Rada Miejska
w Rakoniewicach
PROTOKÓŁ Nr XI/2015

z XI nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się
w dniu 27 października 2015 r., w Urzędzie Miejskim Gminy Rakoniewice, Osiedle
Drzymały 25.
Obrady rozpoczęto w dniu 27 października 2015 r., o godz. 9:00,
zakończono w dniu 27 października 2015 r., o godz. 10:00.
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji wzięło udział 15 radnych,
nieobecnych – 0 radnych.
Radni nieobecni, a nieusprawiedliwieni na podstawie § 3 ust. 2 uchwały Nr XV/155/2003
Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 29.12.2003 r.:
-0
Radni nieobecni – usprawiedliwieni :
-0
Spoza Rady udział w sesji wzięli :
1. Gerard Tomiak – Burmistrz Rakoniewic,
2. Arkadiusz Pawłowski – Zastępca Burmistrza Rakoniewic,
3. Jarosław Marciniak – Sekretarz Gminy,
4. Teresa Kmiecik – Skarbnik Gminy.
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Ewidencja uchwał przyjętych na sesji
Przyjęto uchwały
Na której stronie
Nr uchwały
protokołu

XI/57/2015

Ewidencja sprawozdań z wykonania uchwał
Rady
Sprawozdanie z wykonania uchwał
Nr uchwały, której
Na której stronie
dotyczy sprawa
protokołu

8 - 10

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Rakoniewicach.
4. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie :
a. zabezpieczenia w budżecie Gminy Rakoniewice na rok 2016 środków
finansowych na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej
nr 3569P na odcinku Rakoniewice – Łąkie – granica powiatu”, w ramach
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016
– 2019”.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie obrad.
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Przebieg XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Rakoniewicach
z dnia 27 października 2015 r.
Pkt 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia

sesji

dokonał

Krzysztof

Krawczyk

–

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Rakoniewicach. Powitał radnych, zaproszonych gości i pozostałe osoby obecne na sesji.
Przewodniczący poinformował, że sesja zwołana została na wniosek Burmistrza, zgodnie
z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (wniosek stanowi
załącznik nr 1 do protokołu).
Stwierdzając prawomocność obrad Przewodniczący poinformował, że na ustawowy skład
15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada może
obradować i podejmować uchwały.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Pkt 2. Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zgłosić wniosek o zmianę
porządku obrad.
Nie zgłoszono żadnych

wniosków, w związku z czym Przewodniczący odczytał

obowiązujący porządek obrad.
Pkt 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej w Rakoniewicach.
Protokół Nr X/2015 z X sesji VII kadencji Rady Miejskiej został przesłany radnym e’mailem,
wyłożony był do wglądu wcześniej w biurze Rady oraz przed sesją.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do treści protokołu.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z X sesji.
W głosowaniu nad przyjęciem protokołu wzięło udział 15 obecnych na sesji radnych.
Za przyjęciem protokołu głosowało - 15 radnych;
przeciwko - 0 radnych;
wstrzymało się - 0 radnych.
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Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła protokół z X sesji Rady.

