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Protokół nr XXXII/2021 
z Sesji Rady Gminy 

w Będzinie 

Będzino, 25.02.2021 r. 
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W dniu 25 lutego 2021 r. odbyła się XXXII 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) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.). Sesja odbyła się z 

wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). 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 – 00:00:40 

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

na 15 radnych, obecnych jest 15 radnych, co stanowiło o prawomocności podejmowanych uchwał. Lista 

obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Obecni:  

 Tomasz Baczyński 

 Joanna Banaszczak 

 Sławomir Bryliński 

 Adam Gołębiewski 

 Mariusz Gosławski 

 Barbara Grudzień 

 Eugenia Imbiorowska 

 Andrzej Jóźwiak 

 Piotr Kołpacki 

 Andrzej Krawiec 

 Diana Kret 

 Krystyna Najdzion 

 Andrzej Nożykowski 

 Lucyna Parol 

 Grzegorz Sztulc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagranie video z sesji jest dostępne pod adresem:  

https://www.youtube.com/watch?v=XYUW4mkBNFY 

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: 00:00:41 – 00:01:58 

Zawiadomienie o sesji stanowi załącznik do protokołu. Nie było wniosków do zmiany porządku obrad. 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. Przyjęcie protokołów: 

 

a) Protokół nr XXVIII/2020 z dn. 05.11.2020 r. 

b) Protokół nr XXIX/2020 z dn. 03.12.2020 r. 

c) Protokół nr XXX/2020 z dn. 29.12.2020 r. 

 

4. Wolna trybuna. 

5. Podjęcie uchwał: 

 

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

6. Sprawozdanie komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

z działalności w 2020 roku. 

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

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji. 

10. Zamknięcie obrad. 

Ustalony porządek obrad: bez zmian 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad: 

ZA: 15 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Krystyna Najdzion, Andrzej Krawiec, Andrzej Jóźwiak, Sławomir 

Bryliński, Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Barbara Grudzień, Piotr Kołpacki, Grzegorz Sztulc, Diana 

Kret, Mariusz Gosławski, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 0 radnych 

 

Porządek obrad został przyjęty. 
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Pkt. 3. Przyjęcie protokołów. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:03:28 – 00:04:31 

a) Protokół nr XXVIII/2020 z dn. 05.11.2020 r. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia Protokołu nr XXVIII/2020 z dn. 05.11.2020 r. 

ZA: 15 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Krystyna Najdzion, Andrzej Krawiec, Andrzej Jóźwiak, Sławomir Bryliński, 

Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Barbara Grudzień, Piotr Kołpacki, Grzegorz Sztulc, Diana Kret, Mariusz 

Gosławski, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 0 radnych 

Protokół został przyjęty. 

b) Protokół nr XXIX/2020 z dn. 03.12.2020 r. 

Dyskusja na temat protokołu znajduje się w transkrypcji sesji. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia Protokołu nr XXIX/2020 z dn. 03.12.2020 r. 

ZA: 15 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Krystyna Najdzion, Andrzej Krawiec, Andrzej Jóźwiak, Sławomir Bryliński, 

Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Barbara Grudzień, Piotr Kołpacki, Grzegorz Sztulc, Diana Kret, Mariusz 

Gosławski, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 0 radnych 

Protokół został przyjęty. 

c) Protokół nr XXX/2020 z dn. 29.12.2020 r. 

Głosowanie w sprawie przyjęcia Protokołu nr XXX/2020 z dn. 29.12.2020 r. 

ZA: 15 radnych 

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Krystyna Najdzion, Andrzej Krawiec, Andrzej Jóźwiak, Sławomir Bryliński, 

Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Barbara Grudzień, Piotr Kołpacki, Grzegorz Sztulc, Diana Kret, Mariusz 

Gosławski, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 0 radnych 

Protokół został przyjęty. 
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Pkt. 4. Wolna trybuna. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:06:20 – 00:34:12 

Głos zabrały sołtys Słowienkowa Anna Garbalska oraz była Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie 

Danuta Sawicka. Pełne wypowiedzi znajdują się w transkrypcji sesji. 

Pkt. 5. Podjęcie uchwał: 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:34:13 – 00:49:52 

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

Projekt uchwały przedstawiła Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino). Przewodniczący Komisji

Budżetowo-Finansowej Adam Gołębiewski poinformował o pozytywnej opinii na temat uchwały. Protokół

z głosowania stanowi załącznik do protokołu. 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: 15 radnych

Tomasz Baczyński, Joanna Banaszczak, Krystyna Najdzion, Andrzej Krawiec, Andrzej Jóźwiak, Sławomir

Bryliński, Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Barbara Grudzień, Piotr Kołpacki, Grzegorz Sztulc,

Diana Kret, Mariusz Gosławski, Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol

PRZECIW: 0 radnych

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych

NIEOBECNYCH: 0 radnych

Uchwała została podjęta.

Pkt. 6. Sprawozdanie komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych z działalności w 2020 roku. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:49:53 – 01:08:04 

Sprawozdanie przedstawił Łukasz Lipiński (Podinspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych). Dyskusja na 

temat sprawozdań znajduje się w transkrypcji sesji.

Pkt. 7. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na 

zapytania z ostatniej sesji. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 01:08:05 – 01:09:00 

Przewodniczący poinformował, że wójt przesłał informacje ze swojej działalności. W związku z brakiem osób, 

które mogłyby przedstawić informacje, poprosił o przesłanie informacji wszystkim radnym oraz 

opublikowanie na stronie Urzędu Gminy. Cała wypowiedź znajduje się w transkrypcji sesji. 
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Pkt. 8. Wolne wnioski i zapytania. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 01:09:01 – 03:12:40 

Wypowiedzi, wnioski i zapytania radnych znajdują się w transkrypcji sesji. W dyskusji wzięli również udział 

pracownicy urzędu gminy, którzy odpowiadali na zadawane pytania. 

Pkt. 9. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 03:12:41 – 03:14:59 

Wszystkie wypowiedzi znajdują się w transkrypcji sesji. 

Pkt. 10. Zamknięcie obrad. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 03:15:00

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie zamknął XXXII Sesję 

Rady Gminy w Będzinie. 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie 

Andrzej Nożykowski 

Przygotował: Mateusz Dębowski 

Data przyjęcia protokołu: 

25.03.2021
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Transkrypcja z XXXII Sesji Rady Gminy w Będzinie, 25.02.2021 r. 

 

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

 

Pkt. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:00:00 – 00:00:40 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę państwa, mamy już połączenie. W związku z tym rozpoczynamy obrady 

trzydziestej drugiej sesji. Witam bardzo serdecznie wszystkich radnych obecnych, 

jednocześnie stwierdzam prawomocność sesji, obecnych jest 15 radnych. Witam również 

pracowników Urzędu Gminy, którzy dzisiaj mają zabrać głos na sesję, jak również pana 

Sebastiana Owczarzaka, radcę prawnego Urzędu Gminy. Nie widzę, ale myślę, że jest, bo 

mi się wyświetla się, że jest.  

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

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:00:41 – 00:01:58 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę państwa pkt 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad. Czy ktoś z państwa 

radnych ma jakieś wnioski, czy uwagi do porządku obrad? Jeśli nie ma, to przegłosujemy 

proponowany porządek obrad, który państwo otrzymali wcześniej. Kto z państwa jest za 

przyjęciem proponowanego porządku obrad, proszę podnieść rękę, przepraszam 

głosujemy, pani Lucyna Parol. 

Lucyna Parol (Radna) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Krystyna Najdzion. 

Krystyna Najdzion (Radna) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Andrzej Krawiec. 
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Andrzej Krawiec (Radny) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Pani Eugenia Imbiorowska. 

Eugenia Imbiorowska (Radna) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Grzegorz Sztulc. 

Grzegorz Sztulc (Radny) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Tomasz Baczyński. 

Tomasz Baczyński (Radny) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Diana Kret. 

Diana Kret (Radna) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Joanna Banaszczak.  

Joanna Banaszczak (Radna) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Andrzej Jóźwiak. 
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Andrzej Jóźwiak (Radny) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Sławomir Bryliński. 

Sławomir Bryliński (Radny) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Adam Gołębiewski. 

Adam Gołębiewski (Radny) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Piotr Kołpacki. 

Piotr Kołpacki (Radny) 

Za.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Pan Mariusz Gosławski. 

Mariusz Gosławski (Radny) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Barbara Grudzień. 

Barbara Grudzień (Radna) 

Za. 
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Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Ja również jestem za przyjęciem proponowanego porządku obrad, w związku z tym 

porządek obrad został przyjęty 15 głosami za przyjęciem porządku.  

Pkt. 3. Przyjęcie protokołów: 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:01:59 – 00:06:19 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Punkt trzeci przyjęcie protokółów. I tutaj mamy proszę państwa, 3 protokóły z ostatnich 

sesji, Protokół nr 28/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku. Czy ktoś z państwa ma jakieś 

uwagi do protokółu? Jeśli nie ma, przegłosujemy kto z państwa radnych jest za 

przyjęciem Protokółu nr 28/2020 z dnia 5 listopada 2020 roku. Głosujemy. Proszę pani 

Eugenia Imbiorowska.  

Eugenia Imbiorowska (Radna) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Grzegorz Sztulc. 

Grzegorz Sztulc (Radny) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Tomasz Baczyński. 

Tomasz Baczyński (Radny) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Diana Kret. 

Diana Kret (Radna) 

Jestem za. 
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Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Pani Lucyna Parol. 

Lucyna Parol (Radna) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Krystyna Najdzion. 

Krystyna Najdzion (Radna) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Andrzej Krawiec. 

Andrzej Krawiec (Radny) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Joanna Banaszczak. 

Joanna Banaszczak (Radna) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Andrzej Jóźwiak. 

Andrzej Jóźwiak (Radny) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Adam Gołębiewski. 

Adam Gołębiewski (Radny) 

Jestem za. 
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Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Piotr Kołpacki. 

Piotr Kołpacki (Radny) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Mariusz Gosławski. 

Mariusz Gosławski (Radny) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Barbara Grudzień. 

Barbara Grudzień (Radna) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Sławomir Bryliński. 

Sławomir Bryliński (Radny) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Ja również jestem za przyjęciem protokółu. Stwierdzam, że protokół został przyjęty 15 

głosami  

za przyjęciem. Protokół nr 29/2020 z dnia 03.12.2020 roku z zapytaniem, czy ktoś z 

państwa ma jakieś uwagi do tego protokółu?  

Lucyna Parol (Radna) 

Czy został poprawiony w związku z moim głosowaniem? 

Mateusz Dębowski (Inspektor ds. obsługi Rady Gminy) 

Tak wszystkie błędy zostały naprawione.  
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Lucyna Parol (Radna) 

Dziękuję. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję, proszę czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi. Jeśli nie ma, to głosujemy za 

protokółem nr 29/2020. Proszę pani Lucyna Parol. 

Lucyna Parol (Radna) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Krystyna Najdzion.  

Krystyna Najdzion (Radna) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Andrzej Krawiec. 

Andrzej Krawiec (Radny) 

Eugenia Imbiorowska. 

Eugenia Imbiorowska (Radna) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Grzegorz Sztulc. 

Grzegorz Sztulc (Radny) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Tomasz Baczyński.  
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Tomasz Baczyński (Radny) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Joanna Banaszczak. 

Joanna Banaszczak (Radna) 

Za.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Andrzej Jóźwiak. Pan Andrzej Jóźwiak słyszy nas? (...) 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Adam Gołębiewski. 

Adam Gołębiewski (Radny) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Piotr Kołpacki. 

Piotr Kołpacki (Radny) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Mariusz Gosławski. 

Mariusz Gosławski (Radny) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Barbara Grudzień. 

Barbara Grudzień (Radna) 

Jestem za. 
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Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Sławomir Bryliński. 

Sławomir Bryliński (Radny) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Diana Kret. 

Diana Kret (Radna) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Jeszcze raz pan Andrzej Jóźwiak, zniknął nam całkowicie. Czy pan Andrzej Jóźwiak jest za 

przyjęciem protokółu? 

Andrzej Jóźwiak (Radny) 

Tak jestem za, miałem problem z łączem. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

No właśnie. Ja również jestem za przyjęciem tego protokółu. Stwierdzam, że protokół nr 

29/2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku został przyjęty. I mamy protokół nr 30/2020 z dnia 

29 grudnia 2020 roku. Czy ktoś z państwa ma jakieś zapytania i uwagi do tego protokółu? 

Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania, kto z państwa radnych jest za przyjęciem 

protokół proszę Pani Lucyna Parol. 

Lucyna Parol (Radna) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Krystyna Najdzion.  

Krystyna Najdzion (Radna) 

Jestem za. 
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Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Andrzej Krawiec. 

Andrzej Krawiec (Radny) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Eugenia Imbiorowska. 

Eugenia Imbiorowska (Radna) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Grzegorz Sztulc. 

Grzegorz Sztulc (Radny) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Tomasz Baczyński. 

Tomasz Baczyński (Radny) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Joanna Banaszczak. 

Joanna Banaszczak (Radna) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Adam Gołębiewski. 

Adam Gołębiewski (Radny) 

Jestem za. 
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Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Piotr Kołpacki. 

Piotr Kołpacki (Radny) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Mariusz Gosławski. 

Mariusz Gosławski (Radny) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Barbara Grudzień. 

Barbara Grudzień (Radna) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Andrzej Jóźwiak. 

Andrzej Jóźwiak (Radny) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Sławomir Bryliński. 

Sławomir Bryliński (Radny) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Diana Kret. 

Diana Kret (Radna) 

Jestem za. 
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Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Ja również jestem za przyjęciem tego protokółu, stwierdzam, że protokół nr 30/2020 z 

dnia 29 grudnia 2020 roku został przyjęty. 

Pkt. 4. Wolna trybuna. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:06:20 – 00:34:12 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Pkt 4 wolna trybuna. W wolnej trybunie tutaj wcześniej zgłaszała pani Danuta Sawicka i w 

związku z okolicznościami wczorajszego pożaru w Słowienkowie głos zabierze może na 

wstępie pani sołtys pani Garbalska, bardzo proszę o zajęcie tutaj stanowiska, jest tutaj w 

urzędzie, bo to już nie było czasu na jakieś inne tam możliwości, proszę.  

Anna Garbalska (Sołtys Słowienkowa) 

Dzień dobry, ja bardzo bym chciała prosić o pomoc dla naszych pogorzelców ze 

Słowienkowa. Każda pomoc będzie tutaj na wagę złota. No nie wiem, co ja bym mogła 

powiedzieć jeszcze. Nie wiem, brakuje mi słów, myśli. Zwracam się do ludzi dobrej woli, 

żeby w jakiś sposób pomogli materiały budowlane, żeby to rozpropagować, żeby jak 

najwięcej osób się dowiedziało, być może większość z tych osób pomoże w jakiś sposób, 

czy to pieniężny. Będzie zorganizowana zrzutka, więc na konto bym prosiła o wpłatę, czy 

materiały budowlane, bo to są ludzie, którzy oni sami dużo sobie potrafią zrobić, więc no 

tutaj głównie o te materiały budowlane chodzi. Też bym prosiła o kontakt, co tam będzie 

potrzeba, no żeby, żeby radni rozpropagowali między sobą i kto nas widzi, kto ogląda, 

żeby wsparł nas w tej odbudowie. No cóż, więcej powiem. Dziękuję i bardzo proszę o 

pomoc.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję bardzo, ja proszę państwa wczoraj otrzymałem telefon, że tam nikt z gminy się 

nie pojawił, byłem tam około godziny 18:30, to praktycznie pożar już był ugaszony, 

jeszcze były straży także praktycznie ten budynek no nie wiem, tam prawdopodobnie 

dzisiaj ma być inspektor nadzoru, żeby ocenił stan techniczny budynku, czy i w jakim 

zakresie będzie się nadawał do remontu, na pewno jest spalona cała góra, poszycie 

dachowe, które było z blachy, na pewno uległo kompletnie zniszczeniu, przegrzaniu. No i 

oczywiście, cała konstrukcja pozostałe pomieszczenia praktycznie zalane też mogą ulec 

zniszczeniu, tam prawdopodobnie stropy są drewniane, także to też dopiero się okaże. 

Myślę, że tutaj wiem, że tutaj ze strony pani sołtys ma powstać też na Facebooku ma być 

ogłoszona taka zrzutka technicznie to próbują dogrywać, żeby ludzie, którzy chcieliby 

wspomóc tą rodzinę, mieszkało tam praktycznie 4 rodziny, 14 osób. Także tutaj w tym 

momencie no chciałbym tutaj też i wezwać pana wójta do podjęcia działań, pomocy w 

tym zakresie. Wiem, że wczoraj tam już po mojej wizycie był też tam Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo tam otrzymał telefon, i też tam się pojawił. 
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Proszę, czy ktoś z państwa chciałby jeszcze w tej sprawie zabrać jakiś głos, czy...? No 

sprawa przykra zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Myślę, że też takie wsparcie z 

naszej strony będzie tej rodziny. (...) I proszę państwa druga osoba, która chciała dzisiaj 

zabrać głos - Pani Danuta Sawicka, która jak wiemy, przeszła na emeryturę, odwołana 

zarządzeniem wójta i chciała też tutaj parę słów na dzisiejszej sesji tutaj, bardzo proszę 

pani Danusiu.  

Danuta Sawicka (Mieszkaniec) 

Dzień dobry państwu. Dziękuję, Panie Przewodniczący za udzielenie głosu. Panie 

Przewodniczący, Szanowni radni mieszkańcy naszej gminy. 31 stycznia 2021 roku 

zakończyłam swoją siedemnastoletnią pracę na stanowisku Dyrektora Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Będzinie. Miałam zaszczyt kierować instytucją, która była i mam 

wielką nadzieję, że nadal będzie sercem lokalnej społeczności. Zarządzałam instytucją 

cieszącą się dużym zaufaniem społecznym, bezwzględnie ukierunkowaną na 

użytkownika i jego potrzeby z wysoką kulturą organizacyjną oraz profesjonalną i 

kompetentną kadrą bibliotekarską z dużą wiedzą i potencjałem. Miałam wielki zaszczyt i 

ogromną satysfakcję pracować na rzecz mieszkańców, czytelników i użytkowników 

biblioteki, wychodzić naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom i w miarę możliwości je 

spełniać. Miałam zaszczyt i szczęście współpracować z wieloma wspaniałymi osobami 

oraz z zaprzyjaźnionymi instytucjami, bezinteresownie wspierającymi działania 

biblioteki. Korzystając z wolnej trybuny chciałabym wszystkim serdecznie podziękować i 

wyrazić swoją głęboką wdzięczność za lata dobrej współpracy, za wsparcie życzliwość 

akceptację mojej osoby na tym stanowisku. Dziękuję, Przewodniczącemu Rady Gminy 

panu Andrzejowi Nożykowskiemu, oraz wszystkim radnym także poprzednich kadencji 

za wsparcie i absolutne przekonanie, że dobrze działająca biblioteka to lepsze warunki 

do rozwoju intelektualnego i kulturalnego mieszkańców. Dziękuję pani Lucynie Parol, 

przewodniczącej komisji społeczno-oświatowej, dla której dobra edukacja, rozwój 

biblioteki, czytelnictwa oraz kultury były zawsze najważniejsze. Wspierała bibliotekę, nie 

tylko słowem, ale również i działaniem, ale również finansowo i rzeczowo. Dziękuję panu 

Henrykowi Brodzie byłemu Wójtowi Gminy Będzino, wspaniałemu człowiekowi, który 

miał i na pewno nadal ma głęboką świadomość, że biblioteki są tak samo ważne, jak 

drogi, przedszkola, czy szkoły, że inwestowanie w edukację, rozwój intelektualny, 

kulturalny i to inwestowanie w lepszą przyszłość naszych mieszkańców. Uważał, że już 

samo istnienie biblioteki świadczy o rozwoju kultury, zostawił mieszkańcom gminy 

trwałe ślady swoich dobrych działań w sferze kultury: 2 filie biblioteczne, zlokalizowane 

w nowo wybudowanych domach ludowych w Tymieniu i Mścicach, filię biblioteczną w 

Dobrzycy, zmodernizowaną i wyremontowaną, wreszcie bibliotekę główną w Będzinie, 

także po gruntownej modernizacji, całościowym remoncie i doskonale wyposażoną. 

Dziękuję pani Elżbiecie Nożykowskiej, Dyrektor Przedszkola Promyki Bałtyku w Mścicach, 

gronu pedagogicznemu oraz współpracownikom za wieloletnią współpracę, wspaniałą i 

z dużymi osiągnięciami. Dziękuję za waszą wytrwałą obecność w życiu biblioteki, za 

ogromną pomoc i wsparcie w edukacji czytelniczej dzieci. Otrzymanie tytułu przyjaciela 

przedszkola jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Dziękuję panu Bogdanowi wojsie, 

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Łeknie, gronu pedagogicznemu oraz 

współpracownikom także za dobrą i efektywną współpracę, a wyjątkowo i szczególnie 
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dziękuję za wspólne wieloletnie fantastyczne granie w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 

Pomocy. Dziękuję pani Jolancie Szubie, Dyrektor Przedszkola w Będzinie, gronu 

pedagogicznemu oraz współpracownikom za długoletnią niezwykle intensywną 

współpracę, pomoc i wsparcie w edukacji czytelniczej, tytuł przyjaciela przedszkola 

sprawił mi dużą satysfakcję. Dziękuję panu Mirosławowi Gostomczykowi, Dyrektorowi 

Szkoły Podstawowej imienia kardynała Jeża w Tymieniu, gronu pedagogicznemu oraz 

współpracownikom również za współpracę dobrą i z efektami. Dziękuję szczególnie za 

zaopiekowanie się księgozbiorem biblioteki tymieńskiej na czas budowy domu 

ludowego. Dziękuję panu Tomaszowi Skoniecznemu, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej 

Imienia Ludzi Morza w Mścicach, gronu pedagogicznemu oraz współpracownikom także 

za wieloletnią intensywną współpracę, a szczególnie za dużą pomoc w gminnych 

konkursach historycznych. Tytuł przyjaciela szkoły jest dla mnie wielkim zaszczytem. 

Dziękuję pani Małgorzacie Górzyńskiej, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzycy, gronu 

pedagogicznemu oraz współpracownikom za wieloletnią dobrą współpracę i 

uczestnictwo w działaniach rozwijających czytelnictwo. Dziękuję pani Stanisławie 

Papajewskiej-Hanasz, prezes Stowarzyszenia Lepsze Jutro za długoletnią współpracę i 

wiele wspólnych działań na rzecz środowiska lokalnego. Szczególnie dziękuję jej za 

pomoc i uczestnictwo w małych festiwalach integracyjnych Ty i ja. Dziękuję paniom 

prowadzącym biblioteki szkolne, pani Jolancie Leszek, pani Agnieszce Karweckiej, pani 

Lidii Podgórskiej, pani Wandzie Krusiewicz za wszelkie wspólne działania, które razem 

prowadziłyśmy. Dziękuję także panu Jerzemu Łuczakowi byłemu dyrektorowi GOK za 

dobrą, aczkolwiek nie idealną współpracę, zdecydowanie lepszą na początku 

funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury jako 

samodzielnych instytucji i trudniejszą w późniejszym okresie. Dziękuję strażakom z 

Ochotniczej Straży Pożarnych w Będzinie, Dobrzycy i Mścicach za współpracę i 

wspieranie działań biblioteki. Dziękuję sołtysom obecnym i byłym oraz radom sołeckim. 

Dziękuję właścicielom firm prywatnych i wszystkim innym osobom, które wspierały 

bibliotekę finansowo i rzeczowo. Pomagały nam w licznych przedsięwzięciach i działania, 

a w szczególności przy organizacji prowadzeniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Dziękuję wszystkim mieszkańcom, a wyjątkowo szczególnie czytelnikom i użytkownikom 

korzystającym z naszych bibliotek. Wasza obecność w życiu biblioteki, aktywność 

czytelnicza oraz coraz większe wymagania literackie i kulturalne sprawiają, że te 

biblioteki się ciągle rozwijają właśnie dla nas, dla naszych czytelników, dla naszych 

mieszkańców. Dziękuję pracownikom gminy w tym byłym i obecnym, z którymi miałam 

przyjemność współpracować. Dziękuję kadrze bibliotekarskiej, pani Iwonie Nartowskiej, 

pani Arlecie Gąsior, pani Barbarze Palińskiej, pani Barbarze Wachowicz i pozostałym 

pracownikom za dobrą pracę, za profesjonalizm, kompetencje, widoczną pasję i w 

działaniu, w wykonywaniu zawodu, za efektywność w pracy. Chciałabym jeszcze 

podziękować 2 osobom szczególnym w moim życiu, które mnie wspierały w tej mojej 

pracy bibliotekarskiej. Chciałam podziękować mojej córce, Anii Sawickiej i mojemu 

mężowi Henrykowi Sawickiemu. Dziękuję Wam bardzo, za to, że byliście ze mną, 

przepraszam. Wspieraliście i dla Was ta biblioteka była tak samo ważna, jak na mnie. 

Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję z całego serca wszystkim za wszystko i każdemu za 

każde, nawet małe co nieco. Szanowni Państwo ze stanowiska Dyrektora Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Będzinie zostałam odwołana Zarządzeniem Wójta Gminy Będzino 

Mariusza Jaroniewskiego. Wójt wydał zarządzenie z istotnym naruszeniem prawa. Taka 
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opinia została wydana przez Biuro Prawne Wojewody Zachodniopomorskiego. 

Wojewoda skierował moją skargę na zarządzenie wójta do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego. I teraz czekam na jej rozstrzygnięcie. Wójt przez długi czas szukał 

sposobu, jak w miarę szybko i sprawnie uwolnić stanowisko Dyrektora Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Będzinie. Próbował tego dokonać, przedstawiając dwukrotnie 

Radzie Gminy projekty uchwał w sprawie zamiaru połączenia dróg samorządowych, 

samodzielnych instytucji kultury, gminy kultury, czyli Gminnej Biblioteki Publicznej i 

Gminnego Ośrodka Kultury w jedną instytucję. Projekty stworzone na zasadzie ściągi z 

Internetu kopiuj-wklej były nad wyraz mierne, napisane niechlujnie z licznymi błędami w 

pisowni, co świadczy o braku kompetencji, autora tych projektów i szacunku dla 

odbiorcy. Były to projekty bardzo słabo uzasadnione merytorycznie, bez rzetelnych 

wyliczeń finansowych i z licznymi przekłamaniami. Rada Gminy dwukrotnie nie podjęła 

uchwały o połączeniu tych 2 instytucji. Sekretarz gminy Anna Janiuk nie potrafiła 

sensownie i rzeczownie przedstawić Radzie Gminy nawet podstawowych aspektów i 

założeń tego projektu. Następnym krokiem wójta było zarządzenie audytu 

wewnętrznego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie. Audyt również nie przyniósł 

oczekiwanego przez wójta rezultatu, nie wykazał żadnych istotnych uchybień, 

zarządzanej przeze mnie instytucji. W takich okolicznościach wójt wezwał mnie do 

urzędu i w trybie rozkazującym głosem nieznoszącym sprzeciwu, zażądał mojego 

natychmiastowego zdeklarowania się do przejścia na emeryturę. Wójt nie podał żadnych 

merytorycznych powodów ani jakichkolwiek innych. Nie potrafił sensownie uzasadnić 

swoje decyzje i podać powodów takich działań wobec mnie. Nie potrafił także 

odpowiedzieć mi na proste pytania dotyczące jego planów i zamierzeń, względem 

biblioteki. Nie potrafił podjąć żadnego tematu dotyczącego biblioteki, o którym chciałam 

z nim porozmawiać, ale za to bardzo chętnie opowiadał np. o tym, ile osób zwolnił 

dyscyplinarnie, ile przymusił do odejścia na emeryturę, długo i wylewnie przedstawiał 

wizję o tym, co jeszcze jako wójt jest władny zrobić i co zrobi. Odniosłam wtedy wrażenie, 

że ten monolog wójta powinnam odebrać jako zawoalowaną formę groźby i szantażu. 

Dla mnie ta rozmowa była po prostu żenująca. Sytuacja ta dla mnie jest o tyle 

niezrozumiała i dziwna, że wójt po objęciu swojego stanowiska, ani przez chwilę nie 

wykazał żadnego zainteresowania sprawami Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie. 

Przez prawie 1,5 roku swojego urzędowania nigdy nie zadzwonił, nie odwiedził biblioteki, 

nie zainteresował się jej działaniami i kondycją. To jest przykre i oburzające, tym 

bardziej, że wójt stara się sprawić wrażenie troskliwego i zaradnego gospodarza, jakiego 

nasza gmina do tej pory nigdy jeszcze nie miała. Nie było też między mną, a wójtem 

żadnych wcześniejszych rozmów, dotyczących biblioteki i jej dalszego funkcjonowania. 

Nie biorę tu oczywiście pod uwagę licznych pism, naszpikowanych ulubionymi przez 

wójta słowami typu: wzywam panią lub wzywam panią w trybie natychmiastowym. Była 

to klasyczna forma nękania mnie, a wręcz mobbingu i próba zastraszenia. Pisma te wójt 

słał do mnie w okresie, gdy przebywałem na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Ponadto 

działania wójta, jak również zastępcy wójta Dariusza Markowskiego podobne działania 

wójta, jak również zastępca wójta Dariusz Markowski podejmowali w stosunku do moich 

współpracowników, nie mając do tego absolutnie żadnych podstaw. Przełożonym, 

pracodawcą pracownik biblioteki, instytucji samodzielnych jest Dyrektor Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Będzinie, a nie Wójt Gminy Będzino. Wójt tworzy jednostkę 

kultury w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest 
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jedynie jej organizatorem. Wójt, który przy każdej sposobności zarzuca radnym, że są 

niewykształceni, niedouczeni nie znają ustaw, sam wykazał się indolencją i kompletnym 

brakiem znajomości, bądź też niezrozumienia wyżej wymienionej ustawy. A wracając do 

meritum to końcowy efekt mojego spotkania z wójtem był taki, że nie wyraziłam zgody 

na propozycję złożoną mi pod presją. Poinformowałam go, że w świetle prawa przejście 

na emeryturę jest przywilejem, a nie obowiązkiem pracownika. Wymuszenie przejścia na 

emeryturę wyłącznie z powodu osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego, 

stanowi dyskryminację ze względu na wiek i płeć, zakazaną przepisem art. 113 Kodeksu 

Pracy. W tej sytuacji wójt wydał wspomniane wcześniej zarządzenie, odwołujące mnie ze 

stanowiska Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Będzinie, nie bacząc na poważne 

naruszenie prawa. Wg mojej oceny wójt odwołał mnie z funkcji Dyrektora Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Będzinie, tylko i wyłącznie z powodu personalnych, a zrobił tak, 

bo potrzebował kolejnego wolnego stanowiska, aby je zagospodarować wg swoich 

potrzeb. Szanowni Państwo, zostałam odwołana ze stanowiska Dyrektora Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Będzinie zaledwie na 5 miesięcy przed zadeklarowanym przeze 

mnie terminem odejścia na emeryturę. Oczywiście, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale 

proces przekazania zarządzania taką instytucją kultury musi przebiegać w sposób płynny 

i bezpieczny, zarówno dla instytucji jak i dla zatrudnionych pracowników. Pikanterii do 

sytuacji, związanej z przekazaniem biblioteki o zabarwieniu prawie sensacyjnym dodał 

wójt, zastępca wójta Dariusz Markowski. 1 lutego 2021 roku pierwszy dzień po moim 

zakończeniu pracy o godzinie 08:01 pan Markowski zjawił się w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Będzinie i wymienił zamki w drzwiach wejściowych do biblioteki. Wielu 

moich znajomych i przyjaciół skomentowało to wydarzenie jako wyraz wyjątkowej 

podłości i wyrachowania. Tu pozwolę sobie zwrócić się z prośbą do pana Markowskiego, 

rewelacyjnie poradził sobie pan z wymianą zamków w drzwiach biblioteki, więc może 

wymienił je pan także zamki wejściowe w drzwiach do głównego budynku Domu Kultury 

w Będzinie, bo te akurat są od lat w bardzo złym stanie. Pan Łuczak zakończył już pracę 

na stanowisku Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i nie zdążył tego zrobić. Pan 

Markowski pełni funkcję zastępcy wójta już ponad 2 lata i jest chyba tak zapracowany, że 

nie miał czasu zapoznać z kodeksem etycznym, pracowników Urzędu Gminy Będzino 

wprowadzonym Zarządzeniem Wójta nr 62/2019 z dnia 30 grudnia 2019. Wykonanie 

tego zarządzenia wójt powierzył Annie Janiuk, pełniącej funkcję sekretarza gminy. 

Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy w Będzinie, zawiera tak piękne słowa, jak 

praworządność, bezstronność, bezinteresowność, uczciwość, rzetelność, obiektywizm, 

równe traktowanie, współodpowiedzialność, empatia, uprzejmość i kompetencja. Wójt 

swoim zarządzeniem zobowiązuje wszystkich pracowników do zapoznania się i 

sumiennego stosowania zapisów kodeksu pracy. Zapoznałam się w całości z kodeksem 

etycznym pracowników Urzędu Gminy w Będzinie, jest prosty i zrozumiały. Żaden 

pracownik gminy, a nawet wójt nie powinien mieć większych problemów z jego 

zrozumieniem i przestrzeganiem. Jednakże, obserwując zachowanie i sposób 

sprawowania władzy przez wójta Mariusza Jaroniewskiego, jego zastępcę Dariusza 

Markowskiego i sekretarz gminy Annę Janiuk można dojść do wniosku, że żadna z tych 

osób nie przestrzega tegoż zarządzenia, a zawarte w kodeksie przesłanki są im zupełnie 

obce. Wg mojej oceny, a mam do tego prawo, są to osoby niekompetentne z 

ograniczoną wiedzą na temat funkcjonowania samorządu, kierujące się osobistymi 

animozjami. Władza jest dla nich celem samym w sobie i sprawują ją w brzydkim stylu, 
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metodą kija i marchewki. Użyje może mocnych słów, ale wg mnie są to ludzie bez 

kwalifikacji merytorycznych i etycznych. Solą w oku jest dla nich rewelacyjne Przedszkole 

Promyki Bałtyku w Mścicach, uwiera ich jak kamyk w bucie bardzo dobra Szkoła 

Podstawowa w Łeknie, drażni ich dobrze działająca Gminna Biblioteka Publiczna w 

Będzinie. Wójt może nie wie, więc podpowiem, że dobrze zarządzane instytucje kultury, 

placówki oświatowe na wysokim poziomie, wykształcona kadra pedagogiczna stanowią o 

bogactwie kulturowym i intelektualnym gminy. Należy o nie dbać i wspierać w rozwoju, 

tak działają dobrze zarządzane i mądre samorządy. Te 3 osoby zarządzające gminą nie 

widzą natomiast niczego, co trzeba by było zmienić, naprawić np. w tak skostniałej 

instytucji kultury, jakim jest GOK, Gminny Ośrodek Kultury. Tu prawie od roku nic się 

dzieje, stosuje się bardzo wygodne wytłumaczenie jest pandemia, ale na przestrzeni 

ostatnich lat trudno jest się doszukać widocznych efektów pracy lub większych osiągnięć 

tej placówki, instytucji z licznie zatrudnionymi osobami i dużym budżetem. W tym roku 

znacznie ograniczono budżet Gminnej Biblioteki Publicznej o 1/4, a budżet Gminnego 

Ośrodka Kultury pozostał na poziomie roku ubiegłego. Chcę tu zaznaczyć, że wg mojej 

oceny problemem nie jest liczba zatrudnionych obecnie i w przeszłości pracowników. 

Wiem to na pewno, że odpowiednio zarządzani, wykonywaliby należycie i dobrze 

powierzone im obowiązki. Są tam zatrudnieni ludzie z dużym potencjałem i mają też 

swoje indywidualne dokonania. Podstawowy problem to piętno, jakie odcisnęła swoim 

długoletnim oddziaływaniem na Gminny Ośrodek Kultury i na zatrudnionych tam 

pracownikach jest pani Anna Janiuk. Formalnie zatrudniona była tam jako księgowa, 

jednak w praktyce przy milczącej zgodzie, a nawet dla wygody poprzedniego dyrektora 

Jerzego Łuczaka zarządzała tą instytucją przez wiele lat niejako z tylnego fotela. Już 

zupełnie na koniec jest mi to przykro mówić, ale pewne rzeczy należy po prostu nazywać 

po imieniu. Naszą gminą kierują ludzie, których działania prowadzą do szkodliwych i 

nieodwracalnych w skutkach zmian, nie tylko w samym Urzędzie Gminy, ale i we 

wszystkich jednostkach organizacyjnych naszej gminy. Nie musimy dawać im 

przyzwolenia na takie rządy. Nie musimy, a wręcz nie możemy być bierni. Referendum to 

trwający już proces, który mam nadzieję, doprowadzi do skutecznego odwołania Wójta 

Gminy Będzino Mariusza Jaroniewskiego przed upływem kadencji. Chciałam jeszcze 

powiedzieć, że w pierwszym tygodniu po moim odejściu z pracy Wójt Mariusz 

Jaroszewski zlecił ponowny audyt w Gminnej Bibliotece Publicznej w Będzinie, już drugi 

w ciągu roku. Dziękuję serdecznie państwu. Dziękuję do widzenia.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję bardzo, czy ktoś ja tutaj może w tym momencie pozwoliłem sobie takim 

wspólnym działaniem swoim i przewodniczącej komisji oświaty i chcielibyśmy bardzo 

serdecznie podziękować pani Danucie Sawickiej za naszym zdaniem i myślę, że 

większości radnych wzorowe prowadzenie biblioteki, a okoliczności w jakich musiała się 

rozstać z pracą to państwo poznali. Trochę przestawimy, żeby nas było widać, tak więc 

tutaj Pani Danucie Sawickiej za wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora Biblioteki 

Gminnej serdecznie dziękujemy pani za bardzo owocną współpracę za wytrwałość, 

życzliwość oraz wielki wkład w funkcjonowanie biblioteki. Funkcję dyrektora pełniła Pani 

z ogromnym zaangażowaniem w realizacji wszystkich zadań, dla wspólnego dobra 

społeczności gminy. Życzymy pani radości, która dostrzega piękno małych rzeczy, nadziei 
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która nie gaśnie, kiedy marzenia wydają się zbyt dalekie, pokoju który koi, kiedy wszystko 

wyprowadza z równowagi, wiary, która dodaje oparcia, kiedy bezradność przerasta. Z 

wyrazami szacunku, Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Nożykowski wraz z radnymi.  

Danuta Sawicka (Mieszkaniec) 

Dziękuję serdecznie, Panie Andrzeju. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Ja również dziękuję bardzo. 

Danuta Sawicka (Mieszkaniec) 

Niesamowicie miłe słowa, dziękuję serdecznie.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

(...) Dziękujemy bardzo i życzymy spokojnej emerytury i wypoczynku. 

Danuta Sawicka (Mieszkaniec) 

Dziękuję wszystkim radnym serdecznie, naprawdę byliście wielkim wsparciem dla mnie, 

dla biblioteki z korzyścią dla mieszkańców, dziękuję.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę państwa. Czy ktoś tutaj z państwa chciał zabrać jeszcze głos może w tym temacie? 

Pkt. 5. Podjęcie uchwał: 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:34:13 – 00:49:52 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Jeśli nie kończymy punkt wolna trybuna, mamy pkt 5 podjęcie uchwał i mamy w sumie 

jedną uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021. W 

związku z powyższym proszę panią Patrycję Woltmann, jeśli jest, jest pani Patrycja, 

witam panią bardzo serdecznie. I proszę nam przedstawić, zarekomendować uchwałę i 

powody jej wprowadzenia. 

Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino) 

Witam, wysoką radę. Projekt nr 1 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy 

Będzino na 2021 roku paragraf nr 1 zwiększa się dochody budżetu gminy Będzino na 

2021 roku opłatę 697 000. Zmiany w planie dochodów przedstawia nam załącznik nr 1, 

który mówi, że w dziale administracja publiczna łącznie zwiększamy dochody o 7000, w 
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dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększamy dochody o 690 000, 

zwiększenie dochodów w gospodarce komunalnej spowodowane jest zwiększoną 

stawką od 1 marca z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf 

nr 2 zwiększa się wydatki w budżecie gminy Będzino na 2021 rok o kwotę 697 000, gdzie 

zmiany w planie wydatków przedstawia nam załączniku nr 2, gdzie w dziale 

administracja publiczna łącznie zmniejszamy wydatki o 69 181 zł, w dziale gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska zwiększamy wydatki o 766 181 zł. Paragraf nr 3 ustala 

się przychody i rozchody budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej 

uchwały. Gdzie tak, jak państwo widzą przychody ogółem planuje się w wysokości 

8 282 000, rozchody w wysokości 3 689 673 zł 1 gr. Paragraf nr 4 po dokonanych 

zmianach budżet gminy zamyka się kwotą: dochody w wysokości 53 523 959 zł 36 gr, w 

tym zadania zlecone 12 425 567 zł, wydatki w budżecie zamykamy kwotą 58 116 286 zł 

35 gr, w tym wydatki na zadania zlecone 12 425 567 zł. Wynik finansowy, deficyt w 

wysokości 4 592 362 zł 99 gr. Czy mają państwo jakieś dodatkowe pytania do projektu 

numer 1?  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę, pan Baczyński.  

Tomasz Baczyński (Radny) 

Dziękuję. To znaczy się mam takie pytanie odnośnie, na podstawie jakiej stawki została 

wyliczona ta kwota? Ja wiem jaka została podjęta, jaką zaproponował pan Wójt, z tym, że 

19 lutego tego roku otrzymałem pismo, to było dzień po naszym wspólnym posiedzeniu 

komisji z Urzędu Gminy datowane na 9 luty 2021, pieczątka jest z upoważnienia wójta, 

Eliza Szpakiewicz, podinspektor do spraw gospodarki odpadami komunalnymi. W piśmie 

tym mam stawki od początku roku do końca roku 18 zł, bo już teraz nie rozumiem, jak to 

ma wyglądać?  

Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino) 

Postaram się wytłumaczyć za panią Elizę, na poprzedniej sesji bądź też komisji pani 

mówiła, że systematycznie wysyłane są informacje w sprawie zmienionej stawki, która 

została podjęta bodajże w grudniu ubiegłego roku. Ja rozumiem, to było na dzień od 

1 stycznia. Od 1 marca, czyli w okresie marca dostaniemy wszyscy, jako mieszkańcy 

nową informację, że od 1 marca do końca roku obowiązuje stawka od osoby 29 zł. 

Styczeń, luty będzie wykazany po 18, 19 a od 1 marca 29  

Tomasz Baczyński (Radny) 

Ja rozumiem, ale z tego, co pamiętam 25 stycznia przegłosowaliśmy inną stawkę od 

pierwszego marca.  

Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino) 

Ale ta stawka obowiązuje od pierwszego marca.  
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Tomasz Baczyński (Radny) 

A pismo jest datowane na 9 luty 2021, po tej uchwale.  

Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino) 

Dobrze, już Panu mówię, no przecież koleżanka, która się zajmuje opłatami za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi musi łącznie wydrukować ponad 2000 takich 

pism, zakopertować, zaadresować i wysłać, to nie jest w jeden dzień.  

Tomasz Baczyński (Radny) 

Ja rozumiem, tylko jaki jest cel wysyłania pism niewłaściwych?  

Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino) 

Pismo na tamten okres było właściwe i taki jest sens, że jest to w ustawie o 

gospodarowaniu odpadami komunalnymi i koleżanka musi wykonywać czynności 

zgodne z ustawą.  

Tomasz Baczyński (Radny) 

Proszę panią, to pismo jest datowane 2 tygodnie później od podjęcia uchwały przez 

Radę Gminy. 

Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino) 

Panie radny, a czy pan rozumie, że ponad 2000 pism, to się nie wydrukuje w 1 dzień i 

zakopertuje?  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

(...) Ja jeśli mogę się wtrącić, no ale można było to wstrzymać, bo jest bzdurne, ludzie po 

prostu też i do mnie przychodzą o co tutaj chodzi, a zdziwieni są 29 będzie a mają 

przecież 18. Można było to powstrzymać, jeżeli została już podjęta uchwała o zmianie 

stawki.  

Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino) 

Nie można było wstrzymać, bo zgodnie z ustawą o opłatach za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi jest obowiązek poinformowania mieszkańców o obowiązującej 

stawce, czyli od 1 stycznia do 28 lutego obowiązuje jeszcze stawka 19, czy 18, bo już 

teraz nie pamiętam. Od 1 marca, czyli w okresie marca będą nowe pisma wysyłane, że 

od 1 marca aż do końca br. obowiązuje stawka 29 za osobę.  
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Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Pani skarbnik w związku z powyższym trzeba było wysłać, że w miesiącu lutym stawka 

wynosi tyle i że pismo były wysyłane w lutym, a nie z harmonogramem na cały rok.  

Lucyna Parol (Radna) 

No właśnie. 

Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino) 

Bo jeżeli państwo podejmowali uchwałę, była ona do końca roku. Od 1 marca jest, 

będzie nowa stawka tak, no bo jeszcze nie obowiązuje.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

No tak, ale wysyłany jest harmonogram na cały rok, kiedy wiadomo, że stawka od 

1 marca się zmienia i po tym terminie jest wysyłany ponownie pismo z harmonogramem 

na cały rok. Można byłoby wysłać, jeżeli pismo poszło w lutym, że ta stawka obowiązuje 

do lutego, wiedząc, że już ta zmiana nastąpi.  

Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino) 

Nie można, no bo system też nie dopuszcza, a informację jedną i drugą koleżanka musi 

wysłać, żeby nam. (...) 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

System tworzy człowiek i człowiek może wprowadzić zmiany, proszę pani Lucyna Parol.  

Lucyna Parol (Radna) 

A jaki był koszt wysłania tych zawiadomień. Dla mnie to są zawiadomienia makulatura. 

Faktycznie tu jest racja, że jeżeli państwo wysyłaliście takie zamówienia już 2 tygodnie po 

uchwaleniu nowej stawki, to dlaczego do końca roku jest wypisane po 18 zł. Trzeba było 

wysłać zasadne, że pierwszy miesiąc styczeń i luty jest 18, a od marca jest 29. Gdyby było 

wysłane takie zamówienie, nie byłoby naprawdę żadnego problemu, Pani tu się stara w 

tej chwili tłumaczyć, ale proszę mi powiedzieć, zostały zużyte pieniądze, wydane 

pieniądze podatników i te zawiadomienia, którzy mieszkańcy otrzymali, to wszystko 

poszło do kosza, mało, że do kosza, ale wprowadziliście państwo jeszcze w błąd, 

ponieważ tam nie ma zawiadomienia, że w ciągu 2 miesięcy, tylko na cały rok takie 

stawki, więc jak? Mieszkańcy mają płacić taką stawkę, skoro otrzymali taką decyzję? Pani 

skarbnik, pani tłumaczy, to wie pani tak pokrętnie w ogóle przyznajcie się lepiej do błędu, 

faktycznie to był błąd, źle zostało zrobione i sprawy nie ma, przecież my nie jesteśmy 

głupi nie normalni, jak pan wójt mówi niedouczeni. Doskonale wiemy, jak to wszystko 

funkcjonuje. Przecież to samo nie przyszło. Proszę mi powiedzieć 2000 było wysłanych 
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takich bzdurnych typu makulatura zawiadomień, jaki był koszt wysłania tych 

zawiadomień? Mnie to bardzo interesuje.  

Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino) 

Nie odpowiem, pani radna, jaki był koszt, to już koleżanka, która się zajmuje opłatami, 

jeżeli państwo nie rozumieją mojego tłumaczenia, to proszę poprosić koleżankę, która 

się tym zajmuje i nie powie państwu nic innego, niż to co odpowiedziałam. Niestety ma 

taki obowiązek, czy ma sens, czy się zgadzamy z ministrem, czy nie, musi dokonać tych 

procedur.  

Lucyna Parol (Radna) 

W tym urzędzie już nic nie ma sensu, proszę panią.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję, proszę Pan Bryliński chciał zabrać głos.  

Sławomir Bryliński (Radny) 

To znaczy ja popieram moich przedmówców, pana Andrzeja, panią Lucynkę, z tego 

względu, że chodzi o to, żeby w 1 piśmie było zawarte, że ten okres przykładowo płacimy 

w takiej stawce, a od tego miesiąca do końca roku płacimy w takiej stawce. Ja bym 

poprosił panią Elizę może...  

Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino) 

W okresie marca takie pisma będą wysyłane, że styczeń - luty jest stawka taka, ,a od 1 

marca jest kolejna.  

Sławomir Bryliński (Radny) 

Dobrze, ja rozumiem, ale chodzi o to, że za jednym kosztem listu można było 

powiadomić zarówno o stawce obowiązującej i o stawce, która będzie obowiązywała od 

danego miesiąca.  

Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino) 

Niestety tu nie można, mimo ja rozumiem co do kosztów, ale nie można bo ustawa 

mówi jedną trzeba poinformować i później kolejną. Tak więc, jeżeli państwo, by nie daj 

boże podejmowali kolejną w Kwietniu, no to trzeba by było wysłać trzecie 

zawiadomienia.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

No nie wiem, czy coś pani przewiduje, jakieś zmiany jeszcze? 
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Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino) 

Nie, podaje przykład, nie przewiduje żadnych zmian, bo.. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dobrze, proszę pan Baczyński.  

Tomasz Baczyński (Radny) 

Ja tylko chciałem powiedzieć, że państwo nie poinformowali, a wprowadził ludzi w błąd, 

dziękuję.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję. Proszę państwa, wracamy, bo to taki wątek, który dodatkowo tutaj wpłynął, 

wracamy do samej uchwały w sprawie zmian w budżecie. Ja tutaj tylko mam taką prośbę 

do pani skarbnik, bo tam są założone w tej uchwale znaczy, kiedy uchwalaliśmy stawkę, 

dostaliśmy taki kosztorys, tu jest założone 300 000 na koszty operacyjne, związane z tą 

całą uchwałą i prowadzeniem gospodarki odpadami. W związku z tym ja bym prosił o 

takie krótką informację w rozbiciu tych 300 000 na co one są przeznaczone.  

Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino) 

To bym Panie radny nie rozbijała, to są pensje pracowników pochodne, (...) będzie też 

promocja (...) to wszystko są koszty drukowanie, jakiś broszur informacyjnych m.in.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

No dlatego bym prosił, żeby pani to przedstawiła nam w rozbiciu, jakie koszty są 

przewidziane na poszczególne rzeczy, czy to płace, czy powiedzmy sobie promocja i 

informacja.  

Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino) 

To już na kolejnej sesji opowiem szczegółowo, bo tak panu z głowy też nie powiem.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Ja nie mówię, że pani ma teraz ja bym prosił, żeby taka informacja na piśmie wpłynęła do 

radnych i tyle, czy tam drogą elektroniczną. Proszę, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos 

w sprawie uchwały? Proszę pan Gołębiewski, mikrofon Panie Adamie.  
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Adam Gołębiewski (Radny) 

Okey, miałem problem techniczny. Przysłuchiwałem się temu wszystkiemu i 

administracyjne jakieś nie wiem, restrykcje mówiące o tych zawiadomieniach dla mnie 

jest bezsens, bo można 2 takie zawiadomienia wrócić do 1 koperty i powiadomić 

wszystkich mieszkańców o tych stawkach. Skoro my ustalamy stawki, no to miejmy 

wpływ na to i w jaki sposób to robimy tak, a nie no nie wiem, jeszcze zobaczymy te 

koszta, ale słyszałem gdzieś tam o kilku złotych 1 zawiadomienia wysłanego czy to tym 

kurierem czy to pocztą, nie wiem jakim tam sposobem. To są ogromne koszty i 

tłumaczenie tego, że nie można, że administracyjne to jest jakoś narzucone z góry, to jest 

dla mnie żadne tłumaczenia, bo jesteśmy samorządem, albo jesteśmy podwładnymi 

kogoś i ktoś nam wskazuje palcem, jak mamy to robić, to jest jedna sprawa. Kolejna 

sprawa o tym właśnie o tych 300 paru tysiącach, które to no chcielibyśmy wiedzieć, ile 

faktycznie ilu tam będzie pracowników zatrudnionych. W tym przy obsłudze tego i jakie 

koszty na tą promocję, bo nie ukrywam, wnioskowałem o to w tamtym roku bodajże, 

żeby, żeby promować uczyć przede wszystkim dzieci, w jaki sposób, w jaki sposób 

segregować śmieci i co się z nimi dalej dzieje, żeby każdy miał tego świadomość, że ma, 

żeby nie produkować nadmiaru śmieci. Dobrze, dziękuję to tyle.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję proszę, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Jeśli nie ma, to bardzo proszę 

przewodniczącego komisji budżetowej o opinię komisji w sprawie tej uchwały.  

Adam Gołębiewski (Radny) 

W imieniu komisji finansowo-budżetowej opiniuje pozytywnie ten projekt uchwały.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję. 

Adam Gołębiewski (Radny) 

Dziękuję. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę państwa przystępujemy do głosowania, kto z państwa radnych jest za przyjęciem 

Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021. I proszę pani 

Lucyna Parol. 

Lucyna Parol (Radna) 

Za. 
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Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Pani Krystyna Najdzion. 

Krystyna Najdzion (Radna) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Andrzej Krawiec. Mikrofon (...) No nic, pani Eugenia Imbiorowska. 

Eugenia Imbiorowska (Radna) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Pan Grzegorz Sztulc.  

Grzegorz Sztulc (Radny) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Tomasz Baczyński. 

Tomasz Baczyński (Radny) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Piotr Kołpacki. 

Piotr Kołpacki (Radny) 

Za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Diana Kret. 

Diana Kret (Radna) 

Jestem za. 
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Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Adam Gołębiewski. 

Adam Gołębiewski (Radny) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Barbara Grudzień. 

Barbara Grudzień (Radna) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Joanna Banaszczak. 

Joanna Banaszczak (Radna) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Mariusz Gosławski. 

Mariusz Gosławski (Radny) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Sławomir Bryliński. 

Sławomir Bryliński (Radny) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Andrzej Jóźwiak. 

Andrzej Jóźwiak (Radny) 

Jestem za. 
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Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Andrzej Krawiec czy się słyszymy? 

Andrzej Krawiec (Radny) 

Jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję ja jestem również za. Słyszeliśmy dziękuję. Ja również jestem za podjęciem tej 

uchwały, stwierdzam, że uchwała została przyjęta, 15 głosów było za przyjęciem uchwały.  

 

Pkt. 6. Sprawozdanie komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych z działalności w 2020 roku. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:49:53 – 01:08:04 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Przechodzimy, do pkt 6 Sprawozdanie komisji do spraw profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych z działalności w 2020 roku. Referować nam to miał pan Łukasz 

Lipiński, czy jest na linii? Jest pan Łukasz. Czy pan.. 

Łukasz Lipiński (Podinspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych) 

Dzień Dobry państwu. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Oddaję panu głos w sprawie sprawozdania.  

Łukasz Lipiński (Podinspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych) 

Chciałbym państwu przedstawić sprawozdanie z działalności komisji do spraw 

rozwiązywania problemów alkoholowych w Będzinie za rok 2020. W 2020 roku Gminna 

Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Będzinie obradowała w 

składzie powołanym zarządzeniem pana wójta nr 112/2020 Gminy Będzino z dnia 

24 lutego 2020 roku. W składzie komisji są 3 osoby, przewodniczącym jest pan Piotr 

Domżał, który jest jednocześnie dzielnicowym w Będzinie, pani Ewa Taszarek, która 

pracuje w punkcie konsultacyjnym w Będzinie i pani Bogumiła Bukowczan, która jest 

przy okazji pedagogiem szkolnym. W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 posiedzeń 

komisji, która obradowała w siedzibie klubu aa w Będzinie, czyli w tym naszym punkcie 

konsultacyjnym. Posiedzenia były zaplanowane raz miesiącu, jednak z uwagi na 

epidemię koronawirusa ich ilość została zmniejszona o 2 spotkania, czyli było tak 
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naprawdę 10 posiedzeń. Gminna komisja realizuje zadania zgodnie ze swoimi 

kompetencjami wskazanymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi z dnia 26 października 1962 roku, także z kodeksem karnym art. 207 

dotyczący stosowania przemocy oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie 

uchwalenia regulaminu komisji. Realizacja zadań przez gminną komisję do spraw 

rozwiązywania problemów alkoholowych była znacznie ograniczona z powodu trudności 

związanych z obowiązkami przestrzegania zasad reżimu sanitarnego. Tak jak państwu 

mówiłem na posiedzeniu komisji w trakcie swojej pracy, komisja zaopiniowała 12 

wniosków odnośnie wydania nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie gminy Będzino oraz w sprawie zasad usytuowania tychże punktów. Ponadto 

komisja w ciągu roku sprawozdawczego przestrzegała prawidłowej procedury 

postępowania z osobami uzależnionymi oraz postępowania wobec osób, wobec których 

składane są wnioski o wszczęcie postępowania o skierowanie na leczenie odwykowe. 

Wysłano 11 zaproszeń do 6 osób, przeprowadzono 5 rozmów motywacyjnych, 

skierowano 1 osobę na badanie przez biegłych. To badanie odbyło się w siedzibie 

ANONU w Koszalinie, w kierunku występowania bądź nie uzależnienia. 1 sprawa 

dotycząca nałożenia obowiązku odbycia leczenia odwykowego została skierowana do 

trzeciego wydziału rodzinnego i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Koszalinie. Osoby, co 

do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie i jednocześnie 

nadużywają alkoholu, były zapraszane na posiedzenia Gminnej Komisji do Spraw 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Były one motywowane do podjęcia leczenia, 

oraz wyjaśniono konsekwencje prawne ich zachowań pod wpływem alkoholu i innych 

środków zmieniających świadomość. Gminna komisja współpracuje z pedagogiem 

szkolnym w gminie Będzino. Dzięki temu ma większy wgląd w sytuację rodzinną 

uczestników spotkań, co zwiększa możliwość motywowania ich do podjęcia leczenia. 

Problemy przemocy są związane z nadużywaniem alkoholu i z tego powodu komisja 

ściśle współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym. Osoby z rodzin doświadczających 

przemocy uzyskują wsparcie ukierunkowanie, gdzie mogą uzyskać pomoc. W sytuacji 

funkcjonowania procedury niebieskiej karty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

otrzymuje od komisji informacje o osobach, które mają z nią kontakt, a potrzebują 

pomocy materialnej, socjalnej lub wsparcia rodziny. Komisja ma także bieżący kontakt z 

funkcjonariuszami policji operującymi na terenie gminy Będzino i jest między tymi 

instytucjami przepływ informacji, co ułatwia podejmowanie jakichkolwiek działań wobec 

osób stosujących przemoc w rodzinie oraz pijących alkohol i nadużywających 

narkotyków. Gminna komisja współpracuje z ośrodkami odwykowymi ANONEM w 

Koszalinie i ośrodkiem wojewódzkim ze Stanomina. W 2020 roku skład gminnej komisji 

uczestniczył w szkoleniu prowadzonym przez panią Sylwię Rusinowicz z firmy Centrum 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na temat jak skutecznie realizować zadania 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu w czasie rozmów ze 

zgłaszającym się osobami komisja rekomenduje i zapoznaje z możliwością skorzystania z 

punktu konsultacyjnego oraz z pomocy i porad terapeuty ds. uzależnień, udziału w 

spotkaniach grupy anonimowych alkoholików Tęcza w Będzinie, wspiera członków 

rodzin, którzy zgłaszają się z problemami obciążenia problemem alkoholowym w 

rodzinie. W ramach realizowania zadań informacyjnych i profilaktycznych 

uwarunkowanych okresem pandemii Gminna Komisja opracowała i wprowadziła do 
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użytku ulotkę informacyjną, gdzie szukać pomocy. Ulotka zawiera konkretne telefony do 

instytucji pomocowych, ulotki zostały rozmieszczone na terenie gminy Będzino dzięki 

zaangażowaniu sołtysów. I mam jeszcze informacje na temat tego, co działo się w 

punkcie konsultacyjnym w 2020 roku, ale nie wiem czy chcą państwo żebym to 

przedstawił?  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę, proszę no.  

Łukasz Lipiński (Podinspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych) 

Proszę bardzo. W punkcie konsultacyjnym w Będzinie w roku 2020 odbyło się 17 

rozmów indywidualnych dla osób, które pierwszy raz tam się zgłosił, uzależnionych od 

alkoholu. Dla 7 osób współuzależnionych, w tym ofiary przemocy i dorosłe dzieci 

alkoholików. Razem przeprowadzono 118 wizyt, odbyło się 118 wizyt osób, które, 

szukały jakiejkolwiek pomocy. 4 osoby zostały skierowane na terapię. Średnio w każdy 

wtorek terapeuta odbywał od 3 do 5 konsultacji. Z powodu epidemii koronawirusa w 

miesiącach maju i czerwcu konsultacje i porady odbywały się telefonicznie i za 

pośrednictwem Internetu i komunikatorami internetowymi. Pracowano z osobami 

uzależnionymi w kierunku rozpoznawania uzależnienia, konfrontowania ze skutkami 

nadużywania alkoholu, motywowano do podjęcia terapii, pracowano nad radzeniem 

sobie z głodem alkoholowym, pomagano w porządkowaniu swoich problemów w życiu 

osobistym, pomagano w podejmowaniu konstruktywnych wyborów. Rozpoznawano 

nawroty choroby i szukano środków zaradczych, kierowano do innych specjalistów, a 

także kierowano na detoksykację albo pomagano znaleźć detoksykację. Terapeuta 

pracował z osobami współuzależnionymi w kierunku diagnozy rozpoznawania swojego 

uwikłania w problem nadużywania alkoholu przez bliską osobę, motywowano do 

podjęcia jakichś działań, aby zmienić swoją sytuację życiową, rozpoznawano swoje 

prawa jakie taka osoba ma, no i pracowano z tymi osobami nad ich lękiem i 

samotnością, nad obniżeniem poziomu zachowań z obszaru nadkontroli i 

nadodpowiedzialności i przygotowywano taką osobę do interwencji w przyszłości. 

Oprócz tego terapeuta prowadził grupy wsparcia dla osób uzależnionych, odbywały się 

w małej grupie ze względu na obostrzenia epidemiologiczne, przy zachowaniu zasad 

bezpieczeństwa. Ilość takich spotkań to 30 w ciągu całego roku i wzięło w nich udział 

łącznie 70 osób. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to chętnie odpowiem.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję. Proszę, kto z państwa ma pytania dotyczące sprawozdania? Sprawozdanie było 

omówione też na komisji, także tam wówczas były też te sprawy omawiane. Proszę czy 

jeszcze raz spytam, czy są jakieś zapytania? Jeśli nie ma, to tu kończymy ten punkt.  

Łukasz Lipiński (Podinspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych) 

Dziękuję bardzo.  
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Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję pkt 7 informacja wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania 

z ostatniej sesji.  

Sławomir Bryliński (Radny) 

Panie Przewodniczący?  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę pan Bryliński.  

Sławomir Bryliński (Radny) 

Ja widzę już, że pan Lipiński się wyłączył, ale ja będę miał jeszcze pytania do pana 

Lipińskiego, także prosiłbym, żeby jednak, jeżeli nie może to czy mógłbym teraz zapytać? 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Czy pan Lipiński jest na łączach jeszcze? 

Łukasz Lipiński (Podinspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych) 

Tak jestem. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Tak jest no to, proszę panie (...).  

Sławomir Bryliński (Radny) 

Panie Łukaszu, może pan się domyśla o co się dzisiaj zapytam, może nie. Chodzi mi 

mianowicie o wczorajszą sytuację odnośnie posiłku regeneracyjnego, który przysługuje 

strażakom, mam takie pytanie. 

Łukasz Lipiński (Podinspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych) 

A ja przepraszam, ale ja referowałem sprawozdanie z działalności komisji. 

Sławomir Bryliński (Radny) 

Ale wie pan co to wczoraj wyniknęło. No nie wiem, jeżeli pan nie chce odpowiadać na to 

pytanie. 
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Łukasz Lipiński (Podinspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych) 

Nie no słucham, proszę bardzo. 

Sławomir Bryliński (Radny) 

No chciałbym się zapytać, co jest posiłek regeneracyjny i kiedy przysługuje, no zajmuje 

się pan ochotniczymi strażami pożarnymi na terenie gminy Będzino i chciałbym się 

dowiedzieć, co to jest i kiedy przysługuje? 

Łukasz Lipiński (Podinspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych) 

Z tego, co mi wiadomo, panie radny, należy ratownikom należy zrekompensować 

wydatek energetyczny, który wykonali w momencie pracy podczas działań ratowniczych. 

I mi się wydaje, że oczywiście nie jestem specjalistą, ale wydaje mi się, że odpowiedni 

wydatek energetyczny starałem się państwu zapewnić w należytej wysokości. W ustawie 

o ochronie przeciwpożarowej nie ma mowy o tym, aby państwo dostali gorący posiłek. Ja 

działałem ad-hoc i tak, żeby to było jak najszybciej, ile tylko mogłem to dla państwa 

zrobiłem, poświęciłem swój własny prywatny czas, i dowiozłem Wam to, co dało mi się 

na tamtą chwilę załatwić. Ponadto dostaliście państwo informację, że jeśli życzycie sobie 

ciepłego posiłku, którego ja Wam wtedy nie mogłem zapewnić, możecie sobie zamówić z 

dowolnej firmy albo instytucji, która świadczy taki catering, a koszty pokryje urząd 

gminy. (...) 

Sławomir Bryliński (Radny) 

Proszę pana, doskonale pan wie, że była już taka sytuacja, gdzie była wzięta faktura na 

pieczywo, konserwę, pasztet i ogórki, za którą gmina nie chciała zwrócić pieniędzy. Było 

tak? 

Łukasz Lipiński (Podinspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych) 

(...)Tam nie była tylko konserwa, pasztet i ogórki, ale dużo również innych artykułów, to 

jest pierwsza sprawa (...) ale przepraszam bardzo ja chciałbym się wypowiedzieć do 

końca. To nie jest tylko pasztet i ogórki, tam było dużo więcej artykułów, wzięte na 

fakturę na Urząd Gminy bez jakiejkolwiek konsultacji z kimkolwiek decyzyjnym, już nie 

mówię, że ze mną, ale z panem wójtem, czy z Panią skarbnik przede wszystkim to jest 

druga sprawa. A trzecia sprawa to jest taka, że trzymaliście tą fakturę dość długo, zanim 

przekazaliście ją nam, abyśmy mogli cokolwiek sprawdzić i ją zapłacić. Także mi tylko o 

to chodziło i pani skarbnik, żeby takie zakupy były, chociaż zgłoszone komukolwiek, że 

słuchajcie jest taka i taka sytuacja, zrobimy sobie zakupy na cele tej akcji, potem 

przyniesiemy fakturę. I takiej informacji nie było od stowarzyszenia i to tylko o to 

wyłącznie chodziło, a nie o to że były tam 2 czy 3 konserwy na fakturze.  
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Łukasz Lipiński (Podinspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych) 

Proszę powiedzieć, przed chwilą pan powiedział, że poświęcił pan swój prywatny czas, 

kto ten czas powinien poświęcić i dowieźć ten posiłek regeneracyjny na miejsce?? 

Łukasz Lipiński (Podinspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych) 

To nie jest chyba pytanie do mnie. 

Sławomir Bryliński (Radny) 

To ja teraz coś panu przeczytam. Zasadnicza norma wyżywienia określa ile środków 

spożywczych przysługujących na 1 osobę w ciągu 1 doby. Składniki rzeczowe zasadniczej 

normy wyżywienia określa załącznik do rozporządzenia i obejmuje on m.in. pieczywo, 

przetwory mięsne, rybne, napoje mleczne, sery, warzywa, owoce, soki z owoców, 

herbatę, kawę naturalną i zbożową i cukier. Strażacy OSP, którzy biorą udział w 

długotrwałych akcjach ratowniczych, otrzymują pierwszy posiłek po 6 godzinach działań, 

w wysokości do 60% przysługującej normy wyżywienia. W przypadku przedłużenia czasu 

trwania akcji, powyżej 8 godzin otrzymują uzupełnienie do pełnej normy wyżywienia 

oraz dodatek uzupełniający wartości całodobowego wyżywienia nie może przekroczyć 

wysokości normy żywienia, uwzględniający dodatek uzupełniający. Wyżywienie w formie 

suchego prowiantu można wydawać członkom OSP w sytuacjach, gdy przygotowanie 

posiłku jest niemożliwe. Czy wczoraj było niemożliwe przygotowanie posiłku ciepłego, bo 

mi nie chodzi o to.. 

Łukasz Lipiński (Podinspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych) 

Tak dla mnie było to niemożliwe proszę pana, bo w momencie kiedy dostałem telefon 

byłem poza domem. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Panie Lipiński ja bardzo proszę, to nie jest polemika na sesji, tylko ja udzielam głosu i 

proszę.. 

Łukasz Lipiński (Podinspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych) 

Bardzo, przepraszam, myślałem że to jest do mnie pytanie. (...) 

Sławomir Bryliński (Radny) 

Ja jeszcze nie dokończyłem, dziękuję, Panie Przewodniczący. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę pan Lipiński. 
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Sławomir Bryliński (Radny) 

Nie, jeszcze nie Panie przewodniczący jeszcze nie dokończyłem. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

A to proszę bardzo. 

Sławomir Bryliński (Radny) 

Przedstawię sytuację, bo teraz tak. Ja do pana zadzwoniłem, poinformowałem po około 5 

godzinach, że akcja się przedłuży, bo taka była decyzja kierującego działaniem 

ratowniczym, zostaliśmy wyznaczeni na dozorowanie. Oprócz tego, trzeba przyjąć i to 

przedstawiłem telefonicznie, że po powrocie do jednostki musimy przywrócić samochód 

do gotowości bojowej. I teraz tak, do czego zmierzam. Bo wie Pan co, bo podgrzanie, tu 

chodzi po prostu, czym zregenerować siły, ciepłym posiłkiem, powiem szczerze zimną 

kiełbasą z lodówki. I jeszcze coś Panu powiem.  

Łukasz Lipiński (Podinspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych) 

Mają państwo zregenerować (...) 

Sławomir Bryliński (Radny) 

Czy uważa pan, że 51,7% mięsa w kiełbasie to jest dużo? A reszta niech Pan zgadnie, co 

to jest kawior? Ja jeszcze coś tutaj przeczytam, bo (...) my nie jesteśmy, nie wybrzydzamy. 

Tylko proszę państwa bez przesady 50 procent mięsa, a co jest te 50% i przeczytam teraz 

państwu. Składniki: mięso wieprzowe 51,7%, woda, tłuszcz wieprzowy, skrobia 

ziemniaczana, serca wieprzowe, sól, białko sojowe, stabilizatory E450, E451, E262, 

skrobia modyfikowana, glukoza, przeciwutleniacze E316, jelito wieprzowe, przyprawy, 

czosnek, wzmacniacze smaku E621, E635, cukier, aromat dym wędzarniczy, substancje 

konserwujące E250 lat, produkt może zawierać gluten, gorczycę, dwutlenek siarki, 

siarczyny, mleko łącznie z laktozą i serem. Proszę państwa 50, to co to jest ta reszta, a 

druga sprawa jak to się ma, do pieniędzy, które idą na cukierki do gminy. Proszę sobie 

policzyć ciepła pizza, albo ciepły kebab - 15 zł, 12 osób, około 200 zł. Czy to był taki 

problem? Dziękuję.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję, proszę Pan Lipiński.  

Łukasz Lipiński (Podinspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych) 

Dla mnie to był problem proszę pana, bo nie miałem przy sobie takiej aktualnie gotówki. 

To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa chciałem to zrobić możliwie jak najszybciej. 

Dlatego dowiozłem to, co dowiozłem. Powiedziałem panu, że jeśli Panu to nie 

odpowiada, to ja to chętnie zabiorę. I tyle mam do dodania. Natomiast jeśli chodzi o 
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skład jakościowy tego produktu, który ja dowiozłem to może przeczyta Pan skład tego 

pasztetu, który był na tej fakturze, której nie chcieliśmy opłacić, może wtedy zobaczymy, 

co państwo kupowali. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Panie Lipiński, proszę się powstrzymać z pouczaniem.. 

Łukasz Lipiński (Podinspektor ds. profilaktyki i spraw społecznych) 

Dziękuję bardzo ja bardzo już państwu dziękuję i nie będę więcej odpowiadał na takie 

głupie pytania. Dziękuję do widzenia.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Pytań głupich nie ma, przeważnie głupie odpowiedzi. Proszę państwa. No widzicie, 

państwo jak się zachowuje pracownik Urzędu Gminy, no podobnie zresztą jak jego szef 

pan wójt, który wczoraj nie odbierał telefonu ani od straży, nie od tego, dopiero ja 

dostałem informację, dlatego pojechałem do pożaru. Później pewnie pan Lipiński 

wykonał telefon do pana wójta i zaczęły się jakieś działania. Natomiast pan kierownik 

GOPSu też przyjechał, nie z informacji od wójta, tylko od zupełnie innej osoby. Proszę. 

Kończymy tutaj generalnie ten punkt. 

Pkt. 7. Informacja Wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na 

zapytania z ostatniej sesji. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 01:08:05 – 01:09:00 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Pkt 7 mamy informacje wójta z działalności między sesjami i odpowiedzi na zapytania z 

ostatniej sesji, więc proszę państwa otrzymałem oczywiście jest tutaj na piśmie 

informacja, nie ma, kto jej przedstawić. Odpowiedzi żadnych nie widzę, w każdym bądź 

razie jest tylko informacja z działalności między sesjami, w związku z powyższym 

poproszę pana Mateusza, aby to się znalazło na stronie gminy, jak również do państwa, 

żeby zostało to też przesłane, zarówno drogą elektroniczną, jak i papierową, bo myślę, że 

jak państwo przeczytacie tą informację, to nasunie się wiele pytań, bo tu jest wiele 

działań, o których praktycznie nic nie wiemy, jak sprawy związane z kanalizacją, i z tym 

podobnymi rzeczami.  
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Pkt. 8. Wolne wnioski i zapytania. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 01:09:01 – 03:12:40 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Pkt 8 wolne wnioski i zapytania. Proszę Pani Joanna Banaszczak.  

Joanna Banaszczak (Radna) 

Dziękuję Panie Przewodniczący, ja mam taką prośbę. Otóż robi się piękna wiosna, świeci 

słońce, no ale niestety widoczne są śmieci na drogach. Chciałam poinformować o 

śmieciach na drodze między Dobrym, a Stoisławiem, po prostu jest tam wysypisko, więc 

prosiłabym o uprzątnięcie tych śmieci. Dziękuję bardzo.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję, proszę, kto jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Adam Gołębiewski proszę.  

