie termin zrealizowania. Czy 

dołoży coś gmina zgodnie z pana rozmową, nie wiem, jak to w ogóle wygląda i czy ta 

instytucja, która wywoziła tam to drzewo z tego lasku, czy już coś wiadomo, czy oni 

poniosą jakieś konsekwencje z tego tytułu że zniszczyli tą drogę. To jest to, druga sprawa 

to jest pan powiedział, że wyłożenie na ulicy Dworcowej chodnika, chciałabym wiedzieć, 

o co tu chodzi. I trzecia sprawa to jest teren, przy PZZ, gdzie zatrzymują się tiry. Tam no 

to jest strasznie wszyscy mi zwracają uwagę, że tam są ciągle śmieci, jest tam brzydko. 

Nie wiem, ja bym miała propozycję, żeby dogadać się z PZZ, bo to sprząta gmina, ale tam 

przydałoby się kawałek to wyrównać, chociaż za tym parkingiem i po prostu przekosić to 

co jakiś czas, żeby ten teren chociażby wyrównany był i już by to nabrało jakiejś estetyki 

dla tej miejscowości, bo jeżeli stoją te tiry, to jest to przysłonięte, jeżeli odsłonią na to 

wygląda to no strasznie. Także ja bym prosiła o odpowiedź na te moje pytania.  

1.1.221 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Jeśli chodzi o płyty tam w Stoisławiu, to będą razem wspólnie kupowane w 1 momencie 

czekamy na wycenę. Jedna płyta JOMB to jest koszt koło 50 zł (...). Skrzeszewo również 

ma zakup płyt w tym roku, więc (...). Jeżeli chodzi o dołożenie się z gminy. Ja za te 

pieniążki, które sołectwo ma chcę kupić 100% płyt, 100% pieniążków przeznaczyć na 

zakup płyt, a gmina po prostu dołoży swoją pozostałą część, czyli podbudowę, piasek i 

pracę. Jeśli chodzi o ulicę Dworcową, to taką informację po prostu dostałem z gminy, bo 

ja nie mam funduszu sołeckiego, tylko to co dostaje z gminy, więc tutaj mam wskazane, 

że na ulicy Dworcowej ma być przebudowany chodnik.  
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1.1.222 Eugenia Imbiorowska (Radna)  

Gmina ma pokrywać koszty? 

1.1.223 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

No to jest z funduszu sołeckiego. 

1.1.224 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Tam jest przewidziane w funduszu sołeckim 10 tys. zł na budowę tego chodnika, żeby 

stworzyć warunki techniczne do wykonania przejścia. 

1.1.225 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Tak tak dokładnie o to chodzi. Aha i ten plac przy PZZ. No jest mi znany ten problem, no 

sprzątamy i nie widziałem, dopiero pierwszy raz słyszę, że PZZ też chcą się coś tam 

dołożyć, więc jak najbardziej ja jestem otwarty na rozmowy i żebyśmy coś tam szybko 

zrobili, jak najbardziej. 

1.1.226 Eugenia Imbiorowska (Radna)  

No to ja bym prosiła właśnie o interwencję w tej sprawie dziękuję. 

1.1.227 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę. Pan Sztulc, proszę. 

1.1.228 Grzegorz Sztulc (Radny)  

Panie Tomku mam pytanie, bo stanął w Wierzchominie ładny nowy przystanek, stary 

został rozebrany, no i teraz moje pytanie, czy on pozostanie w tym miejscu, w którym on 

jest czy stanie w miejscu, w którym był poprzedni, bo szczerze mówią one w pewnym 

momencie stały 2. Teraz jest jeden usunięty, drugi jest, szczerze mówiąc wolę żeby było 

to tam, gdzie ten stary, bo tam jest nawet plac pod tym przystankiem wybetonowany czy 

w płytkach, także to jest nawet i bezpiecznie bo on jest za zatoczką autobusową. Także to 

jest też nawet jakiś kawałeczek odcinka od jezdni, także mi się wydaje, że byłoby 

bezpieczniej. I druga moja prośba wie Pan co tak jeżdżę troszeczkę po tej gminie i zdarza 

mi się widzieć tą ekipę, która sprząta. Szczerze mówiąc proponowałbym, jeśli nie 

oczywiście wiadomo montowania kamery każdemu indywidualnie na sobie, ale 

wideorejestrator w samochodzie i żeby to auto było ustawione w kierunku panów 

pracujących, bo mam pewne zastrzeżenia, bo można pewne rzeczy usuwać i znacznie 

szybciej, ale jak jest jakaś kontrola, chyba, że ma pan po prostu jednego z tych panów 

pod kontrolą i on jest za to odpowiedzialny, bo ja po prostu zgłaszam panu no słabe 

zaangażowanie w pracy. Dziękuję.  

1.1.229 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Zacznę od drugiego pytania, mamy 4 pracowników zatrudnionych w gminnym zakładzie 

komunalnym, to są pracownicy, którzy wykonują dosyć dobrze, bardzo dobrze uważam z 

mojej oceny swoją pracę i mamy również pracowników interwencyjnych również 4. Nie 

mam takiej mocy, żeby zmusić do wykonywania lepiej pracy. Ja też się na pewne rzeczy. 

Czasami biorę sam jak jadę i biorę to narzędzie i sam coś zrobię. No. Chciałbym, żeby 

było lepiej naprawdę, ale no też mamy zasoby, takie jakie mamy. I cieszę się z tego, co 

mam bo jest ten progres, jeżeli chodzi o wykonywanie prac, bo idą one na pewno 

szybciej niż byśmy to robili 4 ludźmi. Oczywiście chciałbym, żeby dawali z siebie 100%, 
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ale myślę, że wszystko przed nami i że zobaczą, że to dla naszego wspólnego dobra, więc 

będą chcieli to szybciej może trochę pracować, no pracują może nie tak źle, a jeżeli 

chodzi o przystanek to przystanek nie wróci na swoje miejsce, dlatego że to jest teren 

prywatny. Przystanek poprzedni stał w terenie prywatnym i właściciel poprosił, żeby go 

usunąć stamtąd, dlatego jedynym miejscem, które można było postawić wiatę 

przystankową, to jest właśnie to miejsce na końcu tej zatoczki, w którym ona stoi. Nie ma 

po prostu możliwości, nigdzie indziej, trzeba wykupować, wydzielać musiałby się 

właściciel zgodzić na wykup gruntu itd. także procedura bardzo długa, kosztowna i.. Więc 

stoi w tym miejscu, w którym stoi uznaliśmy wspólnie, że nie jest takie najgorsze to 

miejsce, aczkolwiek wiadomo, że lepiej byłoby w tym, co było natomiast to teren 

prywatny, grunt prywatny, więc nie ma takiej możliwości, żeby to samo z powrotem. 

Dziękuję proszę pan Andrzej Jóźwiak. 

1.1.230 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Panie Tomku, ja mam kilka pytań, ale zacznę od pana początkowej wypowiedzi, mówi 

pan, że zostanie w Będzinku zrobiony ten rurociąg przy posesji 5 i 7, bo tam mieszkańcy 

z funduszu sołeckiego kupili te rury. Te rury leżą już kilka lat, wiadomo, że.. 

1.1.231 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

W Barninie. 

1.1.232 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Tak w Barninie. I to znaczy, że temat będzie w tym roku zrobiony tak? 

1.1.233 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Tak wczoraj było spotkanie z projektantem, bo to oczywiście jest rów melioracyjny, służy 

też do odwodnienia drogi i tam nie możemy sobie tego przykryć, bo to jest rów, który 

jest w ewidencji wód polskich, więc tam będzie wykonane projekt, pozwolenia 

wodnoprawne, wczoraj byliśmy już tam z projektantem, który to zrobi w najbliższych 

dniach, myślę że w ciągu 2-3 miesięcy ten projekt będzie wykonany. W między czasie ja, 

bo projekt będzie wykonywany przez urząd, ja u siebie w zakładzie, w międzyczasie 

przeprowadzę procedurę wybrania wykonawcy na przykrycie tego rowu. Myślę, że do 

wakacji będzie ten problem już załatwiony. Na to są pieniądze po prostu przeznaczone w 

budżecie także na pewno to będzie zrobione.  

1.1.234 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Tak tak, dziękuję. (...) Mam jeszcze kilka pytań odnośnie właśnie drogi w Zagajach, tamta 

droga była w zeszłym roku równana. No generalnie tam kruszywa nie było minimalnie 

vyło dane. Ta droga jest w bardzo fatalnym stanie, chodzi mi o tą drogę z Zagajów do 

drogi powiatowej w stronę Gąsek. Nie wiem, jak pan mówił, że będzie coś robione, czy to 

tylko będzie to wyrównane,czy jednak tam trzeba troszeczkę tego kruszywa, bo jest 

tragedia. Tam po prostu nie da się przejechać. Może następna sprawa jeszcze w 

funduszu sołeckim, w Barninie 15 000 mieszkańcy przeznaczyli na poprawienie asfaltu. 

No i teraz jest mam takie pytanie, czy temat zostanie podjęty przez gminę, żeby 

wspomóc tą inwestycje? I następne pytanie droga do cmentarza w Łeknie, no też jest w 

kiepskim stanie. Prosiłbym o naprawienie tej drogi. No wiadomo, teraz ten cmentarz jest 

trochę bardziej uczęszczany, także prosiłbym o naprawienie. Jeszcze mam takie pytanie 

odnośnie tego kruszywa, bo swego czasu w zeszłym roku mówił pan o kruszywie jakimś 
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tam szwedzkim, czy skandynawskim, że będą robione drogi i czy te kruszywo jest już 

wykorzystane, bo ono kosztowała tam chyba 60, czy 70 000. Co z tym kruszywem? 

Dziękuję.  

1.1.235 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Zacznę od tego kruszywa. Kruszywo jest cały czas wykorzystywane do bieżących 

remontów, nie kupujemy zbyt wiele kruszywa, cały czas korzystamy z tamtego. Bardzo 

dobre kruszywa, jest wykorzystywane w Dobrzycy. Tutaj no nieocenioną pomoc mamy 

od sołtysa z Dobrzycy pana Michała Szczura, który no regularnie gdzie widzi gdzieś jakąś 

dziurę, chce ją łatać i zawsze pyta się, czy może brać to kruszywo, więc bardzo dużo dróg 

w Dobrzycy jest porobionych z tego właśnie kruszywa. No i my je wykorzystujemy do 

bieżących remontów, cały czas tak, gdzie potrzeba łatania, no to korzystamy cały czas. 

Ono nie jest tam do jakoś 1 celu, tylko do bieżących napraw. Ono jest regularnie 

wykorzystywane, tam jest jeszcze dobra połowa, więc jest do wykorzystania. Jeżeli chodzi 

o drogę w Zagajach. Droga w Zagajach jest drogą szlakową więc, albo trzeba zdjąć szlakę 

i wysypać ją w całości kruszywem, zrobić podbudowę gruz podbudowa i kruszywo, albo 

regularnie wysypywać w największe ubytki i cały czas jak w mojej wypowiedzi pierwszej 

było równiarka, równiarka i jeszcze raz równiarka, bo tylko to pomoże na tą drogę w tym 

momencie w Zagajach. Jeżeli chodzi o te 15 000, które ma sołectwo, to dowiedziałem się 

o 15 000 wczoraj od sołtysa. Nie widziałem, że te pieniążki były przeznaczone, dlatego że 

nie mam tego funduszu sołeckiego, nie jestem już w urzędzie, więc nie miałem tej 

świadomości, będę w najbliższym czasie w urzędzie, jeszcze być może dzisiaj. Po prostu 

spytam się wójta, jakie tam były uzgodnienia, bo być może jest coś, o czym ja nie wiem i 

będzie to robione. Także nie odpowiem, chociaż uważam, że jeżeli 15 000 sołectwo 

przeznaczyło to warto by było dołożyć parę złotych i zrobić ten odcinek następny. Jestem 

jak najbardziej za.  

1.1.236 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Proszę Pana jeszcze odnośnie tego asfaltu, pismo sołtys złożył do urzędu chyba 1,5 

miesiąca temu odnośnie tej drogi asfaltowej o 15 000 właśnie wspomniał droga 

cmentarza jeszcze.  

1.1.237 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Aha droga do cmentarza (...) będzie w tym roku, przeze mnie jeszcze nie wiem, w jaki 

sposób, ale na pewno w taki sposób wyremontowana, zrobiona no nie wiem sam 

zacząłem tam trochę więcej jeździć, więc widzę też problem tej drogi. Na pewno coś, co 

w tej drodze zrobimy tak, żeby ulżyć mieszkańcom w tym przejeżdżaniu tą drogą także 

na pewno też będzie zrobione.  

1.1.238 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Dziękuję. 

1.1.239 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Proszę pan Andrzej Krawiec.  

1.1.240 Andrzej Krawiec (Radny)  

Dzień dobry, panie Tomku, przed chwileczką mieliśmy spotkanie z dyrektorem zarządu 

dróg powiatowych. Zadałem pytanie odnośnie oświetlenia przy drodze, Mścice-
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Dobiesławiec na całości tej drogi powiedział, że to zadanie przejęła gmina. Czy coś panu 

wiadomo na ten temat, to jest jedno z pytań. Drugie no przystanek w Dobiesławcu, stał 

na posesji prywatnej w tej chwili został też rozebrany. Nie ma tego przystanku, co dalej z 

tym przystankiem? Trzecie pytanie z 1 strony podziękowanie, bo pracownicy tam 

pousuwali troszkę tych cech tych odrostów przy drodze Dobiesławiec-Podamirowo, ale 

moja interpelacja już nie pamiętam, kiedy 3, 4 miesiące temu dotyczyła wycinki 

uschniętych drzew i powiedzmy zwisających tych suchych konarów na tej drodze 

Dobiesławiec-Podamirowo. Praktycznie to nic tam nie zostało zrobione. I dlatego moja 

prośba no o interwencję w tej sprawie. Trzecia sprawa wspomniał pan o naprawie drogi 

w Strzeżenicy tej części zachodniej, nie wschodniej, do Pana Gosa. (...) Ubytki, jakieś tam 

będą zrobione, czyli praktycznie worek. 

1.1.241 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Niestety cały czas tą samą technologią póki co. 

1.1.242 Andrzej Krawiec (Radny)  

Póki co no właśnie póki co, czy wiadomo coś na temat przyszłości tej drogi, no bo to jest 

ciągnie się a ciągnie już też kilka dobrych lat, ciągle tam właśnie takie naprawy worek 

łopata i to wszystko. Także tutaj prośba no o konkretne podejście do tej drogi. No i 

ostatnia sprawa, nie chcielibyśmy na plotkach tutaj się opierać, chodzi mi o drogę w 

Mścicach ulica droga ta ulica Rzemieślnicza. Słuchy chodzą, że nie została podpisana 

umowa z wykonawcą. Czy to prawda? Bo tutaj przedstawił pan jakąś kwotę, nie 

dosłyszałem, jaka kwota tam idzie na tą ulicę Rzemieślniczą, żeby powiedzmy plotkom 

uciąć sprawę, czy podpisana umowa z wykonawcą i ta droga będzie zrobiona. Tzn 

troszkę szkoda, że tam nie ma tego, to co powinno być pierwsze zrobione, odwodnienie 

głównie, no a to nie jest zrobione, są płyty kładzione i no dobrze, że chociaż no ale 

mówię problem pozostanie (...) dalej dziękuję.  

1.1.243 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Zacznę oczywiście od ulicy Rzemieślniczej. Ulica Rzemieślnicza została wykonana za 

kwotę niespełna bez 500 złotych za 80000. Taka kwota była w budżecie zaplanowana, to 

była kwota celowa tak na ulicę Rzemieślniczą. Na ulicę Rzemieślniczą została wykonana, 

został wykonany kosztorys, zostały zebrane oferty od przedsiębiorców, został wykonany 

przedmiar, zapytanie ofertowe. Cała dokumentacja oraz zostało podpisane zlecenie i 

protokół odbioru. Pełna dokumentacja jest dostępna u mnie w gminnym zakładzie 

komunalnym, zapraszam można obejrzeć wszystko jest pełna dokumentacja włącznie z 

tak jak mówię z odbiorem. Nieprawdą jest to, że żadne zlecenie ani umowa nie została 

podpisana bez tego w ogóle nie ruszamy żadnych prac, nie ma takiej możliwości. To 

dementuje taką tam plotkę oczywiście, jeżeli chodzi o Dobiesławiec, przystanki. 

Przystanek oczywiście został zburzony przez właściciela gruntu, na którym stał 

przystanek. Jest to kolejny właśnie temat, tak samo identyczny jak w Wierzchominie. 