Pkt 4. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z radnych chciałby zgłosić zapytanie, interpelację lub
wniosek.
Radny W. Bazan zapytał, dlaczego nie jest wykonywany drugi etap drogi z Wielichowa
w kierunku Tarnowy, tylko środki zostają przeniesione na drogę do Łąkiego. Radny
nadmienił, że radni powiatowi informowali go, że środki te pochodzą z inwestycji drogowej,
jaka miała zostać wykonana na odcinku do Kobylnik.
Burmistrz odpowiedział, że wie o nieoficjalnych rozmowach samorządu grodziskiego
z samorządem powiatowym, ale zaproponowane rozwiązania finansowe nie zostały
zaakceptowane. Burmistrz Grodziska zadzwonił do Burmistrza z pytaniem, czy w przypadku,
gdyby nie chciał partycypować w kosztach budowy drogi w Kobylnikach my – jako Gmina
Rakoniewice chcielibyśmy, wraz z Powiatem, aplikować o środki zewnętrzne. Burmistrz
wyraził chęć skorzystania z takiej możliwości, chociaż na spotkaniu Wójtów i Burmistrzów
ze Starostą jasno powiedziano, na jaką Gminę jest teraz kolej (w poprzedniej kadencji była
realizowana bardzo duża inwestycja na drodze powiatowej na terenie naszej Gminy. Inne
samorządy również oczekują na dofinansowanie). Starosta zaproponował jednak ten odcinek
drogi i taka jest propozycja Powiatu. To my mamy być partnerami Powiatu Grodziskiego.
Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji Rady Powiatu i również dziś, na
sesji powiatowej, ma być podjęta uchwała w tej sprawie. Burmistrz dodał, że droga do
Łąkiego, to najgorsza utwardzona droga powiatowa, jaka znajduje się na terenie naszej
Gminy. Drugim najgorszym odcinkiem jest droga z Rakoniewic do Tarnowy.
Radny W. Bazan zauważył, że niedokończony odcinek drogi z Wielichowa również jest
w fatalnym stanie. Ponadto powstają tam trzy nowe firmy, dzieci dowożone są tamtędy do
szkoły.
Burmistrz powiedział, że nie wie, dlaczego Powiat zaproponował ten, a nie inny odcinek
drogi, ale zapewne w grę wchodzi punktacja i ocena wniosku (bardzo wysoko punktowane
jest to, że odcinek tej drogi łączy się z drogą krajową, poprawa bezpieczeństwa). Dodał, że
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zysk finalny to inwestycja wykonana na terenie naszej Gminy za 6 mln zł (nasz wkład to 1,5
mln zł i być może po przetargu okazać się niższy). Zdaniem Burmistrza należy z tego
skorzystać.
Radny W. Bazan przypomniał, że na zebraniu przedwyborczym, w którym Burmistrz także
uczestniczył, Starosta tłumaczył, że droga w kierunku Wielichowa będzie wykonywana
etapami.
Burmistrz zauważył, że tak się dzieje. Pierwszy etap jest realizowany teraz. Dodał,
że w Elżbiecinach realizowana była droga przez wieś trzyetapowo i też nie rok po roku,
w związku z tym poprosił radnych o cierpliwość. Burmistrz powiedział, że z punktu widzenia
mieszkańców naszej Gminy ważniejsze są te odcinki dróg powiatowych, o których już
wspominał tj. Rakoniewice – Łąkie i Rakoniewice – Tarnowa.
Następnie głos zabrał Jarosław Marciniak – Sekretarz Gminy. Wyjaśnił, że program, do
którego Powiat będzie aplikował o środki na tę inwestycję to tzw. schetynówka, gdzie
wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 3 mln zł i nie więcej niż 50% wartości
inwestycji. Wartość odcinka, który ma być wykonywany to 6 mln zł, zatem idealnie się to
wpisuje w otrzymanie maksymalnego dofinansowania. Ważne jest także punktowanie
wniosku.
Radny W. Bazan stwierdził, że w przypadku odcinka, o którym on mówi jest taka sama
sytuacja (stąd jego realizacja została podzielona na dwa etapy).
Burmistrz zaznaczył, że to Zarząd Powiatu Grodziskiego należy zapytać o to, dlaczego
wybrali ten odcinek drogi.
Radna W. Janczak zapytała czyja jest droga w Augustowie w kierunku Rataj (tzw.
Orzechówka) i jeśli gminna, to kiedy będzie wykonywana.
Burmistrz odpowiedział, że jest to droga gminna, ale póki co nie będzie ona wykonywana
(rozmawiał w tej sprawie z właścicielami firmy IKO). Będzie tak, jeśli w takich przypadkach
nie dojdzie do współpracy przedsiębiorców prywatnych z samorządem.

