PROTOKÓŁ
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy Pielgrzymka
z dnia 24 lutego 2010 r.
Obecni na posiedzeniu według listy obecności.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczy Rady Gminy Pan Jan Paluch. Pan Jan Paluch na
przewodniczącego obrad zaproponował Pana Andrzeja Dudka, który wyraził zgodę, jednogłośnie
został wybrany i po przywitaniu członków komisji zaproponował przyjęcie następującego porządku
posiedzenia:
1/ Otwarcie obrad.
2/ Omówienie projektów uchwał w sprawach:
a/
b/
c/
d/
e/
f/

zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
wskazania jednostki budżetowej, która gromadzi na wydzielonym rachunku dochody,
zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wojcieszyn na lata 2008-2015,
zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Proboszczów na lata 2008-2015,
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego
na lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Pielgrzymka, Nowa Wieś Grodziska i
Wojcieszyn.

3/ Sprawy różne.
Pan Jan Paluch:
Proponuję zmianę punktu 2e porządku obrad na „e/ zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy
Miejscowości Twardocice na lata 2008-2015” oraz dodać punkt 2g o treści „g/ zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Proboszczów na lata 2008-2015”.
Porządek obrad ze zmianami został poddany głosowaniu:
„za” głosowało – 12 członków komisji.
Porządek po zmianach został przyjęty jednomyślnie.
Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:
1/ Otwarcie obrad.
2/ Omówienie projektów uchwał w sprawach:
a/
b/
c/
d/
e/
f/

zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
wskazania jednostki budżetowej, która gromadzi na wydzielonym rachunku dochody,
zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Wojcieszyn na lata 2008-2015,
zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Twardocice na lata 2008-2015,
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego
na lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Pielgrzymka, Nowa Wieś Grodziska i
Wojcieszyn,

g/ zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Proboszczów na lata 2008-2015.
3/ Sprawy różne.
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Pan Jan Paluch:
Korzystając z obecności urbanisty Pana Adama Wałęgi proponuję zacząć obrady od punktu 2f.
Ad. 2f
Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi
Pielgrzymka, Nowa Wieś Grodziska i Wojcieszyn
Pan Andrzej Dudek oddał głos przedstawicielowi firmy Pracownia Projektowo-Usługowa „Skala” z
Lubina Panu Adamowi Wałędze.
Pan Adam Wałęga:
Obszar objęty zmianami to miejscowości Pielgrzymka, Nowa Wieś Grodziska i Wojcieszyn. Teren
objęty planem będzie nadal terenem rolniczym, ale możliwa będzie tu budowa infrastruktury
wiatrowej. Na terenie opracowania znajduje się teren parku oraz budownictwa jednorodzinnego. Przy
opracowywaniu zmian do planu zachowano wszystkie procedury.
Pan Jan Paluch:
Czy do planu były zgłaszane jakieś uwagi i wnioski?
Pan Adam Wałęga:
Poza firmą EPA nie było innych uwag i wniosków. Było jedno pismo mieszkańca Nowej Wsi
Grodziskiej dotyczące wpływu elektrowni wiatrowych na pszczoły.
Pan Tadeusz Pisarski:
Procedura udzielania zezwolenia na budowę wiatraków trwa i jest niezależna od planu.
Pani Jolanta Bernasiewicz:
Proszę powiedzieć na jakich terenach mogłaby powstać elektrownia wiatrowa.
Pan Adam Wałęga:
Jest to wszystko na terenach prywatnych i własności firm.
Pan Jan Paluch:
Większość jest na terenach firmy „NOW-ROL” z Wojcieszyna, ale także na terenach prywatnych.
Pani Beata Gralak:
Dopuszcza się 26 wiatraków?
Pan Adam Wałęga:
Plan określa tylko ile może być postawionych wiatraków.
Pan Jan Paluch:
Wstępnie mówi się o 13 wiatrakach.
Pan Adam Wałęga:
Określono także prognozę finansową związaną ze wzrostem podatków do budżetu gminy
tytułu elektrowni wiatrowych.