Przystanek nowy, bo taki jest zaplanowany w funduszu sołeckim, zakup nowej wiaty 

przystankowej, one lada moment zostaną zakupione. Stanie albo bardzo blisko na 

terenie gminnym pasa drogowego gminnego w kierunku Barninka bardzo blisko 

skrzyżowania albo stanie na drodze powiatowej na wysokości boiska szkolnego. Tam też 

jest wjazd i teren gminy i tam też będzie mógł być postawiona ta wiata. Albo będzie w 1 

miejscu blisko skrzyżowania, albo przy boisku tak. To są 2 miejsca, które mogą być 
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wykorzystane do postawienia tego przystanku. No tutaj będziemy prosili panią sołtys, 

żeby tutaj skonsultowała z mieszkańcami, którą wersję wolą. Tam, gdzie będą chcieli tam 

oczywiście ta wiata przystankowa stanie. Jeżeli chodzi o lampy to mam zapewnienie od 

elektryka, z którym współpracuję, z którym mam podpisaną umowę, że w każdej chwili 

jeżeli będzie taka potrzeba przy tym remoncie drogi, te lampy, które są istniejące, będą 

zdemontowane i przestawione dalej, bo one w tej chwili w ramach przebudowy stoją 

dokładnie na środku drogi rowerowej, więc one muszą być przesunięte. Jeżeli chodzi o 

całość wogóle oświetlenia, to jest wykonywany projekt na to oświetlenie prowadzi je 

kolega Maśliński z urzędu. Projekt zakłada przeniesienie tych lamp istniejących, oraz 

rozbudowę linii aż do Dobiesławca. Na którym to jest etapie nie umiem odpowiedzieć, 

bo na razie póki co się tym nie interesowałem. No jak będzie już moja kolej do pracy, to 

ja po prostu w to wejdę. Jeżeli chodzi o drzewa do Podamirowa, to nie miałem żadnej 

informacje dotyczącej wycinki tych drzew, być może któreś drzewa wymagały 

pozwolenia na wycinkę. Jakieś decyzje dostałem w ostatnich dniach, muszę sprawdzić, 

czy to chodzi o te działki, które są na Mścicach, ale muszę sprawdzić czy tam nie ma 

jakieś działki na Dobiesławiec. Wycinką się samą jako taką nie zajmują, zajmuje się tym 

urząd ja przycinam gałęzie, które są nad pasem drogowym, które przeszkadzają 

przejazdom. Ja też na tej drodze jestem dosyć często też uczęszczam, przyjeżdżam, 

obserwuję co się tam dzieje z tym asfaltem, bo dużo sygnałów dostaję praktycznie 

codziennie, w różnych godzinach. No i też sam zwróciłem uwagę na to, że te gałęzie 

wystają nad tą drogę, te busy, które przejeżdżają no nie mogą się nawet minąć. Dlatego 

ta przycinka poszła dosyć szybko, tak żeby można było to tam przejechać spokojnie. 

Jeżeli chodzi o Strzeżenice, tutaj w kierunku wschodnim, tam czyli do mrożonek, to też 

tego, co wiem ma być wykonany w tym roku projekt na przebudowę tej drogi, być może 

nawet już on został zlecony. Też nie umiem odpowiedzieć, ale wiem, że taki projekt ma 

być wykonany na całą przebudowę. No, a my w ramach remontów, no niestety tylko tyle, 

co możemy tam zrobić, to wydmuchać ten brud, który jest z tych dziur, ogrzewać, łatać, 

zagrzewać zabijać i patrzeć się (...). Niestety ta droga Strzeżenice wschodnie, że tak 

powiem, to jest droga na bruku, która ma około 2 do 3 cm asfaltu, tam już praktycznie 

nic nie ma. Tam jak już panowie wydmuchują dmuchawą, ten kurz z tych dziur, to sam 

byłem świadkiem jak się podniósł asfalt. No i wtedy się już naprawdę przeraziłem, bo 

tego się tam już nic nie trzyma, dlatego te dziury są jedna za drugą. My jedną łatamy, a 

za nami wychodzi druga.Także więcej chyba łat jest, niż samego asfaltu.  

1.1.244 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę Pani Lucyna Parol.  

1.1.245 Lucyna Parol (Radna)  

Ja mam pytanie, mówił pan o remoncie drogi Malinowej. Wiemy, że ta droga Malinowa to 

w części jest tylko gminna, a dalej jest prywatna, ale część tej drogi Malinowej jest 

zrobiony remont i zapowiedział pan, że druga część będzie w przyszłości remontowana. 

Proszę powiedzieć mi na jakiej podstawie prywatną drogę remontuje pan za pieniądze 

gminne.  

1.1.246 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Ale ja nie mówiłem o drugiej części, jako druga część prywatna, tylko druga część w 

sensie takim, że pierwszy raz załataliśmy dziury około miesiąca, dwóch temu. No i ja już 
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widzę, że są już kolejne, więc..  

1.1.247 Lucyna Parol (Radna)  

Na jakiej odległości proszę pana? 

1.1.248 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Do przepompowni (...) 

1.1.249 Lucyna Parol (Radna)  

No właśnie bo tam już są takie pogłoski, że będzie zrobiona droga elegancka, asfaltowa 

proszę pana, właśnie, więc no trzeba zobaczyć, jaki ma status ta droga. Ja nie jestem 

przeciwko, no ale...  

1.1.250 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Status ma droga gminna, to jest droga gminna wewnętrzna bez kategorii i ona jest od 

zjazdu z drogi krajowej do (...) którejś z tych urządzeń, na pewno do tego rowu, który tam 

przechodzi i tylko my jesteśmy tylko w tym zakresie, cokolwiek robimy dalej nas, że tak 

powiem brzydko mówiąc no nie interesuje, bo to nie jest nasza już droga. Druga część 

powiem pod tym względem, że no pojawił się tam znowu obok tych dziur, które 

robiliśmy, pojawiają się kolejne, więc mam też pomysł na tą drogę, żeby troszeczkę ją 

wyprofilować, tak, żeby spływała woda w 1 stronę. Może to trochę pomoże także 

najpierw muszę połatać te dziury, zabić je i dopiero próbować wyprofilować. To tylko 

chodzi o druga część jako w sensie takim, że kolejny etap może źle się wypowiedziałem. 

Kolejny etap tego odcinka gminnego.  

1.1.251 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję. Proszę pani Banaszczak.  

1.1.252 Joanna Banaszczak (Radna)  

Panie Tomku mam takie pytanie, powiedział pan, że są zakupione te znaki pionowe i 

mam takie pytanie, czy miejscowość Dobre też jest uwzględniona w tych znakach? 

1.1.253 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Jakiś znak był w Dobrem, nie umiem powiedzieć który ale możemy się spotkać na 

miejscu, czy później po sesji. Oczywiście wszystkie znaki, bo jestem w trakcie w tej chwili 

zamówienia, także mogą domówić znaki bo one są w trakcie produkcji, więc możemy 

domówić, każdy znak w tym momencie.  

1.1.254 Joanna Banaszczak (Radna)  

Ja odnośnie tych znaków mówiłam na sesji 3 grudnia 2020 roku, gdzie później 11 grudnia 

złożyłam interpelację, na którą (...) odpowiedź, więc bardzo bym prosiła, aby te znaki 

jednak informujące o tych posesjach w tej miejscowości Dobre też tam powstały. A 

druga sprawa, to mam taką prośbę odnośnie Pan Gosławski tutaj już napomniał 

odnośnie pasów przejścia dla pieszych. również tam w miejscowości Dobre. Otóż było 

wystosowane pismo do Starosty Koszalińskiego i Starosta Koszaliński odpisał, że 

realizacja przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w miejscowości Dobre na dzień 

dzisiejszy nie jest możliwa ze względu na występowanie ciągu pieszego tylko po jednej 

stronie jezdni oraz brak obustronnego oświetlenia. Oczekuję na propozycję ze strony 

gminy sposobu oraz finansowania ciągu pieszego wraz oświetleniem. Informuje 
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jednocześnie, że propozycja wspólnego wykonania tego zadania została 

przeprowadzona po uzgodnieniach z powiatowym zarządem dróg oraz Wójtem Gminy 

Będzino z poprzedniej kadencji samorządu. Więc mam prośbę do pana, aby pilotować tę 

sprawę, jednak, żeby tam powstało takie przejście dla pieszych z prawdziwego zdarzenia 

z oświetleniem, bo niestety teraz przechodząc są namalowane pasy, ale przechodzący 

no schodzi się do rowu, tak więc proszę pilotować tą sprawę. Dziękuję.  

1.1.255 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę.  

1.1.256 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Ja sam osobiście też byłem na tych uzgodnieniach i one były w ubiegłym roku, (...) jeżeli 

chodzi o oświetlenie, to jesteśmy w trakcie z Energą, bo tam jest linia naziemna i 

oświetlenie należące do Energa oświetlenie. Tutaj jestem już po pierwszych rozmowach, 

czekam na propozycję od Energi, prawdopodobnie nie będzie problemu żadnego, żeby 

tam postawić tą 1 lampę. Aczkolwiek no Energa wychodzi już ze starego typu lamp i nie 

montowane są stare typy lamp, a niechętni są do stawienia lamp nowego typu do sieci, 

gdzie są jeszcze stare oprawy, więc czekam tylko na informację, propozycję, myślę że ta 

lampa w najbliższym czasie stanie, wówczas będziemy mogli dalej już przystąpić do tego 

chodnika, do propozycji przeprowadzenia tego chodnika, także tutaj coś tam pomalutku 

robimy.  

1.1.257 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, czy ktoś jeszcze miałby jakieś pytania? Proszę pan Gołębiewski.  

1.1.258 Adam Gołębiewski (Radny)  

Dziękuję bardzo, może zacznę od drogi w Kładnie. Bardzo ładna droga, elegancko 

zrobiona. Wczoraj byliśmy, komisja infrastruktury była, ja im towarzyszyłem oczywiście, 

bo tam mieszkańcy zgłaszali problem. Ja też tam dostrzegłem kilka problemów, a chodzi 

głównie o to, jak wjeżdżamy na drogę rowerową. Super piękna bardzo mi się podoba, ale 

niestety ten rów po lewej stronie taki no nie dogłaskany, powycinane, (...) najgorsze, że 1 

studzienka jest załamana całkowicie. Cała ta obudowa tej studzienki, a 2 studzienki są 

bardzo wysokie i nie są przykryte niczym. Myślę, że przy tak bliskiej odległości od 

krawędzi drogi do tej studzienki. No nie chciałbym tu źle wróżyć, ale powinno być to 

przykryte, to są studzienki melioracyjne w rowie w pasie drogowym. Także tu gmina się 

powinna poczuć i zabezpieczyć te 2 studzienki. Tam jeszcze jest 1 wierzba, która mocno, 

jakby ta korona wierzby wchodzi w pas drogowy. Myślę, że tam przycięcie kilku gałęzi by 

to usprawniło, bo jeżeli jedzie bus sam miałem nawet okazję mijać się ciągnikiem z 

busem, no to bus musiał stanąć, żeby pewnie bez uszczerbku tam na karoserii 

moglibyśmy się swobodnie minąć. Kolejną sprawą przy tej drodze jest posesja nr 5 w 

Kładnie. Tamci mieszkańcy zgłaszali mi, że coś tam nie zostało skończone. Wczoraj 

pojechaliśmy rozeznać temat i tak no zauważyliśmy, że faktycznie nie został wkopany 

krawężnik zakończenie wjazdu do tej posesji nr 5. Tam brakuje 20 cm. no nie wiem 

dolania chodnika i obsadzenia krawężnika. Oni chcieliby od swojej strony, jakby 

uzupełnić sobie polbrukiem w granicach swojej działki połączyć to żeby to wszystko 

grało, żeby tam się nic nie działo, a no takiej luki zostawienie, to nie ma żadnego sensu. Z 

kolei boją się też ingerować w działkę gminną, żeby tutaj gdzieś no nie mieli z tego tytułu 
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problemów. Zaraz naprzeciw tej działki, tej posesji nr 5 jest łuk z bardzo głębokim 

rowem. I niestety tam już na szerokość centymetra chodnik odchodzi od nowej 

nawierzchni asfaltowej na odcinku gdzieś 5, może 6 m, tak szczegółowiej to nie tego, ale 

jest to wyraźnie. Wczoraj tam panowie robili, głaskali ten rów, tam pogłębiali go tam 

jakoś po zimie, bo był bardzo też obsunięty nasyp, gdzieś się tam osunął. (...) 

Gwarancyjnych, ale ta szpara bardzo mnie to zaniepokoiło i no żeby to nie ta droga nie 

uległa tej degradacji. Na końcu tej drogi Kładno tej pięknej nowej asfaltowej jest pobocze 

po prawej stronie, jak jedziemy w stronę Ustronia, pobocze bardzo zakrzaczone. I to jest 

łuk no dosłownie z pasa drogowego to zabiera jakieś 2,5-3 m. Mijanie się to nijak nie ma 

możliwości, bo tam już lewą stronę (...) się będzie wjeżdżać. Myślę, że to nie jest jakiś 

koszt, a wiem, że są w gminie tzw godzinkowcy, czyli odrabiają jakąś tam coś dla na cele 

społeczne no kawałek siekiery, albo piłki i elegancko to przyciąć i to już nie będzie tam 

stanowić żadnego problemu, czy ograniczenia widoczności. Poza tym resztę tej drogi 

tam w stronę tego Ustronia tzw. na dęby, jak to tam mieszkańcy mówią, no przydałoby 

się tą równarką, bo nie wiem czy dosłyszałem, jak tutaj Pan na początku mówił, czy 

będzie ta równarka tam, czy nie? 

1.1.259 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Tak. 

1.1.260 Adam Gołębiewski (Radny)  

No to myślę, że na jakiś czas starczy, to by było w kwestii Kładna. Aha jeszcze tam była 1 

taki odcinek między tą nową drogą, a tutaj drogą powiatową i na tym pasku takiej 

łączącym te 2 była okropna dziura. Ja to zgłosiłem interpelację w lutym bodajże 3 lutego, 

przepraszamy tamtego roku z listopada. No i nie zostało nic zrobione i nie wiem, czy to 

pracownicy gminni, czy ktoś się w końcu wkurzył i wielkości dziura pół metra ktoś 

zasypał to jakimś kruszywem no i to działa, ale przez całą zimę tam ta dziura (...), chociaż 

odpowiedź na interpelację dostałem, że do 30 stycznia zostanie usunięta. No nie było. 

Dobrze to tylko to Kładno, mamy to może teraz w Śmiechowie. W Śmiechowie 

intrygujące, ja to już zgłaszałem kilka razy przy posesji nr 18 są lampy podwójne i tam 

kiedyś była lampa taka V, gdzie oświetlała, na lewo, na prawo i wzdłuż drogi. To super 

super działało, ale od 1-1,5 roku uszkodzeniu ta lampa, ktoś tam ciachnął tą lampe 

później i powstała nowa i jedna świeci na środek drogi, a druga na posesję, konkretnie 

na budynek inwentarski, czy gospodarczy. Nie wiem, czemu ta druga lampa ma służyć. 

To to jest to. Aha z pilnych spraw, o których tutaj przed chwilą przed godziną dzwonił 

mieszkaniec w trakcie inwestycji, bo ta droga jest w trakcie inwestycji remontu 

przebudowy przy posesji numer 8, ja jeszcze będę może później na może panu 

Maślińskiemu nakreślał, ale gdyby pan wiedział, to gdy panu powiem, to może pan też 

jakoś zareaguje. Przy posesji nr 8 w Śmiechowie był tzw. przepust pod drogą tam w 

rowku zbierała się woda opadowa i z drogi i jakby części posesji tych mieszkańców, a 

teraz idzie rurociąg zbiorczy, który będzie zbierał drogę z pobocza z drogi, ale tam 

pracownicy, mieszkaniec podszedł, bo zawalili mu tą studzienkę i pytał, jak to podłączą, 

oni mówią, że w planie nie mają wogóle żadnego połączenia tej studzienki, a ten 

przepust ma być zasypany, który przechodził pod drogą i szedł później rowkiem do 

melioracji. Nie wiem, jak to tam wygląda na tą chwilę. Co tu jeszcze droga w Śmiechowie 

i działka nr 90 ta droga została na moją interpelację też w listopadzie zrobiona tam 

został ten szwedzki kruszywo i o dziwo on tam się sprawuje dosyć dobrze trzyma się ta 
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droga. Myślę, że tam jest 5 gospodarstw, 5 domów to wytrzymuje, ale już myślę, że też, a 

czego nie usłyszałem od pana tam się by przydała równarka, ponieważ tworzą się, jakby 

takie niecki, w których jeżeli przyjdzie woda, rozmięknie i się rozjedzie ta woda, jakby tak 

póki sucho jeszcze tą równareczką ładnie przejechać, zrobić garb na środku i tam by 

sobie to świetnie radziło. Natomiast na działkę 122 to jest ta droga asfaltowa Śmiechów-

Gąski od szkoły też zgłaszałem interpelację w listopadzie i do końca listopada miało być 

w kilku miejscach dosłownie uzupełnienie pobocza. Tam się kruszy, no bo gdzieś 

powstało to pobocze trochę wymyte, no i miało być do 30 listopada zrobione. Do tej 

pory nie ma, mało tego, tam jeszcze gdzieś na środku tej drogi oczywiście jak pan będzie 

przejazdem bardzo proszę zauważyć też powstała perfidna dziura po zimie, którą trzeba 

jak najszybciej załatać, a też o to pobocze zadbać, bo tam jest duży stopień się zrobił i 

przy zjeżdżaniu podczas mijania pojazdów to.. Tak? I to to zrobić. (...) Droga w 

Miłogoszczy. Wspomniał pan, że ta będzie bo wiem, że mieszkańcy przeznaczyli fundusz 

sołecki na to, jaki to będzie koszt, czy się zmieści w funduszu, czy coś trzeba będzie 

dołożyć?  