5

Radna W. Janczak stwierdziła, że w takim przypadku należy tę drogę zamknąć, ponieważ nie
nadaje się do użytkowania.
Radny D. Wajs powiedział, że jest to przesadne stwierdzenie, ponieważ zna ten odcinek
i widział drogi w znacznie gorszym stanie.
Radny W. Borowski zapytał, czy wykonanie drogi do Łąkiego nie będzie kolidowało
z budową ścieżki Wioska – Rakoniewice oraz czy ta druga inwestycja rozpocznie się jeszcze
w tym roku.
Burmistrz odpowiedział, że nie będzie to kolidowało. Dalej przypomniał w jaki sposób, na
wniosek mieszkańców, zmieniono projekt budowy ścieżki z Wioski do Rakoniewic, co
znacznie podrożyło inwestycję i opóźniło jej wykonanie.
Sekretarz przypomniał, że wartość inwestycji, o której wspomniał radny W. Borowski to
2 mln zł, tymczasem Gmina obecnie ma na ten cel zabezpieczone tylko 600.000 zł.
Radny M. Maćkowiak stwierdził, że każdy mówiąc o danej drodze ma rację, jednak odkąd
sprawuje funkcję radnego, cały czas była mowa o drodze do Łąkiego. Zdaniem radnego jest
to bardzo ważny odcinek, który pełni swego rodzaju funkcję obwodnicy, w związku z tym
uważa, że radni powinni się nad tą inwestycją pochylić.
Sekretarz J. Marciniak powiedział, że tworząc przyszłoroczny budżet trzeba będzie
zdecydować, czy najpierw, z własnych środków, kończyć inwestycje, które już częściowo są
wykonane (jak ścieżka Wioska – Rakoniewice), czy wykonywać inwestycje, na które jest
szansa otrzymania środków zewnętrznych. Przy okazji Sekretarz nadmienił, że jutro wraz
z Burmistrzem, będzie prowadził rozmowy nt. możliwości pozyskania dofinansowania
z programu LEMUR, na budowę żłobka i przedszkola.
Burmistrz przypomniał, że ciężko pozyskać środki z Powiatu, dlatego należy tę możliwość
wykorzystać.
Głos zabrała radna G. Cielecka. Poruszyła dwie kwestie :
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1. przypomniała o niedokończonym odcinku ścieżki w Rostarzewie, który skutkuje brakiem
bezpiecznego dojścia do firmy INDROL (inwestycja GDDKiA);
2. zapytała, czy w tej kadencji będzie wykonana najgorsza w całej Gminie droga, przy której
nie było wykonywane nic przez ostatnie 50 lat tj. w miejscowości Cegielsko.
W sprawie budowy drogi w Cegielsku Burmistrz powiedział, że chciałby, aby ta droga, w tej
kadencji, była wykonana. Co do dokończenia inwestycji przy firmie INDROL, Burmistrz
powiedział, że jest możliwość wybudowania tego odcinka w pasie drogi krajowej (nie byłoby
zatem konieczności kupowania gruntów itd.). Wyjaśnił, że poczeka, aż dojdzie do zmiany na
stanowisku dyrektora Generalnej Dyrekcji w Poznaniu i wówczas uda się na rozmowę.
Aktualnie o wszystkim decyduje Centrala w Warszawie. Burmistrz dodał, że nie chciałby, aby
ta inwestycja była wykonana w całości ze środków gminnych, ponieważ nasz samorząd
partycypuje w kosztach budowy dróg i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach krajowych,
wojewódzkich i powiatowych, warto więc powalczyć o jakieś wsparcie z zewnątrz.
Radny D. Wajs zapytał o brakujący odcinek ścieżki rowerowej z Rakoniewic w kierunku
Ruchocic.
Burmistrz odpowiedział, że ten temat również będzie przedmiotem rozmowy w GDDKiA.
Wyraził nadzieję, że zostanie uznane za konieczne dobudowanie tego odcinka ścieżki, aby
połączyć kilkudziesięciokilometrową trasę, którą można bezpiecznie przejechać rowerem.
Burmistrz zauważył, że Gmina Rakoniewice wydała zbyt dużo środków na inwestycje
realizowane wspólnie z GDDKiA, żeby nie zostało to dokończone.
Radny D. Wajs zapytał, czy Burmistrz próbował rozmawiać z Posłami poprzedniej kadencji
o niektórych inwestycjach, czy mają oni jakiś wpływ na ich wykonywanie.
Burmistrz odpowiedział, że rozmowy takie były prowadzone, ale Posłowie, po interwencji
w ministerstwie, wiedzieli mniej niż Burmistrz. Powracając do sprawy GDDKiA Burmistrz
przypomniał, że za czasów dyrektorowania P. Napierały inwestycje sukcesywnie były
realizowane (i kończone). Po zmianie (niejednokrotnej : M. Styczeń, R. Sikora) na
stanowisku dyrektora wszystko się zmieniło.
Radny D. Wajs zapytał jaka jest argumentacja Generalnej Dyrekcji.
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Burmistrz wyjaśnił, że obecnie Centrala GDDKiA w Warszawie zabroniła dyrektorom
generalnym podpisywania jakichkolwiek umów o partnerstwie z samorządami lokalnymi, co
było praktykowane i z czego nasza Gmina również skorzystała (w ciągu ostatnich kilkunastu
lat na inwestycje przy drogach krajowych nasza Gmina wydała około 4 – 5 mln zł).
Sekretarz przypomniał, że jedyne, co udało się w ostatnim czasie załatwić, to postawienie
świateł w Ruchocicach.
Radna W. Janczak potwierdziła, ale zauważyła, że światła zamontowano w wąskim chodniku
i obecnie trudno jest nawet przejechać rowerem.
Sekretarz odpowiedział, że Gmina już interweniowała w tej sprawie.
Radny R. Siemieńczuk zapytał, czy na ul. Gościeszyńskiej w Rostarzewie można by zebrać
z pobocza około 60 cm piasku, żeby woda miała gdzie spływać z asfaltowej drogi, z której
korzystają także piesi.
Radna W. Janczak przypomniała, że prosiła o oznaczenie przejścia dla pieszych na
skrzyżowaniu ulic Powstańców, Drzymały i Lipowej w Ruchocicach.
Więcej radnych nie zabrało głosu.
Pkt 5. Podjęcie Uchwał:
A) Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Rakoniewice na rok
2016 środków finansowych na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3569P na odcinku Rakoniewice – Łąkie – granica powiatu”, w ramach
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”
przedstawił Jarosław Marciniak – Sekretarz Gminy.
Najpierw Sekretarz przedstawił autopoprawki do projektu uchwały (autopoprawki stanowią
załącznik nr 3 do protokołu).
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Radni nie zgłosili żadnych pytań do przedstawionych autopoprawek, wobec czego
Przewodniczący Rady poddał przyjęcie autopoprawek pod głosowanie.
Nad przyjęciem autopoprawek głosowało 15 obecnych radnych :
za przyjęciem autopoprawek głosowało - 15 radnych;
przeciwko – 0 radnych;
wstrzymało się – 0 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że autopoprawki do projektu uchwały zostały przyjęte.