Adam Gołębiewski (Radny) 

(...) Ja na komisji apelowałem do Pana przewodniczącego, żeby wywołać do tego tematu 

pana Tomasza Szymaniaka, w odpowiedzi czy jest jakiś plan naprawy dróg, okazuje się, 

że tej zimy już chyba nie będzie, tak naprawdę jakieś tam kilka dni w minusie 1, czy dwa 

ale to tam myślę, że nie będzie jakiejś nawałnicy śniegowej, ani mrozów typu, 10, 15 

stopni. I czy jest jakiś plan? Czy były robione jakieś oględziny naszych naszym dróg 

gminnych?  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Ja myślę, że jest tu pan Szymaniak na łączach, bo wcześniej występowaliśmy na piśmie, 

żeby był i taką informację nam udzielił. Jest Pan Szymaniak, witam pana bardzo proszę o 

informację tą wcześniejsze. 

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Dzień dobry państwu. Oczywiście jestem. Odpowiadając najpierw może, pani Joannie 

odpowiem, jak najbardziej widziałem, wczoraj te świeci i panowie jutro mają akcje 

zbierania śmieci nasi, także myślę, że jutro problemem się zajmiemy i go rozwiążemy. 

Jeżeli chodzi o stan dróg gminnych, tutaj na prośbę pana Przewodniczącego, oczywiście 

już wcześniej robiłem ten objazd wczoraj go dokończyłem. Objechałem wszystkie drogi 

gminne. Nie będę mówił o drogach dobrych, które są, bo, które są dobre, każdy widzi, 

wszystkie praktycznie drogi asfaltowe, które zostały dotychczas wykonane są w bardzo 

dobrym stanie, oprócz drogi w Barninie, w Tymieniu i w Strzeżenicy, gdzie tam są stany 

katastrofalne tych dróg. Poza tym pozostałe drogi asfaltowe są w bardzo dobrym stanie, 

ale skupmy się bardziej może na tych drogach, które, wymagają pracy i to niemałej, 

ponieważ wczoraj sobie pozwoliłem przejechać drogi gruntowe, i to co zastałem w 
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drogach gruntowych w Słowienkowie, w Komorach, przeraziło mnie, że tak powiem 

lekko mówiąc. Szlaka, które tam była wysypywana dotychczas przez tyle lat, no to 

pokazuje swoje oblicze i ten stan, który był wczoraj na tych drogach, no wymaga dosyć 

szybkich działań, no i będą to na pewno duże koszty, żeby te przebyte drogi naprawić. Ja 

może tak pokrótce powiem, gdzie widzę największy problem w tych drogach, bo tak jak 

mówiłem drogi gruntowe, drogi asfaltowe, czy też drogi z bruku one nie wymagają 

jakichś natychmiastowych działań, jednakże no te drogi gruntowe, które mamy no 

wymagają jak najszybszych działań. Przeczytam po kolei tak jak robiłem objazd po 

gminie, pokrótce omówię, gdzie są największe problemy. Ulica Rzemieślnicza od asfaltu, 

od tych płyt, które tam są do końca zabudowań, stan bardzo bardzo zły, ale tam mamy 

przewidziane w budżecie pieniądze na ułożenie płyt, także myślę, że na dniach 

zaczniemy tam jakieś prace. Mścice w kierunku Łubnik, no wjazd katastrofa dalej też nie 

lepszy, ale są to prace które też można wykonać dosyć szybko, nie wymagają jakiś 

dużych nakładów. Jednakże no stan samego wjazdu bardzo zły. Mścice w kierunku 

Przybyradza, ta sama sytuacja, ulica Malinowa w Mścicach, no wczoraj rozpoczęliśmy już 

pierwsze jakieś prace, tak żeby tylko ludziom ulżyć w tym przejeździe, uzupełniając 

dziury kruszywem. No stan jest też bardzo zły, no wymaga już jakiś dalszych działań już 

konkretniejszych, bo nasypywanie na tą drogę materiału, zaczyna wynosić trochę tą 

drogą ponad te działki sąsiednie. Więc, więc samo sypanie już nie ma sensu, już trzeba 

po prostu podjąć jakieś inne działania. Na ten moment połatane dziury, tak żeby 

mieszkańcy mogli w ogóle w miarę przejechać. Ulica Jarzębinowa, vis-a-vis Jabłoniowej 

tam jest taki łącznik, który nigdy jeszcze nie był robiony, tam się budują domy, no w 

ogóle nie ma wjazdu w tej chwili po tych roztopach. Są tam 3 czy 4 nowe domy 

praktycznie w ogóle 0 dojazd. Na pewno będziemy musieli w tym kierunku pójść z jakimś 

wysypaniem jakiegoś materiału, żeby w ogóle mieszkańcy mogli tam dojechać. Barninek 

koło Dobiesławca w kierunku posesji 121 A2 tak samo stan dosyć zły, nawet bardzo zły. 

Tam myślę, że sobie poradzimy równiarkami i tam przywrócimy do przejezdności. W 

Podamirowie praktycznie wszystkie drogi szutrowe do poprawy z tym, że tam też jest 

dosyć dużo materiału już, który można równać i walcem ubić. Więc do szybkiego 

naprawienia. Skrót Podamirowo-Strzeżenice stan katastrofalny drogi kompletnie 

praktycznie nieprzejezdny. Na pewno wymaga jakiś działań większych, może nie 

szybkich, ale na pewno trzeba będzie znaleźć pieniążki, żeby tam znaleźć. Strzeżenice. Ta 

droga asfaltowa w kierunku mrożonek, no stan kompletnie katastrofa, sito. Mamy 

zamówiony już asfalt w workach, więc na dniach zaczniemy tam też łatanie, ale to też jest 

oczywiście doraźne łatanie, tak, aby mieszkańcy w ogóle mogli przyjechać. Nowy nasz 

nabytek w Strzeżenicach od powiatu dostaliśmy bardzo ciekawą drogę w katastrofalnym 

stanie oczywiście, która się całkowicie rozsypuje. Tam doraźnie no niestety będziemy 

musieli coś zrobić, bo pobocza są kompletnie pozarywane. Brak możliwości wymijania 

się dwóch samochodów już prawie, więc tam może sam asfalt nie do naprawy, ale 

pobocza są do zrobienia, przynajmniej w tej części mieszkalnej. Mścice, ulica Bałtycka 

uzupełnianie dziur (...), ale tutaj między polami OHZu, ta druga też wymaga większych 

działań. Stoisław do posesji 456 stan bardzo zły. Przejezdny, ale bardzo zły, ale tutaj już z 

panią sołtys uzgodniliśmy prace, które będziemy wykonywać w tym miejscu wspólnymi 

siłami z budżetu gminnego plus z budżetu sołeckiego i myślę, że tam ten problem 

rozwiążemy w tym roku raz na zawsze. Barnin droga asfaltowa, między Barninem, a 

Zagajami. Sytuacja taka sama jak w Strzeżenicy, po zimie kompletne sito, postaramy się 
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jakoś to reanimować, ale to też już ostatnie podrygi tego asfaltu. Zagaje cała droga od 

Barnina przez Zagaje aż do drogi powiatowej, bardzo zły też stan. Też dosyć mocno 

wyniesiono już ta droga, tam tak naprawdę już tylko równiarka może coś pomóc no i 

dalsze myślenie o tym, żeby ta droga w ogóle, kiedyś tam powstała. Zabudowania coraz 

większe, coraz więcej budynków, należy coś koło tego zrobić. Droga łącząca Będzinko i 

Będzino, między drogą Będzinko asfaltową, a drogą krajową 11 również stan po zimie 

bardzo zły. Co tam dalej. Słowienkowo, tak jak mówiłem na samym początku w kierunku 

Dobrzycy. Katastrofalny stan. To jest droga, która dziś mi leży, chociaż nie jeżdżę nią i nie 

mieszkam koło niej, ale już w zeszłym roku myślałem o tej drodze i dalej myślę o niej. 

Dzisiaj wykonam kilka zapytań dotyczących tej drogi, jaki koszt by był naprawy tej drogi, 

chociaż w takiej części około 3 m, zebranie trochę tej szlaki i wygruzowania jej na tym 

odcinku, bo tam naprawdę już jest taki stan, że jak ja tam przejechałem, dostałem 

wczoraj 3 telefony. Akurat w momencie, kiedy wjechałem na tą drogę, zatrzymałem się 

nad nią. Naprawdę, stanie jest bardzo zły. Taki sam stan zły jest od Słowienkowa w 

kierunku Komór, do tego nowego asfaltu szlaka płynie strumieniami.  

Adam Gołębiewski (Radny) 

Panie Tomku przepraszam mogę na sekundkę coś o tym Słowienkowie, bo tam koledzy 

radni apelowali, aby do tych pogorzelców pan, chyba Grzegorz Sztulc apelował, żeby do 

tych pogorzelców, którzy wczoraj mieli pożar, czy tam coś na szybko w ciągu dnia 

drugiego, dzisiaj, jutro doraźnie, bo pewnie tam będzie jechała jakaś pomoc. Częściej 

będzie uczęszczana ta droga. Czy na tą chwilę ktoś ma pan jakiś taki szybki plan w 

głowie, żeby udrożnić przynajmniej do tego domu pogorzelców ten odcinek od eski do 

nie wiem, jaki to jest, ale podejrzewam że gdzieś tam 600-700 m. 

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Czekam w tej chwili na wycenę, chcę na szybkiego zepchnąć tą szlakę na pobocze, tak, 

żeby ... 

Adam Gołębiewski (Radny) 

Ale mówimy o tej drodze do pogorzelców, czy tej drugiej drodze, bo są 2 drogi, one się 

tam rozdwajają.  

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Mówię o tym głównym odcinku, nawet powiem szczerze, że oprócz tego że dzisiaj rano 

dostałem telefon, że są tam pogorzelcy, nawet nie wiem, w którym dokładnie to jest 

miejscu, także na pewno postaramy się, żeby...  

Adam Gołębiewski (Radny) 

Gorąca prośba jest, żeby Pan jak najszybciej tam się udał i zobaczył jaki tam stan jest tej 

drogi, żeby tam się nie okazało, że będzie jechała pomoc, a zwyczajnie ugrzęźnie, no bo 
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może jakiś dowóz materiałów, może odbiór i żeby to. Dziękuję bardzo, przepraszam za 

wtrącenie, ale to było takie jakieś bardzo pilne. 

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Na pewno na pewno coś spróbuje dzisiaj jutro tak zrobić, żeby można było przejechać tą 

drogą, żeby mogło się tam dostać w ogóle, bo wczoraj przeglądałem tą drogę, a dzisiaj 

rano się dowiedziałam, że tam właśnie był pożar i tak się zastanawiałem rano, czy tam w 

ogóle straż dojechała, ale dojechała się okazuje, czyli chwała za to. Kontynuując Będzino, 

zakole asfaltowa droga tam też i w kierunku piekarni, ten asfalt no wymaga łatania, zima 

swoje zrobiła. Dalej od Będzina w kierunku Wierzchominka, tam droga została dosyć 

mocno rozjeżdżona przez lasy. Lasy się nie poczuwają w ogóle do tego, żeby coś pomóc. 

Uważają tą drogę tylko za swoją dojazdową. Nie chciałbym sam z naszych środków 

wszystko to robić, ale okaże się, chyba, że będziemy musieli jednak sami tą drogę 

naprawiać, bo lasy nie poczuwają się. Po prostu następnym razem nie dostaną zgody na 

wjazd i będą musiały lasy sobie wycinkę robić z innej strony. Miłogoszcz wjazd do 

Miłlogoszczy, stan był bardzo zły już przed zimą, po zimie jest już naprawdę bardzo 

bardzo zły, tylko troszeczkę pozwoli pogoda i już zaczniemy tam, sam wjazd zostanie 

przez nas wykonany, wyremontowany tak żeby można było zjechać. Taka samą sytuacja 

oczywiście jest w Będzinie, zjazd w kierunku przedszkola tam drogi krajowe też nie 

poczuwają się, żeby to zrobić, chociaż to jest w pasie drogowym. Taka trochę 

przepychanka, bo zjazdy należą do właściciela drogi, do której prowadzi ten zjazd, w 

pasie drogowym, wykonuje się też również te wszystkie naprawy. Naprawy były robione 

już na tamtej drodze. Generalna dyrekcja nie chciała tego kawałka zrobić, więc tak to 

będzie w naszej gestii, żeby to naprawić, więc też przymierzamy się już teraz, myślę, że w 

ciągu tygodnia, 2 te prace zostaną tam wykonane. Śmiechów. Droga główna, no ona i tak 

idzie już w tej chwili do remontu, ale no jest stan też bardzo zły, szczególnie pobocza. 

Taki sam stan poboczy jest w kierunku trochę lepszy, ale też jednak pobocza też są do 

poprawy w kierunku Gąsek od Śmiechowa. No i wjazdy w Śmiechowie na poszczególne 

drogi gminne te wewnętrzne, przykład zjazdu 7a7z. Tam też ogromna dziura, brak 

praktycznie przejazdu. Do poprawy również. Śmiechów-Tymień. Droga no stan zły, no 

nie jest jakiś katastrofalny ale zły. Myślę, że tam uda się równiarką tą sprawę załatwić i 

walcowaniem. W Tymieniu na czworakach również ten stan dróg po zimie jest dosyć 

dosyć zły, ale tam łatanie dziur myślę, że tymczasowo sytuację naprawi. Tymień asfalt, 

wjazd koło Dino. Tak jak mówiłem na początku, to jest ten kolejny asfalt, który jest do 

poprawy. Asfalt mamy zamówiony także, jeżeli w przyszłym tygodniu będzie pogoda to 

pracę zaczynamy tam od łatania dziur. Droga z Kładna do Pleśnej. To jest ta droga, gdzie 

jest nowy asfalt położony i dalej w kierunku Pleśnej. Tamta droga, jak ja tu przyszedłem 

do pracy, była w złym stanie i ona dalej w tym stanie złym jest. Ta droga wymaga bardzo 

dużych nakładów, żeby ją doprowadzić do jakiegoś stanu przejezdności i finanse, jakie 

mamy takie mamy, więc za wiele zrobić tam nie można, tylko tyle te największe dziury 

usypać materiału, tak żeby można było przejechać. W Kładnie wszystkie te drogi boczne, 

które są od asfaltu, przechodzą wszystkie boki, no wszystkie praktycznie do naprawy, 

wszystkie drogi gruntowe do naprawy. Tymień Strachomino przez tzw. Tymienicę stan 

zły, no przejezdny ale też do lekkiej popraw. Strachomino Wiciąże stan bardzo zły. Też do 

poprawy, najlepszy stan dróg gruntowych okazuje się, że jest w Dobrzycy, bo drogi, które 
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były już dotychczas wysypywane kruszywem, materiałem jakimś utwardzonym one są w 

dosyć dobrym stanie i wymagają tylko delikatnych poprawek. Tam jest niewiele tych 

dróg, które są jeszcze jakieś tam ze szlaki, one oczywiście potrzebują lekkiej reanimacji, 

ale stan jest dosyć niezły tych dróg, także Dobrzyca w tym wszystkim.. 

Sławomir Bryliński (Radny) 

Przewodniczący, mogę mogę? 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę Pan Bryliński. 

Sławomir Bryliński (Radny) 

Dziękuję, w międzyczasie. Zgodzą się z panem Tomaszem jest stan dróg dosyć lepszy z 

tego względu, że tutaj że tak powiem duże zaangażowanie sołtysa.. 

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Tak. 

Sławomir Bryliński (Radny) 

.. i jednak tutaj z funduszu sołeckiego dużo większe kwoty są przekazywane jednak, żeby 

te warunki potwierdzić, to są te po prostu efekty sypania lepszej jakości kruszywa.  

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Znaczy samo to jest w ogóle sypane kruszywem, uzupełnione są dziury kruszywem, a nie 

szlaką, no to przynosi efekt, bo w którym momencie te dziury się zabijają. W zeszłym 

roku, była zakupiona tutaj przez urząd zagęszczarka i ona też przynosi efekty, bo każda 

dziura zasypana i ubita dosyć mocno utrzymuje się dosyć dłużej, nie wypłukuje się w taki 

sposób, jak zasypana tylko lekko i ubita łopatą, także no przynosi to efekty, a tutaj 

faktycznie sołtys naprawdę robi dużą robotę, jeżeli chodzi o naprawę dróg i naprawdę 

jest to dużą pomocą. I drogi w Wierzchominku gruntowe one są, Wierzchomino-

Wierzchominko no ta droga też wymaga ciągłych napraw gruntowa, po zimie dosyć też 

rozjeżdżona, ale jesteśmy w stanie sobie poradzić. Pozostałych dróg tam płytówka jest 

nowa, także w dobrym stanie. Reszta jest też robiona w tej chwili, więc myślę, że to 

będzie w dobrym wszystko później stanie. Podsumowując moją wypowiedź, no stan 

dróg gruntowych, które są dotychczas były sypane szlaką, ta szlaka gdzieś tam jeszcze na 

tych drogach jest. No wymagają naprawdę dużo pracy i dużych nakładów, żeby z tej 

szlaki wyjść. Mój cel jest na ten rok no ta droga w Słowienkowie, w kierunku Dobrzycy. 

Nie wiem, ile się uda nie mamy za wiele pieniążków na tę naprawę dróg, na kruszywo 

jeszcze mniej, więc czekam na wycenę tych dróg, tej naprawy, jeżeli to będzie jakaś 

rozsądna cena, to przystąpię do tych napraw, jak najszybciej się uda. Jeżeli są jakieś 

pytania do tego tematu, proszę.  
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Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

(...) Chwileczkę proszę, pan Baczyński.  

Tomasz Baczyński (Radny) 

Dziękuję odnośnie dróg asfaltowych, to już Pan powiedział, odnośnie Będzina ta pętla, 

jak również wjazd do przedszkola, to są sprawy bardzo ważne. Ja bym chciał jeszcze tylko 

przypomnieć o zjeździe do osiedla bloków nr 80.  

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Aha przepraszam nie przeczytałem tego. Tak zjazd, sama droga do bloków jest w bardzo 

dobrym stanie, zgłoszona tutaj przez pana ten ubytek, ta dziura która się robi przy 

zjeździe. Ten ubytek wymaga trochę więcej pracy, bo tam trzeba wszystko ten asfalt 

wyciąć, tą rurę przepustową poprawić, bo ona tam jest zerwana, zasypać to wszystko 

oczywiście materiałem utwardzonym i ubić i jeszcze raz wylać asfalt. No wymaga to 

troszeczkę więcej nakładu. Nie będziemy tego robić asfaltem z worków, tak żeby tą 

dziurę wyrównać, no bo to dalej będzie postępować ta dziura, więc ten kawałek tutaj 

wymaga troszeczkę więcej pracy, ale też on tutaj jest u mnie zapisany, przepraszam nie 

przeczytałem go, on też tutaj będzie do naprawy.  

Tomasz Baczyński (Radny) 

Dziękuję, jeszcze odnośnie dróg gruntowych, chciałbym w Będzinie przypomnieć o 

drodzy, która prowadzi od Będzino 13, tj. Przy drodze krajowej nr 11 w kierunku Będzino 

97 bodajże. Tam jest taki jeden dom, tam jest taki stan tej drogi, że tam chyba nawet 

karetka nie przejedzie, niestety ta droga stała się drogą ślepą, jak również od drogi 

krajowej nr 11 w kierunku Komór taka dawna droga, ona została przecięta eską, tak jak 

pan wspominał o tej drodze gruntowej od Będzinka do drogi krajowej 11, to tak jakby 

Pan przejechał jedenastkę.. 

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

8991 (...) tam stan drogi jest też dość zły, ale te dziury mam tu oczywiście zapisane, że 

uzupełnienie kruszywem wystarczy zabicie tych dziur. Nie czytałem państwu wszystkich. 

Mam tego 2 strony maczkiem wypisane każdą inną drogę, także naprawdę objechałem 

wszystkie drogi, przeczytałem tylko najgorsze takie stany, jakie są. Te które wymagają 

tylko regularnego zasypywania dziur, to nawet tego nie czytałem, bo bym tutaj musiał 

mieć chyba ze 2 godziny.  

Tomasz Baczyński (Radny) 

Ja rozumiem. Z tym, że jeszcze chciałbym się wypowiedzieć na temat tej drogi gruntowej 

Będzino-Wierzchominko. Ja bym proponował sprawdzić, jak ta droga przebiega, bo z 

tego, co ja się orientuje, ona w pewnym momencie nie leci w granicach drogi. Prawdziwa 

droga jest, gdzie indziej bo jak Pan mówił, że pan zakaże lasom tam, (...) to trzeba 
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sprawdzić czy faktycznie należy do Urzędu Gminy. Taka sama sytuacja jest tutaj między 

Skrzeszewem, a Dworkiem też remontujemy drogę, która nie jest naszą własnością. Nie 

wiem, może uda się to jakoś uregulować, dotrzeć do tych właścicieli (...) żeby nie było 

takiej samej sytuacji, jak przy przy piekarni w Będzinie, gdzie w pewnym momencie się 

okazało, że prawda droga, leci w rowie prawda, a droga, którą użytkowaliśmy jest 

własnością osoby prywatnej. Chciałbym jeszcze tylko przypomnieć tych drogach takich w 

Będzinie dojazdowych do nieruchomości, to chyba 41, 39 ja tych numerów nie pamiętam 

dokładnie, ale Pan wie o co chodzi. Na pewno sołtys też zgłasza ubytki w tych drogach, 

no bo to jest tam jego bliskie sąsiedztwo.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję, ja tutaj może byśmy tam wyczerpali parę tych, jeszcze proszę pani Eugenia 

Imbiorowska. Halo, mikrofon. Mikrofon. Jest. 

Eugenia Imbiorowska (Radna) 

Tomku ja tak słucham tego lista jest długa, ale tak szczerze to jestem przerażona. Bo te 

drogi, to już są od lat i co słyszymy (...) jak wycena będzie jakaś rozsądna, to zrobimy. No 

a jak się okaże, że będzie nie rozsądna to nie zrobimy, ale moje pytanie jest takie, 

pierwsze to czy firma, która tu u nas (...) w Stoisławiu już się odezwała i w ogóle jakieś 

koszty poniesie z tego tytułu w sprawie naprawy drogi? 

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Nie odezwała się, została wezwana do naprawy zgodnie ze zgodą, którą miała na wjazd 

na tą drogę. W zgodzie jest wyraźnie napisane, że po zakończeniu przejazdu droga musi 

być doprowadzona do stanu pierwotnego.  

Eugenia Imbiorowska (Radna) 

Ale to tak długo trwa, to znaczy moim zdaniem nie wiem, o co tu w ogóle chodzi? I co w 

ogóle się nie odezwali? 

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Nie. 

Eugenia Imbiorowska (Radna) 

A coś będzie w tym kierunku robione? 

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Wezwanie kolejnych. 
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Eugenia Imbiorowska (Radna) 

Kolejne wezwanie. A proszę pana, proszę mi powiedzieć, ile ma pan tych pracowników 

do naprawy tych dróg, jakim sprzętem będzie pan w ogóle operował?  

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Na dzień, dzisiejszy mamy 4 pracowników z zagęszczarką, Ci pracownicy są tak 

naprawdę do łatania tych dziur, które można zrobić ręcznie. Nie mówimy o ogromnych 

tutaj remontach czy układaniu płyt, tylko o zaklejaniu tak naprawdę dziur w asfalcie albo 

uzupełnianiu dróg gruntowych kruszywem, czy innym materiałem betonowym. Plus do 

tego jest zagęszczarka, która to wszystko ubija i są panowie w stanie to zrobić, dlatego 

mamy zamówione już kruszywo i gruz betonowy wraz z transportem, więc transport 

przyjeżdża przywozi w miejsce. Panowie uzupełniają. Tak to dziś wygląda.  

Eugenia Imbiorowska (Radna) 

Kruszywo mamy już zakupione, czy dopiero będziemy zamawiać? 

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Mamy zamówione. 

Eugenia Imbiorowska (Radna) 

Mamy zamówione, a proszę pana, jeszcze jedno mi tutaj oprócz tych dróg, znaczy oprócz 

najważniejszej drogi do Słowienkowa do pogorzelców, interesuje mnie to jak to będzie 

pan ustalał, w jakiej kolejności będą te drogi robione po prostu, no bo dochodzą mnie 

takie różne słuchy, że to tak tego sołtysa to tam coś się nie lubi, bo coś tam popiera Pana 

wójta albo nie popiera i to takie różne jakieś takie głosy, że to jest takie trochę niemiłe, 

bo ja uważam, że wszyscy powinniśmy być traktowani na równo i to tak po prostu to nie 

ładnie wygląda. Ja bym, no nie wiem jak to rozwiązać, no ja bym chciała np żeby pana 

nam jakoś przedstawił, no mamy o drogach w marcu będziemy o drogach mówić, żeby 

pan nam to przedstawił naprawdę już szczegółowo. Co pan ustalił bo ja nie wiem, kto tu 

jest osobą decyzyjną. 

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Powiem tak. Dzisiaj miałem przedstawić stan dróg po zimie i to państwu przeczytałem. 