1.1.261 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Troszeczkę trzeba dołożyć z gminnych pieniążków, ale to już po uzgodnieniach z wójtem 

(...) za tą kwotę, (...) z funduszu społecznego zostały zakupione płyty, część zostanie 

jeszcze na równiarkę, część na kruszywo trochę my dołożymy tam jeszcze piasku, pracy i 

wspólnymi tymi siłami coś tam będzie zrobione.. 

1.1.262 Adam Gołębiewski (Radny)  

To będzie szerokość płyt? 

1.1.263 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

To będzie szerokość płyt plus pobocze z kruszywa. 

1.1.264 Adam Gołębiewski (Radny)  

A jaka szerokość płyt? 

1.1.265 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

3x1,5 m są płyty, czyli na szerokość 3 m i plus około pół metra może metr utwardzonego 

takiego pobocza z kruszywa, tak żeby można było się minąć. Dodatkowo tam właśnie w 

miejscu, gdzie będzie styk płyt z asfaltem powstanie jeszcze studzienka kanalizacji 

deszczowej, którą odprowadza do najbliższej studni, to też jest po uzgodnieniach z 

KOWRem, który właśnie tą całą instalację, która przechodzi przez tą ich działkę zostanie 

odprowadzona ta woda deszczowa do rzeki, także... 

1.1.266 Adam Gołębiewski (Radny)  

Bardzo mnie to cieszy, bo tam mieszkańcy już interweniowali u mnie z zapytaniem, żeby 

ta straż już przestała przyjeżdżać w momentach opadowych i żeby zrobić z tymporządek, 

bo to aż szkoda pieniędzy na to wywalać i bardzo mnie to cieszy, że doszliście do 

porozumienia. 

1.1.267 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Plus jeszcze będzie ten murek oporowy, który będzie zapobiegał zalewaniu tej drogi (...). 
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1.1.268 Adam Gołębiewski (Radny)  

Dobrze, jeszcze jeden też wczoraj mieliśmy z Komisją Infrastruktury, byłem tam przy 

wjeździe ten wjazd w Borkowicach na posesję, bodajże nr 5 o ile pamiętam, 6/1 

przepraszam. No dla nas ewidentnie Pani tam udowadniała nam, że to był wjazd i tak 

dalej, że zostało to zaniechane. Oczywiście chodnik jest obniżony, jakby tak no można na 

to wjeżdżać, ale pani się boi, bo powie jak ciężarówka z węglem przyjedzie i załamie 

chodnik, to będzie nie okej. Naszym zdaniem tam coś nie zagrało albo projektant to 

przeoczył albo no nie wiem, wątpię, żeby wykonawca. Należałoby wymienić ten bruk na 

czerwony czy tam ósemkę, czy jak się tam na to mówi fachowo z piątki, żeby można było 

faktycznie tym, czym tam pół ciężarowym samochodem wjeżdżać na posesję, bo posesja 

jest a wjazdu, nie ma nawet pani się tam żaliła, że nawet furtki a mało to jeszcze mówi 

któregoś razu, ktoś postawił samochód, poszedł i nie mogła wyjść w ogóle z posesji, 

także 6/1. Jest na pewno znana panu sprawa albo wójtowi, bo wczoraj nawet chyba. 

1.1.269 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Panu Maślińskiemu bardzo.. 

1.1.270 Adam Gołębiewski (Radny)  

Panu Maslińskiemu. Dobrze to wszystko proszę pamiętać o tej równarce tam w tym 

Śmiechowie i w tym. Dziękuję.  

1.1.271 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję ja tutaj też mogę dodać, jeżeli chodzi o to, bo ja myślę że to był temat do 

załatwienia w bardzo prosty sposób na etapie budowy, zwłaszcza że ta pani pokazywała 

nam, kiedy jeszcze nie był położony tam polbruk na chodniku, ona już wtedy 

interweniowała i wówczas otrzymała odpowiedź od Pana Maślińskiego, że tam się nie da 

nic zrobić. Ja myślę, że można wszystko przy dobrej woli zrobić. Tam jest kwestia 

położenia, tylko było grubszego polbruku, wzmocnienia tej podbudowy i dodatkowo 

położenie na wjeździe dosłownie 5 m polbruku, także, a z kolei widzieliśmy przy okazji 

przebudowę innego wjazdu na tej drodze, gdzie wydano 24000, i można się za głowę 

złapać, na co tam zostało wydane w okolicach mleczarni. Ja jeszcze tutaj, jeżeli chodzi jak 

jesteśmy przy drogach. Mam wielką prośbę, jako że w ostatnich dniach przy okazji 

budowy ulicy Rzemieślniczej zostały zabrane pozostałe całe płyty z terenu osiedla 

spółdzielni, z działki za domem ludowym. W związku z tym bardzo proszę o pilne, bardzo 

pilne uporządkowanie tych pozostałości, które tam zostały i wyrównanie terenu, dlatego 

że w tej chwili tam leżą te połamane płyty z drutami, dzieci tam chodzą się bawią tak, 

żeby tam nie doszło do jakiegoś wypadku. Proszę jak najszybciej to uprzątnąć. Proszę, 

czy ktoś jeszcze z państwa proszę pan Bryliński. 

1.1.272 Sławomir Bryliński (Radny)  

Panie Tomku na pytanie i zarazem prośba, bo wspomniał pan że w Dobrzycy tam już 

dosyć te drogi są utwardzone. Ja mam taką prośbę może wziąć, pochylić się nad może 

badaniem nośności tej drogi i już skupiać się w kierunku tego, żeby jednak tą 

nawierzchnie zamienić na coś twardego, bo chodzi mi mianowicie o tą drogę na kolonie 

tam jest jeszcze 1 droga na wyspy londyńskie Dobrzyca, poszło tam już ogromna ilość 

kruszywa. Nie wiem, nie jestem fachowcem odnośnie budowy dróg, ale może warto było 

się pochylić. I no jednak może z płyt albo tą drogę asfaltową do tych mieszkańców 
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stworzyć, bo tak jak mówię wysypywanie tego kruszywa, tam dużo też przeznaczamy z 

funduszu sołeckiego. I to jest po prostu wiemy, że idzie samochodem przejechać, ale po 

prostu to na lata nie nie ma trwałości. I to jest po prostu uważam, że wyrzucanie 

pieniędzy w błoto w dłuższej perspektywie. To chodzi o te 2 drogi, a jeśli chodzi jeszcze 1 

droga, tutaj z płyt betonowych w kierunku hydroforni, tam mianowicie przy tym wjeździe 

ten 1 różnica poziomu jednej strony i drugiej jest około prawie pół metra, może gdzieś 

tak. Śmieciarka wjeżdża, to ona bardzo przechylona, swego czasu nawet nie chciała 

wjeżdzać, bo tam krzaki przeszkadzały, krzaki zostały przycięte, ale jednak dochodzi do 

przechyłu. Osobówką też jest problem, bo miską olejową się haczy także też tutaj no nie 

oczekuję jakiegoś asfaltu, czy tam.. Po prostu może zebranie tej warstwy i wyrównania 

poziomu tych płyt, jakaś koparka i ułożenie na równo tego. No i ostatnia sprawa 

przystanek autobusowy przy piekarni w Dobrzycy. Po prostu to jest tragedia, jak tam 

komuś to głowę nie spadnie niedługo to jest.. Wiem, że taki przystanek też jest w 

Dworku i tam udało się chyba go wyremontować, może podjąć próbę, zrobić jakiś 

kosztorys, jakby to miało wyglądać i coś pochylić się nad problemem, bo naprawdę tam 

wali się to wszystko, dziękuję.  

1.1.273 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję, chce się pan odnieść tak to proszę.  

1.1.274 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Do tego przystanku, że tutaj dostał już polecenie od wójta, żeby się tym przystankiem 

zająć, także na pewno coś zrobimy przy tym przystanku, a pozostałe uwagi w ramach 

możliwości oczywiście tak będziemy też myśleć, jeżeli chodzi o tą drogą na kolonie, żeby 

z płyt, to są większe już inwestycje, więc trzeba je na pewno zaplanować, a z tymi płytami 

tutaj do hydroforni to jest temat dużo prostszy, więc myślę, że to też jesteśmy w stanie 

zrobić.  

1.1.275 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę pan Baczyński jeszcze. 

1.1.276 Tomasz Baczyński (Radny)  

Dziękuję, ja już tak króciutko, takie 2 ostatnie pytanka. Pierwsze chodzi o lampy przy 

drodze powiatowej w kierunku Sarbinowa. Ja wiem, że tam po 22 się załączają, ale 

wieczorem świeci, co druga. Mieszkańcy proszą, żeby jednak uruchomić wszystkie te 

lampy, żeby one świeciły, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa chodzi mi o oświetlenie 

przy tej drodze do banku, która jest remontowana. Mieszkańcy zostali poinformowani, 

że gmina sama zrobi, bo był wniosek taki, żeby zrobić to z pieniędzy sołeckich, jednak nie 

wiem, czy to jest prawda, pan wójt powiedział, że gmina sama to zrobi.  

1.1.277 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Jeżeli chodzi o te lampy do banku, to nie jest mi w ogóle znany ten temat. Nie umiem się 

do niego odnieść, tym bardziej, że remont nie jest realizowany tutaj przez gminny zakład 

komunalny, tylko bezpośrednio przez urząd także ja nawet w tym nie uczestniczę i nie 

umiem odpowiedzieć na te pytanie, o co chodzi z tym oświetleniem A jeżeli chodzi o te 

oświetlenie przy drodze powiatowej, to ono powinno się włączać w całości, a wyłączyć o 

23 co druga. Odwrotnie, jeżeli jest inaczej, to oczywiście zaraz tam elektryka wyślę, który 

powinien to przestawić. 
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1.1.278 Tomasz Baczyński (Radny)  

Jest inaczej. 

1.1.279 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Być może jest awaria zegara, bo coś jest przestawione także na pewno tam elektryka 

wyślemy, tak żeby przestawił to i działoło to w taki sposób taki być powinno.  

1.1.280 Tomasz Baczyński (Radny)  

Dziękuję. 

1.1.281 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję proszę, czy jeszcze ktoś? Proszę Pan Jóźwiak jeszcze.  

1.1.282 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Jeszcze jedno takie pytanie, mówił pan na wstępie, że złożył pan zapytanie ofertowe 

odnośnie koparki czy minikoparki, to znaczy, że co, że zakład komunalny chce kupić taki 

sprzęt?  

1.1.283 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Usługi, tylko usługi. 

1.1.284 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

A proszę pana, czy GZK ma w planie zakup jakiegoś sprzętu typu nie wiem, ciągnik, 

przyczepa coś takiego?  

1.1.285 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Dałem do propozycji do budżetu ale nie zostało uwzględnione, niestety. Ja bym bardzo 

chciał kupić sprzęt jedyny, który udało się kupić sprzęt, to 1 mały samochód jeszcze w 

tym roku i przyczepę transportowe do busa, która naprawdę ratuje w tej chwili życie i 

bardzo wspomaga nas w tych pracach. Pomalutku jakiś ten sprzęt zaczynamy no 

kompletować, nie wszystko może naraz. Ja też bym bardzo chciał (...) nastawiać sprzętów 

ludzi i już ruszać i być jak powiatowy zarząd dróg, no ale niestety budżet, jaki mamy taki 

mamy.  

1.1.286 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Dobrze dziękuję.  

1.1.287 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja tutaj jeśli mogę dodać w jakimś dziwnym kierunku to idzie, bo nie zatwierdziliśmy 

statutu, nie ustaliśmy, nie mamy do dnia dzisiejszego przedstawionego jakiegoś planu 

organizacyjnego tej instytucji, osób zatrudnionych, stanowisk, w jakim zakresie to ma 

wszystko funkcjonować i to idzie w takim kierunku, zakupiony jakiś tam używany 

samochód kolejny też dowiadujemy się dopiero jak jest szyld naklejony, wcześniej tam 

był chyba Amber Wilk, Dajar, nie wiem coś tam jeszcze. Druga sprawa. Bardzo mnie 

dziwi takie działanie tutaj gminy, że część inwestycji czy remontów drogowych jest 

wykonywane przez zakład komunalny, część wykonywane przez wójta i 1 strona o 

drugiej nie wszystko wie. I to jest dla mnie bardzo dziwne i nie ma takiej spójności w tej 

całej organizacji pracy. Spytam jeszcze raz, czy ktoś chciałby zabrać głos? Proszę.  
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1.1.288 Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej)  

Przez urząd są tylko kończone inwestycje, które został zakończone i rozpoczęte przez 

urząd. Wszystkie kolejny następne są realizowane przez gminny zakład komunalny, bo 

cały na drogi ma gminny zakład komunalny. I w ramach aktualnie obowiązującego 

statutu też gminny zakład komunalny robi te zadania, a nowy statut jest szykowany 

przez radcę prawnego, też gminnego zakładu komunalnego, także myślę, że wszystko 

idzie ku dobremu.  

1.1.289 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dziękuję wiemy, coś więcej. Proszę państwa w takim układzie wyczerpaliśmy tutaj ten 

punkt, ja bardzo dziękuję. Ze swojej strony za uczestnictwo mam pogrzeb w rodzinie, w 

związku z tym będę musiał opuścić dzisiejsze obrady, dlatego przekazuje prowadzenie 

dalszej części sesji panu Andrzejowi Jóźwiakowi, zastępcy przewodniczącego. I na tę 

chwilę ogłaszam 10 minut przerwy. 

Pkt. 6. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Będzinie w 2020 r. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 03:40:05 – 04:25:00 

1.1.290 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

..Do porządku obrad czy trzydziestej piątej sesji ósmej kadencji i tak pkt 6 informacja z 

działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Będzinie za 2020 rok. I tutaj prosimy o 

przedstawienie pana Nowaka. Jest na linii? Dzień dobry, witam panie Andrzeju. Proszę o 

informacje na temat działalności gminnego zakładu komunalnego.  

1.1.291 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Będzinie)  

Już przedstawiam. Proszę państwa, no postaram się streścić to sprawozdanie 

przekazywałem to państwu, na komisjach. Państwo macie to, co było wydrukowane 

zaczyna w formie papierowej sprawozdanie, więc może będę się no nie będę może 

powtarzał tych takich cyfr, tylko może przekaże informację w jakich paragrafach czy 

paragrafach działalności, zakładu dotyczącej odprowadzania ścieków i doprowadzania 

wody do odbiorców, na co wydaliśmy na co poszły te pieniądze, jakie przychody były, 

jakie rozchody. Tak jak wspomniałem, wcześniej no eksploatujemy 152 km sieci 

wodociągowej, 9 stacji uzdatniania wody i jedną stację podnoszenia ciśnienia. To jest w 

zakresie dostarczania wody, jeżeli chodzi o odbiór ścieków, to za pomocą sieci 

kanalizacyjnej łącznie długości 48 km, 1 oczyszczalni ścieków i 24 przepompowni. 