Dalej Sekretarz przedstawił projekt uchwały z uwzględnieniem przyjętych autopoprawek.
Wojewoda Wielkopolski ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań proponowanych do
realizacji w roku 2016 w ramach Programu Wieloletniego pn. „Programu rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Projekt dotyczący przebudowy
drogi powiatowej może uzyskać dofinansowanie, a Powiat Grodziski jest podmiotem
uprawnionym do złożenia wniosku. Wymogiem formalnym, który musi zostać spełniony w
dniu złożenia wniosku jest zabezpieczenie środków na realizację projektu. Warunki, jakie
zostały określone w dokumentach dotyczących w/w programu zakładają konieczność
zabezpieczenia środków własnych, na realizację projektu na 2016r. (rok, w którym inwestycja
musi zostać zrealizowana).
Inwestycja będzie realizowana przez Powiat Grodziski w partnerstwie z Gminą Rakoniewice.
Całkowita wartość projektu wynosi: 5 919 873,36 zł, z czego:
- dofinansowanie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: 2 959 936,00 zł
- środki Powiatu Grodziskiego: 1 459 937,36 zł,
- środki Gminy Rakoniewice: 1 500 000,00 zł.
W projekcie uchwały wyraża się zgodę na realizację zdania inwestycyjnego pod nazwą
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3569P na odcinku Rakoniewice – Łąkie – granica
powiatu”, w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016 – 2019”. Zobowiązuje się zabezpieczyć w budżecie Gminy Rakoniewice na rok
2016 środki finansowe na dofinansowanie realizacji ww. projektu w wysokości 1.500.000 zł.
Radny D. Wajs zapytał, dlaczego uchwała ta podejmowana jest tak późno, skoro wnioski
można składać od 01 do 31 października br., a samo ogłoszenie naboru nastąpiło we
wrześniu.
9