Na sesję drogową przygotuje plan większych remontów, które uważam, że powinny być 

zrobione w mojej ocenie, to jest plan który będzie przedstawiony w mojej ocenie. Ja 

wszystkich lubię i to, kto kogo lubi a kto kogo nie lubi powiem szczerze mnie nie 

interesuje. Ja nie patrzę na to, kto z kim za kim, tylko patrzę która droga jest w 

najgorszym stanie. Przedstawiłem państwu dzisiaj, które drogi są w najgorszym stanie, 

które uważam, że powinny być w pierwszej kolejności zrobione tj. Słowienkowo, Komory 

i Dobrzyca te drogi szlakowe, są w najgorszym, katastrofalnym stanie i one powinny być 

w pierwszej kolejności zrobione. Droga w Stoisławiu numer 456 jest w katastrofalnym 
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stanie i powinna być zrobiona, Tymień, Strzeżenice i Barnin drogi asfaltowe są w 

katastrofalnym stanie i powinny być jak najszybciej zrobione i to są w pierwszej 

kolejności drogi, które będziemy tutaj robić.  

Eugenia Imbiorowska (Radna) 

Ja mam gorącą prośbę, żeby jednak na marzec to przygotować, które..  

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Oczywiście, że tak na pewno do marca coś będzie wykonane jakieś prace będą 

wykonane, także państwu przedstawię co zostało zrobione i jaki jest następny plan 

działań, jeżeli chodzi o o remonty. Przypominam państwu, że mamy na remonty w tym 

roku 200 000, a na zakup materiałów tylko 40 także, a dróg mamy 200 km (...) no musimy 

się tutaj starać.  

Eugenia Imbiorowska (Radna) 

A w między czasie no bo tak tu będą panowie naprawiać drogi, a jak ogarną np. 

sprzątanie terenu w ogóle zbierania śmieci czy jeszcze macie kogoś dodatkowego?  

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Będą dodatkowi pracownicy interwencyjni w ilości 4 osób, także razem powinno być 8 

pracowników. Myślę, że w tym roku no troszeczkę lepiej będzie to wszystko szło. 

Eugenia Imbiorowska (Radna) 

A od kiedy ci pracownicy interwencyjni? 

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Jeden jest już do dyspozycji, zresztą jeszcze się nie zgłosiła, jest w trakcie.  

Eugenia Imbiorowska (Radna) 

To ja tak jeszcze dodam, że po prostu tak jak Asia wspominała o uporządkowanie tej 

drogi od Dobrego do Stoisławia. Jeszcze mam prośbę wyczyszczenie chodnika, ten, który 

został utworzony przy PZZ, on jest tam bardzo taki zaniedbany i miałam zapewnienia od 

pana, że jednak będzie czyszczony ten chodnik, także bym bardzo prosiła o 

wyczyszczenie go i poproszę o umycie przystanków w Stoisławiu. Takie to są moje 

prośby. Dziękuję bardzo.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję, proszę pan Sztulc chciał zabrać głos.  
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Grzegorz Sztulc (Radny) 

Dziękuję bardzo. Witam Panie Tomku. Gratuluje oczywiście wiedzy bo tutaj faktycznie to, 

co pan wymienił to jest to prawda i tak ma być. Przeraża faktycznie, tutaj potwierdzam 

słowa, a wiem że ta garstka ludzi, no będzie miała nieprawda lada wyzwanie, żeby 

cokolwiek z tego usunąć no ale miejmy nadzieję że będzie jak najlepiej. Też przy okazji 

chciałbym przypomnieć o drodze, choć jest to droga powiatowa, ale chodniki tutaj się 

znajdują w Wierzchominie przy posesjach oczywiście tam, gdzie się ludzie się tym zajęli, 

było odśnieżane w ciągu zimy, krótkiej bo krótkiej ale dosyć konkretnej, w każdym bądź 

razie odcinki, które należą do posesji, no nikt się w ciągu zimy nie pojawił ani z piaskiem 

ani nic, także to było oczywiście niebezpieczne. Drugi temat jest taki, jeśli chodzi o nasze 

gminne drogi w Dobrzycy i okolicy, są to drogi powiatowe mniej więcej chodzi mi tu o 

drogę łączącą Wierzchomino ze Smolnym, był ostatnio przykład gołoledzi, gdzie (...) na 

tej drodze szutrowej, bo niestety musi on tamtędy jeździć po dziewczynkę, która jest 

chora niestety ten kurs musi się odbywać. W każdym bądź razie tam jest dziura obok 

dziury nasz autobus jest jaki jest, jego sprawność jest utrzymywana na bieżąco, ale jeżeli 

będzie on przemierzał dziennie dwa razy taką drogą no to tylko czekać, kiedy będzie 

zawieszenie tego auta do naprawy. W każdym bądź razie dziwi mnie też bardzo, że 

powiat oddał nam te 2 odcinki nowych dróg, czyli Dobrzyca-Borkowice i tutaj Popowo-

Dobrzyca, przy odbiorze byliśmy potraktowani ja bynajmniej to odebrałem tak no, że 

byliśmy że tak powiem piątym kołem u wozu, bo pan dyrektor powiatu podśmiewał, jak 

się Sławek czy sołtys z Dobrzycy wskazywał na usterki, ja też próbowałem cokolwiek tam 

wspomnieć, po prostu to było traktowane śmiechem, te usterki po prostu są do dnia 

dzisiejszego nieusunięte, tak jak nawet na poprzednich komisjach wspomniał odcinek 

przy węźle w Borkowicach jest już pofałdowany, tam się już coś złego dzieje, nie 

wiadomo kto się tym zajmie. W Dobrzycy 2 pozostałe spowalniacze zrobiły się już 

kwadratowe, także to nie jest miłe przejeżdżanie przez wystający krawężnik. Także to nie 

jest żaden spowalniacz, tylko krawężnik leżący na nowym asfalcie, pomijając te dwa 

odcinki zostały usunięte spowalniacze, wyłożone one są polbrukiem, który już osiadł i 

tylko patrzeć jak tam się zaczną dziury robić. Także ewentualnie przy nadchodzącym 

zbliża się marzec, prosiłbym ewentualnie o wskuranie jakiegoś spotkania w terenie z 

powiatem, żeby ewentualnie przypomnieć te usterki, żeby ktoś z nami po prostu 

poważnie porozmawiał, bo nawet w momencie gdy, (...) zgłaszałem o godzinie 6 

dzwoniłem do powiatu o odśnieżenie tego odcinka Dobrzyca-Popowo-Dobre, no to 

kierownik zajmujący się utrzymaniem powiedział, że jestem przewrażliwiony, słabo 

zorientowany w nawierzchni, jaka występuje na tą chwilę, a drugi (...) to troszeczkę się 

mija z celem, bo ludzie jadą na 6, 7 do pracy także gdzie tu jest bezpieczeństwo i inne 

tematy, także jeszcze raz chciałbym prosić, żeby pan zorganizował spotkanie w terenie, 

ktoś z powiatu, z urzędu gminy, ewentualnie nas poinformować ale troszeczkę wcześniej 

niż 5 minut przed spotkaniem, dziękuję. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję, proszę kto jeszcze, pan Baczyński proszę.  
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Tomasz Baczyński (Radny) 

Dziękuję. Otóż Panie Tomaszu, ja jeszcze przypomnę o tych znakach informacyjnych od 

ponad pół roku prawda wałkujemy ten temat, chodzi o te nowo powstałe budynki, które 

nie są w żaden sposób oznaczone, a powiem tylko, że krótko przed sylwestrem w 

ubiegłym roku miała miejsce takie zajście, że po prostu jechała karetka na sygnale do 

dziecka potrzebującego pomocy i skręciła do banku, bo wszystkie GPSy wskazują bank, 

jako adres dojazdowy, matka musiała zostawić (to jest fakt autentyczny) matka musiała 

zostawić dziecko potrzebujące pomocy i biegiem udała się za tą karetką, żeby wskazać 

miejsce dojazdu, tak to się tam odbywa. Nie jest to duży koszt, a nie wiem, w przypadku 

jakiejkolwiek potrzeby, gdzie musi interweniować policja, straż, czy prawda karetka no to 

nikt nie wie, gdzie ma jechać. Dziękuję.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję ja tu jeszcze się wtrącę, bo podobna sytuacja była z wczorajszym pożarem, że 

mało, kto wiedział, gdzie jest Słowienkowo 31, także też nie ma oznakowania. A to jest na 

zjeździe z wiaduktu w prawo częściowo tą drogą techniczną i później przechodzi to w 

gruntówkę. (...) 

Tomasz Baczyński (Radny) 

Ja zgłaszałem panu Tomaszowi znaki z miejscowości Będzino, Komory i Słowienkowo, 

także Słowienkowo też tam jest.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę pan Gołębiewski.  

Adam Gołębiewski (Radny) 

Dziękuję, dobijałem się od samego początku ale ok. Sobie pozwoliłem na końcu 

podsumować. Panie Tomku droga w Miłogoszczy, o której pan wspomniał oczywiście, bo 

to jest ten taki odcinek krótki od Eski do jedenastki ten wjazd, no mieszkańcy tam mówić, 

że dzwonili do Urzędu Gminy i odpowiedź była taka, że radni uchwalili budżet na nowy 

rok i nie ma pieniędzy, ale to było gdzieś na początku stycznia, taka, taka była 

odpowiedź, trochę nie halo, ale też pomimo oczywiście to nie pana wina, chciałbym to 

jakby tutaj uwydatnić. Kolejna sprawa to jest Kładno działka 36, ja składałem interpelację 

w tej sprawie do urzędu i dostałem odpowiedź do końca listopada będzie zrobiona. No 

niestety tam wystarczyłoby na moje oko 4 albo 5 worków cementu i tej dziury, by nie 

było teraz tam trzeba wrzucić 20 worków cementu, żeby tą dziurę jeszcze złatać z tą 

resztą no, ale to już pozostawiam komentarzowi innych. W Kładnie jest jeszcze taka 

droga o numerze działki 100. W tamtym roku, ponieważ mam tam też pola uprawne, w 

tamtym roku były kładzione chyba gaz, bo tam wcześniej energia szła, chyba gaz i 

prawdopodobnie jest uszkodzona tam melioracja istniejąca, bo zrobiło się duże 

rozlewisko i ta woda nie schodzi nie wiem, trzeba by było to zlustrować i ewentualnie 

wykonawcę gazociągu zobligować do tego, żeby zajął się tym. Droga zostaje wypłukana, 
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jest duża zastoina poza tym, że tam na polach stoi to już tam mniejsze, ale drogi się nie 

uratuje. Dostałem też prośbę kierowaną do pana wójta, od pana mieszkającego tutaj 

mającego posesje w Kładnie nr 46. Podobna sytuacja też był gaz kładziony i też jest 

uszkodzone i droga do jego posesji nr 46 w Kładnie jest rozjechana. Wspomniał też Pan 

o drodze Śmiechów-Gąski tej tam od szkoły. Ja też składałem interpelacje w miesiącu 

listopadzie, dostałem odpowiedź, że do końca listopada, będzie pobocze, tam jest w 4 

miejscach, wystarczyło utwardzić pobocze. Teraz to się pogłębia, bo stoi woda i zastoina 

rozjeżdża się, asfalt się kruszy i można było to zrobić w listopadzie, pewnie by się tam w 

jakimś stopniu utrzymała. Kolejną rzeczą jest to, o którym rok temu rozmawialiśmy, to 

jest droga w Dobrzycy. To jest do lokalu, do domu nr 109, to jest przed samym 

Strzepowem po prawej stronie byliśmy na takiej wizji lokalnej, nawet z panią Krystyną 

Najdzion i z panem Grzegorzem Sztulcem, no tam zostały wycięte przy samym, jakby 

wjeździe na tego rolnika, który miał potrzebę wjechać na tę działkę, te krzaki, ale nic 

więcej nie było, no oferował pan tam jakiś gruz, jakąś koparkę na godzinę czy coś, żeby 

tam podrównać i nic się w tym kontekście nie zadziało. Ten zainteresowany rolnik, który 

ma tam, musi mieć dojazd tą działkę, prosił, żeby przynajmniej, on już tą szlakę 

zorganizuje, przywiozą mu tą szlakę, wysypie sobie to jakoś wyrówna. Ale, prosił bardzo, 

żeby usunąć szeroko rozrastające się korony drzew, w tym wierzb 4, bo tir mu tam nie 

wjedzie ani ciągnikiem z przyczepą wysoką nie ma możliwości przejechania, bo zbyt 

mocno są korony wybujałe w świetle drogi. To tyle i jeszcze gorąca prośba, gdyby pan 

jeszcze raz się wybierał na taką lustrację dróg, przynajmniej w obrębach gdzie wie pan, 

gdzie my tu jesteśmy radni, żeby dać telefon, może akurat tak się złoży, radni będą mieli 

chwilę wolnego czasu i chętnie z panem by objechali te drogi i jakoś tak no zwrócili też 

uwagę, ze swojej strony. Pan ma oczywiście tutaj bardzo dobre rozeznanie w terenie, 

stwierdzam, ale gdybyśmy my byli przy tym obecni pewnie byśmy jeszcze coś tam 

innego łapali. Dziękuję bardzo.  

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Nie ma problemu. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję. Ja myślę, że też taka informacja wpłynęła też do przewodniczącej Komisji 

Infrastruktury w przypadku, gdyby takie jakieś przeglądy były, a jednocześnie ja bym 

tutaj prosił od razu, żeby zwrócić trochę uwagę na usterki występujące na drogach, nie 

naszych, czyli powiatowych czy wojewódzkich czy nawet krajowej z tego względu, że jest 

plan na tą sesję drogową w miesiącu marcu. No i wówczas dobrze, jakby przed tym już 

poszły jakieś zapytania, może do tych zarządców, żeby mogli się w tej sprawie odnieść na 

sesji. Proszę kto jeszcze chciałby zabrać głos? Pan Jóźwiak proszę.  

Andrzej Jóźwiak (Radny) 

Ja chciałem się odnieść do pana wypowiedzi odnośnie dróg w Barninie i w Zagajach. 

Mówi pan, że stan jest taki no nieciekawy, tam jest tragedia, tam po prostu jest tragedia. 

Ja byłem tam 2 dni temu, tam jest ciężko przejechać i prosiłbym o pilną interwencję. 
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Ludzie już mają dość tych dróg, tam są dziury, wie pan zresztą był pan wie pan jak tam 

wygląda, a druga sprawa chciałem się dowiedzieć czy jeszcze mamy jakieś kruszywo z tej 

kotłowni w Tymieniu, bo z tego, co kiedyś pan mówił, to mieliśmy 250 ton gdzieś w 

jakiejś rezerwie, w Będzinie było 330 ton. Czy może mi pan coś powiedzieć na ten temat?  

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

W Będzinie nie mieliśmy żadnych, w Będzinie żadnej rezerwy nie mamy tutaj żadnego 

składowania, tylko jedyne miejsce w Tymieniu. Nie umiem powiedzieć ile to jest na tony, 

z kotłowni to był gruz i ten poszedł już w drogi, był dodatkowy materiał, który był 

zakupiony wtedy od firmy Strabag i on tam jest. On dużo też był wykorzystywany na 

Dobrzycy, tam sołtys sam łatał te dziury i pobierał stamtąd dużo tego materiału dosyć, 

także ile w tej chwili go tam zostało na tony, no nie jestem w stanie powiedzieć, 

musiałbym sobie przeliczyć to, podjechać w tej chwili na ten moment i przeliczyć ile tego 

może być i takiej rezerwy około 200 ton ona cały czas jest, mamy już ją zeskładowane, to 

jest takie kruszywo otoczaka trochę większego na takie głębsze dziury, które są już 

wcześniej utwardzone. On jest cały czas ja go nie używam. To jest taka faktycznie 

rezerwa rezerwa, która, jeżeli już naprawdę będzie potrzebna, to, to ją uruchomimy, 

udało się też ją pozyskać z firmy Strabag nieodpłatnie, więc trzymam ją pod kluczem, że 

tak powiem brzydko mówiąc, żeby nigdy nie wyszła bo to jest dosyć dobry materiał jest 

niewiele go tam jest bo około 200 ton, ale, to jest też taki materiał, który idzie na drogę, 

która wcześniej była utwardzana i są większe dziury, które one pozwolą tym kruszywem 

jak się zabije tą dziurę, to ona w tym miejscu nie powinno powstać. I taka rezerwa jest 

jeszcze. Ile jest na Tymieniu w tej chwili, no musiałbym przeliczyć, podjechać, 

przemierzyć to wszystko jeszcze raz, bo powiem szczerze że nie liczyłem na ten moment, 

nie wiem.  

Andrzej Jóźwiak (Radny) 

Także panie Tomku, prosiłbym jeszcze raz o ten Barnin Zagaje od 6 do 17 tam ludzie po 

prostu błagają o tą naprawę tej drogi.  

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Ja znam tą drogę, tylko problem polega na tym, że to są wszystko drogi szlakowe i dzisiaj 

każde wysypanie czegokolwiek na taką drogę jest, no równa się z wyrzucaniem 

pieniędzy. Ściągnięcie tego koparkami. Dojdziemy do ziemi, w ogóle w tej chwili co z tym 

zrobić te drogi wymagają naprawdę dużych nakładów. Chyba większego przeciwnika 

szlaki ode mnie, to chyba nie ma. Po prostu nie uznaję tego materiału kompletniej, 

najchętniej to bym to wszystko ściągnął ten cały materiał stąd i go wyrzucił i zasypał te 

drogi kruszywem, niech one będą gruntowe z gruzu, kruszywa czegokolwiek, ale nie ze 

szlaki, bo ta szlaka sami państwo widzicie jaki jest stan na dzień dzisiejszy po zimie, kiedy 

mamy szybkie roztopy, gdyby one były wolne roztopy, no to jeszcze jakoś by to uszło, ale 

są szybkie roztopy i to po prostu wszystko ładnie się wymieszało i mamy budyń na 

drogach gruntowych. Jak tylko naprawdę pogoda pozwoli będę się starał te szlaki w 
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jakikolwiek sposób zbierać, nie wiem jeszcze w jaki sposób, ale zbierać i równać te drogi, 

no bo one naprawdę wymagają.  

Andrzej Jóźwiak (Radny) 

Panie Tomku jeszcze odnośnie tego Będzina, bo tak akurat rozmawiałem z 

mieszkańcami Będzina i odnośnie dróg i ja mówię, że tam w Będzinie ponad 380 ton 

kruszywa, zostało wysypane, więc on tam myśli, myśli, on tam nie wie gdzie, po prostu 

nie ma takich dróg, żeby tyle ton kruszywa wysypać, dlatego chciałem się dowiedzieć, 

żebym mógł (...) w Będzinie 330 ton mam zapisane 330 ton pan mówił, że jest wysypane, 

dlatego co ja mam powiedzieć tym mieszkańcom. 

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Będzinko. 

Andrzej Jóźwiak (Radny) 

Będzino. Będzino 330 ton 2 × pan tam podawał rozeznanie, takie było rozpiska 

generalnie w Będzinku było 90 ton, bo mam akurat tą listę.  

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Musiałbym sprawdzić, bo naprawdę nie pamiętam już.  

Andrzej Jóźwiak (Radny) 

Wie Pan, to jest dość duża ilość także wypadałoby, żebym, żebym ja wiedział i pan tym 

bardziej.  

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Może to były jeszcze te, nie chcę naprawdę w tej chwili wymyślać, ale być może to 

chodziło też o materiał, który był wysypywany za torami w kierunku prawo za torami w 

Będzinie. Tam droga była też utwardzana, bo ona była też w bardzo złym stanie, ona w 

zeszłym roku była utwardzana, więc być może to jest z tym materiałem razem tam 

policzone. Tam faktycznie koło 100, czy 150 ton było wysypane materiału. 

Andrzej Jóźwiak (Radny) 

To jest droga gminna tak?  

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Tak. 
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Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Mogę się wtrącić, to jeszcze jest droga, która jest za boiskiem wysypana gruzem.  

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Aha, dobrze Pan Przewodniczący tutaj przypomina, to jest jeszcze droga za boiskiem, 

która była wysypana.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Nie wiem, jaki to jest cel wykonania tej drogi. Co tam ma być, bo na razie prowadzi tylko 

w pola? 

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Tam ma być dojazd do.. 

Piotr Kołpacki (Radny) 

Masztu. 

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Do masztu. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Stawiający maszt nie mógł sobie zrobić drogi? 

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

No ale to jest w kosztach wynajmu dzierżawy jest tak też utworzenie tej drogi plus 

jeszcze dojazd do boiska sportowego, miało być miejsce do parkowania. Z tamtej strony 

robione było w pierwszym etapie zrobienie w drugim zrobienie parkingu. Nie wiem, jak 

dalej są plany, bo nie znam tych planów, co dalej co do parkingu.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Przeważnie stawiający tego typu obiekty wykonują we własnym zakresie drogi i to jest.  

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Ale tam była większa kwota, ale nie jestem, nie bo nie pamiętam też, (...) na pewno 

dojazd też do boiska i utworzenie parkingu to było na pewno jednym z powodów. 
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Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę kto jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę pan Krawiec.  

Andrzej Krawiec (Radny) 

(...) Kilka miesięcy temu składałem interpelację w sprawie wycinki tych suchych drzew i 

konarów na drodze z Dobiesławca do Podamirowa. Dostałem w odpowiedzi od pana 

wicewójta, że w miesiącu grudniu będzie przegląd tych drzew, no i wtedy wycinka tych 

uschniętych. Czy coś wiadomo w tej sprawie?  

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Nie, nie wiem, (...) ja nie robiłem tego przeglądu, więc ciężko powiedzieć.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję, kto jeszcze pan Baczyński jeszcze.  

Tomasz Baczyński (Radny) 

Dziękuję ja muszę zapytać o tą drogę, jeśli Mścice-Dobiesławiec pierwsza sprawa, a 

druga sprawa chciałbym zapytać jeszcze o jak się ma zmiana organizacji ruchu, w 

miejscowości Będzino w kierunku Komór, jak już mówimy o tym parkingu, nowo 

powstałym no to, myślę że tam powinno być miejsce na parkowania, a nie przy drodze 

gminnej prowadzącej do miejscowości Komory, gdzie przy różnego rodzaju imprezach 

sportowych mieszkańcy Komór mają utrudniony dojazd do swoich domów. Dziękuję.  

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Organizacja ruchu, organizacja ruchu. Myślę, że najdalej w przyszłym miesiącu będzie 

projekt wykonany. Jeszcze jest jedna organizacja ruchu, którą chcemy razem zlecić w 1 

zleceniu, więc jeszcze chwilka i myślę, że przy miesiącu będzie znaki, jak teraz będziemy 

zamawiać wszystkie to będą tam już też zamówione także myślę, że dalej marzec-

kwiecień organizacja ruchu będzie w tamtym miejscu wykonana. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję proszę pan Kołpacki. Mikrofon proszę. 

Piotr Kołpacki (Radny) 

Panie Tomaszu. Czy rozmawiał pan z jakimiś fachowcami, żeby drogi robić w innej 

technologii niż tylko sypanie tego kruszywa i pytanie, ile kosztuje tona kruszywa tego 

norweskiego, bo my używaliśmy na drodze w Dworku, w Skrzeszewie te kruszywo i 

praktycznie 2, 3 miesiące, 1 deszcz a grubo było sypane, to nic nie daje to jest 

wyrzucenie pieniędzy w błoto, to trzeba jakąś inną technologię. Czy pan rozmawia w 
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ogóle z kimś o jakiejś innej technologi naprawy, wiadomo, że asfaltu nie zrobimy, bo nie 

mamy pieniędzy, ale zamiast kruszywa coś innego, może beton jakiś, dziękuję. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję.  

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Kruszywo norweskie to jest koszt około 200 zł i to jest jedno z lepszych kruszyw, tylko 

jest 1 zasada, są 2 zasady używania tego kruszywa. Sucho musi być i musi być mocno 

zabite. To jest podstawa. Wysypane i ubite nogami, przejechanie samochodem nic nie 

daje musi być zagęszczone maszynowo, jeżeli jest droga zagęszczona maszynowo, 

wytrzymanie nie miesiąc, nie dwa, wytrzyma rok, 1,5, a nawet dwa. I to jest jedno z 

lepszych kruszyw i każdy kruszywem praktycznie tak wykonany remont wytrzymuje dużo 

więcej czasu, niż bez ubijania. Technologia inna? Można mieszać kruszywo z betonem. 

On też będzie utwardzony, ale no drogę, która jest częściowo z ziemi ze szlaki, no czego 

to będzie trzymało, te drogi wymagają gruntownych napraw, całkowicie. Każda droga, 

która byśmy chcieli ją zrobić, była była w dobrym stanie to technologia jest jedna, jedyna 

i najprostsza i znana od wielu lat nastu 10. To jest po prostu wykorytowanie tego 

odcinka drogi, zasypanie go grubym surowym gruzem zasypanie gruzem frakcji takiej 

drobniejszej zabicie to wszystko usypanie kruszywem i jeszcze raz utwardzenie i taka 

droga.. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę Państwa, ja bardzo przepraszam że się wtrącę, no ale nie będziemy tu prowadzili 

szkolenia, jak się drogi robi. Ja dziękuję, panie Tomku, ja myślę, że tutaj porozmawiajmy 

więcej o problemach, które są akurat z drogami. Ja tutaj też chciałbym zdementować 

pewną plotkę, bo też poszła taka na teren Mścic, że gdzie była obietnica, że ulica 

Rzemieślnicza będzie zrobiona z płyt zdemontowanych z wcześniejszych remontów, te 

płyty były zeskładowane za domem ludowym, a nie będzie robiona tylko z tego względu, 

że radni nie przyjęli budżetu. W związku z tym radni przyjęli budżet, tylko, że w tym 

budżecie w ogóle nie ma zapisu naprawy drogi Rzemieślniczej. 