Prowadzimy tą gospodarkę ściekową. W sumie mamy 2790 odbiorców wody, którym 

dostarczyliśmy wody o łącznej wartości w złotówkach 1 351 669 zł. Gospodarka ściekowa 

odebraliśmy od 698 odbiorców 129,5 tys. m³ ścieków, co dało kwotę w przeliczeniu na 

złotówki wynosi 825 895 naszego przychodu. Zadanie to realizujemy przy pomocy 11 

pracowników zatrudnionych na różnych częściach etatu. To co wspominałem państwu to 

rozłożenie etatów, to jest 1 etat kierownik zakładu, główny księgowy 0,75, starszy 

księgowy, starszy referent, specjalista. To jest po 1 etacie pracownicy gospodarczy tak 

ich nazywamy, to jest 5 etatów i pani sprzątaczka 0,25 etatu. W 2020 roku wydatki 
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bieżące zrealizowano w wysokości łącznie 2 444 003 zł. Przepraszam to ja tutaj 

pomyliłem to z drogami. A jeżeli chodzi o gospodarkę ściekową już państwu 

odpowiadam. Łącznie jeżeli chodzi o gospodarkę ściekową, to było 2 338 000, co stanowi 

100,84% w stosunku do planu, czyli do założeń. No wiadomo tak jak państwo na pewno 

to rozumiecie, bo już wiele razy na ten temat mówiliśmy, że nasze założenia no to są 

jakieś szacunkowe, czyli nigdy nie wiemy w 100% jaki będzie zakup wody i jakie będzie 

odprowadzanie ścieków, także no w sumie praktycznie dobrze oszacowaliśmy na 

podstawie naszych prognoz, no te nasze wpływy. I teraz tak plan wynagrodzenia wraz z 

pochodnymi. To jest to było w tych punktach. Od w tej tabeli od punktu porządkowego 

1, do pkt 6 na 2020 rok wynosił 669 103 zł z tego roku są pod 679 co stanowi 97% w 

stosunku do planu. Pkt. 7 zakup materiałów. Pozycja budżetowa 4210 ogółem 

wydatkowano kwotę 88 178 zł, z tego materiały eksploatacyjne, to wiadomo nasze 

nazwijmy to hydrauliczne. To było 47 000 złotych, zakup pompy do wody i ścieków 

31 000, zakup materiałów na utrzymanie biura, czyli mam tu na myśli papier, jakieś 

biurowe zakupy tak, tonery do drukarek i tak dalej. Poz. 8 zakup energii no my bez 

energii po prostu stoimy, wszystkie nasze urządzenia napędzane są za pomocą silników 

elektrycznych i na to wydatkujemy kwotę 330 296 zł, mały tam procent z tego z tej 

pozycji, to jest 6800, to jest zakup gazu przeznaczonego na ogrzewanie pomieszczeń 

biurowych zakładu. Poz. 9 zakup usług remontowych 563 000 planowana. I 

wykorzystane z tego 562 000. Z tego usuwanie awarii wodociągowej na terenie gminy od 

grudnia 2019 do listopada 2020. Koszt 384 000 w tym też wymieniliśmy odcinek sieci 

kanalizacyjnej w Tymieniu. Po prostu ta kanalizacja ze względu na swój wiek, na jakość 

materiałów, które były w tym czasie dostępne do budowy kanalizacji, a także na już jakiś 

długi czas eksploatacji wymagała po prostu wymiany, bo non stop mieliśmy tam do 

czynienia z awariami. Mam tu na myśli zapychanie się kanalizacji, no bo ona już straciła, 

że tak powiem swoje te parametry, ma tu na myśli spadki, czyli te kanały były 

pozałamywane, a także bardzo często mieliśmy z tego tytułu awarie, był dosyć ciężki 

dojazd do tego miejsca, bo tam teren jest tu podmokły, więc postanowiliśmy, żeby 

prędzej czy później wiedzieliśmy, że musimy to zrobić, więc wymieniliśmy ten odcinek 

sieci kanalizacyjnej. Naprawa sprzętu, pomp i układów sterowania w hydroforniach, my 

tam wydaliśmy 99 000, no bo dopóki jest to możliwe te nasze urządzenia. Mam tu na 

myśli pompy, regenerujemy, no bo to jest zawsze, powiedzmy że to jest koszt 30% 

zakupu nowego urządzenia. W momencie, kiedy zdecydujemy że już ta pompa jest po 

kilku naprawach, gdzie albo ona się już nie nadaje do naprawy lub koszt naprawy będzie 

oscylował w granicach zakupu nowego urządzenia, no wtedy wiadomo, że jest to 

złomowane. Dodatkowo wydajemy w tej kwocie 99 000 wydaliśmy też pieniądze na 

naprawę sprzętu elektronicznego. Jak wspomniałem, mamy 5 stacji uzdatniania, które są 

sterowane za pomocą, można powiedzieć to już elektroniki. No i czasami zdarzają się 

awarie typu wiadomo, że ta elektronika pracuje w takich a nie innych warunkach, 

pomimo że jest zabezpieczenie przeciwwilgociowe, (...) z tytułu też wyeksploatowania 

elementów elektronicznych, no elektronika to na pewno Państwo wiecie że to nie są 

jakieś groszowe sprawy tylko to są już wyższe pieniądze. Dodatkowo jeszcze 

zabezpieczamy corocznie, przeciwkorozyjnie stację uzdatniania wody, czyli tam krótko 

mówiąc zrywamy starą farbę, to są urządzenia, które pracują, tak jak powiedziałem w 

trudnych warunkach. Mam tu na myśli wilgoć, a zbiorniki są wykonane ze stali, czyli są 

bardzo podatne na działanie korozji i ze względu na to, że one już też mają ponad 20, 30 
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lat, więc wymagają praktycznie w okresie cyklu są remontowane zabezpieczone, mniej 

więcej każde z urządzeń co 2 lata. W tym roku, na to wydaliśmy kwotę 18 000 zł. Z tabeli 

następna poz. 11 zakup usług pozostałych, to jest tak monitoring, wywóz osadów, 

wypompowanie wód. Wywozimy osady, które nagromadzają się w przepompowniach 

ścieków i dodatkowo jeszcze mamy osadnik wstępny na punkcie zlewnym, czyli 

przepompownia P10 w Mścicach. No i musimy te osady usuwać lub pod hasłem 

usuwania osadów mamy też wypompowanie, jak są rurociągi zaczopowane, to są te 

typowe osady ściekowe, tzw. te z kratki i to też musimy wyłowić. Odbiór ścieków, przez 

MWiK. No to jest opłata, którą wnosimy do wodociągu koszalińskich za wprowadzanie 

ścieków do oczyszczalni Jamno, bo gro naszych ścieków z miejscowości, Dobre, Mścice, 

Stoisław, Podamirowo i Dobiesławiec jest odprowadzona właśnie do Jamna. Czyszczenie 

kanalizacji (...) wynajmujemy to bo nas nie stać na taki samochód z takim sprzętem, bo 

to jest wydatek około 1 000 000 zł, taki sprzęt kosztuje, więc wydaliśmy na to 12 000 i co, 

i tam gdzie nie możemy beczkowozem udrożnić tej kanalizacji, to wtedy zamawiamy ten 

sprzęt ciśnieniowy, usługi nam wykonuje głównie wodociągi Unieście lub firma Domar z 

Tatowa. Usługi prawnicze to jest 17 000 zł i pozostałe są takie drobne kwoty, opłata za 

usługi kurierskie, koszty i prowizje bankowe, wywóz śmieci, abonament radiowy bo 

musimy to płacić, aktualizacja i serwis oprogramowania, na którym my pracujemy tak, 

bo to jest mamy programy, które są program załóżmy którym naliczamy opłaty za wodę i 

ścieki, jest kompatybilny z programem księgowym i na bieżąco firma, która nam ten 

program sprzedała, robi nam aktualizację związana albo ze zmianą przepisów lub z 

usprawnieniem działania tego programu. Chociaż z tego, co no wiem na pewno pani 

księgowa chwali ten program, my również ten program, na którym pracujemy, uważamy 

że jest bardzo dobry. Dodatkowo jeszcze w tym paragrafie mamy wydatkować pieniądze 

na tzw. pozwolenia wodnoprawne, czyli to są pozwolenia na eksploatację ujęć wody i na 

czerpanie tej wody z ziemi. Dodatkowo za tą wodę, którą wyprodukujemy, to za każdy 

metr sześcienny, płacimy opłaty do marszałka województwa. § 12 usługi telefonii 

komórkowej to jest 12 000 zł, ale to muszę Państwu powiedzieć, że to nie jest tylko to nie 

są telefony komórkowe, które my mamy, załóżmy ja czy pracownicy, bo tamta pozycja 

jest to kilka powiedzmy, że to jest 10% tego, co z tych 12 000, które wydajemy, bo 

wszystkie przepompownie ścieków i stacji uzdatniania wody, który mamy i które 

monitorujemy na bieżąco, czyli za pomocą internetu no muszą być te dane pracy tych 

urządzeń przekazywane w jakiś sposób, więc to są te karty telemetryczne od operatora 

telefonii komórkowej, więc w skali roku, to tyle pieniędzy się na to wydajemy. Poz. 13 to 

jest m.in. badanie laboratoryjne prób wody i ścieków. Do tego jesteśmy, to nie jest nasz 

wymysł, bo sanepid swoją drogą nam bada próby wody, jakość wody, a my z racji tego, 

że ustawa nas zobowiązuje do robienia swoich pomiarów. To jest koszt 13 600 zł. 

Ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. To jest wypłacono 

łącznie pracownikom kwotę 13 000 zł, to nie są dojazdy do pracy proszę państwa, tylko 

używanie samochodu do celów służbowych, czyli jeżeli pracownicy załóżmy, wykonują 

czynności służbowe typu przejazd do odbiorców celem dokonania odczytu wodomierzy 

lub w innym celu, ale mówię w związku z wykonaniem pracy, więc to są te ryczałty, 

jeszcze raz podkreślam, że to nie płacimy, nie bierzemy pieniędzy, nie płacimy na 

samochody, którymi sobie dojeżdżamy. Poz. 15. To są różne opłaty i składki z tego tytułu, 

tak jak wspomniałem, za pobór wód podziemnych i opłaty za odprowadzania ścieków do 

wód lub do ziemi. Wpłaciliśmy do teraz do państwowego gospodarstwa wodnego kwotę 
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51 000 zł. Dodatkowo tam około 3500 zł, to jest ubezpieczenia mienia naszego z tytułu 

opłaty do Urzędu Dozoru Technicznego, bo za urządzenia wszystkie, które pracują pod 

ciśnieniem, czyli na stacjach uzdatniania wody obligatoryjnie musimy płacić za dozór 

prowadzony przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z ustawą musi płacić. To jest 

kwota rocznie 6000 zł. Podatek od nieruchomości za budynek biurowy i garaż za 2020 

rok, którą odprowadziliśmy do urzędu to jest 6300 zł. Poz. 18 w tabeli. To mamy proszę 

państwa koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, zaliczki płacone 

komornikom, na poczet prowadzenia spraw, zaliczki do przeprowadzenia postępowań 

sądowych. To jest kwota 1700 zł. Opłatę sądową tj 1120 zł i koszt 2900 zł to są koszty 

zastępstwa sądowego dla radcy prawnego. Szkolenia pracowników to jest pozycja w 

budżecie 4700, to jest obciążenie dotyczące szkoleń na kwotę 1438 zł, czyli to są jakieś 

szkolenia typu przeprowadzane dla pracowników. To nie tylko naszych pracowników, 

którzy wykonują te prace fizyczne, ale też pracowników biurowych, szkolenia które 

prowadzą z zakresu finansów i szkolenia z zakresu wprowadzenia nowych przepisów 

związanych z eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. (...) 

1.1.292 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Panie Andrzeju no to generalnie mieliśmy to przedwczoraj na komisji, dokładnie także 

bardzo dziękuję za informacje. Proszę państwa, czy są jakieś pytania dotyczące 

informacji. (...) 

1.1.293 Lucyna Parol (Radna)  

Pierwsze to jest takie, jakie są zaległości za dostarczenie wody, drugie czy woda jest w 

100% liczniki są założone, może będzie mi łatwiej i trzecie to jest takie odnośnie wsi 

Mścice, jakie rozwiązanie widzi pan z dostarczeniem wody w kierunku Łubniki, Zalesia, 

jest tam słabe ciśnienia, a czasami nawet są zaniki, a Mścice się rozbudowują na potęgę, 

przybywa tych domów tak dużo, że za moment to będziemy chyba małym miasteczkiem 

dziękuję.  

1.1.294 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Dziękuję, proszę bardzo, panie Andrzeju, proszę.  

1.1.295 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Będzinie)  

Już odpowiadam, jeżeli chodzi o zaopatrzenie w miejscowości Łubniki i innych miejsc (...) 

gdzie nie ma sieci wodociągowej. To jest oczywiście tylko kwestia rozbudowy, czyli 

kwestia wiadomo finansów tak, bo te posesje są oddalone od zabudowy może takiej 

skupionej. I to jest wydatek kilkudziesięciu tysięcy złotych, żeby po prostu podłączyć 1 

budynek. Wiadomo, że to ekonomicznie jest nieuzasadnione, jednakże obowiązkiem 

gminy jest doprowadzenie zapewnienia dostawy wody. Więc proszę państwa, jak to 

wspomniałem, to jest tylko kwestia pieniędzy, które jeżeli mielibyśmy w budżecie, to 

byśmy to zrobili, nie ma żadnych przeszkód. Jeżeli chodzi teraz o ilość wody. Dokładnie 

pani jako mieszkaniec miejscowości Mścice podejrzewam, że też w okresie letnim 

odczuwa dyskomfort, biorąc pod uwagę skoki ciśnienia wody lub nawet chwilowe braki 

w zaopatrzeniu w wodę. Problem polega na tym, że nasze urządzenia, które posiadamy 

pracują w okresie letnim, no na 100% swoich możliwości, a z tego względu, że tak jak 

pani zauważyła, miejscowość Mścice się rozrosła i to bardzo, jest coraz większe 
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zapotrzebowanie na wodę. W związku z tym my planowaliśmy i jesteśmy już na etapie 

rozwiązania tego problemu, to znaczy, co mam na myśli. Ograniczała nas, jeżeli chodzi o 

ilość tej wody dostarczanej o parametry fizyczne, czyli o ciśnienie i ilość tej wody 

ograniczała nas brak dostarczanej energii elektrycznej, bo zakład energetyczny dostarcza 

nam zamówioną przez nas moc. W związku z tym, że te nasze urządzenia no pracują na 

granicach już swojej maksymalnej wydajności postanowiliśmy, że dołożymy, lub 

wymienimy pompy drugiego stopnia, które pozwolą przetłoczyć większą ilość wody o 

wyższych parametrach, ale te urządzenia potrzebują więcej energii. Zakład energetyczny 

o co monitowaliśmy od 2 lat, nie chciał nam zapewnić dostawy większej ilości tej energii, 

po prostu są takie zabezpieczenia prądowe, że gdybymy założyli te mocniejsze 

urządzenia, to będziemy po prostu te urządzenia będą cały czas powodowały, 

wyłączanie, załączanie bezpieczników i będą przerwy w dostawie prądu. Jednakże jest 

światełko w tunelu, bo nie dalej jak 2 tygodnie temu wyrazili zgodę i przychyli się 

naszego wniosku i zapewnili nam tą ilość energii którą zażądano, więc teraz jesteśmy na 

etapie no już podpisywania z nimi nowej umowy do okresu letniego na pewno będziemy 

mogli już korzystać z tej większej ilości energii, a co się z tym wiąże postaramy się do 

tego okresu letniego zamontować jakąś tam pompę, która pozwoli na zwiększenie tych 

parametrów podniesienie parametrów fizycznych wody, czyli ciśnienia i wydajności. Ale 

to jest dopiero połowa sukcesu. Bo mamy we Mścicach na stacji uzdatniania 2 odwierty, 

z których czerpiemy wodę. I tam możemy sobie zamontować pompę, jaką chcemy o 

jakiej wydajności i tak dalej. Po prostu tej wody nie wyciągniemy z tych odwiertów tyle ile 

byśmy chcieli. Jedynym wyjściem jeszcze jest gromadzenie w okresie, kiedy jest mniejszy 

rozbiór wody, gromadzenie tej wody, czyli mamy już ten zbiornik retencyjny i on był 

dobry jeszcze kilka lat temu, jak robiliśmy tam modernizację hydroforni, no jednakże ze 

względu na to, że Mścice bardzo się rozrosły, ale to bardzo i jest nadal krzywa rosnąca, 

czyli zapotrzebowania na wodę. Jedynym rozwiązaniem będzie dostawienie jeszcze 1 

zbiornika lub zamiana tego zbiornika na większy, co nam pozwoli w godzinach nocnych 

na zgromadzenie większej ilości wody, bo zapotrzebowanie chwilowe jest większe niż 

ilość, którą możemy w danej chwili wyciągnąć i uzdatnić na stacji. Także ale zaczniemy od 

tego pierwszego kroku w związku z tym, że mamy tu zapewnienie większej mocy, to 

będzie pierwszy krok. Ja myślę, że będziemy wnioskowali, żeby w przyszłym roku w 

budżecie się znalazły jakieś pieniądze na dostawienie tego zbiornika na modernizację 

stacji, ale to trzeba się liczyć z tym, że to jest koszt około 150 lub 200 000 zł taki zbiornik 

kosztuje. Oczywiście mam tu na myśli zbiornik z montażem. O tej wielkości, jaki już jest. 

Mamy już stumetrowy i gdyby był następny stumetrowy to bylibyśmy zadowoleni i na 

pewno by to nam już nie spędzało snu z powiek, bo rozwiązałoby nasze problemy. 

Jeszcze było jakieś pytanie, bo ja może zapomniałem, bo tak się...  

1.1.296 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Tak chodzi o wodomierze i stan zaległości. 

1.1.297 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Będzinie)  

(...) Jeżeli chodzi o zaległości, to jest na porządku rocznym to jest zawsze na jednym 

poziomie, jedni płacą drudzy nie zapłacą, dlatego też bazujemy, no nikogo nie prosimy o 

zapłatę, tylko od razu kierujemy, jeżeli (...) w okresie płatności odbiorca nie zapłaci 2 × od 

razu sprawę kierujemy do sądu i sąd wysyła wtedy do delikwenta powiadomienie, że ma 
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zaległości i ma zapłacić, jeżeli nie ma reakcji ze strony odbiorcy, to wtedy sprawę 

kierujemy na.. 

1.1.298 Lucyna Parol (Radna)  

Panie Andrzeju konkretnie na koniec roku, jaka była po prostu, na jaką kwotę nie była 

zapłacona woda, konkretnie 200 tys, 300, 500, ile? Konkretnie ile brakowało pieniędzy 

nam za sprzedaną wodę?  

1.1.299 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Będzinie)  

Wpłynęła kwota 2174 zł, z czego 2 000 000 na poczet za należności bieżących tj 95,35%, 

czyli około około 5% co roku z tym się z tym problemem się borykamy. Ale też w drodze 

właśnie tych postępowań sądowych i komorniczych wpłynęła kwota 98 464 zł, także w tej 

chwili możemy powiedzieć, że około 100 000 zł to będą należności, które jak co roku na 

tym poziomie się kształtują.  

1.1.300 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Są to pieniądze nie do odzyskania.  

