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Protokół nr 0012.20.KBG.2016 

z posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej z dnia 20 kwietnia 2016r. 
 

 

W posiedzeniu udział wzięło 10 osób zgodnie z załączoną listą obecności.   

 

 

Temat posiedzenia: 

1. Drogi transportu rolnego w Gminie Suchy Dąb.  

 

Wszystkich obecnych na posiedzeniu przywitał Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 

Góralski, po czym od razu przeszedł do omawiania tematu: drogi transportu rolnego są 

zaniedbane, radny chciałby, aby je zewidencjonować, nie nazywa się ich drogami a działkami 

rolnymi, rolnicy maja największy wkład do budżetu Gminy a w zamian dostają bardzo mało i 

ich warsztat pracy jest niedoceniany. Pan Góralski chciałby chociaż krok po kroku, metr po 

metrze remontować te drogi i utwardzać każdego roku. Chciałby także żeby określić ich 

własność i status.  

Następnie wypowiedzi udzielił Pan Grzegorz Majewski – ewidencja dróg gminnych jest i 

są to wszystkie drogi przyjęte kiedyś uchwałą Rady Gminy. Tą ewidencję prowadzi Urząd 

Gminy, są to drogi polne i jest ich 42. Pozostałe, nie przyjęte uchwałą to działki i ewidencję 

dla nich prowadzi Starostwo Powiatowe, prowadzone są także dla nich księgi wieczyste, 

gdzie określone są długości, szerokości itp.  

Następnie Pan Grzegorz dał radnym do wglądu mapy wraz z ewidencją dróg, szczegółowe 

i jedną dużą, ogólną.  

Radny Józef Kułaga wniósł o remontowanie dróg co rocznie chociaż po małym odcinku. 

Pan Majewski odpowiedział, że w bieżącym roku planowane jest do zrobienia 20km dróg i 

sołtysi mieli zgłaszać co chcą zrobić, a jak na razie tylko czterech z nich przyniosło 

jakikolwiek plan napraw czy remontów dróg gminnych.  

Radna Małgorzata Cyra poruszyła dwie problematyczne sprawy działek Panów Benedyka 

i Ślusarskiego oraz Pana Iglewskiego – należy jakoś im pomóc rozwiązać te sprawy. Pani 

Wójt odpowiedziała, że co do pierwszych panów to odbędzie się zamiana z działką gminną, 

dodatkowo na działce Pana Góralskiego będzie rozgraniczenie, żeby Ostrowite miało dostęp 

do przejazdu, natomiast sprawa Pana Iglewskiego jest sprawą prywatną. Zadziało się to 

dawno temu, teraz on chce oddać to Gminie, ale sama procedura wznowienia granic, opłaty 

notarialne – to wszystko kosztuje, a kto za to zapłaci? Obecni na Komisji ustalili, iż zaproszą 

na spotkanie Pana Iglewskiego i wraz z Panią Wójt, Przewodniczącym Rady, 

Przewodniczącym Komisji oraz z Panią Sołtys postarają się rozwiązać tą sprawę.  

Pani Wójt nawiązała do poprzednich komisji objazdowych i podsumowała co już zostało 

zrobione od tamtego czasu. Poinformowała także o złożonym wniosku na dofinansowanie 

drogi osiedlowej  między blokami w Suchym Dębie. Odpowiedziała również na pytanie Pana 

Góralskiego- że możliwe jest dofinansowanie na budowę dróg, ale musi to być powiązane z 

innymi inwestycjami a droga, na którą chcemy pozyskać pieniądze musi mieć dostęp do innej 

drogi ale wyższej rangą. Druga opcja to fundusz gruntów rolnych przeznaczony typowo na 

drogi – dofinansowanie to 50/50, ale trzeba mieć projekt i kosztorys. Radny Góralski zwrócił 

się z prośbą, aby korzystać z tych środków i składać wnioski, jeżeli jest taka możliwość. 



2 
 

Natomiast Pani Wójt poprosiła o zgłoszenia pilnych interwencji, a na chwilę obecną chce 

zająć się drogą w Koźlinach za szkołą.  

Przewodniczący Komisji zapytał o możliwość uczestnictwa Komisji Budżetowo – 

Gospodarczej w pracach nad projektem budżetu na kolejny rok – Pani Wójt odpowiedziała, że 

nie ma problemu, Komisja może złożyć swoje propozycje.  

Radny Kułaga zgłosił nieporządek (eternit i blachy) panujący na drodze koło mieszkańca 

Koziary – uprzątnąć. Sołtys Koźlin zgłosił zepchany przystanek w Koźlinach na Ptasznikach, 

już kilkukrotnie zgłaszał i prosił o naprawę. Dodatkowo podniósł temat tirów, które ostatnio 

bardzo często jeżdżą przez wieś, mimo, że wyznaczone dla nich są inne drogi i 

prawdopodobnie jeżdżą bez pozwoleń.  

 

14.55 – posiedzenie opuściła Wiesława Kucharska 

 

Pani Wójt poinformowała na koniec o zbliżającej się w piątek Komisji na temat analizy 

gospodarki odpadami za 2015 rok oraz na temat transportu zbiorowego. Poprosiła radnych, 

aby przekazywać informacje o poszukiwaniu drugiego kierowcy, który obsługiwałby 

gminnego nimbusa, gdyż obecny kierowca bardzo dużo pracuje i potrzebny byłby ktoś, kto 

mógłby go odciążyć.  

 

Na tym protokół zakończono. 

Czas trwania : 13.00 – 15.10 

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

podmiotami 
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