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Jest. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Chciałbym to zdemontować, natomiast płyty, które były składowane i ewentualnie były 

obiecane z przeznaczeniem na tę drogę, zostały przewiezione i została naprawiona 

droga w Będzinie także, żeby też mieszkańcy tą informacje mieli, że tych płyt już nie ma, 

nie wiem z jakich innych środków z płyt czy będą zakupione, bo jak pan przedstawił, że 

będzie to remontowane metodą położenia płyt.  
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Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Ale w budżecie mamy 80 000 na remont ulicy Rzemieślniczej. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Nie dopatrzyłem. 

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Ja mam w planach usługi 280 000, w tym 80 000 naprawa ulicy Rzemieślniczej.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

No ale nie można, gdzieś wyszła taka plotka, że chodzi mi o to, że wyszła taka plotka, że 

droga nie będzie budowana, bo radni nie przyjęli budżetu. 

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Czyli plotka. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Nie nie, to przypuszczam że nie, bo w styczniu pewnie nie była plotka, bo budżet nie był 

przyjęty w związku z tym, chcę to zdementować, że ten budżet został przyjęty. Proszę, 

kto jeszcze miałby pytania dotyczące dróg i tutaj pana Szymaniaka jeśli już. Pan Jóźwiak 

tak? Proszę. 

Andrzej Jóźwiak (Radny) 

Panie Tomku ja mam jeszcze takie pytanie, bo na ostatniej komisji któryś z radnych już 

nie pamiętam, który zapytał się co się dzieje z tą kostką, która jest używana jest w 

Wierzchominku, gdzie jest składowana? Nie potrafił na to odpowiedzieć, gdzie to się 

znajduje, w którym miejscu, kto nad tym jakby kto tego pilnuje? Prosiłbym o informację. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

My pytaliśmy wtedy pana Maślińskiego i miał nam na sesję, to odpowiedzieć, bo 

poprosiłem. 

Andrzej Jóźwiak (Radny) 

Ale nie wiedział, gdzie to jest także, może pan Tomek tutaj. (...) 

Tomasz Szymaniak (Inspektor ds. gospodarki komunalnej) 

Ja nie prowadzę tej inwestycji, także nie umiem Państwu odpowiedzieć.  
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Andrzej Jóźwiak (Radny) 

Aha dobrze.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące tego tematu. Jeśli nie ma, tak jak wspominałem, 

no planowana jest ta sesja w marcu drogowa, także dobrze jakbyśmy mieli tutaj jasność 

co do naszych dróg, co się udało, jakie są zamiary, natomiast też te uwagi dotyczące 

innych zarządców dróg, żebyśmy mieli to też sprecyzowane, w jaki sposób, żebyśmy 

mogli w miarę możliwości otrzymać też od nich jakieś odpowiedzi, jeżeli takowe usterki 

bo zima była wyjątkowa od kilku lat, nie mieliśmy takie zimy, a ta niestety ujawniła wiele 

szkód i to nie tylko u nas, to jest praktycznie wszędzie występowała, bo chociażby 

wystarczy przejechać się po Koszalinie ro też widać. Proszę państwa mieliśmy też takie 

zapytania o pana Bartosza Koperę i chodziło tutaj o przedstawienie nam informacji w 

tematyce ustawy odległościowej, możliwości sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla Będzina i okolic oraz podjęte działania w tym 

zakresie. Czy jest pan Kopera gdzieś na łączach? (...) Witam Panie Bartoszu, czy pan nas 

słyszy?? 

Bartosz Kopera (Inspektor ds. planowania przestrzennego) 

Dzień dobry państwu słyszę państwa. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Bardzo bym prosił, tak jak mówiłem, chodzi o tą ustawę odległościową i możliwości 

sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla Będzina i okolic 

oraz podjęte działania w tym zakresie. Proszę.  

Bartosz Kopera (Inspektor ds. planowania przestrzennego) 

Proszę państwa, rozpoczynając odpowiedź na to pytanie, chciałbym przede wszystkim 

powiedzieć, że ja już poczyniłem jakieś kroki w kierunku tego, aby przystąpić do 

sporządzenia tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest już 

praktycznie przygotowany projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu 

miejscowego, wraz z podkładami mapowymi, wraz z analizą zasadności przystąpienia do 

tego planu miejscowego. Delimitacja tego obszaru została przyjęta w taki sposób, aby 

udało nam się uchwalić ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

ponieważ proszę państwo ja muszę państwa uczulić na 1 rzecz. Mało czasu nam zostało 

do tego terminu, do przyszłego roku, do bodajże 16 lipca 2022 roku. Natomiast 

uchwalenie planu miejscowego jest to proces dosyć długotrwały i często nie jesteśmy w 

stanie przewidzieć, jakie okoliczności wyjdą w trakcie całej procedury sporządzania i 

uchwalania planu miejscowego. Zresztą mamy tutaj proszę państwa, przykład z 

poprzedniego, ze zmiany studium, tak, że wyszły jakieś nieprzewidziane sytuacje i ten 

projekt po prostu został cofnięty do zmiany i ponownego poprawienia, stąd też nie 

jestem w stanie państwu w żaden sposób zagwarantować, że my zdążymy w tym 
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terminie uchwalić ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ja jeszcze w 

międzyczasie zdążyłem sobie przygotować jakieś materiały i coraz głośniej mówi się o 

tym, że ustawodawca przewiduje jakieś zmiany dotyczące ustawy o elektrowniach 

wiatrowych. Tak. Tutaj może pan Tomasz widzę, że chciałby zadać pytanie, to może ja 

bym chciał.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę panie Tomku. 

Tomasz Baczyński (Radny) 

To znaczy się Panie przewodniczący ja się zgłaszam do pytań, ale zaczekajmy aż skończy 

pan inspektor.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dobrze, proszę panie.  

Bartosz Kopera (Inspektor ds. planowania przestrzennego) 

Ok to ja kontynuując chciałbym na wstępie przeczytać pismo, które zostało napisane 

przez Stowarzyszenie gmin przyjaznych energii odnawialnej, to pismo zostało 

skierowane do wiceprezesa rady ministrów w sprawie właśnie zmian ustawowych. Czy 

mogę przeczytać? 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Czy to jest pismo z września? 

Bartosz Kopera (Inspektor ds. planowania przestrzennego) 

16 lutego 2021 roku. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Aha, czyli świeże, to proszę. 

Bartosz Kopera (Inspektor ds. planowania przestrzennego) 

Petycja do wiceministra rady, wiceprezesa rady ministrów. Szanowny, Panie Premierze, 

działając jako Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii 

Odnawialnej zwracam uwagę na pilną potrzebę zmiany przepisów ustawy z dnia 20 maja 

2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Uzasadnienie. Ustawa tzw. 

odległościowa uchwalona przez Sejm w 2016 r. stanowi poważną barierę rozwoju 

energetyki wiatrowej w Polsce i przez to w znaczący sposób uniemożliwia wykonanie 

celów związanych z OZE w naszym kraju. Przepisy te oprócz zatrzymania inwestycji 
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budowy elektrowni wiatrowych, spowodowały również ogromne zamieszanie w planach 

zagospodarowania przestrzennego gmin. Przyjęto ją bez uwzględnienia konsekwencji 

ekonomicznych oraz społecznych. Już na etapie prac nad tą ustawą jako Stowarzyszenie 

Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej zgłaszaliśmy do niej wiele zastrzeżeń. 

Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej od początku swego istnienia tj. od 

2008 r. stara się aktywnie uczestniczyć w procesie rozwoju energetyki opartej na 

źródłach odnawialnych. Nasze cele statutowe realizujemy poprzez podejmowanie 

inicjatyw inwestycyjnych dotyczących budowy instalacji OZE w naszych gminach, a także 

promowanie idei tworzenia energetyki prosumenckiej. Jest dla nas oczywiste, że aby 

można było rozwijać tę gałąź gospodarki nieodzowne są jasne i obiektywnie 

skonstruowane przepisy prawa, określające uwarunkowania techniczne, przestrzenne, 

ekonomiczne i społeczne. W miarę naszych możliwości zawsze staramy się aktywnie 

uczestniczyć w procesie legislacyjnym. Jak wynika z naszych doświadczeń jedną z 

głównych przeszkód rozwoju OZE jest ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w 

zakresie elektrowni wiatrowych. Jednym z głównych celów tej ustawy było wprowadzenia 

tzw. zasady 10H, która nie pozwala na lokalizację wiatraków w odległości mniejszej niż 

10-krotna wysokość turbiny wraz z uniesionymi łopatami. Zasada ta, 

najprawdopodobniej w sposób nie do końca zamierzony, nie tylko praktycznie 

zastopowała budowę nowych elektrowni wiatrowych, ale także utrudniła procesy 

planowania przestrzennego w zakresie budownictwa mieszkalnego w gminach, w 

których wcześniej zlokalizowano farmy wiatrowe. Wskutek powyższego, plany i 

możliwości właścicieli nieruchomości położonych w pobliżu już istniejących farm, zostały 

w istotny sposób ograniczone, by nie powiedzieć wręcz zablokowane. Ustawa ta 

spowodowała chaos prawny i paraliż decyzyjny w wielu gminach. Wobec zapowiadanych 

przez przedstawicieli Rządu RP już od jesieni 2019 r. zmian w w/w ustawie, władze 

samorządów gminnych nie chcąc narażać budżetów gmin na niepotrzebne wydatki oraz 

dodatkowy nieład prawny powstrzymują prace planistyczne dotyczące zmian w 

Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, oczekując na zmianę 

przepisów na szczeblu centralnym. Niestety, pomimo zapowiedzi i deklaracji płynących 

od przedstawicieli Rządu RP, jak również przygotowania w roku ubiegłym przez 

Ministerstwo Rozwoju projektu zmian w ustawie, projekt ten nie został jeszcze 

skierowany do prac legislacyjnych. Powoduje to coraz trudniejszą sytuację w wielu 

samorządach, które ze względu na zmiany ustawowe wprowadzone w 2016 r. ustawą o 

inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, mają poważne problemy z realizacją 

władztwa planistycznego gmin. Mając na uwadze powyższe wskazujemy, iż z aprobatą 

przyjmujemy zaproponowany w ww. projekcie ustawy kierunek, który łagodzi zasadę 10 

H. Istotne jest tu tym przede wszystkim rozwiązanie polegające na przyznaniu radom 

gmin uprawnienia w zakresie możliwości odstąpienia od zasady 10 H, z zachowaniem 

przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz po uprzednim przeprowadzeniu 

konsultacji społecznych. Wyrażamy nadzieję, że kierunek ten będzie kontynuowany, co 

wymaga jednakże skierowania przedmiotowego projektu do prac legislacyjnych. 

Reasumując powyższe, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii 

Odnawialnej zwracam się do Pana Premiera Rządu RP z postulatem jak najszybszego 

podjęcia działań zmierzających do złagodzenia skutków wprowadzonej zasady 10 H, 

przede wszystkim poprzez spowodowanie wszczęcia procesu legislacyjnego w oparciu o 

istniejący już projekt zmian 
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ustawy.      Ze     swojej     strony     deklarujemy     pełną     gotowość     do     uczestnictw

a w konsultacjach odnoszących się 

do zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. To jest pierwsze 

pismo, które zostało skierowane niejako przez Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii 

Odnawialnej. Mam też od tego stowarzyszenia informację kolejną korespondencję z 

gminy, która jest w tym stowarzyszeniu, gminy i miasta Sianów, gdzie ministerstwo 

odpowiedziało na zapytanie dotyczące prac nad zmianami legislacyjnymi tej ustawy. Ja 

mogłbym również to przeczytać.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę.  

Bartosz Kopera (Inspektor ds. planowania przestrzennego) 

Pytanie brzmiało tak: Czy trwają prace nad zmianą ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 

inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w zakresie dot. zmiany minimalnej 

odległości elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego czy też jakiejkolwiek innej 

zmiany dającej możliwość realizacji budynków mieszkaniowych (lub z funkcją mieszaną) 

na działkach w tzw. strefie 10h? I tutaj odpowiedź brzmi tak: Ministerstwo Rozwoju, 

Pracy i Technologii prowadzi prace nad nowelizacją ustawy o inwestycjach w zakresie 

elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Jej celem podstawowym jest 

ułatwienie realizacji inwestycji w postaci lądowych elektrowni wiatrowych w gminach, 

które wyrażają wolę lokowania takiej infrastruktury oraz umożliwienie budowy domów w 

sąsiedztwie tych elektrowni. Projekt zakłada także większe upodmiotowienie gmin oraz 

społeczności lokalnych w procesie inwestycyjnym. Przeprowadzone analizy i konsultacje 

wskazały jako uzasadniony następujący kierunek dla nowelizacji: - utrzymanie 

podstawowych zasad obecnie obowiązujących przepisów, czyli generalnej zasady 10 H – 

jednakże nowa elektrownia wiatrowa może być lokowana wyłącznie na podstawie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), wykonanego dla 

prognozowanego zakresu oddziaływania elektrowni wiatrowej, - gmina w ramach 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla elektrowni wiatrowej, na 

podstawie wyników prognozy oddziaływania na środowisko, mogłaby jednak przyjąć 

inną odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego (strefa, nie mniejszą 

jednak niż 500 metrów (uśredniona minimalna odległość dla której spełnione są normy 

hałasu farm dla instalacji tego typu a także zapewnione bezpieczeństwo fizyczne 

mieszkańców), - identyczna minimalna odległość bezwzględna miałaby dotyczyć 

lokowania nowych budynków mieszkalnych od planowanej elektrowni wiatrowej – 

odległość budynku mieszkalnego elektrowni wiatrowej nie mogłaby być mniejsza niż 500 

metrów (lub wynikająca z prognozy OŚ), - finalna odległość nowej elektrowni wiatrowej 

od budynków mieszkalnych, byłaby weryfikowana i określana w ramach procedury 

wydawania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie raportu oddziaływania na środowisko 

sporządzanego dla danej inwestycji. Tak wygląda obecna sytuacja prawna i obecne prace 

legislacyjne na poziomie ministerstwa. 
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Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję proszę, czy ktoś by miał pytania, pan Baczyński proszę.  

Tomasz Baczyński (Radny) 

Dziękuję bardzo, może ja zacznę od początku. W dniu 17 września 2020 roku Komisja 

Rolnictwa i Przemysłu złożyła projekt uchwały odnośnie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy w obrębie 

ewidencyjnym Będzino. Jednakże no faktycznie był tam zły załącznik graficzny przez co w 

opinii pana wójta, to m.in. było zapisane, w dniu 27 października już wpłynął kolejny 

projekt uchwały z poprawionym załącznikiem graficznym i tylko ten projekt uchwały był 

konsultowany ze społecznością i ten projekt uchwały ma sens. Nie ma żaden inny 

projekt, w jakichkolwiek inny granicach podjęcia tej uchwały dla stworzenia tego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To jest pierwsza sprawa, 

faktycznie w tej chwili Ministerstwo Rozwoju Regionalnego faktycznie przygotowuje 

nowelizację tej ustawy, jednakże średni czas podjęcia takiej ustawy, bo to jest ustawa 

rządowa przygotowuje ją rząd, trwa około 1,5 roku. To, że nowelizacja jest 

przygotowywana nie znaczy, że zostanie podjęta, choć podjęta w takiej formie, aby nas 

blokować. Po ogłoszeniu treści nowelizacji będą wnoszone uwagi. Nie wiadomo, jaki 

kształt będzie miała ustawa poddana głosowaniu. Proszę pamiętać, że ustawa 

wiatrakowa nie była ustawą rządową, to była ustawa poselska. Przygotowana przez PiS. 

W tej chwili w sejmie mają oni 234 posłów i tylko 55 z nich nie brało udziału w 

głosowaniu w roku 2016. Co do zasadności przystąpienia do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i jego skutków. Na pewno warto takowy stworzyć. Po 

pierwsze, reguluje on przeznaczenie i warunki zabudowy terenu, a także rozmieszczenie 

inwestycji celu publicznego. Ja może podam numer telefonu, żeby nie trzeba było 

wspierać się jakimiś artykułami, nie dzwonić po jakichś sąsiednich gminach tylko 

bezpośrednio do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i tam wytłumaczyć wszystko jak 

sprawy wyglądają, jak to wszystko wygląda, ja podaje ten nr 22 411 92 40. Tam można 

uzyskać wszystkie informacje. Tak to wygląda na tą chwilę.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję. Proszę, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie ma, to ten temat akurat 

kończymy, dziękuję.  

Tomasz Baczyński (Radny) 

Ja mam jeszcze pytanie.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

No to proszę.  
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Tomasz Baczyński (Radny) 

Panie Bartoszu. Czy ten projekt stworzony przez pana ten projekt uchwały jest taki sam, 

jak projekt złożony przez komisję rolnictwa i przemysłu, czy te granice są takie, jak pan 

proponował wcześniej? 

Bartosz Kopera (Inspektor ds. planowania przestrzennego) 

Panie Radny te granice, które zostały zaproponowane przeze mnie są inne, niż te które 

zaproponowane zostały przez komisję rolnictwa, z prostej przyczyny mogę wytłumaczyć, 

dlaczego. Proszę państwa, to Rada Gminy, uchwala miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, stwierdzając nienaruszalność ustaleń studium, jeżeli studium dla tych 

terenów, większość tych terenów, które znajdują się w tym obszarze objętym uchwałą o 

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

są tereny rolnicze, to te tereny pozostaną terenami rolniczymi. W innym wypadku 

wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym uchyli tą uchwałę. Stwierdzi jej nieważność. (...) 

Ja jeszcze czekam na kolejne pytania. (...) 

Tomasz Baczyński (Radny) 

Otóż panie inspektorze, ale czy takowe prawda niedopowiedzenia, niewiadome nie 

rozwiewa analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, do którego wójt powinien przystąpić przed 

głosowaniem rady.  

Bartosz Kopera (Inspektor ds. planowania przestrzennego) 

Panie radny taka analiza została również przeze mnie sporządzona, natomiast dla 

obszaru, który został zaproponowany przeze mnie.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę państwa ja proponuje, abyście państwo pan Kopera umówili się, spotkali się z 

komisją rolnictwa, która wnioskowała o poprzednią uchwałę i przedyskutować ten 

temat, wyciągnąć jakieś wnioski, może jakieś porozumienie. 

Bartosz Kopera (Inspektor ds. planowania przestrzennego) 

Bardzo chętnie jestem za. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Czy przewodniczący komisji rolnictwa jest za? 

Piotr Kołpacki (Radny) 

Tak za.  
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Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dobrze to umówcie się i spotkajcie i ustalcie te sprawy ze szczegółami. Ja dziękuję panu 

bardzo, panie Bartoszu. No i bym prosił jeżeli jest na łączach. Czy jest pani 

Lewandowska? A Pani Wioletta Mróz jest? (...) Nie wszyscy radni pewnie też panią znają, 

bo nie mieliśmy okazji jeszcze porozmawiać na forum sesji czy komisji, a my mamy takie 

zapytanie, mieliśmy takie zapytania do pani zgłoszone dotyczące grantów sołeckich, 

które zostały złożone, oraz obecnie realizowane i złożone projekty możliwość 

dofinansowania drogi w Tymieniu, przeznaczenie środków na wsparcie gmin 

popegeerowskich. Czy takie wnioski i w ogóle, jakie wnioski zostały o pozyskanie 

środków zewnętrznych, zostały złożone także może najpierw o grantach by pani nam 

powiedziała, później ten temat.  

Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych) 

Dobrze. Dzień dobry państwu bardzo miło mi państwa poznać. Z niektórymi osobami 

miałam okazję się spotkać, nie ze wszystkimi niestety. Przechodzę do tematu, jeżeli 

chodzi o granty sołeckie, pod koniec ubiegłego roku, kiedy rozpoczęłam pracę, 

zwróciliśmy się pisemnie do wszystkich państwa sołtysów z informacją o tym, że 

planujemy oczywiście realizacje jak co roku z taką prośbą o przemyślenie ewentualnych 

inwestycji, które chcieliby podjąć w ramach grantu. Ta informacja została wysłana w 

listopadzie z prośbą o kontakt do końca roku, na 25 tych zgłoszeń jakby do 25 sołectw 

parę osób do mnie oddzwoniło faktycznie, z pomysłami, natomiast nie było to, aż tyle 

osób jak myślałam że będzie tutaj takie zainteresowanie, ale nie szkodzi, ponieważ na 

chwilę obecną, mamy jakby w toku opracowywanie grantów dla sołectw aktualnie są to 4 

sołectwa, przy czym zakładamy, że być może jeszcze jakieś dojdzie, ponieważ rozmowy 

trwają. Termin złożenia wniosku w wersji elektronicznej w systemie Witkac upływa 

12 marca, dlatego też te spotkania odbywają się w tym tygodniu, w przyszłym również. Ja 

tutaj państwa sołtysów zapraszam do siebie, konsultujemy je tutaj na miejscu, na chwilę 

obecną będzie składany wniosek, przez sołectwo Będzino będzie to projekt związany z 

zagospodarowaniem zakola, będzie składany wniosek w tej chwili jest już wprowadzony 

w wersji podstawowej do Witkaca dla Wierzchomina jest to doposażenie placu zabaw w 

urządzenia typu huśtawka plus takie urządzenie wielofunkcyjne. W tej chwili jeszcze 

czekam na spotkanie z panią Łuczak ze Strachomina w sprawie budowy, a właściwie w 

sprawie zakupu materiału na altanę i taki projekt będzie również prowadzony. Niestety 

tutaj były rozmowy z Mścicami, temat upadł z uwagi na to, że działka która była 

planowana do objęcia inwestycją nie należy do gminy. Na to miejsce są prowadzone 

prace, jak gdyby rozmowy z Sołectwem Tymień lub Strzepowo. Tutaj kwestia tego, jak 

państwo się odniosą do tego, jaki mają pomysł oraz oczywiście czy on spełnia 

wymagania formalne. Tu czekamy w tej chwili jeszcze na konsultacje, natomiast jeszcze 

jestem umówiona z panią Garbalską ze Słowienkowa, natomiast z uwagi na tą sytuację, 

która miała miejsce wczoraj no też będę się z nią kontaktowała telefonicznie, czy 

jesteśmy w stanie te prace dociągnąć do końca, natomiast z mojej strony prośba jest 

ogromna. My tutaj realizując granty sołeckie, co roku oczywiście państwo macie swój 

pomysły inicjatywy. Moja prośba tutaj jest taka, żeby oczywiście zachęcać mieszkańców 

do zgłaszania takich potrzeb, które mogą być realizowane w ramach (...) zależy mi na tym 
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bardzo. W tym roku, za taki jakby priorytet przyjęliśmy, to, żeby były sołectwa, które do 

tej pory nie zostały jeszcze z możliwości dofinansowania swoich pomysłów. Dlatego 

jeszcze te wszystkie miejsca, które nie były objęte pracami w ramach w ramach grantów 

zachęcamy do kontaktu, ja jestem oczywiście do dyspozycji, także, jeżeli ktoś ma z 

państwa czy z sołtysów, czy z mieszkańców pytania dotyczące czegokolwiek związanego 

z realizacji jakiejkolwiek inwestycji, które mogą być dofinansowane ze środków 

zewnętrznych. Ja Państwa bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznie, e-

mailowo oraz osobiście po wcześniejszym umówieniu się. W tej chwili, wiem że jeszcze 

będziemy tutaj bo trwają prace pani Wioletta Mróz tutaj pomaga z uwagi na swojego 

doświadczenie pracy z państwem, znajomość jakby terenu i problemów oraz potrzeb 

prowadzone są też rozmowy jeszcze z Zagajami. Wiem, że tam jeszcze ktoś był chętny 

czekam tak naprawdę do końca tego tygodnia i właściwie połowy przyszłego na 

doprecyzowanie tych starań, ponieważ my musimy dotrzymać terminu, dlatego też one 

muszą już nabrać tempa. Także tyle, jeżeli chodzi o granty sołeckie, czy państwo mają 

jakieś pytania? 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję proszę pani Barbara Grudzień.  

Barbara Grudzień (Radna) 

Witam. Ja mam takie pytanie, czy są ograniczenia tego typu, że jeżeli ktoś już w latach 

poprzednich 2, 3 lata temu korzystał z takich grantów, czy może ponownie się ubiegać o 

jakieś granty na coś nowego, czy są jakieś ograniczenia z kolejnością, czy najpierw są 

brane pod uwagę sołectwa, te które jeszcze z takich grantów nie korzystały.  