1.1.301 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Będzinie)  

Znaczy one są do odzyskania, my je odzyskujemy część na pewno jest nie do odzyskania, 

ale to jest długa droga, bo jak już komornik do nas napisze, że niestety dłużnik jest 

nieściągalny, bo nie ma nic, no to wtedy wiemy, że tych pieniędzy nie będziemy mieli (...) 

to, co mamy dzisiaj niezapłacone 5% to w przeciągu tych 2 lat odzyskamy, ale zawsze, z 

tych 5% odzyskamy 4%, czyli ten 1% to będzie nam cały czas narastał na... 

1.1.302 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Dobrze, panie kierowniku. Jeszcze jedno pytanie odnośnie jaki procent jest jeszcze nie 

opomiarowanych użytkowników. (...) 

1.1.303 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Będzinie)  

Dokładnie nie powiem procentowo, ale może mamy miejscowość nie do całkiem te 

miejscowości, powiedzmy popegeerowskie, czyli nie wszędzie mamy w Dworku, czyli na 

tych odbiorców, których mamy tam naszych, to jest tam ok. 2700 odbiorców może 

wodomierzy nie być, gdzieś w granicach 200 sztuk. Z czym się to wiąże? To nie że my nie 

chcemy tego tych wodomierzy zakładać, zakładamy systematycznie, wiadomo, że nowi 

odbiorcy nawet nie dyskutujemy, ktoś chce wodę, to musi mieć wodomierz, to są stare 

zaległości, czyli w tych częściowo w tych wioskach popegeerowskich. Załóżmy budynek 

jest wielorodzinny i instalacja jest tak zbudowana, że nie ma możliwości założyć 

wodomierza na wejściu do budynku, bo nie ma kim rozmawiać. Ja mam tutaj na myśli w 

budynkach wielorodzinnych, gdzie nie ma wspólnot a są takie lub, jeżeli (...) sieć jest tak 

wybudowana że przechodzi z 1 mieszkania do 2, więc technicznie nie ma tych 

możliwości. To się wiązało z przebudową instalacji wewnętrznych, a my nie mamy na to 

pieniędzy, instalacje wewnętrzne nie są nasze, o tak.  



55 
Transkrypcja z XXXV Sesji Rady Gminy w Będzinie, 30.04.2021 r. 

 

1.1.304 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Dobrze dziękuję. Pan Piotrek Kołpacki. (...) 

1.1.305 Piotr Kołpacki (Radny)  

Panie Kierowniku, my te sprawozdanie mamy tutaj finansowe, one jest bardzo dobrze 

szczegółowo tu opisane, (...) Usuwania awarii wodno-kanalizacyjnych na terenie Będzino 

to jest na terenie za okres 2012, czyli grudzień 2019 i do listopada 2020 i to jest koszt 

prawie 400 000 miesięcznie, daje to 33 000, a dziennie 1100, to tyle awarii jest, czy jak to 

tam. Koszt jest dosyć duży. (...)  

1.1.306 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Będzinie)  

Proszę państwa, awarie u nas są usuwane przez firmę zewnętrzną, która w drodze 

przetargu określiła (...) stawki i na podstawie tych stawek są usuwane te awarie. To są (...) 

najniższe stawki przedstawione przez oferentów. I teraz tak. To nie jest tak że, ta awaria 

1 kosztuje załóżmy 1000 zł, a 1 kosztuje załóżmy mniej czy więcej, tylko to jest obliczane 

na podstawie kosztorysu, czyli jeżeli powiedzmy mamy jakieś usuwanie awarii, wykopy, 

więc robiony jest obmiar szczegółowy i na podstawie wysokości wynegocjowanych 

roboczogodziny i na podstawie stawek i ilości roboczogodzin przeznaczonych na daną 

robotę, branych z z katalogów nakładów roboczych. To nie jest tak, że sobie ten pan, 

który usuwa powie ja tyle i tyle godzin to robiłem. Nie, bo to byłoby wtedy jakieś 

szacunkowe, czy to jest po prostu wszystko na podstawie obmiaru i proszę sobie 

wyobrazić, że przy nawet przy, czy my łatamy, przy takim samym wykopie np. przy 

przecieku, ale na rurze 32 czy rurze 100, czy nawet w zależności na jaki materiale ten 

przeciek ma miejsce, to no wiadomo, że koszty roboty mam tu na myśli wykopu 

pozostają te same, ale wiadomo, że ceny materiałów i stawki są inne dla (...) łatania tych 

rurociągów. Podobnie też, jeżeli chodzi o usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, (...) jest 

to zapchanie lub jakieś tam tej kanalizacji lub jakieś drobne naprawy, czyli naprawę do 

miejscowości Tymień lub Kazimierz Pomorski, gdzie musimy dokopać się i ze względu na 

to, że kanały były robione z jakiejś tam kamionki popękanej itd, to wymieniamy te 

odcinski, ale np. wymiana koszt wymiany pompy głębinowej, no to nie to, że przyjedzie 

człowiek i powie że ja to zrobię za 500 zł. W katalogu nakładów roboczych, jest wykazane 

że mamy mieć takie urządzenia, tyle i tyle na wymianę pompy, które jest zatopiona na 

pewnej głębokości, czas wykonania tej roboty jest taki, stawka taka i no i stąd to się 

bierze. Dodam jeszcze, że w tym wszystkim, w tych usuwanych awarii są również koszty 

zakupu materiałów, bo my nie wszystko kupujemy. Jeżeli wiemy, że my mamy coś do 

zrobienia, ale to że przewidujemy, że będziemy tą robotę robili, to wiadomo że 

zakupimy, ale jak są awarie takie że my nie jesteśmy materiałowo przygotowani, a 

zazwyczaj tak jest, no to to jest wszystko wliczone w kosztorysie. Powiem tylko tak 

obrazem, żebyście państwo mieli mniej więcej rozeznanie, że np. jakąś przepompownię, 

to nie dość że usuwamy osady, musimy je wywieźć, to koszt czyszczenia takiej 

przepompowni to jest ok. 2 tysięcy złotych, tak, bo sprzęt robocizna, no materiałów 

akurat tam nie ma tak, bo to jest tylko czyszczenie, ale np. wymiana pompy głębinowej, 

to jest koszt około 5000 zł, tak. Także stąd się takie stawki biorą, to nie to, że my sobie 

siedzimy za biurkiem i ustalamy. Dodatkowo te kosztorysy, które robi firma, która usuwa 

awarie, są sprawdzane przez osobę z uprawnieniami przez nas zatrudnioną. To nie to, że 

ja się tylko podpisuje pod tym, czy mój pracownik. Nie, jest osoba z zewnątrz, która 
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sprawdza nam te kosztorysy, czy to jest właśnie zgodne z KNRami itd. Tak to wygląda.  

1.1.307 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Dobrze dziękuję, czy są jeszcze jakieś pytania...  

1.1.308 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Będzinie)  

Do wglądu mamy te kosztorysy, możecie państwo się z nimi zapoznać, także to nie jest 

żadna tajemnica, bo nie wypłacimy wypłaconych pieniędzy, dopóki wykonawca nam 

takiego kosztorysu, nie złoży i my go nie sprawdzimy, czy to jest zgodne z tym, co on 

zrobił i z zakresem ilościowym, także do każdej faktury, taki kosztorys jest dołączony. 

Osobna dla sieci wodociągowej, osobna dla sieci kanalizacyjnej. To tyle w tym temacie. 

1.1.309 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Dobrze dziękuję pan Adam Gołębiewski jeszcze pytanie jedno.  

1.1.310 Adam Gołębiewski (Radny)  

Dziękuję, ja już na komisji, pytałem oczywiście, o wymianę tego rurociągu wodociągu w 

Miłogoszczy, odpowiedź znam. Nie przewidzianą w budżecie. Pan wójt nie przewidział 

tego okej. Ale pytam o taką, bo sprzed kilku dni pan chodził i spisywał liczniki. U mnie 

tam jest tam licznik piwnicy, no to może tam ciężko z tym radiowym, ale zapytałem jak to 

funkcjonuje dalej. Mówił że już 100% spisuje, ponieważ radiowy odczyt już nie istnieje, 

skończyła się gwarancja sześcioletnia na tę radiowe nadajniki i one są nie do, jakby 

regeneracji czy tam wymiany baterii tylko do wyrzucenia. Czy jest jakaś inna koncepcja 

na odczyt radiowy, czy bardziej się opłaca, żeby pan chodził i spisywał osobiście, 

dziękuję.  

1.1.311 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Będzinie)  

Odpowiadam. W związku z tym, że te pierwsze wodomierze, które ma zamontowane 

właśnie w Borkowicach, z odczytem radiowym, one były no to była pierwsza, z firm która 

wchodziła do nas na rynek, zaproponowali nam niższą cenę, jednakże no i oczywiście to 

były założone wodomierze nowe z systemem radiowym, które no pracowały, przesył 

danych do nas był za pomocą komputera, czyli odczytywaliśmy i za pomocą komputera 

wprowadzone dane były do programu fakturującego. Jednakże przeszliśmy na inny 

całkowicie system, pojawiła się nowa firma, która tutaj działa u nas na rynku, m.in. też w 

wodociągach mieleńskich, która zaproponowała nam dużo lepsze warunki, 

zaproponowała nam też można powiedzieć jakość odczytów, jest dużo wyższa, bo te 

pierwsze wodomierze, które były zamontowane właśnie w Borkowicach, no, jeżeli były 

zamontowane załóżmy gdzieś w piwnicy, gdzie były grube ściany betonowe lub studni 

wodomierzowej, ten sygnał nie docierał do naszego czytnika. (...) Dopóki one pracowały, 

mieliśmy z nimi kłopoty, ale dopóki pracowały i teraz im się kończy legalizacja, więc będą 

u wszystkich zamontowane wodomierze, już te na których teraz bazujemy z innymi z 

innymi czytnikami, także myślę, że to poprawi, poprawi jakość odczytu tak. Wtedy 

pracownik tylko przejdzie, czy przejedzie przez miejscowość i nie będzie problemu, bo 

mamy to w innych miejscowościach i nie ma problemu, z odczytem tak jak tutaj w 

Borkowicach. Także myślę, że jeszcze (...) wymienimy te wodomierze.  



57 
Transkrypcja z XXXV Sesji Rady Gminy w Będzinie, 30.04.2021 r. 

 

1.1.312 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Dziękuję dziękuję, czy są jeszcze jakieś pytania do pana kierownika? To może ja mam 

takie pytanie, panie kierowniku, był remont robiony tego budynku, gdzie pan teraz 

pracuje, a co z tymi kratami, bo tak patrzę teraz na ekran, to nie wygląda zaciekawie. Czy 

będziecie się pozbywać tych krat, czy to w ramach bezpieczeństwa zostawicie te kraty 

dziękuję? 

1.1.313 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Będzinie)  

Wie Pan, my możemy się pozbyć ja nie widzę problemu najmniejszego. Wiem, że to 

wygląda trochę tak no nieciekawie. Nie mieliśmy monitoringu, być może to było w 

pewnym sensie podyktowane tym, że mamy jakąś oszczędność, jeżeli chodzi o 

wydawanie pieniędzy na monitoring, jednakże w związku z tym, że teraz tutaj w naszym 

budynku bankomat no nieszczęśliwie bo już tam raz okradziony, ale już teraz bank na 

własny koszt zamontował dodatkowe czujki, więc budynek można powiedzieć, że mamy 

już monitorowany, możemy w każdej chwili te kraty usunąć.  

1.1.314 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Dobrze dziękuję. 

1.1.315 Andrzej Nowak (Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w 

Będzinie)  

Bardzo proszę. 

1.1.316 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

No nic, dziękujemy, panie kierowniku, kończymy pkt 6 informacja z działalności 

Gminnego Zakładu Komunalnego. 

Pkt. 7. Informacja dotycząca działalności organizacji pozarządowych 

na terenie gminy. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 04:25:01 – 04:26:13 

1.1.317 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Pkt 7 informacja dotycząca działalności organizacji pozarządowych na terenie gminy. I 

tutaj pan Lipiński, czy jest na łączach? 

1.1.318 Łukasz Lipiński (Podinspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych)  

Dzień dobry państwu.  

1.1.319 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Dzień dobry, panie Łukaszu, proszę w skrócie rozmawialiśmy na ten temat na komisjach. 

Także proszę proszę.  

1.1.320 Łukasz Lipiński (Podinspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych)  

Sprawozdanie zostało szczegółowo omówione na komisjach, oprócz tego zostało 

państwu przekazane w formie elektronicznej, także nie wiem, czy jest sens czytać je 

jeszcze raz, bardzo proszę o przyjęcie i ewentualne pytania. 
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1.1.321 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Dobrze, tak generalnie tak, chyba, że radni mają jakieś pytania? Proszę bardzo. Nie widzę 

także, generalnie dziękuję. Dziękuję panu i tutaj tej informacji nie głosujemy, dziękuję że 

pan tutaj do nas przyszedł. 

1.1.322 Łukasz Lipiński (Podinspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych)  

Dziękuję bardzo. 

Pkt. 8. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi 

na zapytania z ostatniej sesji. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 04:26:14 – 04:26:40 

1.1.323 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Pkt. 8 Informacja Wójta z działalności między sesjami. Dziękuję również. Informacja 

wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji, to jest pkt 

8. Państwo radni otrzymali te informacje zarówno informacje z działalności, jak i 

zarządzenia wójta. Nie ma tutaj nikogo z pracowni nie ma pana wójta ani zastępcy, także 

ten punkt, jakby, kończymy. 

Pkt. 9. Wolne wnioski i zapytania. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 04:26:41 – 05:26:30 

1.1.324 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Pkt 9 wolne wnioski i zapytania, proszę bardzo, czy są jakieś pytania? Pani Parol, proszę 

bardzo.  

1.1.325 Lucyna Parol (Radna)  

Szanowni radni, szanowni mieszkańcy chciałam w tych wolnych wnioskach odnieść się 

do wypowiedzi pana wójta w mediach, w Radio Koszalin i Radiu Plus. Wiem, że radni są 

dzisiaj trochę zmęczeni, bo sesja trochę trwała, ale myślę, że to jest dobry czas te 

wolnewnioski. Więc otóż proszę państwa, pan wójt w Radiu Koszalin i Radio Plus udzielał 

wypowiedzi i bardzo źle wypowiadał się o radnych, z wielką pogardą, ironią i 

lekceważeniem. Myślę, że my nie zasługujemy na taką opinię, ponieważ zostaliśmy 

wybrani przez mieszkańców w wyborach demokratycznych, tak jak wójt, tylko różnica 

między nami jest taka, ponieważ większość radnych jest już kilka kadencji, czyli kilka, a 

nawet kilkanaście lat sprawuje już władzę radnego. Czyli mieszkańcy ufają radnym, 

ponieważ co 4 lata radni byli oceniani przez mieszkańców i jak otrzymują mandat na 

kolejną kadencję, to znaczy, że godnie reprezentują mieszkańców, którzy ich wybrali. 

Natomiast różnica między nami, a wójtem jest taka, że jest pierwsza kadencja, mijają 2 

lata i mieszkańcy pokazują wójtowi czerwoną kartkę. Mało, że mieszkańcy, ale na 

początku był też klub siedmioosobowy, który właśnie był ustawiony, ustawiany 

przeciwko tym starym radnym. Co się z tym stało, że ten klub się rozpadł, zostało teraz 3 

radnych, a dla nich takim najlepszym słowem na głosowanie to jest wstrzymuje się. 

Pytam, co się z tym stało, są radni, którzy głosowali na pana wójta, a dzisiaj publicznie 
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przepraszają mówią - zrobiłem błąd. Panie wójcie konkrety, kolejna rzecz. Pyta pani 

redaktor - czy jest konflikt z radą? Pan odpowiada - tak, że z radnymi nie da się 

rozmawiać, że to referendum, które jest powołane to jest to polityczne i to jest prywata. 

Co to znaczy polityczne? Radni nie są wybierani z list politycznych, radni nie startują, 

mieszkańcy nie głosują na partie polityczne, mieszkańcy głosują na konkretne osoby. 

Natomiast, jeżeli chodzi o tą prywatę, powiem, że tak się zastanawiałam, nie bardzo 

wiedziałam, w jaki sposób przeanalizować, ale dla informacji tu wszystkich i dla pana 

wójta, przeczytam co słownik języka polskiego mówi na temat prywaty. Prywata słownik 

języka polskiego, to jest dbałość o własne dobro i interesy, kosztem dobra publicznego, 

to również podporządkowywanie siebie, wszystkich i wszystkiego w celu osiągnięcia 

nieograniczonej władzy, która gwarantuje profity dla siebie i dla wybranych. Państwo 

pozwolą, że tego komentować nie będę. Wójt też w tej wypowiedzi mówi, że, gdyby 

znalazł moderatora, to by radę pozwał na debatę. Proszę, panie wójcie, na jaką debatę? 

Rada była na wszystkich komisjach, rada była na wszystkich sesjach, ale nie było pana 

wójta, więc można było przez dwa i pół roku razem z radnymi debatować, razem z 

radnymi ustalać inwestycje, razem z radnymi pochylić się nad budżetem, nad projektem. 