Burmistrz odpowiedział, że tak naprawdę pytanie to należy skierować do Zarządu Powiatu.
Wyjaśnił, że stało się tak prawdopodobnie dlatego, że jeszcze w zeszłym tygodniu
prowadzone były intensywne rozmowy Starosty z Burmistrzem Grodziska Wlkp.
Radny W. Borowski zapytał, czy projekt obejmuje tylko wymianę nawierzchni, bez budowy
ścieżki.
Sekretarz odpowiedział, że w grę wchodzi przebudowa drogi, bez budowy ścieżki, z tym, że
na odcinkach Łąkie i Adolfowo (w samych miejscowościach) przewiduje się budowę
chodników, a także budowę ronda lub tzw. szykanów w Łąkim.
Radni nie zgłosili więcej pytań ani żadnych wniosków.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Nad projektem uchwały głosowało 15 obecnych radnych :
za przyjęciem projektu uchwały - 14 radnych;
przeciwko – 0 radnych;
wstrzymało się – 1 radny.
Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały został przyjęty.
Uchwała Nr XI/57/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie Gminy
Rakoniewice na rok 2016 środków finansowych na realizację projektu pod nazwą
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3569P na odcinku Rakoniewice – Łąkie – granica
powiatu”, w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016 – 2019” stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Pkt 6. Wolne wnioski i informacje.
Radny P. Koza poinformował, że wspólnie z Sekretarzem rozmawiał z dyrektorem Dróg
Powiatowych na temat wymalowania pasów w Wiosce. Dyrektor poinformował radnego, że
mógłby to wykonać, ale nie ma na to środków (zasugerował, żeby radny zwrócił się z tą
sprawą do Starosty).
Sekretarz odpowiedział, że są tam również inne, drobne prace do wykonania na drogach
gminnych, które mają być, w najbliższy czasie, przez Gminę zrobione.
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Radny P. Koza zauważył, że pasy mają być wymalowane na drodze powiatowej.
Przypomniał, że ta kwestia była poruszona na posiedzeniu komisji bezpieczeństwa
w kwietniu br. Policja pozytywnie zaopiniowała tę prośbę, ale do tej pory nic w tej sprawie
nie zostało zrobione. Radny dodał, że patrząc z perspektywy bezpieczeństwa jest to priorytet.
Radny W. Borowski poinformował, że przy drodze powiatowej Gola – Narożniki, od lipcowej
wichury leży bardzo dużo gałęzi. Radny dwa razy dzwonił w tej sprawie do Powiatu
i obiecali, że to uprzątną. Stwierdził, że przy opadach śniegu nie będzie miejsca, aby go
zepchnąć na pobocza.
Burmistrz poinformował, że podobna sytuacja była ze zbitym lustrem na drodze krajowej
w Rostarzewie. Gmina zwróciła się do GDDKiA o zamontowanie nowego, ale trzeba było
czekać trzy tygodnie, ponieważ okazało się, że Generalna Dyrekcja nie ma środków
w budżecie na zakup tego lustra.
Radny D. Wajs zapytał, co w sprawie apelu samorządu Powiatu Grodziskiego dotyczącego
wsparcia finansowego w 2016 r. SP ZOZ w Grodzisku Wlkp.
Burmistrz odpowiedział, że w przyszłym roku szpital potrzebuje na wyposażenie około 1,5
mln zł. Nasza Gmina miałaby wesprzeć szpital kwotą ok. 400.000 zł. W dniu 08.10.2015 r.
spotkali się w tej sprawie samorządowcy powiatu grodziskiego, a 10.10.2015 r. odbyło się
spotkanie z Zarządem Powiatu. Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Grodziskiego
wypracowali wspólne stanowisko, w którym jednoznacznie deklarują odstąpienie od
dalszego, tak znacznego finansowania prac związanych z remontem i zakupem sprzętu czy
wyposażenia szpitala, ponieważ wykracza to poza możliwości finansowe Gmin. O ile Gmina
Grodzisk Wlkp. i Rakoniewice mogłaby w jakimś stopniu wesprzeć szpital, o tyle pozostałe
Gminy nie dysponują środkami (a już absolutnie nie takimi, o których w piśmie wspomina
dyrektor szpitala – B. Szumska). Wprawdzie to Rady Gmin będą o tym decydowały
i podejmowały stosowne uchwały w tej sprawie, bądź nie, jednak stanowisko Burmistrzów
i Wójtów jest takie, że nie zaproponują radnym do przyszłorocznego budżetu zabezpieczenia