Wioletta Mróz (Insepktor ds. ewidencji działalności gospodarczej) 

Pani Basiu może ja odpowiem, tutaj z doświadczenia (...) ja dowiadywałam się od 

sołtysów, rozmawiając przez telefon, kiedy kto uzyskał jakieś dofinansowanie, czy to jest 

siłownia zewnętrzna czy to jest grant. To jest w sumie taki badany trochę temat bo ja z 

tamtego roku po Panu Wojciechowskim objęłam oczywiście do realizacji Łekno, Dobre i 

Śmiechów Borkowice to ja to prowadziłam, wiem że oni zostali. We wcześniejszych 

latach Tymień dostał na siłownię, więc to jest kwestia rozmowy. My tu broń Boże nikomu 

nie zabraniamy. Tylko chcielibyśmy jakoś do tego też realnie podejść, dlatego że wiemy 

jest 180 gmin i też wiemy, że dostaną dofinansowanie tylko 2 granty, nie wiem jak się 

udało w tamtym roku, że mieliśmy dofinansowanie do 3 grantów, może była, bo to musi 

tak każdy wniosek przejść ocenę merytoryczną i formalną. Jeśli nie spełnia wymogów, to 

z automatu zostaje odrzucony. Nikomu nie zabraniamy. Oczywiście, wspieramy 

pomagamy, ale chcielibyśmy, żeby jednak w tej pierwszej kolejności były napisane 

wnioski, granty sołectwa, który nigdy jeszcze nie dostały, więc to wszystko jest na 

podstawie praktycznie, przepraszam rozmowy telefonicznej z każdym sołtysem, bo ja 

osobiście rozmawiałam z każdym sołtysem z osobna pytałam. No istotą rzeczy jest, czy 

jest tam podłoże przede wszystkim gminne, bo to jest podstawa, a są nieruchomości, 

które niestety są jeszcze nieprzekazane. Jak np. z KOWRU, wiem że w Kiszkowie. No są 
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sołectwa, gdzie nie mają możliwości wykorzystania grantu, jak Uliszki np. też 

rozmawiałam z Panią Turkacz. No kwestia rozmowy praktycznie. No oczywiście, jeżeli 

ktoś chciałby jak najbardziej, tylko musimy mieć tą świadomość pani Basiu no niestety 2 

granty z każdej gminy. 

Barbara Grudzień (Radna) 

Dziękuję bardzo, dziękuję. 

Wioletta Mróz (Insepktor ds. ewidencji działalności gospodarczej) 

Bardzo proszę. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję, proszę, czy ktoś jeszcze w temacie grantów, pan Baczyński proszę?  

Tomasz Baczyński (Radny) 

To znaczy się ja chciałbym się zapytać coś takiego odnośnie naszych strażaków, bo w 

prasie w radiu dojrzałem, że miasto gmina Łeba pozyskało 3 000 000 zł na rozbudowę 

remont remizy strażackiej. Na terenie naszej gminy mamy takie 2 remizy, które będą 

potrzebowały jeszcze dosyć dużego zastrzyku finansowego, czy istnieje taka możliwość, 

żeby pomóc tym stowarzyszeniom w pozyskania jakiś środków zewnętrznych na tę 

rozbudowę? 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę pani Lewandowska.  

Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych) 

Ja mam jeszcze tylko takie pytanie, czy do grantów sołeckich są jeszcze jakieś pytania, 

wtedy odpowiem jakby na pytanie pana radnego i przejdę już do mojej części jakby tutaj 

dalszych pytań, bo być może ktoś jeszcze do grantów, ewentualnie wiola jeszcze powie, a 

jeżeli nie to ja oczywiście zaraz Panu udzielę odpowiedzi. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Na tę chwilę to chyba nie mamy, Pani Eugenia jeszcze. 

Eugenia Imbiorowska (Radna) 

Ja mam pytanie, bo właśnie z tymi grantami jeżeli ja, korzystałam z innego 

dofinansowania oprócz grantów, czy ja mogłabym też taki wniosek złożyć, czy to jest 

ograniczona ilość tych wniosków, jak to wygląda w ogóle?  
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Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych) 

To znaczy tak, jeżeli chodzi o ograniczenie ilości wniosków, to jest tylko liczba możliwych 

do uzyskania dofinansowań dla gmin, ona wynosi 2 co znaczy, że w tym roku tylko 2 

sołectwa z naszej gminy mogą otrzymać takiego dofinansowanie, jeżeli ktoś z sołectw już 

korzystał z tego, nie wyklucza go to z możliwości uzyskania ponownie. Jeżeli chodzi o 

możliwość wykorzystania czy połączenia dofinansowania z grantu sołeckiego z innym 

dofinansowaniem jest to możliwe, o ile to drugie dofinansowanie też dopuszcza taką 

możliwość, czyli, jeżeli mamy inwestycję polegającą na doposażeniu placu zabaw, istnieje 

możliwość zakupu części urządzeń z grantu i części urządzeń z innego dofinansowania. 

To jest kwestia do ustalenia, jeżeli jest to jakiś konkretny przypadek, proszę dzwonić, 

będziemy sprawdzać, czy taka możliwość występuje i czy można to po prostu 

zrealizować. Ja chciałabym przypomnieć, że jednym z podstawowych tutaj właśnie 

wymogów formalnych jest to, żeby działka należała do gminy. Również jesteśmy też 

zobowiązani do tego żeby cała realizacja spełniała wymogi inne prawne, czyli jeżeli 

planujemy realizację np. budynków objętych ewidencją zabytków, nawet gminną, musi 

mieć uzgodnienia. Jeżeli jakakolwiek inwestycja wymaga dodatkowych prac, to też 

musimy to troszeczkę wcześniej uwzględnić, dlatego też taki apel, żeby o wszystkich 

inwestycjach, które państwo będziecie planowali nawet na przyszły myśleć już teraz, 

dlatego że na część takich uzgodnień potrzebujemy czasu, którego no nie mamy od 

momentu ogłoszenia już samego, tylko mamy jak gdyby wcześniej już teraz, jeżeli 

cokolwiek państwo planujecie, myślicie zachęcam do kontaktu, zachęcam do ustalenia, 

co będzie potrzebne do wykonania, żeby taka inwestycja była po prostu możliwa. 

Dziękuję. 

Eugenia Imbiorowska (Radna) 

Tak, ale moje pytanie, czy jest jakaś ograniczona ilość tych wniosków dla gminy?  

Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych) 

Gmina może złożyć tyle wniosków, ile ma sołectwa, ale dofinansowanie otrzymają tylko 

2. 

Eugenia Imbiorowska (Radna) 

Czyli na zasadzie później pan wojewoda zdecyduje, kto będzie miał przyznany grant. 

Dziękuję bardzo.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję, proszę. Jeśli nie ma, kończymy temat grantów sołeckich, w związku z tym 

prosimy (...)  
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Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych) 

Dobrze to ja w takim razie postaram się odpowiedzieć na pytanie pana Tomasza 

Baczyńskiego, jeżeli chodzi o możliwość uzyskania dofinansowania dla jednostek, które 

są na terenie gmin, czy są to organizacje trzeciego sektora, czy są to część naszych tutaj 

zasobów gminnych. Takie możliwości, istnieją oczywiście tutaj do nas OSP w Dobrzycy 

zgłosiło się z takim wnioskiem o złożenie ich propozycji realizacji zadania w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na miejscowości, w których 

funkcjonowały PGR-y. I tutaj otrzymali została wysłana odpowiedź, którą dla państwa 

przygotowałam o tym, że taka inwestycja w tej chwili nie jest możliwa do realizacji z 

uwagi na to, że termin złożenia wniosku. My już wnioski de facto złożyliśmy w 

momencie, jakby dzień wcześniej przed tym, kiedy ta inicjatywa wpłynęła. Cieszy mnie to, 

że takie inicjatywy są podejmowane, to świadczy jak gdyby o kondycji społeczeństwa 

obywatelskiego tutaj w tych poszczególnych miejscowościach, natomiast na pytanie 

wprost czy teraz na dzisiaj są takie możliwości, nie jestem w stanie odpowiedzieć, z 

uwagi iż każda z takich organizacji dysponuje np. nieruchomością, która ma jakiś stan 

prawny, który należy wziąć pod uwagę przy planowaniu pozyskania dofinansowania. 

Drugą rzeczą jest również wkład własny. Tak naprawdę, czy posiadają państwo jako 

organizacja pozarządowa 3 sektora własnych wkład, czy będzie wymagany ze strony 

gminy, czy to jest ustalone. Te wszystkie kwestie są bardzo istotne w momencie 

zgłaszania się do dofinansowań, dlatego tutaj moja prośba zachęcam do kontaktu 

bezpośrednio ze mną i możemy o tym wtedy rozmawiać, analizować możliwości, które 

występują.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję zachęcamy w związku z tym strażaków do kontaktu z panią Katarzyną, proszę 

bardzo, kto jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli w tym temacie proszę pan Kołpacki. 

Piotr Kołpacki (Radny) 

Ja mam takie pytanie, czy jakiś wniosek do tego dwunastego lutego był złożony na 

Tymień, czy na oczyszczalnię ścieków, bo w radiu był wywiad z gminą Biesiekierz, to tam 

starali się dofinansowanie 3,5 mln. Czy nasza gmina na jaką sumę złożyła wniosek i na 

co? 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Tzn. ja tutaj może byśmy to sprecyzowali, bo też było takie zapytanie do pani 

Lewandowskiej odnośnie, jakie wnioski zostały złożone w ogóle, jeżeli chodzi o środki 

zewnętrzne, jak również, jakie wnioski zostały dotyczące z tego funduszu miejscowości 

popegeerowskich. 

Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych) 

Dobrze, to ja pozwolę sobie może zacząć w ten osób. Jeżeli chodzi o złożone w tej chwili 

wnioski o dofinansowanie, które są procedowane, czyli zostały złożone w okresie, 
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powiedzmy mojej pracy, to zostały złożone 3 wnioski w ramach rządowego fundusz 

inicjatyw lokalnych, czyli tzw. ten covidowy drugi nabór i były to wnioski związane z 

inwestycją dotyczącą przebudowy drogi w Kładnie oraz było to dofinansowanie 

dotyczące, przepraszam drogi Wierzchomino-Wierzchominko to było w ramach drugiego 

naboru z covidu, to było złożone wcześniej. Tutaj niestety nie uzyskaliśmy 

dofinansowania, ta informacja już jest z tamtego roku. W ramach kolejnego naboru czyli 

tzw. trzeciego naboru, ale nie mówię tu o pegeerach, tylko mówię tutaj o trzecim 

naborze do rządowego funduszu złożyliśmy wniosek na opracowanie dokumentacji na 

przebudowę świetlicy wiejskiej w Popowie, ten wniosek był na kwotę 750 000 zł. Drugi 

wniosek został złożony na inwestycję związaną z drogą Wierzchomino-Wierzchominko i 

to były uzupełnienia naszego wkładu własnego, i jest to kwota wnioskowana 933 000. 

Ostatnią inwestycję, która była w ramach trzeciego naboru, złożona to była inwestycja 

dotycząca drogi Śmiechów-Borkowice, uzupełnienie wkładu własnego i jest to kwota 

715 000 zł. Te dofinansowania są procedowane. Nie mamy jeszcze informacji na temat 

wyników tego naboru, oczekujemy, że będzie on wkrótce, z informacji nieoficjalnych 

które gdzieś tam docierają lista podobno również została już opracowana. Natomiast my 

nie mamy jeszcze informacji, czy cokolwiek dostaliśmy czy, kiedy też informacja na ten 

temat będzie nie wiem, też nikt jej nie posiada, wszyscy oczywiście czekają z 

utęsknieniem i z niecierpliwością. Natomiast, jeżeli chodzi o ten nabór dla inwestycji 

zlokalizowanych w miejscowościach, w których były gospodarstwa rolne, tzw. PGRy, my 

złożyliśmy oczywiście 3 wnioski na łączną dopuszczalną sumę 5 000 000 zł, ponieważ taki 

był limit możliwy do złożenia wniosku, on nie mógł przekraczać jakby wartość inwestycji, 

które wszystkie razem były dopuszczone do konkurowania to było 5 mln i tyle też 

zgłosiliśmy. Były to 3 wnioski. I już odpowiadam państwu na pytanie, jakie to były 

wnioski. Był to projekt i wykonanie części infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości 

Tymień, wniosek opiewał tutaj z naszej strony na 1 920 000. Kolejnym takim wnioskiem, 

który złożyliśmy na miejscowość również tutaj Tymień była to budowa drogi Tymień-

Strachomino odcinek 1km, który nie uzyskał dofinansowania wcześniej w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych. Ten wniosek ponowiliśmy tutaj w ramach Rządowego 

Funduszu Inicjatyw Lokalnych, ponieważ jest tam opracowana dokumentacja, jest to 

inwestycja zaplanowana do realizacji. W związku z powyższym na 1 520 000 wniosek 

został złożony i ostatnią inwestycją, która została ujęta we wniosku o dofinansowanie w 

ramach tego funduszu, to remont, przebudowa i modernizacja właściwie świetlicy w 

Strachominie i to jest szacowana wartość projektu na 1 550 000. To jest 6 wniosków, 

które jeszcze póki co nie mamy informacji co do tego, czy zostały one przyjęte do 

dofinansowania, czy też nie. Jest również złożony wniosek, który był składany właściwie 

w ubiegłym roku. Natomiast dalej nie mamy jeszcze informacji co do wyniku tego 

naboru, był to wniosek składany do ministerstwa kultury i był związany również z 

inwestycją w Popowie, ponieważ liczyliśmy na to, że informacja o wyniku tego naboru, to 

jest dokładnie to samo 750 000 na świetlicę w Popowie. Liczyliśmy na to, że informacja o 

ewentualnym uzyskaniu, bądź też nie dofinansowania wpłynie do nasz przed dalszymi 

kolejnymi zapowiadanymi wtedy jeszcze naborami, żeby tego niewiele, natomiast z 

uwagi na to, że to nie wpłynęło do tej pory i mimo zapowiadanego terminu, 31 stycznia, 

niestety mija luty i dalej nie mamy informacji, także to są złożone w tej chwili wnioski, 

które nie wiem, jaki jest wynik i czekamy po prostu na informacje.  
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Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję, ja bym miał takie pytanie, czy może pani przybliżyć dwie kwestie, to znaczy 

częściowa budowa kanalizacji w Tymieniu, czego by miała dotyczyć, jakiego zakresu prac 

oraz przebudowa i modernizacja świetlicy w Strachominie. Bardzo proszę.  

Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych) 

Więc tak, odpowiadając na pierwszą część pytania, jeżeli chodzi o kwestie Tymienia 

wniosek, który został przygotowany, jest wnioskiem bardzo ogólnym z uwagi na to, że po 

pierwsze nie wymagane było na dzień składania wniosku posiadanie jakiejkolwiek 

dokumentacji związanej z tą inwestycją, ponadto oczywiście my tych dokumentacji nie 

posiadamy, wiem że temat kanalizacji w Tymieniu jest tematem gorącym, oczywiście, 

natomiast to, co było możliwe do złożenia to wniosek ogólny na wykonanie części 

instalacji kanalizacyjnej, natomiast jaki będzie to zakres, w którym miejscu, tego we 

wniosku nie określiliśmy, ponieważ wymaga to oczywiście opracowania konkretnych 

analiz i dokumentacji. Na dzień składania wniosków takich analiz i dokumentacji po 

prostu nie dysponowaliśmy, dlatego nie chcąc sobie utrudnić tutaj ewentualnie 

możliwości uzyskania dofinansowania, były to założenia dosyć ogólne. Na to też pozwalał 

wniosek, dlatego tutaj nie chcąc wskazywać konkretnych rozwiązań, które po prostu 

wiem, że są procedowane. No po prostu jest to wniosek ogólny. Podobna sytuacja ma 

miejsce w przypadku realizacji inwestycji w Strachominie. Ja nie znam szczegółów 

inwestycyjnych tejże właśnie inwestycji, natomiast to, co zostało zapisane, to jest 

właściwie w treści wniosku zostało wskazane, że będzie to przygotowanie dokumentacji 

oraz przebudowa i modernizacja, samej świetlicy, natomiast w jakim zakresie dokładnie, 

w jakiej części, co będą obejmowały te planowane prace, na to pytanie niestety nie mogę 

państwu odpowiedzieć, chociaż bardzo bym chciała, ponieważ to tak na dobrą sprawę 

też jest w dalszym ciągu opracowywane. Składanie wniosku, tutaj zakładało oczywiście i 

przewidywało jakieś wymagania, które należało spełnić. My oczywiście je spełniliśmy, 

ponieważ ten opis tutaj miał mieć maksymalnie 500 znaków, więc tutaj nawet sam 

formularz nie dopuszczał możliwości bardzo dokładnego dookreślenia samej inwestycji, 

ona miała zresztą tak myślę taki zamysł też tutaj, żeby nie precyzować, nie zamykać drogi 

do ewentualnego doprecyzowania tych inwestycji na dalszym etapie, kiedy będą 

procedowane. To są bardzo ogólne stwierdzenia, natomiast myślę że one dają nam 

szanse i możliwość, żeby na dalszym etapie, jeżeli zostanie to przyjęte do 

dofinansowania, żeby to po prostu uzupełniać, bo myślę że też w tej samej sytuacji jest 

wiele innych gmin, które również widząc możliwość pozyskania tych środków skorzystały 

z możliwości dość ogólnego określenia swoich inwestycji, swoich potrzeb w celu po 

prostu uzyskania tego dofinansowania.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

No dziękuję, no powiedziała Pani nam to, co jest zapisane nie powiedziała, pani jaka jest 

inna wiedza na ten temat, no ale przyjmujemy to jak jest. Proszę, czy ktoś z państwa 

radnych ma pytania do wypowiedzi tutaj Pani Lewandowskiej 



66 
Transkrypcja z XXXII Sesji Rady Gminy w Będzinie, 25.02.2021 r. 

 

Eugenia Imbiorowska (Radna) 

Ja mam pytanie. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę pani Imbiorowska.  

Eugenia Imbiorowska (Radna) 

We wniosku to było zaznaczone, w jakim celu jest przebudowa i modernizacja świetlicy w 

Strachomnie, pani powiedziała, że nie trzeba doprecyzować, ale to w ogóle to nie było, 

było zaznaczone? 

Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych) 

Odpowiadając na pytanie w samym wniosku o dofinansowanie w miejscu, w którym 

wskazujemy na co są planowane środki jest miejsce na krótki opis inwestycji. Tak 

naprawdę jest to dosłownie 500 znaków, mówiących o tym, jaki zakres mniej więcej, czyli 

ogólne słowa - przebudowa, modernizacja, zmiana funkcji jakby tutaj układu użytkowego 

np. zmiana pomieszczeń te wszystkie rzeczy, które pozwolą nam, później tą inwestycję 

dokreślić nie wykluczając żadnej możliwości. To są bardzo ogólne stwierdzenia. 

Oczywiście ja się z tym zgadzam, natomiast szanowni państwo rozumiecie, że takie 

możliwości daje wniosek o dofinansowanie i informacji stricte na temat tego, z jakiego 

tytułu i co tego tam nie ma i po prostu jakby tutaj nawet nie było miejsca na to, jest to 

tylko ogólny opis planowanej inwestycji. Tak. Takie bardzo ogólne rzeczy tutaj 

zaplanował tutaj rząd nam w tym wniosku.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję proszę pani Barbara Grudzień.  

Barbara Grudzień (Radna) 

Dziękuję bardzo, ja mam takie pytanie, czy jest możliwe, żeby ewentualnie pani 

kserokopie tych wniosków radni otrzymali, na te maile służbowe, czy w jakiejś innej 

formie. Chciałabym po prostu faktycznie wszystkie 3 te wnioski przeczytać, 

przeanalizować, zobaczyć co jest bo dla mnie przepraszam, ale może mieszkańcy 

Strachomina będą zbulwersowani tym, co powiem, ale kanalizacja Tymień, oczyszczalnia 

to jest temat podejmowany już od 2, 3 lat i taka oczyszczalnia jak stanie, to będzie się 

lało nie wiem, gdzie to wszystko i jest przeznaczone we wniosku wniosek 1 920 000, 

natomiast modernizacja bliżej nieokreślonego, bo nie znamy tego tematu, co tam jest 

faktycznie planowane, bo tylko z plotek wiemy jest przeznaczany 1 550 000. Dla mnie to 

jest po prostu nie taki zakres, takie jest moje zdanie. Tam się głębiej w to nie będę 

wnikać, ale bardzo bym prosiła, żeby ksero tych złożonych wniosków, żeby do radnych 

dotarło. Myślę, że nie tylko ja jako jedyna radna jestem zainteresowana, co tam jest na 

dzień dzisiejszy wpisane. Dziękuję bardzo.  
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Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję. Proszę pani Krystyna Najdzion.  

Krystyna Najdzion (Radna) 

Witam i dziękuję. Ja też również proszę i wspieram panią Barbarę i proszę, bo jestem 

zainteresowana świetlicą w Strachominie i mieszkańcy moi też, dlatego byśmy bardzo 

prosili, jeżeli tylko pani uzyska informacje, że otrzymaliśmy i co będzie w tym zakresie, to 

bardzo prosimy o informacje. Dziękuję.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję, chociaż te 500 znaków nie. Proszę, kto jeszcze chciałby zabrać głos? 

Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych) 

Ja. Dziękuję. Więc ja odniosę się może oczywiście najpierw do pani radnej Grudzień. 

Oczywiście możecie się Państwo zwracać do nas z prośbą o udostępnienie informacji 

publicznej w zakresie tego wniosku, myślę że nie ma takich przeciwskazań. 500 znaków 

niestety to już ja nie mam na to wpływu. Jeżeli będą oczywiście informacje jakieś, które 

będę mogła przekazać to oczywiście się postaram, natomiast te inwestycje są 

procedowane w dziale inwestycji. Ja jestem tutaj narzędziem, jakby pośrednim 

pośredniczącym tak naprawdę w opracowaniu dokumentacji niezbędnej na złożenie 

wniosku, także nie mam też ani wiedzy ani wpływu na to, co jest wybierane do inwestycji 

i w jaki sposób. Wracając jeszcze tutaj odpowiem pani radnej Grudzień, jeżeli chodzi o tą 

inwestycję dotyczącą kanalizacji. My oczywiście zdajemy sobie sprawę, że taka inwestycja 

to jest ogromny koszt i ten 1 900 000, to jest tak naprawdę jest bardzo niewielki wycinek 

potrzebnych środków. Natomiast my tutaj mieliśmy wskazane dwie inwestycję, pisząc 

wniosek. Byliśmy ograniczeni kwotą 5 000 000 jako łączna wartość wszystkich inwestycji. 

My planowaliśmy złożenie wniosku na wyższą wartość łączną tej inwestycji związanej z 

budową kanalizacji, natomiast nie mogliśmy wnioskować o część tylko środków, bo tak 

tutaj też rozporządzanie wskazywało, czyli moglibyśmy założyć, że inwestycja będzie 

kosztowała 10 milionów, a my wnioskujemy o 1,9 mln, ale wtedy wniosek został by 

odrzucony na etapie oceny formalnej, ponieważ wartość inwestycji łączna planowanych 

do realizacji zadań w ramach tego naboru miała nie przekraczać kwoty 5 000 000, także 

tutaj jest kwestia wykonania etapu prac na tyle myślę, że w ramach wniosku można było 

sobie po prostu pozwolić, także z tego to wynika.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję. Ja bym tutaj (...) prosił też panią, żeby Pani się zapoznała z tematem 

aglomeracji Tymień. Taka miała powstać, gdzie już mieliśmy opinię środowiskową, której 

nie musieliśmy wykonywać, co jest bardzo bardzo ważnym i trudnym elementem do 

wykonania i pracochłonnym i z możliwością wówczas dofinansowania do 90% nawet 

całej inwestycji, ale to tak tak na marginesie proszę pani Barbara Grudzień.  
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Barbara Grudzień (Radna) 

Dziękuję, mam, bo w związku z tym, że wystąpiłam z prośbą o o udostępnienie nam tych 

3 wniosków, pani wspomniała, że możemy wystąpić o udostępnienie informacji 

publicznej, czyli ja rozumiem, że to że ja dzisiaj proszę, to jest na temat praktycznie 

tematu nie zamyka, i muszę wystąpić drogą oficjalną? 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę Pani Lewandowska.  

Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych) 

Ja bym tylko chciała, jak ja oczywiście mogę przyjąć pani wniosek jako wniosek formalny, 

dotyczący informacji pomocy publicznej, natomiast czy samą kserokopię pani by chciała 

czy ewentualnie jakieś opracowanie danych, bo to też istotne ja wiem że państwo 

zwracacie się z różnymi tutaj prośbami, które wymagają jakiegoś doprecyzowania czy 

opracowania danych w jakiś konkretny sposób, więc jakby mogę to przyjąć jako wniosek 

formalny, jeżeli mam go tak traktować to oczywiście tak też go potraktuje.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję, proszę Pani Barbara.  