Ale pytania, które radni zadawali panu na początku kadencji, były dla pana zbyt trudne. I 

pan nie wytrzymywał napięcia nerwowego. W związku z tym, żeby się od tego uwolnić na 

sesji w grudniu 2019 roku wygłosił pan orędzie do rady, a w nim że "uczestnictwo w sesji 

to moje prawo i przywilej, a nie obowiązek i nie będę uczestniczył w sesjach i w 

komisjach". Natomiast, jeżeli chodzi o interpelacje, o pytania zażądał pan od rady, żeby 

to panu przekazywała na piśmie i to tak do dnia dzisiejszego wędrują pytania, zapytania, 

interpelacje na piśmie do pana. Pan na piśmie odpowiada radnym, jakie są te 

odpowiedzi, myślę że na pewno rada w najbliższym czasie przytoczy. Myślę, że nie są do 

końca kompetentni. A najbardziej przykro z tego wszystkiego jest to, że pan na pierwszej 

linii ustawił pracowników. To pracownicy starają się pana bronić, bo rada zadaje pytania, 

ale wójt płaci no i jest też takie powiedzenie, kto ma kasę, ten rządzi i odpowiedzi 

pracowników są wymijające, są mało kompetentne, najczęstsze odpowiedzi "to nie ja, to 

kto inny, ja tego nie wiem, muszę kogo innego zapytać". I tak się odbijamy od ściany. 

Radni przychodzą na komisje, radni przychodzą na sesje ale z kim mają rozmawiać? Ze 

ścianą? Myślę, że chyba nie tak powinna wyglądać władza w naszej gminie. No. I teraz 

radni drugie, radni są niedouczeni, nie chcą się uczyć, nie znają ustawy o samorządzie. 

Słowa właśnie te wypowiedziane są z wielką ironią i nawet z lekkim uśmiechem, która 

chodzi o to, żeby zdyskredytować radnych, a prawda jest taka proszę państwa, przytoczę 

kilka przykładów, które powiedzą, kto w tej naszej gminie jest niedouczony i jakie 

popełnia błędy. W 2020 roku za rok 2019 wójt odwołuje się do Rio, ponieważ rada od 

rady nie otrzymał absolutorium. Rio podtrzymuje uchwałę rady. Drugie rada zgłasza 

zmiany w budżecie na 2021 rok, wójt się nie zgadza. Budżet mógł być uchwalony w 

grudniu, ale przez upór wójta był uchwalany w styczniu, bo rada zapytała Rio czy może 

nanieść pewne zmiany. Rio odpowiedziało - tak oczywiście rada ma prawo, jeżeli nie 

zwiększy się deficyt. W związku z tym, że pytania do urzędników były bardzo konkretne i 

bardzo takie szczegółowe. No więc wójt, w jakiś sposób chciał też zabezpieczyć swoich 

pracowników i wydał zarządzenie nr 176/2020 z 1 grudnia 2020 roku w sprawie 

określania zasad postępowania pracowników Urzędu Gminy w zakresie udostępniania 

radnym informacji i dokumentów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te 

informacje i dokumenty oraz wglądu w działalność urzędu gminy. Wojewoda stwierdza 
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nieważność tego dokumentu. Radny ma prawo do uzyskiwania informacji i materiałów 

wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały oraz wgląd w 

działalność urzędu gminy. Wójt przekroczył kompetencje u.s.g. W ocenie organu 

nadzoru doszło do istotnego naruszenia art. 24 tej ustawy, a także art. 7 konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. I ten siódmy artykuł mówi o zasadzie praworządności. Organy 

władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Kolejny. Ustawa śmieciowa, 

kilka razy uchylana na błędy formalne, nawet na 1 sesji radny zapytał pani, która tą 

rekomendowała ustawę, czy to już jest zgodne wszystko, uchwały raczej przepraszam, 

zgodne z ustawą, więc powiedziała tak. Toczka w toczkę. No właśnie to do dzisiaj 

pozostały 2 słowa i co znów Rio uchyla, wojewoda uchyla. Kolejne uchwała o wyrażeniu 

opinii rady w sprawie radnego Andrzej Nożykowskiego. Uchwała jest utrzymana przez 

wojewodę. Uchwała o ustaleniu niższych poborów dla pana wójta została utrzymana 

przez wojewodę. No właśnie pan wójt w radio mówi, że otrzymał pobory, 3500. Żali się 

nad sobą, że to tylko 700 zł więcej niż najniższa. Tak oczywiście, w gminach do 15 000 

ludzi podstawowe pobory to są 3,5 do 4 700. Oczywiście są dodatki i pobory na dzień 

dzisiejszy pana wójta to 6100 zł brutto. Wójtowie te pobory są za małe, więc radę podaje 

do sądu pracy. Na początku swojej kadencji wójt otrzymał pobory dużo wyższe, wydaje 

mi się, że chyba 8 400 brutto, ale też były za niskie, na drugiej sesji przygotowuje 

uchwałę o podwyższeniu poborów. Sam staje na sesji i upomina się o to radę. Kolejne 

proszę państwa, czyli widzicie państwo te wszystkie, które przedstawiłam państwu fakty, 

jak one świadczą o wielkim wykształceniu pana wójta. Kolejna rzecz, która mnie bardzo 

zbulwersowała. "Zrobiłem więcej przez 2 lata niż oni przez 28". Ktoś pięknie w Internecie 

napisał - tak faktycznie więcej, ale zapomniał dodać, że złego. Nie wiem, kogo dotyczy to 

słowo - oni. Tak dla mnie takie pogardliwe, ale wydaje mi się, że to poprzednich byłych 

wójtów i radnych. Szanowni Państwo. Trochę takich historii. Samorząd powstał w 1990 

roku, pierwszym wójtem był pan wójt śp. Sawicz. Rada liczyła 25 osób, wójt był 

wybierany przez radę i przez radę mógł być odwołany. I przez radę był co roku oceniany i 

nie jest to prawdą, że tylko wójt Jaroniewski jest oceniany, a poprzedni wójtowie nie byli. 

Tak, byli co roku oceniani, więc proszę sobie wyobrazić, jaką rada miała moc, kiedy 

powoływała wójta i mogła go odwołać. I ten wójt śp. Sawicz 3 kadencje był tak wybierany, 

a na czwartą kadencję został wybrany w wyborach demokratycznych. Kolejny wójtem był 

Henryk Broda, 3 kadencji. Też co roku był oceniany, oceniany przez radę i oceniany co 4 

lata przez mieszkańców. Był 3 kadencje, ale to proszę państwa wójtowie byli z klasą, 

prawi, szlachetni o wielkim sercu. W tym czasie pan wójt Jaroniewski 25 lat pracował w 

urzędzie gminy w komórce oświaty, remonty szkół, dowozy, sport, organizacje 

pozarządowe. Niczym szczególnym jako pracownik się nie wyróżniał. Neguje inwestycję, 

Szanowni Państwo w dziewięćdziesiątym roku, kiedy powstał samorząd, to niektórzy 

młodzi ludzie mają dzisiaj po 30 lat, ale to są już mają rodziny, mają dzieci, oni nie 

pamiętają tych czasów, jaki to był problem z inwestycjami. Do Unii wstąpiliśmy w 2004 

roku, gdzieś jakieś otworzyły możliwości, a wcześniej? Niestety trzeba zaciągać kredyty, 

ale proszę państwa, przez te 28 lat powstały inwestycje jak pomniki, szkoła Mścice, 

szkoła Dobrzyca, hala Mścice sportowa, hala Dobrzyca, Orlik Mścice, dom ludowy 

Tymień, dom ludow Mścice, przedszkole i żłobek Mścice. To przedszkole w Mścicach to 

było w tym małym domku, który stoi dzisiaj przy światłach na skrzyżowaniu do Mielna. 

Wodociągi proszę państwa. Właśnie, nie było wody, trzeba było ludziom dostarczyć 

wodę. Telefony. Dzisiaj możemy powiedzieć, cóż to jest telefon dzisiaj dziecko trzyletnie 
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ma komórkę już. A w domu, to po 5, 6 tych komórek jest. Ale kiedyś telefon? Telefon był 

u sołtysa i ewentualnie może jeszcze ktoś z 1 jak sobie założył. Z naszego życia pamiętam 

takie sceny, kiedy była jakaś akcja, że straży z Mścic musiałaby jechać do pożaru, to straż 

państwowa dzwoniła do nas z racji tego, że prowadziliśmy działalność, więc telefon 

mieliśmy, a my włączyliśmy ten sygnał straży. Powstało też wiele dróg i nieprawda, że są 

wielkie jakieś zaległości, jeżeli chodzi o te drogi. Na tyle było zrobione, na ile pozwalał 

budżet. Taka jest prawda, ale drogi są robione trwałe, przejechałam drogami. Stoisław, 

przez Dobre przez Popowo, aż do szóstki, jak autostrada. Strachomino i Strzepowo, 

piękna droga tak. Tu na Będzinko, na na tyle, na ile było możliwości te drogi zostały 

zrobione. Poza tym kanalizacja, gazyfikacja, nie można mieć pretensji do tych wójtów, o 

to, że oni nie zaczynali od miejscowości, gdzie mieszka mniej ludzi. Zawsze wszelkie 

inwestycje typu uzbrojenia terenów, kanalizacja, gazyfikacja będzie szła od strony tam, 

gdzie więcej mieszka mieszkańców i wiele wiele jeszcze innych drobnych rzeczy. Ale 

proszę państwa, to byli wójtowie, którzy rozmawiali ze społeczeństwem, to byli wójtowie 

gdzie mieszkańcy wszyscy znali, wszyscy widzieli wójta, a dzisiaj niektórzy mnie pytają - 

No mówisz o wójcie, a powiedz mi no, a jak on wygląda? No tak, bo jeszcze teraz temu 

pomaga koronawirus, tak więc pan wójt zamknięty jest w urzędzie, nie ma kontaktu, nie 

musi rozmawiać z ludźmi, no high life, fajnie. A jak wyglądają inwestycje dzisiaj? Proszę 

państwa w 2018 roku w budżecie, czyli to w budżecie po wójcie Brodzie było zapisane 

boisko Dobrzyca przy szkole. Tam radny z Dobrzycy bardzo walczył o to boisko, było 

zapisane w budżecie, niestety wójt wykreślił, ponieważ powiedział, że jest boisko te 

ogólne, tam gdzie kawał pola trawą porośniętą, no ale mówimy - a dostęp do boiska? No 

dzieci będą miały ścieżkę zdrowia. Droga Śmiechów-Borkowice, proszę państwa za 

7 700 000 był przetarg ogłoszony, nie został podpisany. A dzisiaj ja np. na dzień dzisiejszy 

nie wiem, jaki koszt będzie tej drogi, podzielony został na 2 etapy. Rada przyklasnęła, bo 

wójt powiedział, że zrobi to taniej. Proszę państwa, sytuacja jest dzisiaj inna, wszystkie 

surowce, wszystko prawie 100% poszło w góry. Teraz proszę państwa droga 

Wierzchomino-Wierzchominko, więc tam jest w trakcie, jakby realizacji kanalizacja 

Strzeżenica. Dzisiaj mieliśmy tą sprawę, ponieważ są przesuwane pieniądze, bo niestety 

za mało jest funduszy, żeby wykonać kanalizację w Strzeżenicy. Znów się rozkłada na 

etapy, a na etapy to z roku na rok będzie coraz trudniej. Pan wójt podejmuje decyzje bez 

wcześniejszych konsultacji z radą, która reprezentuje mieszkańców i wiele ma do 

powiedzenia w tym temacie. Zamykanie szkoły w Łeknie, brak konsultacji z 

mieszkańcami i z radą. Przenoszenie ŚDSu do Strachomina. O właśnie, proszę państwa i 

o tych inwestycjach dowiadujemy się w Radiu Plus się wypowiada, kiedy pani redaktor 

pyta, panie wójcie, a co z przedszkolem w Będzinie? Przecież to pana obietnica wyborcza, 

a pan wójt mówi - tak oczywiście, ono będzie, bo w tej chwili będzie remont w 

Strachominie świetlicy, tam będzie przeniesiony ŚDS, a tu w tej chwili, gdzie ŚDS, to 

będzie przedszkole. Domyślam się, a pewnie gdzie przedszkole to będzie przeniesiony 

GOPS, czyli co? Reaktywowanie co, starych budynków. Czy to jest taki problem, poszukać 

pieniędzy, dzisiaj jest XXI wiek, a poza tym uważam, że ten budynek gdzie się mieści ŚDS 

absolutnie nie nadaje się na przedszkole. To jest 1 rzecz, a druga jest taka, że urząd 

wojewódzki 250 000 wyłożył na remont tego budynku. I w tym budynku rozpoczęło 

działalność ŚDS, więc nie wiem, czy tak można sobie samowolnie przenieść. Kanalizacja 

proszę państwa. Więc przez 2 lata cały czas mieliśmy mówione, że strona zachodnia tu 

Tymień, ścieki pójdą do Unieścia. Były ciągłe spotkania, były ciągle rozmowy, były 
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robione jakieś analizy. No i okazuje się, że po 2 latach no niestety no nie Unieście, a 

Koszalin, że są rozmowy teraz prowadzone z prezydentem w Koszalinie. Proszę państwa, 

droga w Kładnie. Właśnie COVID znów tu sprzyjał panu wójtowi, bo ponad 1 000 000 zł 

wpadło właśnie do budżetu gminy z okazji covidu. Rada była przeciwna robienia nowych 

inwestycji. Rada chciała, żeby były kończone inwestycje rozpoczęte. Droga Śmiechów-

Borkowice, w Strzeżenicy kanaliza Kładno, ale niestety rada na sesji do południa 

podejmuje uchwałę, że sprzeciwia się tej inwestycji, a po południu pan wójt podejmuje 

decyzję, robię drogę w Kładnie. Oszczędności, którymi się tak chwali, że takie robi 

oszczędności w gminie. Proszę państwa, pierwsze oszczędności, jakie zrobił to na 

dzieciach, bo siatkówka nie pierwsza liga, więc po co? Niech dzieci siedzą przy 

komputerach. Baseny, jest Fundacja pływamy i ratujemy, to jest Fundacja z Ustronia 

Morskiego, ale baseny miały dzieci z klasy trzeciej raz w tygodniu był zorganizowany 

wyjazd do Ustronia. Na to do tej fundacji Pływamy i Ratujemy no niestety wszystkie 

dzieci nie dotrą, ponieważ i rodzice nie mają takiej możliwości i czasu na pewno tyle nie 

mają, a tu było obligatoryjne. No, ale niestety oszczędzamy. Paczki świąteczne, tak 

choinka, ale naturalną śmiercią covid pomógł, paczki umarły, ale proszę państwa, nasza 

gmina była większa jeszcze o Jamno o 900 osób. Terytorium też była większa i za 

poprzednich wójtów, kiedy wójtem był świętej pamięci pan Sawicz, był w gminie 

sekretarz, bo ustawa nakazuje, że sekretarz musi być w gminie. Kiedy był pan Broda, to 

pan Lubocki był i sekretarzem i wicewójtem. Ale kiedy jest wójtem pan Jaroniewski, to 

oczywiście jest zatrudniony i sekretarz i wicewójt. A pobory wicewójta roczne to 120 000. 

A proszę państwa pobory 4 osób - wójta, wicewójta, sekretarza i pani Skarbnik no to 

gdzieś około prawie 500 000, więc to są takie, proszę państwa oszczędności. Jeżeli teraz 

chodzi o to, to tak jeszcze 1 sprawa, która bardziej tu już mnie też dotyczyła, ponieważ 

pan wójt powiedział, że jak ma rozmawiać z radą, kiedy radna z 28-letnim stażem, to 

jestem ja, ale panie wójcie, w tym roku już mija 31 lat, a w ubiegłym roku był jubileusz 30 

lecia. I przykro nam radnym, że pan się nawet nie zająłknął, żeby złożyć radzie z tej okazji 

życzenia, ale z tym dwudziesto ośmioletnim stażem, bo to był początek kadencji, nazwała 

mnie kłamcą i oszustem. Proszę państwa z moich ust słowo kłamca i oszust nie padło. 

Gdyby pan wójt nie grzeszył inteligencją, to zajrzałby sobie do protokółu z sesji z 

17 grudnia 2018 roku. Użyłam tam słowa, słowo okłamał i słowo skłamał. Słowo okłamał 

dotyczyło takiej sytuacji, że chodziło o wykupienie działki w Mścicach, która pozwoliłaby 

połączyć ulicę Południową z ulicą Kościelną. Budując Dom Ludowy w Mścicach rada 

miała w planie połączyć ten dom ludowy z ulicą Kościelną ze względu na to, żeby była 

wykorzystywane przez dzieci szkolne, przez dzieci przedszkolne, żeby dzieci z osiedla 

miały wewnętrzną drogę do szkoły, ponieważ jak i również w Mścicach przepraszam, to 

każdy wie. Później dalej, proszę państwa, ta droga miała jeszcze pójść, aż do Stoisławia, 

jako droga wewnętrzna. Ja sobie zdaję sprawę, że nie jest się w stanie zrobić takich 

inwestycji w ciągu roku, ale trzeba mieć plan, to trzeba mieć rozeznanie, to trzeba 

widzieć, co można zrobić w tej gminie, żeby ulżyć mieszkańcom. Później jakieś amnezje, 

że ta droga, która miała łączyć Południową z Kościelną, że to dla mnie. Proszę państwa. 