z

Pan Andrzej Więdłocha:
Co to jest ta mała mapka dołączona do planu?
Pan Adam Wałęga:
Jest to wyciąg ze studium.
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Pani Beata Gralak:
Proszę wyjaśnić załącznik nr 2 do uchwały.
Pan Adam Wałęga:
Na obszarze objętym uchwałą znajdują się tereny mieszkalnictwa i zabudowy zagrodowej. Na te
tereny gmina będzie zobowiązana doprowadzić wodę i odprowadzać ścieki.
Pan Ryszard Pisarski:
Dlaczego w każdym opisie jest zakaz stawiania masztów telefonii komórkowej?
Pan Adam Wałęga:
Maszty telefonii komórkowej zakłócają działanie wiatraków.
Pan Ryszard Pisarski:
Chodzi mi o projekt szerokopasmowego internetu w gminie.
Pan Adam Wałęga:
Ten teren nie jest taki duży, a maszty można postawić w innych miejscach wsi.
Pan Ryszard Pisarski:
Z tego co wiem to w Nowej Wsi Grodziskiej miał być stawiany maszt telefonii komórkowej firmy
Orange, a ten plan wyklucza taką inwestycję.
Pan Jan Paluch:
Pan Wójt prowadził negocjacje z firmą Solano zainteresowaną budową elektrowni wiatrowej
i
zostało podpisane porozumienie o przekazaniu darowizny dla gminy w wysokości
150190 tys. zł.
Pan Adam Wałęga:
W planie przyjęto także bezpieczną odległość wiatraków od budynków w wysokości 500 m.
Pan Andrzej Więdłocha:
Czy są pytania?
Pytań nie było.
Projekt uchwały został poddany głosowaniu.
„za” głosowało – 10 członków komisji,
„wstrzymało się” – 2 członków komisji.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Ogłoszono 5 minut przerwy.
Ad. 2a
Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Na salę przybył Pan Bogdan Jamróz.
Pan Andrzej Dudek oddał głos Skarbnikowi Gminy Pani Marii Bernackiej.
Pani Maria Bernacka:
Odczytała projekt uchwały. Zmiany do budżetu dotyczą m.in. projektu pn. „Wspólnie możemy
zdziałać więcej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, refundacji datacji
na pokrycie kosztów funkcjonowania niepublicznej formy wychowania przedszkolnego
zlokalizowanej na terenie Gminy Bolesławiec za dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Pielgrzymka.
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Pani Halina Pawlaczyk:
Jak będzie dalej w sprawie tego dziecka uczęszczającego do przedszkola w Gminie Bolesławiec?
Pan Andrzej Dudek:
Przejdźmy do tego punktu w sprawach różnych, jak przyjdzie Pan Wójt.
Pani Beata Gralak:
Co to za wsparcie ekologiczne w załączniku nr 5 do uchwały?
Pani Maria Bernacka:
Chodzi o przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zmiana ustawy zmieniła możliwość ich
dofinansowania. Odczytała interpretację Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie.
Pani Beata Gralak:
§ 4300 – 65.000 zł. O co tu chodzi?
Pani Maria Bernacka:
Najem pojemników i wywóz śmieci, selektywna zbiórka odpadów.
Na salę przybył Wójt Gminy.
Pan Andrzej Więdłocha:
Co to za wydatki inwestycyjne dotyczące oczyszczalni ścieków w Proboszczowie?

Wójt Gminy:
Jest to wkład własny do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ale w tej chwili nie mamy jeszcze
działki pod oczyszczalnię.
Pan Andrzej Dudek:
Powróćmy do kwestii dziecka, które uczęszcza do przedszkola w Gminie Bolesławiec.
Wójt Gminy:
Za to przedszkole płacić musimy. Gmina Bolesławiec podjęła uchwałę na podstawie której dopłaca
95% kosztów funkcjonowania przedszkola, a my zgodnie z naszą uchwałą mamy 75% i tyle płacić
będziemy od miesiąca stycznia 2010 r.
Pan Andrzej Dudek:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pytań nie było.
Projekt uchwały został poddany głosowaniu.
„za” głosowało – 13 członków komisji.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Ad. 2b
Omówienie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Pan Andrzej Dudek oddał głos Skarbnikowi Gminy Pani Marii Bernackiej.
Pani Maria Bernacka:
Odczytała projekt uchwały.
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Pan Jan Paluch:
Czy to są kwoty równe udziałowi gminy?
Pani Maria Bernacka:
Tak.
Pan Andrzej Dudek:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pytań nie było.
Projekt uchwały został poddany głosowaniu.
„za” głosowało – 13 członków komisji.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Ad. 2c
Omówienie projektu uchwały w sprawie wskazania jednostki budżetowej, która gromadzi na
wydzielonym rachunku dochody
Pan Andrzej Dudek oddał głos Skarbnikowi Gminy Pani Marii Bernackiej.
Pani Maria Bernacka:
Odczytała projekt uchwały.
Pan Andrzej Dudek:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pytań nie było.
Projekt uchwały został poddany głosowaniu.
„za” głosowało – 13 członków komisji.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Ad. 2d
Omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości
Wojcieszyn na lata 2008-2015
Pan Andrzej Dudek oddał głos Pracownikowi Urzędu Gminy Pani Annie Rabskiej.
Pani Anna Rabska:
Odczytała projekt uchwały.
Pani Halina Pawlaczyk:
Jakie są zmiany?
Pani Anna Rabska:
Parafia w Pielgrzymce wnioskowała o remont dachu kościoła w Wojcieszynie. Zgodnie
z
uchwałą Rady Sołeckiej tej miejscowości zostało to włączone w Plan Odnowy Miejscowości. Parafia
ma możliwość składania wniosków.
Pan Andrzej Dudek:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pytań nie było.
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Projekt uchwały został poddany głosowaniu.
„za” głosowało – 13 członków komisji.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Ad. 2e
Omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości
Twardocice na lata 2008-2015
Pan Andrzej Dudek oddał głos Pracownikowi Urzędu Gminy Pani Annie Rabskiej.
Pani Anna Rabska:
Odczytała projekt uchwały. Zmiana dotyczy remontu kościoła w Twardocicach zgodnie
uchwałą Rady Sołeckiej tej miejscowości.