Barbara Grudzień (Radna) 

Ja po prostu na dzień dzisiejszy proszę o przekazanie nam kserokopii tych złożonych 

wniosków na dzień dzisiejszy nic poza tym, po prostu treść złożonych wniosków w 

całości, jeżeli to nie jest jakimś problemem, to bym prosiła o udostępnienie dla nas jako 

dla radnych. Dziękuję.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję proszę, pan Bryliński.  

Sławomir Bryliński (Radny) 

Dziękuję, panie przewodniczący, pani Katarzyno no tutaj niestety obawiam się, że ten 

wniosek kwota wniosku, na którą został złożony wniosek tutaj na miejscowość Tymień 

na tą oczyszczalnię. Obawiam się, że to dalej idzie w kierunku jednak podłączenia 

miejscowości do sąsiedniej gminy, bo za te pieniądze no trudno będzie cokolwiek zrobić. 

No zrobienie instalacja, do czego przyłączymy? Nie wiem, czy nie byłoby na przykład 

wartym zaryzykowania np. pójść na całość i 5 000 000 na inwestycje wtedy jakiś wkład z 

gminy, no i może faktycznie zrobić tą oczyszczalnię w tym Tymieniu. No powiem szczerze 

tutaj radni opowiedzieli się już wcześniej, że jednak są przeciwni, żeby przyłączać tą 

miejscowość do sąsiedniej gminy. I teraz przykładowo, co będzie, jeżeli faktycznie będzie 

pozytywnie rozpatrzony ten wniosek, będzie jakaś dofinansowania, ale to będzie za mało 
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na wykonanie przykładowo oczyszczalni ścieków w Tymieniu i tu na prawdę będzie duży 

dylemat, będziemy pod ścianą, a jeżeli zdecydujemy się na wykonanie tej inwestycji, to 

uzależnimy mieszkańcu no powiem szczerze od wysokich stawek za ścieki. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Proszę państwa, bo ja tutaj jeśli mogę no jak państwo, bo Mateusz Wam wysłał 

działalność pana wójta między sesjami macie już informację, że temat ścieków do Mielna 

upadł. Także już do Mielna ścieki nie pójdą. Teraz jest rozważana kolejna sprawa, 

żebyście ścieki puścić do Koszalina, czyli do oczyszczalni w Jamnie. Czyli ścieki będą 

płynąć około 30 km poprzez całą sieć przepompowni. Nie mniej jednak jestem ciekawy, 

jak wyjdzie ta ekspertyza, jaka będzie odpowiedź wodociągów i prezydenta Koszalina, bo 

na przesyłane ścieki na takiej odległości nie wiem, czy nie zagniją i nie będą się nadawały 

do dostarczenia ich do oczyszczalni ścieków, bo to są już spore odległości, zastoiny w 

rurach, to część będzie stała w tych rurach, ale to zostawmy na później, natomiast tutaj 

oczywiście wydane ekspertyzy, pieniądze na ekspertyzy, temat Mielna upadł. Proszę, kto 

jeszcze by chciał tutaj zabrać głos? Adam? Nie. No to ja dziękuję bardzo, pani Katarzynie i 

pani Wioli. Na tym na tą chwile, a jeszcze pani chciała zabrać głos, to proszę. 

Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych) 

Tak, jak ja jeszcze, korzystając z okazji, bo co prawda tutaj państwo prosiliście też o 

przedstawienie informacji, co do projektów realizowanych aktualnie, już nie będę do 

tego tematu wracać, oczywiście możemy to poruszyć też przy następnej okazji. 

Chciałabym natomiast nadmienić i taka moja też do Państwa taka prośba, ponieważ w 

najbliższym czasie planujemy uruchomienie punktu informacyjno-konsultacyjnego 

związanego z przystąpieniem, z realizacją programu czyste powietrze. Ta informacja jest 

oczywiście dostępna na stronie dla mieszkańców. Ja bardzo serdecznie państwa proszę o 

to, żeby tą informacje również przekazywać mieszkańcom i sołtysom, że jest możliwość 

uzyskania dofinansowania na wymianę pieców. Jak tylko uruchomimy punkt 

konsultacyjny, to będzie to już myślę na takim szerszym zakresie realizowane, natomiast 

wszyscy, którzy byliby zainteresowani ewentualnie możliwością skorzystania z tego 

programu ja tutaj proszę o kontakt osobisty ze mną. Wszystkie dane kontaktowe są do 

mnie, także bardzo nam zależy też na tym, żeby mieszkańcy mieli możliwość 

skorzystania z dofinansowania. Ono jest dosyć atrakcyjne w zależności od osiąganych 

dochodów. Jest to po prostu bezpośrednia korzyść dla mieszkańców. Jakby tutal zależy 

nam po prostu na tym, żeby mieli jak najszerszy dostęp do tego programu. W programie 

można wnioski składać samodzielnie lub za pośrednictwem gminy. W związku z tym 

zachęcam państwa zainteresowanych do tutaj z kontaktu z nami. (...) 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Nie wiem na ile pani tutaj ma orientacje w tym temacie, ale chciałbym spytać o taką 

rzecz, czy dotyczy to tylko wymiany pieców w okresie przyszłym czy np. jeżeli ktoś na 

początku tego roku, czy z końcem ubiegłego roku coś takiego wykonał, czy może 

uczestniczyć w programie?  
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Katarzyna Lewandowska (Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych) 

Tak. Udział w programie można w ramach programu dostać dofinansowanie również na 

inwestycję rozpoczętą nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie, czyli 6 miesięcy wstecz również wchodzi w rachubę. Program jest 

realizowany do 2027 roku, związany z tymi działaniami na rzecz zmiany klimatu, więc te 

działania będą działaniami stałymi. Mamy podpisane porozumienie z Narodowym 

Funduszem Ochrony Środowiska za pośrednictwem wojewódzkiego funduszu. My 

będziemy pośredniczyć w składaniu wniosku, cała procedura ja starałam się tam 

państwu na stronie przekazać informacje takie podstawowe dotyczące tego programu. 

Ja zachęcam bardzo, dlatego że w ramach dofinansowania można dostać środki nie tylko 

na wymianę pieca, ale również na docieplenie przegród budowlanych, czy ścian, stropu 

na wymianę stolarki okiennej drzwiowej oraz również na fotowoltaikę, przy spełnieniu 

pewnych założeń. Wiem, że program Mój Prąd w tej chwili zakończył nabór z dniem 6 

grudnia i te osoby, które planowały pozyskać fotowoltaikę w ramach tego rządowego 

programu nie mają już takiej możliwości, z uwagi na dużą ilość złożonych wniosków nie 

wiem, kiedy on ruszy znowu. W tym programie czyste powietrze taka możliwość w 

dalszym ciągu istnieje, dlatego że jeżeli ktokolwiek z państwa czy z mieszkańców byłby 

zainteresowany zapraszam do kontaktu.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję. Proszę pan Gołębiewski.  

Adam Gołębiewski (Radny) 

Jednak nasunęło mi się tutaj pytanie, w związku z tym czystym powietrzem przychodzą 

do mnie mieszkańcy i pytają o to, bo u nas jest oczywiście w miejscowości Śmiechów już 

połowa ma sieć gazownicza. No i stanęło to gdzieś tam z początkiem może, czy tam 

przed końcem tej miejscowości Śmiechów, no jest miejscowość Borkowice i miejscowość 

Miłogoszcz. No i mieszkańcy przychodzą, będzie ten gaz nie, bo nie wiadomo, jaki piec 

trzeba już wymieniać by było te stare kopciuchy, że tak powiem kolokwialnie na albo 

pellet albo jakieś inne alternatywne źródło, no ale jak tu widzimy, że ten gaz jest blisko, 

to po co się tam w pellet czy coś jak będzie można by było w te piece gazowe 

zainwestować. I też widzę tutaj spotkanie. To jest problem, że pan wójt tutaj jakby nie 

uczestniczy w naszych spotkaniach, mógłby odpowiedzieć czego dotyczyło spotkanie, bo 

patrzę, że spotkanie z przedstawicielami gazowni w Koszalinie, co do dalszych tam 

planów budowania sieci gazowniczej tak. No i nie wiemy, czy ono tam się skończy, czy 

dalej będzie szło, czy jakie są zamierzenia, jakby mieszkańcy mieli tą informację, co się 

tam wydarzyło na tym spotkaniu, co zostało powiedziane, to też pewnie, w jakiś sposób 

by inny chcieli aplikować o takie wsparcie od tego. To tyle dziękuję bardzo.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję, proszę czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos. Bo ja tutaj to pytanie zadałem, bo 

takie inwestycje były wykonywane teraz w miejscowości Dobiesławiec, między nimi w 
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budynku wielorodzinnym i jednorodzinne, także ci ludzie z końcem grudnia te rzeczy 

wykonywali, także mają czas na zgłoszenie takich wniosków. To co, ja w takim układzie 

rozumiem, że wyczerpaliśmy pytania do pani Katarzyny i do Pani Wioli. Dziękuję paniom 

bardzo za uczestnictwo i informacje. No i pozostał nam jeszcze tutaj mieliśmy się 

spotkać z panem Maślińskim. Nie wiem, czy jest na linii? Panie Marku, czy jest pan na 

linii. Nie ma? No nie chciałbym już robić przerwy, bo praktycznie wyczerpaliśmy już 

można powiedzieć temat dzisiejszej sesji ale.. 

Adam Gołębiewski (Radny) 

Panie Przewodniczący. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Słucham. 

Adam Gołębiewski (Radny) 

Ja mam jeszcze jedno takie pytanie, czy jest możliwość połączenia się z panią skarbnik, z 

panią Patrycją?  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Możemy spróbować. Pani Patrycji, czy pani jest na linii? (...) Momencik zaraz Mateusz 

przedzwoni, natomiast z panem Maślińskim się nie spotkamy, bo Pan Maśliński jest w 

Koszalinie, w związku z tym nie udzieli nam precyzyjnych odpowiedzi, których nie potrafił 

udzielić nam na komisji. Proszę pan Baczyński.  

Tomasz Baczyński (Radny) 

Dziękuję, ale może powiedzmy wszystkim, jakie to były pytania do pana Maślińskiego, 

pierwsze dotyczyło, co się stało z brukiem, gdzie jest bruk z drogi w Wierzchominku, ile 

tego jest i gdzie to się znajduje, to było pierwsze pytanie, a drugie pytanie było dlaczego 

zostają rozbierane garaże na działce gminnej w miejscowości Będzino to jest tam na 

placu Mrówki i co się dzieje z tym materiałem, który jest pozyskiwany, to były pytania 

m.in. do pana Maślińskiego.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

No dziękuję. No mamy akurat panią skarbnik, ma zajęty telefon, nie możemy się 

połączyć.  

Adam Gołębiewski (Radny) 

Okey no to odpuśćmy no.  
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Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Nie no, bo mamy tutaj konkretne pytanie, jakby się do tego też przygotowała, bo chodzi 

tutaj o temat, który wynik.. a jest pani.  

Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino) 

Witam Szanownych Państwa, proszę o powtórzenie pytania, bo mnie nie było.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Pani Patrycjo jeszcze pytania nie było, oddaję głos panu Adamowi bo on chciał. 

Adam Gołębiewski (Radny) 

Pani Patrycjo, jest takie pytanie tutaj pod czas o udzielenie (...) pisma w sprawie 

dofinansowania dróg gminnych w Mścicach i tam było (...) 2 078 944 i ta podana kwota 

podczas trzydziestej pierwszej sesji Rady Gminy przez panią wynikła z błędu pisarskiego 

pracownika, tym pracownikiem to była pani czy ktoś naliczający?  

Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino) 

To był pracownik odpowiedzialny za inwestycje.  

Adam Gołębiewski (Radny) 

Mhm dobrze. I teraz kolejne pytanie, że wnioskowana kwota tej pomocy do Urzędu 

Marszałkowskiego dla całych prac wynosi 2 478 944, tu jest różnica 400 000, a moje 

pytanie brzmi czy ona była wnioskowana i czy była otrzymana ta kwota czy tylko 

wnioskowana, czy już jest na koncie gminy?  

Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino) 

Na obecną chwilę nie wpłynęła powyższa kwota na konto Urzędu Gminy. Na dzień 

dzisiejszy jest to wnioskowana, bo wniosek nie został jeszcze do końca rozpatrzone ze 

względu na kategorię dróg.  

Adam Gołębiewski (Radny) 

Ale to pani potwierdza, że to jest 2 478 944 zł? 

Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino) 

Tak, jest to maksymalna kwota, jaką powinniśmy uzyskać. 
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Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Otrzymaliśmy tą, która była stanowiła autopoprawkę do budżetu tak?  

Patrycja Woltmann (Skarbnik Gminy Będzino) 

My przyjęliśmy o 400 000 mniej. (...) 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dobrze no to mamy wyjaśnienie. Dziękuję. 

Adam Gołębiewski (Radny) 

Dziękuję bardzo.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję panie Patrycjo, czy ktoś jeszcze ma jakieś sprawy dotyczące dzisiejszej sesji, bo 

tak jak mówiłem z panem Maślińskim się nie spotkamy, nie otrzymamy tych odpowiedzi, 

proszę pani Barbara Grudzień jeszcze chciała.  

Barbara Grudzień (Radna) 

Dziękuję bardzo, proszę państwa. Radni, Panie Przewodniczący, już chyba dwie, czy trzy 

sesje pod rząd była bardzo ostra krytyka pracowników GOKu. Dzisiaj ponownie padły 

gorzkie słowa, jeżeli chodzi o tych pracowników, że przez cały rok, jak tylko poszedł 

COVID, nic nie robili, siedzieli, brali pieniądze - w tym sensie. Chciałam tylko 

przypomnieć, że nie tylko siedzieli w domu, ale oni również uczestniczyli w tym 

pierwszym rzucie, kiedy szali masowo maseczki dla szpitali i nie tylko, wspomagali swoją 

pracę i czas. Nikt tego nagle o tym absolutnie nie było wspomniane, że jednak coś 

próbowali robić. Ta praca tych pracowników GOKu nie jest taka prosta, ponieważ tam są 

pewne obostrzenia z tego, co mi wiadomo nikt im, tym pracownikom nie dał żadnych 

wytycznych, jak powinni postępować, co powinni robić i jak przyjmować ewentualnie 

jakie grupy dzieci na świetlicę, żeby mogli zgodnie z przepisami sanepidu, pracować i po 

prostu być na miejscach swojej pracy. Taka krytyka ostatniego roku, bo w COVIDZie nie 

robili nic, ale nigdy nie usłyszałam słowa podziękowania dla tych pracowników za ten 

czas, kiedy jeszcze COVIDu nie było, kiedy wszyscy mieszkańcy radni, dzieci i młodzież, 

tylko były weekendy, bawili się i cieszyli się z tego że są festyny, że są różne konkursy, że 

jest dzień powiedzmy od stycznia do grudnia od dnia babci do pięknych organizowanych 

wigilii do grudnia ci pracownicy naprawdę poświęcali czas, nie tylko ten czas kiedy byli 

zatrudnieni, ale swój czas prywatny i nigdy nie mieli podziękowania za tą pracę, tylko jest 

widoczny brak wykonywanej pracy przez ostatni rok, bo COVID pozamykał te domy 

kultury. Jest to przykre, bo chyba oprócz tego, żeby tylko krytykować i mówić, że nic 

kompletnie nie robili, inne instytucje robiły bardzo wiele, a pracownicy GOKu absolutnie 

nic nie robili, ja tu mam kilka rzeczy napisanych nie będę się wywodziła aż w takie 

szczegóły może, bo to faktycznie nie ma sensu, ale z tego miejsca chciałabym ja w swoim 
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imieniu nie wiem, jak inni radni to widzą, ale w swoim imieniu podziękować właśnie tym 

pracownikom za ten swój czas poświęcony w poprzednich latach, żebyśmy mogli się 

fajnie bawić, cieszyć się z imprez, podczas gdy oni ciężko pracowali. Pięknie było fajnie 

było słyszeć, jak to nasze stoiska na dożynkach gminnych powiatowych zdobywają 

pierwsze, drugie miejsca w najgorszym wypadku wyróżnienia, a to było też dzięki tym 

pracownikom właśnie tego GOKu i też za to podziękowania żadnego nie usłyszeli. Szkoda 

naprawdę szkoda, bo ostatnio słyszymy tylko krytykę, że nic nie robią. Jeszcze raz 

chciałabym z tego miejsca im podziękować za tą pracę, co do tej pory włożyli, jedni 

mówią taka ich praca i powinni w soboty niedziele pracować, bo tak działa kultura. 

Zgadza się, ale to jest ich praca, doceńmy ich pracę, a nie tylko mówmy, że oni 

kompletnie nic nie robią. I chciałam tu jeszcze tak nawiązać, jeżeli już przy domach 

kultury, jestem przy GOKu. Nie wiem, czy państwo w ogóle wiedzą o tym, ale od lutego w 

Tymieniu, Domu Ludowym w Tymieniu jest zatrudniony 1 pracownik na pół etatu, z tego 

ma 2 godziny na zajęcia, 2 godziny na sprzątanie. Oddelegowany jest pracownik z 

Dobrzycy, ponieważ w Dobrzycy świetlica jest remontowana i oddelegowany na dzień 

dzisiejszy jest pracownik z Dobrzycy. Nie wiem jeszcze na jak to będzie, bo jak skończy 

się remont w Dobrzycy, ten pracownik odejdzie. Dom Ludowy w Tymieniu zostaje z 

pracownikiem 2 godziny zajęć. Nikt nic nie wie do końca, co się będzie dalej działo. 

Wychodzi na to, że w przeciągu tych 2 godzin należałoby paniom wiele zrobić, bo będą 

musiały (...) dzieci jakieś będą teraz jakieś zajęcia przed Wielkanocą, kwiaty, jakieś inne 

rzeczy robione. I nie ma żadnej informacji, co dalej z tym zatrudnieniem w tym Domu 

Ludowym w Tymieniu. Tu chciałabym zadać takie pytania, a nie mam do kogo w sumie. 

Nie wiem, być może zwrócę się pani dyrektor GOKu i może mi udzieli informacji przez 

telefon, jakie są plany, jeżeli nie to wystąpię na piśmie, bo to mnie bezpośrednio 

interesuje, ponieważ Tymień to jest dużo dzieci z tego, co wiem to tych dzieci tam trochę 

jednak chodziło i korzystało z tych różnych zajęć, a w tej chwili zostajemy pracownik na 

2h z zajęciami. Jeszcze raz z tego miejsca dziękuję wszystkim pracownikom właśnie 

wokół za ten wkład swojej pracy, jaki włożyli po to, żebyśmy my mogli się fajnie bawić i 

uczestniczyć w tych różnych imprezach, dziękuję bardzo.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję. Proszę ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Pan Bryliński proszę.  

Sławomir Bryliński (Radny) 

Dziękuję, Panie Przewodniczący, ja tutaj troszeczkę chciałbym jednak wyjaśnić tą 

sytuację zaistniałą wczoraj, troszeczkę rano tutaj wzięły emocje, zostałem trochę 

sprowokowany do podniesienia głosu, ale chciałbym mianowicie troszeczkę nakreślić, 

jak to wszystko wyglądało, mianowicie 15:33 dostajemy powiadomienie o pożarze 

budynku wielorodzinnego, udajemy się na miejsce. Na początku powiedziałem już przed 

sesją, jak to wyglądało, ale działania prowadzimy do godziny 23:02. Wracamy do 

jednostki. Drodzy państwo 15:33 część osób, nie wszyscy, część osób wróciła z pracy. Nie 

zdążyli jeszcze zjeść posiłku, bo to nie jest tak że, po prostu Pan Radny Bryliński bije się o 

jakąś kiełbasy, my naprawdę nie wybrzydzamy i byśmy tą kiełbasę zjedli. Tutaj po prostu 

chodzi o dobrą wolę i po prostu współpracę tak, a tutaj ze strony pracownika, że on 
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prywatny czas poświęca, według mnie powinien być w Urzędzie Gminy dyżur, jest 

zarządzanie kryzysowe, ktoś powinien zareagować. Mija 6 godzin, telefon. Dobrze, może 

taki sposób, może w taki, ciepła herbata, ciepła kiełbaska i myślę, że jest to do na 

przyszłość po prostu powinniśmy wyciągnąć wnioski, nie gniewać się jeden na drugiego. 

Ja po zwróciłem uwagę, bo po prostu mnie to zabolało jak zostali potraktowani 

druhowie. Ciężka fizyczna praca 6 godzin naprawdę, umorusani w błocie, prace 

rozbiórkowe, często przegarnianie belek i ewakuacja mienia, dźwiganie ciężkich regałów. 

Mówię, to jest naprawdę ciężka fizyczna praca i teraz tak. Wróciliśmy o godzinie 

dwudziestej trzeciej drodzy państwo, ale prawie 2 godziny bez kilku minut 

porządkowaliśmy, czyściliśmy sprzęt, uzbroiliśmy samochód, sprawdziliśmy jakie są 

straty, czy sprzęt, tak, żeby ten samochód był zdolny do wyjazdu i za ten czas 

ekwiwalentu nie pobieraliśmy, tak jak to funkcjonuje i tak powinno funkcjonować, ale to 

jak się odbyło wczoraj po prostu naprawdę mnie to zabolało i musiałem to przedstawić 

po prostu opinii publicznej, bo tak nie powinno być. Dziękuję Państwu. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję. Proszę, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Ja może w nawiązaniu do tej 

sytuacji tego pożaru i tych pokrzywdzonych ludzi. Ja miałem w międzyczasie w czasie 

sesji nawet SMS-y, że taka prośba jest i do pani sołtys i do państwa, jeżeli możecie 

zaingerować, żeby ci ludzie, którzy są poszkodowani w tym pożarze, zgłosili jakąś listę 

potrzeb takich rzeczowych najpilniejszych typu pościel, koce, czy tam jakieś czy może 

jakieś meble nawet czy coś podobnego, aby jak najszybciej taką listę no ujawnić i po 

prostu no prawdopodobnie są ludzie, którzy pisali te SMSy, że chcieliby coś, w jakiś 

sposób wspomóc rzeczowo też nie tylko finansowo. Także bardzo proszę panią sołtys 

panią Garbalską, jeśli to możliwe, żeby coś takiego w sposób taki ujawnić i sprecyzować. 

Nie wiem, czy nawet na stronie gminy, czy na Facebooku, natomiast też no państwa 

jeślibyście mogli się włączyć w tą pomoc. Proszę czy jeszcze, ktoś jakieś sprawy ma? 

Pkt. 9. Ustalenie tematów i terminu kolejnej sesji. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 03:12:41 – 03:14:59 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Jeśli proszę państwa nie ma, w związku z tym punkt dziewiąty ustalenie tematów i 

terminów kolejnej sesji. Proszę Państwa ja to tak planuję w tym czasie między 22 a 

26 marca, jako że już w następnym tygodniu rozpoczyna się nam wielki tydzień i 

zbliżamy się do Wielkanocy, w związku z tym w tym okresie nie chciałbym robić sesji. No i 

tutaj ta tematyka dróg myślę, że te rzeczy się uda sprecyzować, że uda się też zaprosić 

zarządców dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, żeby też nam jakieś informacje 

co do inwestycji, jak i uszkodzeń, które wystąpiły na tych drogach i usunięcie. Czy 

państwo mają jakieś inne jeszcze propozycje tematów? Proszę pan Kołpacki.  
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Piotr Kołpacki (Radny) 

Dziękuję Panie Przewodniczący, ja bym zaproponował paniom Agnieszkę Kwiatkowską 

na następną sesję, żeby mogła się pojawić. Będziemy rozmawiać, ja też będę pisał do 

gminy pismo o odbiór folii z big bagów, sianokiszonki. W tamtym roku mieliśmy, chyba w 

październiku zdaje się, ale czy nie można by było nawiązać takiego jakiegoś kontaktu z 

tym przedsiębiorcą, który za darmo od nas odbiera tą folią, a to prawdopodobnie koło 5 

ton (...) by odebrał. To też jest jakby z gminy, bo nie musimy tej folii do PGK odstawiać i 

płacić później za to. 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Ja myślę, że tutaj napisać do pani Kwiatkowskiej, żeby udzielała takiej informacji w tym 

temacie, jak to jest możliwe nie?  

Piotr Kołpacki (Radny) 

Może by się udało cykliczne takie dwa razy takie odbiory od rolników. Dużo rolnicy też i 

dzwonią właśnie w tej sprawie, zaraz będzie rozsiewanie nawozów w marcu, także w 

kwietniu możemy by był pierwszy odbiór, następny gdzieś w październiku.  

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Ja myślę, że może, że zrobić to w formie ogłoszenia na stronie gminy jakiś taki nabór i 

żeby zainteresowani rolnicy się zgłosili i przygotowali te te.. 

Piotr Kołpacki (Radny) 

Ostatnio to było telefoniczne w zasadzie po rolnikach dzwonione, nie było na jakiejś 

stronie gminy, nie wszyscy to znali wtedy. Dziękuję. 

Pkt. 10. Zamknięcie obrad. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 03:15:00 

Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie) 

Dziękuję, proszę czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeśli nie to dziękuję bardzo, 

zamykam obrady sesji. 

 

Opracował: Mateusz Dębowski 

Data sporządzenia: 12.03.2021 r. 
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