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Protokół nr 0012.14.KBG.2015 

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej z dnia  

5 listopada 2015r. 
 

W posiedzeniu udział wzięli:  

1. Jerzy Góralski   - Przewodniczący Komisji 

2. Małgorzata Cyra   - Członek Komisji  

3. Józef Kułaga    - Członek Komisji 

4. Wiesława Kucharska   - Członek Komisji 

Oraz:  

5. Barbara Kamińska   - Wójt Gminy  

6. Jan Heś    - Przewodniczący Rady Gminy  

7. Grzegorz Majewski   - pracownik UG  

8. Ryszard Benedyk   - sołtys Wróblewo  

9. Anna Krawczyk   - sołtys Ostrowite 

 

Temat posiedzenia: 

1. Drogi gminne i transportu rolnego.  

 

Wszystkich obecnych na posiedzeniu przywitał Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 

Góralski, następnie głos zabrała Pani Wójt: w kwestii dróg robi się mało, gdyż nie pozwalają 

na to fundusze, co jakiś czas po troszku realizowane są te zadania, m.in. drogi w Osicach, w 

Krzywym Kole zmiana nawierzchni, w Suchym Dębie pętla autobusowa, czy we Wróblewie 

remont mostku wspólnie z gminą Cedry Wielkie. Ponadto współfinansujemy budowę dróg i 

chodników na odcinkach powiatowych w naszej Gminie. Mamy 47 km dróg gminnych i  

często wydzielone są one z działek rolnych, i na wszelkich mapach są tak oznaczone, jako 

działki, nie jako drogi (odpowiedź na pytanie przewodniczącego).  

 

14.11 dołączyła radna Małgorzata Cyra  

 

Pan Grzegorz Majewski dodał, iż drogą gminną jest np. ul. Sportowa w Suchym 

Dębie, drogi wewnętrzne w miejscowościach, dojazdy do pól oraz drogi osiedlowe. Są to 

działki, nie figurują w żadnym zestawieniu, ich ewidencję prowadzi starostwo.  

Poruszono problem „zawężania” dróg – niestety to rolnicy orają sami coraz więcej 

ziemi, przez co zabierają powierzchnię przeznaczoną na przejazd maszynami rolniczymi.  

Padł pomysł pobierania opłat za korzystanie z dróg transportu rolnego, co byłoby 

dodatkowym wpływem do budżetu Gminy.  

Sołtys Benedyk opowiedział o kupnie ziemi od Agencji Nieruchomości Rolnych i 

wiążącym się z tym problemem z drogą tamtędy przebiegającą – chciałby się pozamieniać z 

jednym z rolników i Gminą.  

Przewodniczący Komisji zaproponował stworzenie pewnego harmonogramu robót na 

każdy kolejny rok związanych z poprawą dróg lub ich budową.  

Sołtys Anna Krawczyk zwróciła uwagę na dość poważny problem – ANR sprzedała 

ziemię firmie z terenu naszej Gminy wraz z drogą utwardzoną. Jeżeli firma ta postanowi 

drogę rozebrać i całość zaorać i stworzyć jedno wielkie pole to rolnicy, którzy mają swoje 

pola za tą drogą nie będą mieli możliwości dojazdu do swoich działek. Pani Wójt uspokoiła, 



2 
 

że prezes tej firmy jest skłonny do współpracy. Pani Sołtys wspomniała także że między 

Krzywym Kołem a Ostrowite jest łącznik między polami, który łączy te dwie miejscowości i 

tylko tamtędy można przejechać. Ale okazuje się, że należy on do Pana Góralskiego i kiedyś 

może być tak, że po prostu się nie przejedzie, gdyż jest to jego własność i może z nim zrobić 

co zechce. Pani Anna zgłosiła konieczność remontu drogi nr 174017.  

Rozmowy dotyczyły także cen płyt drogowych, kosztów ich ułożenia, chęci pomocy 

ze strony mieszkańców, konieczności wskazania zaoranych przez rolników dróg w celu ich 

odzyskania, możliwości skorzystania z pomocy finansowej z Obszaru Funkcjonalnego Żuław, 

UE lub Wojewódzkiego Funduszu Gruntów na budowę dróg.  

Na posiedzeniu Komisji poruszona została sprawa drogi w Krzywym Kole, której 

właścicielem jest jeden z mieszkańców, a po której jeździ trzech innych rolników – 

konfliktowa sprawa, rolnicy nie potrafią się porozumieć. Gmina tego nie odkupi i nie chce się 

mieszać w prywatne sprawy. Co do Krzywego Koła to Pani Sołtys zgłosiła jeszcze 

konieczność poprawy lub utwardzenie dróg na osiedlu, wewnętrznej koło mostu na kolonię 

oraz dróg na kolonii.  

W Steblewie należy poprawić porozjeżdżane drogi, tak jak i w Koźlinach za szkołą. 

Przewodniczący Komisji chce szukać rozwiązań długofalowych, nie tylko „łatać dziury”, ale 

też budować lub utwardzać drogi. Proponuje także wypracować jakiś system, Pani Wójt jest 

zdania, że dobrą metodą jest zakup przez Gminę materiałów, a robotami przy układaniu płyt 

zajmują się chętni mieszkańcy – jest to obopólna korzyść, Gmina zaoszczędzi, gdyż nie 

wynajmuje firmy do prowadzenia prac, natomiast mieszkańcom można albo obniżyć albo 

umorzyć podatki. Pani Wójt wspomniała, iż jakiś czas temu udało jej się pozyskać ponad 500 

płyt za symboliczną złotówkę, dzięki czemu Gmina zaoszczędziła na materiale.  

 

 

Sprawy bieżące (Pani Wójt):  

- jest wyłożone studium uwarunkowań – prośba o zapoznawanie się,  

- wywieszony został wykaz działek do sprzedaży w Steblewie – prośba o rozpowszechnienie 

informacji i zachęcanie do zakupu.  

 

Na tym protokół zakończono. 

Czas trwania : 14.05 – 15.40 

Protokołowała: Olga Brzozowska – podinsp. ds. kultury, sportu i współpracy z innymi podmiotami 
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