środków w takiej wysokości, o jaką wystąpił Powiat. Burmistrz nadmienił, że spotkanie
samorządowców z Zarządem Powiatu było trudne. Wiele kwestii zostało na nim
wyartykułowanych, również oczekiwania ze strony samorządowców gminnych do Zarządu.
Burmistrz zauważył, że przeznaczanie środków na wyposażenie szpitala nie jest obowiązkiem
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Gmin, a nasi mieszkańcy nie tylko korzystają ze szpitala w Grodzisku Wlkp. Zdaniem
Burmistrza na niekorzyść tych placówek wpływa to, że już od wielu lat nie ma rejonizacji.
Samorządowcy mieli żal do Zarządu Powiatu, że ten nie podjął żadnych działań, ani starań,
żeby kwestie finansowania rozbudowy i wyposażenia szpitala spróbować oprzeć o inne
rozwiązanie finansowe niż komercyjny kredyt.
Radny D. Wajs zauważył, że skoro apel był wystosowany do radnych, to czy Rada w jakiś
sposób nie powinna podjąć decyzji i dać odpowiedź.
Burmistrz powtórzył, że Burmistrzowie i Wójtowie odpowiedzieli już, że nie znajdują
środków w przyszłorocznych budżetach na wsparcie szpitala.
Radny P. Koza zauważył, że Powiat nie jest zobligowany do budowy szpitala. Nadmienił przy
okazji, że po co nam taki szpital, skoro z dziećmi musimy jeździć na oddział do Wolsztyna,
na pogotowie również do Wolsztyna a na chirurgię do Nowego Tomyśla. Zdaniem radnego to
szpital, który generuje tylko koszty.
Burmistrz przypomniał, że już kilka lat temu, na poziomie Urzędu Marszałkowskiego, była
mowa o tym, aby szpitale się specjalizowały.
Radny D. Wajs zapytał, jak wygląda sprawa ulicy Cmentarnej w Rakoniewicach.
Sekretarz Gminy odpowiedział, że cały czas prowadzone są rozmowy z Agencją (zmienił się
pracownik, który zajmował się tą sprawą). Wykonywany jest projekt, plan zagospodarowania
przestrzennego a wniosek – zapotrzebowanie na środki finansowe - został już złożony.
Wartość kosztorysowa to ok. 1 mln zł.
Radny D. Wajs zapytał, co w ramach tego ma być wykonane.
Burmistrz odpowiedział, że na tyle, na ile Agencja uzna, ma nastąpić odtworzenie.
Sekretarz dodał, że Gmina chce, aby nawierzchnia dróg była wykonana z kostki i tylko na
takie rozwiązanie się zgadza. Jeśli Agencja będzie chciała wykonać odtworzenie w takim
zakresie, jaki mają określony w środkach trwałych (tj. żużel), wówczas Gmina tych dróg nie
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przejmie. Stanowisko Prezesa w Warszawie jest takie, że skoro w środkach trwałych jest
określony żużel, to Agencja może dać środki na utwardzenie tylko żużlem. Sekretarz wyraził
nadzieję, że to stanowisko się zmieni.
Burmistrz przypomniał, że dużo w tym względzie pomógł Poseł Stanisław Kalemba, który nie
jest już parlamentarzystą. Obecnie czekamy na zmiany (po wyborach parlamentarnych).
Rozmowy w tej sprawie toczą się od 2011 roku.
Nikt więcej nie zabrał głosu w tym punkcie.
Pkt 7. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, w związku
z czym ogłosił zakończenie obrad XI sesji VII kadencji Rady.
Na tym protokół zakończono i podpisano
Rakoniewice, dnia 02 listopada 2015 r.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krawczyk

Protokolant
Magdalena Chojnacka

..................................

..........................................
Wykaz dokumentacji w formie załączników do protokołu :
1. Wniosek Burmistrza o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
2. Lista obecności radnych.
3. Autopoprawki Burmistrza do projektu uchwały.
4. Uchwała Nr XI/57/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie
Gminy Rakoniewice na rok 2016 środków finansowych na realizację projektu pod nazwą
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3569P na odcinku Rakoniewice – Łąkie – granica
powiatu”, w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016 – 2019”.
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