No i właśnie aha wtedy proszę państwa, powiedziałam pan mnie słowo okłamał, 

ponieważ 10 grudnia zadałam pytanie panu wójtowi. Proszę mi powiedzieć. Co z tą 

działką 200 m², z wykupem, która pozwoli na połączenie drogi Południowej z ulicą 

Kościelną. Pan wójt mi odpowiedział, że to musi jeszcze rozpoznać, no ale zrobiłam małe 

takie dochodzenie i okazało się - pytanie 10 grudnia - a okazało się, że 3 grudnia pan 
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wójt wysłał do właścicieli tej działki 200 m² działki za 7,5 tys. wysłał takie pismo - w 

związku z brakiem środków finansowych w budżecie gminy Będzino na rok 2019 na 

przeprowadzenie inwestycji remontu dróg osiedlowych w miejscowości Mścice 

informuję, iż jestem zmuszony odmówić nabycia od państwa nieruchomości gruntowej z 

działka nr 289/7 w Mścicach, przy ulicy Malinowej przeznaczonej na drogę gminną. 

Jednocześnie informuję, że dotychczasowe ustalenia ulegają unieważnieniu. I właśnie 

tego 17 grudnia, kiedy otrzymałam takie pismo od właścicieli powiedziałem, to słowo - 

pan mnie okłamał. Ale tu nie było przecież powiedzianej prawdy, a jeżeli się nie mówi 

prawdy, to co się robi? To się kłamie, a jeżeli się kłamie, to jak ludzie mówią na takiego 

człowieka? Kłamca. Proste. Druga sprawa słowo skłamał. Wywiad w Gazecie miasto. 

Redaktor pyta - proszę pana, czy będzie pan zwalniał pracowników? Nie będę. I co się 

stało? A nie zdążył jeszcze usiąść dobrze na fotel wójta, a już pierwsze. Rehabilitacja - 

nieodpowiedni pan, pod młotek. Pracownicy, pan Lubocki, pani Halama, wielu innych 

pokolei, kompetentnych pracowników, a już w ogóle to chyba szczytem, jakiejś nie wiem 

hipokryzji było to jak zwalnia 2 pracowników, którzy zrobili kampanię wyborczą. I oni z 

urzędu też zostali zwolnieni. Kierowca z 24 stażem w straży - dyscyplinarka. No i tak po 

kolei do wszystkich inwestycji. Dyrektor Przedszkola w Mścicach niedobra, więc cały czas 

się rzuca, pani dyrektor, kłody pod nogi tak to jest do dnia dzisiejszego. Jak pani dyrektor 

skończyła się kadencja, dyrektor przedszkola i miała startować na nową na drugą 

kadencję, więc oczywiście musi otrzymać ocenę, a ocena, żeby móc startować na 

dyrektora, to musi być bardzo dobra. A Pan wójt jako zwierzchnik oczywiście placówek 

wystawia ocenę dostateczną. Na szczęście, że to zależało od kuratorium jaka ocena i 

pani dyrektor wygrała ten konkurs. Poza tym proszę państwa, przez te 2 lata ostatnie 

wszyscy dyrektorzy szkół placówek oświatowych otrzymują nagrody wójta gminy. No 

niestety pani Nożykowska tej nagrody nie otrzymała. Także państwo widzicie, jak to 

wygląda. Nie udało się właśnie, konkurs wygrała, jest. Przedszkole i żłobek w Mścicach 

może startować w konkursie krajowym. To są świetnie prowadzone inwestycje, świetnie. 

A proszę państwa z moich wiadomości, to wójt był tam raz, jak pan kurator wizytował 

placówki oświatowe. Chodził dumny, że taka jest placówka i na tym, to się skończyło. I co 

proszę państwa dalej? Pani dyrektor biblioteki - niedobra. W jaki sposób? Połączyć dom 

kultury z biblioteką. Nie udało się. Radni odmówili, ale drążył temat tak długo, aż panią 

dyrektor zwolnił i słyszeliśmy państwo na sesji, kiedy pani dyrektor mówiła, jak godnie 

została pożegnana, bo pan wicewójt na drugi dzień o 08:02 wymienił zamki w bibliotece. 

Proszę państwa, czy nastał czas mierzenia swoją miarą innych? Nie rozumiem tego. Dalej 

proszę państwa, jeżeli chodzi o klub seniora i dom seniora, więc tu pod panią Stasią 

Papajewską, bo też jest niedobra tak, bo uchyliła rąbka, w jaki sposób wykorzystywany 

jest samochód. No więc kolejne, wypowiedział prowadzenie klubu seniora i domu 

seniora do końca roku, ale proszę państwa, zawisło to w próżni, ponieważ te 2instytucje 

nie miały, jakby tej instytucji nadrzędnej, miało być to przekazane dla GOPSu. Rada 

dopiero przyjęła uchwałę w marcu, czyli to wisiało wszystko w próżni. Na ostatniej 

komisji pytaliśmy pana kierownika GOPSu, czy będzie wznowiona działalność. Powiedział 

nam, że niestety no nie może dostać ludzi do pracy, bo nie chcą. A było 2 świetnych 

instruktorów, gdzie jak rozstawali się z seniorami, to seniorzy płakali, kiedy się 

rozstawali, ale na takich spotkaniach niestety nie było pana wójta, żeby powiedzieć, co 

dalej będzie w tym temacie. Mało, proszę państwa tego. To przychodzi decyzja do pana 

wójta 15 lutego, która zmienia decyzję z 23 października 2020, związane to jest z 
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covidem i nakazuje do podjęcia działalności przez dzienne domy i kluby senior, w tym 

działające w ramach programu senior plus środowiskowym domy samopomocy oraz 

warsztaty terapii zajęciowej, natychmiast otworzyć. Decyzja podlega natychmiastowemu 

wykonaniu. Proszę państwa, 4 miesiące od nowego roku styczeń luty, marzec kwiecień 

niestety te instytucje nie działają. Teraz proszę państwa dalej. Właśnie, nie wiem, jakiś 

taki jest trend do jak dyskredytacji ludzi, którzy się zasłużyli dla tej gminy, ludzi którym 

zależy na dobru tej gminy, kiedy pan Andrzej Nożykowski startował w wyborach 

uzupełniających, więc wówczas pan wójt wygłosił 2 orędzia, ale mieszkańcom obiecywał, 

że takie orędzia to będzie raz miesiącu albo nawet 2 w miesiącu. Wybory się skończyły, 

orędzia się skończyły. Jeszcze proszę państwa. Tu chciałam tylko dodać jeszcze odnośnie 

tego kłamcy i oszusta, to znów sobie sięgnęłam słownika języka polskiego. I to jest tak - 

kłamca, to jest człowiek świadomie mówiący nieprawdę. Natomiast oszust to jest osoba, 

która dla odniesienia korzyści, mówi komuś nieprawdę i robi rzeczy, które te osoby 

narażają nas stratę. Jeszcze raz oświadczam, że stricto takie słowa, jak kłamca i oszust 

nie padły z moich ust. Jest to do sprawdzenia, jest spisany protokół z 2018 roku z 

17 grudnia sesja. Gdyby pan wójt nie grzeszył inteligencją, to by najpierw sprawdził. Ale 

tu cały czas chodzi o dyskredytację radnych, dyskredytację osób, które się zaś służyły dla 

tej gminy, żeby postawić ich w bardzo złym świetle. I jeszcze proszę państwa. Cóż, 

zwracam się teraz do mieszkańców, bo grupa mieszkańców inicjatywnych pokazała 

czerwoną kartkę, ale niestety radni tej kartki sami nie utrzymają. Jeżeli państwo nie 

pójdziecie do referendum, jeżeli państwo nie zastanowicie się, w którym kierunku ma iść 

gmina i jaka ma być ta gmina proszę państwa, to niestety. My sami radni nie poradzimy 

sobie. Jest smutne, ale muszę to powiedzieć, że społeczeństwo jest w tej chwili w gminie 

rozbite, jest rozbita ta jedność. To jest napuszczanie proszę państwa, jednych na 

drugich. Ja wiem, że takim społeczeństwem się łatwiej rządzi. Straże są ze sobą 

poróżnione, dyrektorzy placówek oświatowych są ze sobą poróżnieni, sołtysi są ze sobą 

poróżnieni, bo są lepsi, równi i równiejsi. Tak wygląda dzisiaj rządzenie. I cóż może rada, 

rada proszę państwa ma tylko 2 instrumenty, którymi może wójta oceniać, w jakiś 

sposób. To jest tylko absolutorium i wotum zaufania. Szanowni Państwo absolutorium 

jest instrumentem kontroli poprzez organ stanowiący dokonuje analiz działalności 

finansowej organu wykonawczego. To potwierdzenie przez Radę Gminy, że wójt 

prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał publiczne 

pieniądze. Jest to bardzo ważne głosowanie dla wójta, ponieważ wtedy on wie, czy jego 

działania są akceptowane przez radnych, czyli przedstawicieli mieszkańców. To jest 1 

instrument, którymi radni mogą dyscyplinować wójta, a drugi to jest wotum zaufania. To 

jest coś nowego, które weszło trochę później. Wotum zaufania, to jest wyrażenie oceny 

pracy wójta, ocena przez Radę Gminy przygotowanego i przedstawionego raportu o 

stanie gminy. Zaufanie jest jedną z najważniejszych wartości. Bez zaufania, bez 

przekonania, że można wierzyć drugiej osobie nie da się dobrze funkcjonować ani w 

rodzinie, ani w biznesie, ani w grupach proszę państwa społecznych. Do przemyślenia, 

proszę państwa i naprawdę nie ma tu żadnej polityki. Nie ma tu żadnej prywaty. Jest 

dbałość tylko o gminę. Do was do państwa do mieszkańców odnosimy się. Macie szansę, 

macie szansę i nie, że nie pójdę, bo mnie to nie interesuje i nie, że nie pójdę, bo jeżeli 

mniej wiem to mi się lżej żyje. Nie można tak podchodzić do sprawy, trzeba pójść albo 

bronić albo być przeciw, bo proszę państwa, jeżeli referendum nie będzie miało kworum, 

co to znaczy? To pozostaje to, co jest, a jeżeli odpowiada mi wójt, odpowiada mi 
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rządzenie, to mam iść i zagłosować, bronić, bronić, bo ktoś chce skrzywdzić mojego 

wójta, więc bardzo proszę referendum, zbliża się wielkimi krokami. Proszę pójść do 

wyborów naprawdę od rady nie można nic więcej żądać. Rada naprawdę, rada jest 

zmęczona taką władzą. Rada jest po prostu zmęczona, a proszę państwa jak nie będzie 

rozmowy, wójt powinien łączyć ludzi, a nie dzielić i różne rzeczy przez te lata się zdarzały 

i różnie się czasem radni zwracali do wójtów, nieraz z nerwami, ale ludzie byli 

opanowani, tonowali wszystko i naprawdę była bardzo spokojnie pracowała nasza 

gmina. Ościenne gminy nam zazdrościły, że mamy spokój, że mamy ład, że się 

rozwijamy, że idziemy proszę państwa do przodu. Dziękuję serdecznie.  

1.1.326 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Dziękuję. Proszę państwa, ze względu na to, że to już jest praktycznie połowa kadencji 

także pozwalam na dłuższe wypowiedzi, jeżeli ktoś chce, proszę bardzo, tu teraz pani 

Banaszczak.  

1.1.327 Joanna Banaszczak (Radna)  

Proszę Państwa, radni i mieszkańcy naszej gminy. Nawiążę trochę tutaj do wypowiedzi 

pani Lucynki Parol. Otóż wójt Mariusz Jaroniewski we wszystkich możliwych mediach 

mówi o radnych, jacy są niedouczeni, że nie mają wiedzy merytorycznej. Wystąpiłam, 

więc do pana wójta z interpelacją z zapytaniem, pytając - na jakiej podstawie pan wójt 

twierdzi, że radni gminy Będzino są niedouczeni? Otrzymałam odpowiedź. W związku ze 

złożoną przez panią interpelacją z dnia 15 marca, zawierającą skierowane do mnie 

pytanie, na jakiej podstawie twierdzi pan, że radni gminy Będzino są niedouczeni, 

odpowiadam poniżej - Szanowna pani radna, zadając pytanie takiej treści i traktując to 

jako interpelację, sama sobie odpowiedziała pani na zadane pytanie. Może nadeszła już 

ta pora, aby w trzeciej kadencji, którą pani obecnie pełni znaleźć chwilę czasu, wziąć do 

ręki ustawę o samorządzie gminnym i w końcu przeczytać ją ze zrozumieniem. Do wójta 

wiadomości art. 24 ust. 4 u.s.g. - interpelacja dotyczy spraw istotnych, o istotnym 

znaczeniu dla gminy. Czy osoby reprezentujące organ uchwałodawczy, ich wiedza i 

doświadczenie to nie są istotne kwestie dla gminy? Czy my jako radni nie jesteśmy 

istotnymi osobami dla gminy? To państwo nas wybieraliście i my was reprezentujemy. 

Naszą służbę, chcemy wypełnić jak najlepiej, pan wójt radzi mi przeczytać ustawę o 

samorządzie ze zrozumieniem, ale czy wójt czyta ze zrozumieniem? Otóż odniosę się 

również do wypowiedzi pani Lucynki. Zarządzenie, które pan wójt wydał z dnia 1 grudnia 

2020 w sprawie określenia zasad postępowania pracowników Urzędu Gminy Będzino, w 

zakresie udostępniania radnym Rady Gminy w Będzinie informacji, dokumentów, 

wstępu do pomieszczeń, które znajdują się (...) oraz wglądu w działalność Urzędu Gminy 

Będzino. Otóż tak jak pani Lucynka (...) uznał, że, zamieszczając to zarządzenie wójt 

przekroczył swoje kompetencje wynikające z art. 33 ust. 3 i 5 tejże właśnie ustawy. 

Czyżby wójt nie przeczytał ustawy ze zrozumieniem? Odpowiedzi na interpelacje 

powinny być udzielane do 2 tygodni po złożeniu. Moja interpelacja została złożona 

15 marca. Odpowiedź dostałam 23 kwietnia. Zgodnie z tą właśnie ustawą o samorządzie, 

pan wójt powinien udzielić informacji w ciągu 2 tygodni, nie w ciągu 30 dni jak to sobie 

po prostu nie wiem swoim zarządzeniem swoim jakimś widzi mi się nie wiem stwierdził, 

że będzie odpowiadał nam w ciągu 30 dni. To również jest niezgodne z ustawą o 

samorządzie. Współpraca z wójtem jest niezwykle trudna. I nie ma do nas szacunku. I 

moje pytanie czy ma szacunek dla mieszkańców? Dziękuję.  
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1.1.328 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Dziękuję pan Adam Gołębiewski.  

1.1.329 Adam Gołębiewski (Radny)  

Dziękuję bardzo, ja może zaczną też od interpelacji. Interpelację składałem 18 marca 

tego roku i pozwolę sobie przeczytać. Składam interpelacje w imieniu własnym i 

mieszkańców miejscowości Borkowice. Interpelacja dotyczy inwestycji pt. przebudowa i 

remont drogi do węzła Borkowice na odcinku Borkowice-Śmiechów-Kładno-Pleśna w 

zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową 

S6. Etap 1 B przebudowa drogi gminnej na odcinku Borkowice-Śmiechów otrzymał 

dofinansowanie na realizacji operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oś priorytetowa WZ Zrównoważony 

transport, działanie 5.3 Budowa i przebudowa dróg lokalnych gminnych i powiatowych w 

ramach strategii ZIT dla koszalińsko-kołobrzesko-białogardzkiego obszaru 

funkcjonalnego w ramach działania. Przedmiotowy odcinek drogi zlokalizowany jest na 

obszarze województwa zachodniopomorskiego, w powiecie koszalińskim na terenie 

gminy Będzino. Interpelujący wnoszą o zmianę dotyczące przedmiotowych robót 

obejmujących przebudowę odcinka drogi gminnej nr 100004 Z od km 0+80174 w 

miejscu, w którym zakończyła się realizacja etapu 1a inwestycji w miejscowości 

Śmiechów do km 3+5 2048 tuż przed skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 3504 Z w 

miejscowości Śmiechów. Długość odcinka objętego robotami w wysokości około 2 km 

700 m, a konkretnie zmiany materiału budowlanego przeznaczonego do użycia budowy 

poboczy gruntowych ulepszonych na pobocze z kostki betonowej. Oszczędności wynikłe 

w trakcie przetargu na to zadanie to 1209619 zloty 14 gr. Część tej kwoty powinna 

pokryć zmiany dotyczące wyżej wymienionego materiału na budowę poboczy. 