z

Pani Halina Pawlaczyk:
Jaki jest tu podział środków z funduszy unijnych?
Pani Anna Rabska:
Można otrzymać 75% dofinansowania.
Pani Halina Pawlaczyk:
Parafia przewiduje remont na kwotę 250.000 zł. Jak to wygląda proporcjonalnie?
Wójt Gminy:
Te środki są wirtualne. Mamy już doświadczenie na przykładzie świetlicy w Twardocicach.
Przewidywaliśmy wartość zadania na ok. 700.000 zł, w tym 400.000 zł dofinansowania. Ceny po
przetargu były jednak inne.
Pan Andrzej Dudek:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pytań nie było.
Projekt uchwały został poddany głosowaniu.
„za” głosowało – 13 członków komisji.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Ad. 2g
Omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości
Proboszczów na lata 2008-2015
Pan Andrzej Dudek oddał głos Pracownikowi Urzędu Gminy Pani Annie Rabskiej.
Pani Anna Rabska:
Odczytała projekt uchwały. Do tej pory plan dla Proboszczowa nie był uchwalany. Ksiądz
wnioskował do Rady Sołeckiej o środki na remont kościoła w Proboszczowie. Szacowana wartość
remontu to 500.000 zł.
Pan Andrzej Dudek:
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pytań nie było.
Projekt uchwały został poddany głosowaniu.
„za” głosowało – 13 członków komisji.
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Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Ad. 3
Sprawy różne
Pani Barbara Mazurkiewicz:
Ponownie zgłaszam problem z „Kamieniarzem”. Sytuacja się nie poprawiła. Wnoszę
o
podjęcie działań, wystąpienie z pismem lub kontrola. Ponawiam także prośbę mieszkańców z końca
Sędzimirowa o założenie tam lampy.
Pani Beata Gralak:
Czy jest odpowiedź Agencji Nieruchomości Rolnej w sprawie parku w Proboszczowie?
Wójt Gminy:
Agencja nie odezwała się w sprawie parku. Odezwała się jedynie w sprawie działki pod oczyszczalnię
ścieków.
Pan Jarosław Pisarski:
Czy park można tak sobie sprzedać?
Wójt Gminy:
Tak, można za zgodą konserwatora zabytków.
Pani Beata Gralak:
Czy w tym piśmie określono do kiedy jest dzierżawa tego parku?
Wójt Gminy:
Nie. To jest odrębna sprawa.
Pan Ryszard Pisarski:
Czy zapadły już decyzje w sprawie internetu szerokopasmowego? Jeżeli podejmiemy plan to te dwie
sprawy mogą kolidować ze sobą.
Wójt Gminy:
To zależy od rozwiązań technologicznych. Rozmawiałem i czytałem dużo o tej inwestycji. Jestem
coraz bardziej sceptyczny w tej sprawie. Taka inwestycja ponosi za sobą duże koszty jej
funkcjonowania.
Pan Ryszard Pisarski:
Zgodnie z planem na tym terenie nie mogą stać maszty telekomunikacyjne.
Pan Jarosław Pisarski:
Ten plan obejmuje teren, który nie koliduje ze stawianiem masztów.
Wójt Gminy:
Nie, ale byłaby to prędkość tylko 256kb/s. Nie wiem kto miałby korzystać z tego internetu.
Pan Jarosław Pisarski:
Myślę, że ten Internet będzie zbyt wolny dla mieszkańców.
Pani Halina Pawlaczyk:
Sprawa wymiany żarówek w lampach w Proboszczowie.
Wójt Gminy:
Myślę, że jak warunki atmosferyczne pozwolą będą uzupełniane te braki.
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Pani Elżbieta Michałek:
Pół wsi Twardocice nie jest oświetlona. Słupy są. Proszę o zbadanie tej sprawy. Tam nigdy nie było
oświetlenia.
Pan Jarosław Pisarski:
Pan Walasik z Pielgrzymki zgłosił, że lampy w pobliżu jego domu nie świecą. Sprawa była zgłaszana
do Urzędu Gminy.
Pani Halina Pawlaczyk:
Jeżeli chodzi o salę w Proboszczowie. Byli tam projektanci. Czy jest już wyłoniony wykonawca?
Wójt Gminy:
O tym powiem na sesji. Okazało się, że sala w Nowej Wsi Grodziskiej jest w dużo gorszym stanie.
Po wyczerpaniu wszystkich spraw posiedzenie zostało zakończone.

Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Emilia Włodarczyk

Andrzej Dudek
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