Mieszkańcy są przekonani i mają pewność o tym, że polepszenie jakości wykonania 

wspomnianego pobocza w bardzo dużym stopniu wpłynie na bezpieczeństwo 

poruszających się po drodze, szczególnie pieszych, rowerzystów i innych użytkowników 

owej drogi. W załączeniu lista z 95 podpisami mieszkańców i użytkowników 

wnioskowanej inwestycji. Tak jak wspomniałem, interpelacja została złożona 15 marca. I 

23 kwietnia tego roku dostałem odpowiedź, radny Rady Gminy Będzino, pan Adam 

Gołębiewski, dotyczy interpelacja radnego pana Adama Gołębiewskiego złożona w dniu 

18.03.2020 w sprawie zmiany w realizacji zadania przebudowa drogi gminnej na odcinku 

Borkowice-Śmiechów. W odpowiedzi na pana interpelację z dnia 18 lutego 2021 roku 

data złożenia sama informuje, Panie radny Gołębiewski z poprzednią władzą 

sabotowaliście wspólnie projekt przebudowy drogi Borkowice-Śmiechów. To przez was 

budowa tej drogi jest opóźniona, to my przywróciliśmy trwałość drogi z 5 do 20 lat, 

poprzez po do pierwotnych parametrów technicznych. Proszę nie udawać przed ludźmi 

wielkiego społecznika w cudzysłowiu, bo nim pan nie jest. O sposobie realizacji inwestycji 

ja będę decydował, a nie pan, zasłaniając się mieszkańcami. Swoimi działaniami 

wyrządza pan tylko krzywdę społeczeństwu naszej gminy. I podkreślone do 

mieszkańców: wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, informuje, iż po 

zakończeniu zadania ocenimy miejsca o dużym natężeniu ruchu pieszego, możliwości 

wykonania pobocza utwardzonego materiałem typu kostka brukowa, betonowa. I jeśli 

będzie uzasadniona potrzeba, uwzględnimy koszty zadania w budżecie gminy w 

kolejnych latach. I na taką odpowiedź Szanowni Państwo czekaliśmy 36 dni. Nie wiem, 
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jaki sztab ludzi musiał się zebrać, aby udzielić takiej sensownej odpowiedzi.  

1.1.330 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Dodać chcę jeszcze, że pierwszy etap w miejscowości Borkowice do początków 

miejscowości Śmiechów został zbudowany wg pierwotnego planu, czyli liczę jeszcze 

zostało 4 lata trwałości tej drogi. Za 4 lata droga się rozsypie. Dziękuję bardzo, 

zostawiam to bez komentarza. 

1.1.331 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Dziękuję czy są jeszcze jakieś.. a tak, proszę bardzo, pani. O.  

1.1.332 Barbara Grudzień (Radna)  

(...) Pierwsze, co chciałabym tak może w formie podziękowań, chciałbym podziękować 

sołtysowi Tymienia, panu Frankowi Adamiukowi za duże poświęcenie czasu przy wycince 

drzew w Tymieniu. Tymień obecnie bardzo się rozjaśnił, bo w ubiegłym roku na ten rok 

były przeznaczone pieniądze na przycinkę drzew na terenie Tymienia, to nie tylko że 

osiedla, ale w ogóle z Tymienia w stronę Tymienicy i w tym wszystkim pomogła i jest już 

tu podziękowanie zarówno z mojej strony jak i ze strony sołtysa dla strażaków z 

Dobrzycy. Z tej strony to chciałabym nie tylko podziękować za tą przycinkę drzew 

uporządkowania tego wszystkiego, ale też i za cierpliwość do mieszkańców Tymienia, bo 

było kilka różnych sytuacji, gdzie jak to się mówi dać palec, to chcieliby całą rękę. Za to 

bardzo serdecznie dziękuję. Proszę państwa, chciałabym też podziękować radzie 

sołeckiej za dopełnianie pomału małymi kroczkami tego placu zabaw. Bo już jest tam 

sfinansowana przez tzw. wiatraki huśtawka dwuosobowa. Sołectwo przeznaczyło 

pieniądze na zakup serca na nakrętki, już pomału się zaczyna napełniać, czyli jest to 

inwestycja fajna i na pewno się sprawdzi w Tymieniu i to też właśnie członkowie rady 

sołeckiej to po prostu tam tą inwestycje po prostu robili przy tym, żeby to stało i jakoś 

wyglądało. Teraz wracamy już do tych, może troszeczkę innych gorszych spraw. 2 lata 

temu jeszcze były w Tymieniu tzw. te prace społeczne użyteczne i pracownicy byli przez 

GOPS zatrudniani z Koszalina przez urząd pracy. W ubiegłym roku, już tego nie było, ale 

na Tymień jeszcze od czasu do czasu było tak, że były dwie panie przychodziły i czasami 

ten Tymień przeszły i trochę posprzątały. Ten rok jest tragiczny. Tego terenu, gminnego 

jest trochę, bo jest dom ludowy jest boisko. Terenów tych trochę jest gminnych, drogi 

gminne również no po prostu, gdzie by nie spojrzeć, to są papiery butelki i po prostu 

Tymień zaczyna trochę zarastać brudem. Są niektóre wspólnoty, gdzie oprócz tego, że 

tam trochę sprzątną przy swoim terenie, to idąc też i zbiorą te śmieci, ale proszę 

państwa Tymień zaczyna zarastać brudem. Z tego, co wiem, to prawdopodobnie około 

10 osób zatrudnionych na tych pracach społeczno użytecznych. Prawdopodobnie 1 pani 

jest przypisana, jak gdyby do domu seniora i tam robi porządki, ale teren Tymienia po 

prostu jest bez jakiejkolwiek pomocy ze strony gminy, żeby to troszeczkę wyglądało 

inaczej. To jest 1 sprawa. I tu też byłby apel z mojej strony i ze strony mieszkańców, żeby 

jednak gmina przyczyniła się do tego, żeby kogoś od czasu do czasu puścić i ten teren 

wyczyścić trochę te papiery i ten brud zniwelować. Druga sprawa proszę państwa, jeżeli 

chodzi o wnioski, jakie były chodzi mi o pieniądze, które były przeznaczane 5 000 000 na 

tereny popegeerowskie. Można było napisać wniosek do 5 000 000 nie mniej niż tam 

chyba 50. I była nasza sugestia, żeby te pieniądze przeznaczyć na oczyszczalnie, 

kanalizację oczyszczalnie w ogóle w Tymieniu. No niestety wyszło, jak wyszło. Pan wójt 
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zdecydował inaczej i te pieniądze zostały wnioski przeznaczone na 3 wnioski .1 wniosek 

to jest około 1 900 000, chyba na drogę w Tymieniu, gdzie miały być z innych funduszy, 

co się okazało, że jednak ta droga z innych funduszy nie jest robiona i został napisany 

wniosek na tą drogę w Tymieniu 1 520 098 zł 27 gr. Na kanalizację zostało przeznaczone 

1 929 901 zł 73 gr i zostało przeznaczone na remont budynku świetlicy w Strachominie. 1 

550 000, gdzie teraz właśnie do tego tu wracam. W zarządzeniach wójta i informacjach o 

tym, co w zadaniach bieżących jest wprowadzony taki punkt pkt 3 literka c, że są tutaj 

zadania remont świetlicy wiejskiej w Strachominie w celu utworzenia świetlicy tradycji 

rybackich. Zostało wybrane do realizacji w ramach lokalnej strategii rozwoju Mieleńskiej 

Lokalnej Grupy Rybackiej i przekazane do oceny administracyjnej zarządu Województwa 

Zachodniopomorskiego. Tak to wygląda, jakby się dwie sprawy remontu tej świetlicy 

dublowały. W tym wniosku z tych 5 000 000 jest tutaj taki pierwszy zapis przebudowa i 

modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Strachominie, inwestycja obejmuje zmianę 

programu funkcjonalno-użytkowego budynku przystosowane do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. Jeżeli my mówiliśmy o tym, że pan wójt chce przenieść ŚDS do 

Strachomina i dlatego przeznacza takie duże pieniądze i tam te różne przemiany robić 

przedszkole do obecnego GOPSu, GOPS do chyba przedszkola, to pan wójt tam mówił, 

że to jest zakłamanie, to wynika z tego wniosku, że jednak nie do końca, bo jest zapisane 

wyraźnie, że do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a w zarządzeniach swoich i w 

tych sprawach bieżących tak jak przeczytałam, literka c mówi o tym, że są składane na 

remont do grupy rybackiej, a w literce k też państwu przeczytam "w oczekiwaniu na 

rozstrzygnięcie pozostają wnioski złożone do funduszu przeciwdziałania covid dla gmin z 

przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały 

PGR-y zostały wyznaczone już tylko 2 pozycje, czyli remont i przebudowa drogi gminnej 

w miejscowości Tymień, projekt i wykonanie sieci kanalizacyjnej dla miejscowości 

Tymień. Czyli z tego wynika, że wniosek na 1 550 000 został już nie wiem, czy 

rozstrzygnięty negatywnie, czy po prostu wycofany od tak, bo na tą świetlicę zostało 

złożone do grupy rybackiej wniosek o pieniądze. Czy my to mamy traktować teraz, że z 

tych 5 000 000, 1 550 000 zostało po prostu przekreślone i już nie będziemy mogli z tego 

skorzystać, bo w tych informacjach z tych informacji wynika, że tego wniosku już nie ma. 

Tylko nie wiem, czy zostało to odrzucone już wyżej podczas przeglądania, czy po prostu 

wójt tego już tutaj nie ujął, bo w innym miejscu stara się o te pieniądze, a cały czas było 

mówione, żeby te pieniądze przeznaczyć na Tymień, na sieć kanalizacyjną i na 

oczyszczalnię. Ja nie omieszkam złożyć interpelację w tej sprawie, żeby uzyskać 

konkretną odpowiedź po prostu dane, które otrzymujemy jeszcze 2 miesiące temu, 

dostaliśmy informację, że złożone 3 wnioski. W tej chwili wynika z zadań bieżących, że już 

zostają tylko 2 wnioski i 1 550 000 nam przechodzi obok. Poczekam zobaczę, jaką 

otrzymam odpowiedź. Dziękuję bardzo.  

1.1.333 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Dziękuję, Pani Basiu, proszę bardzo, czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo pani 

Eugenia Imbiorowska.  

1.1.334 Eugenia Imbiorowska (Radna)  

Ja chciałam może tylko uzupełnić, że ja złożyłam interpelacje, z jakich środków będzie 

pan wykonywał te przekształcenie tych wszystkich obiektów i otrzymałam na to 

odpowiedź, że to wszystko jest zależne od dofinansowania, jakie otrzymają, dziękuję. 
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1.1.335 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Dziękuję, proszę bardzo, pan Tomasz Baczyński podnosił rękę. 

1.1.336 Tomasz Baczyński (Radny)  

Jak trzeba to oczywiście coś powiem. Chciałbym, jak już jestem przy przy głosie, zwrócić 

uwagę na plac zabaw, który znajduje się przy przedszkolu, to nie jest plac przedszkolny, 

a to jest ten gminny. Są tam niektóre zabawki połamane, pouszkadzane. Ja się 

dowiadywałem u wykonawcy tego placu, jest możliwość uzyskania części zamiennych. To 

są nieduże pieniądze, po prostu wystarczy to zamówić co tam jest urwane. Prosiłbym o 

przyjrzenie się tej sprawie. Tam jeszcze taka ławka, która została zdemontowana, jest 

sam szkielet, a po prostu te całe siedzisko gdzieś przepadło. Również prosiłbym o 

uprzątnięcie tego terenu wokół Będzina, są tam porozwalane puszki na tym placu są 

jakieś butelki. Dziwne, także prosiłbym, żeby troszeczkę zadbać o to miejsce dziękuję. 

1.1.337 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Dziękuję, proszę bardzo, pani Najdzion.  

1.1.338 Krystyna Najdzion (Radna)  

Dziękuję ja wracam do wypowiedzi poprzednich, omijając pana Tomka, więc wspieram 

wszystkich, którzy się wypowiadali przede mną i popieram popieram, bo też dotknęło 

mnie to bardzo w Strachominie, co były pieniądze do wzięcia, a nie zostały po prostu 

zagospodarowane i projekt nie został podpisany. Mam notatkę z tego spotkania, było to 

spotkanie towarzyskie niby, nie można było protokołować, ale akurat mam i zaraz za 

chwilę przeczytam, jak było, jak no zostaliśmy oszukani, zostaliśmy oszukani ze względu 

na to, że mieliśmy obiecane, że nie będzie tego rewitalizacji Strachomina, ale będzie 

remont, będzie droga od jedenastki. Pierwszy etap, drugi etap. Dziur nie można na 

zakręcie od jedenastki załatać, a gdzie 1 i 2 etap. Więc wtedy na tym spotkaniu było nas 

było nas spora grupa ludzi, to było w lutym 2019 i na prośbę mieszkańców i moim, bo po 

prostu ja chciałam, żeby mieszkańcy usłyszeli od razu od pana wójta, dlaczego nie może 

być ta rewitalizacja. A wójt i jego zastępca poinformowali, że nie mają zamiaru 

podpisywać umowy o dofinansowanie rewitalizacji Strachomina. Kilkakrotnie podkreślali 

fakt, że żaden argument nie przekona ich do zmiany decyzji, wójt nawet między tymi 

zdaniami użył słów, nie przyjechaliśmy tu bleblać, co mnie to akurat też bardzo dotknęło, 

bo jak można się tak do mieszkańców odzywać. Celowo wprowadził mieszkańców w 

błąd, mówiąc, iż w budżecie gminy środki na wkład własny nie są zabezpieczone, tym 

samym wymusił wręcz dobrowolną rezygnację mieszkańców z projektu w zamian za 

obiecujące, remont budynku świetlicy we własnym zakresie ze środków gminy oraz 

remont drogi Strachomino-Tymień. Na prośbę wójta, spotkanie miało charakter 

nieoficjalny, ale mówię no stało się oficjalnym, bo po prostu to wymaga, żeby to światło 

dzienne ujrzało te wiadomości, jakie nas wtedy właśnie dotknęły. Mieliśmy, jak 

usłyszałam w budżecie, te pieniążki to bardzo się ucieszyłam, no bo pomyślałam, że to 

będą te obiecane na remont świetlicy, no ale w drugiej już w drugich dniach już 

usłyszałam, jakie są zamiary. Co prawda pan Maśliński mnie bardzo skrytykował za to, 

jak zapytałam, czy to prawda. Ale ja to mówię, ja to przecierpie i uważam, że nie będę 

tego komentować. A dzisiaj to już przeszło moje oczekiwanie, to co usłyszałam jako 

komisja, skarg, wniosków i petycji, bo żeby wójt petenta i płatnika podatków potraktował 

o ścianę, po prostu bez komentarza dziękuję.  
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1.1.339 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Dziękuję, czy są jeszcze jakieś pytania w wolnych wnioskach? Proszę bardzo, pani Parol,  

1.1.340 Lucyna Parol (Radna)  

Tu jest właśnie w tym działalności między sesjami jest takie ogłoszenie przetargu na 

budowę PSZOK. Szanowni Państwo, no właśnie tu jest jeszcze 1 dowód na to, że wójt 

podejmuje sam decyzję, gdzie ten PSZOK będzie, ponieważ rada podejmowała uchwały, 

ale taką intencyjną o budowie PSZOKu na terenie gminy, ale rada nie podejmowała 

uchwały o tym, gdzie ma być ten PSZOK umiejscowiony. Radni stracili cały dzień, jeździli 

po terenie szukali miejsca, Mścice bo najpierw było, że w Tymieniu, tak więc później w 

Mścicach też nie odpowiada no i że Będzino. Ale rada nie podjęła uchwały, gdzie ma być 

umiejscowiony PSZOK. Ta inwestycja jest tylko i wyłącznie podjęta przez pana wójta, tak 

jak zresztą i wiele innych, że po prostu podejmuje sobie sam tak jak napisał do pana 

Adama Gołębiewskiego, że realizacje to robi sam, tak więc nikt ma się w to nie wtrącać. 

Nie bardzo rozumiem właśnie, w którym to kierunku idzie i dlaczego tak się dzieje. 

Dziękuję bardzo.  

1.1.341 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Dziękuję, proszę bardzo, czy jeszcze chciałby ktoś zabrać głos. Nie widzę, proszę 

państwa, może ja jeszcze chciałbym się odnieść do wolnej trybuny. Powiem krótko - 

przykro i wstyd, że w naszej gminie doszło do takiej sytuacji, oby to się nie stało 

standardem przyjmowania petentów, bo no po prostu przykro. Nikt nie powiedział temu 

panu nawet chyba przepraszam. Ten pan musiał przyjść nawet do rady do radnych 

przedstawić sprawę. Także chyba ja powiem, przepraszam temu panu, że doszło do 

takiej sytuacji. Dziękuję. 

Pkt. 10. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 05:26:31 – 05:27:29 

1.1.342 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Proszę państwa, wolne wnioski zapytania, zakończyliśmy pkt 10 ustalenie tematów i 

terminu kolejnej sesji. I tak, planowana sesja jest na koniec maja, początek czerwca. I 

tutaj tematy no więc ład i porządek, raport komendanta policji i ochrony 

przeciwpożarowej, stan przygotowań inwestycji gminnych, bo nie wiadomo jeszcze 

mamy zaszłą informację z działalności domu kultury i biblioteki. Zobaczymy, jak to 

wyjdzie. A i jeszcze został GOPS, także to wyjdzie w trakcie, proszę bardzo, czy jeszcze 

jakieś macie tematy na przyszłą sesję do zaproponowania? Nie ma, dziękuję pkt 11 

zamknięcie obrad. 

Pkt. 11. Zamknięcie obrad. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 05:27:30 

Opracował: Mateusz Dębowski 

Data sporządzenia: 01.07.2021 r. 


