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A. Piaszczyk - wysypisko jest złem koniecznym Cz.P.K. winno złożyć swoje
propozycję na piśmie, należy dołączyć opinię prawników i wtedy dopiero rada może
udzielić odpowiedzi.

Na tym powyższe spotkanie z przedstawicielami Cz.P.K. zostało zakończone.

Następnie Wójt Gminy zaproponował, aby do końca miesiąca sierpnia br. lub około
5, 6 września br. ustalić termin posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego, na którym przedstawi propozycje zmian w budżecie gminy,
zadaniach gospodarczych oraz zostanie przygotowany materiał dotyczący starań o
pozyskanie środków U.E.

A.. Piaszczyk - powiedział, że:
- skoro już tyle czekaliśmy na pieniądze wynikające z umowy, to jeszcze poczekajmy.

- zgłosił swoje uwagi, co do izolacji fundamentu i ocieplenia dachu budynku
szkoły w Słowiku. Dach ocieplany był wełną mineralną a obecnie z uwagi na
brak materiału (trudności w zakupie ) proponuje się zastosowanie styropianu. W
takiej sytuacji budynek z niepalnego, staje się palnym. Skoro inspektor nadzoru
twierdzi, że prace prowadzone są prawidłowo, to winien przedłożyć taką
informację na piśmie.

St-w Ziebacz - wystąpić do Przedsiębiorstwa Melioracji, aby stworzyć program na
odwodnienie terenu celem pozyskania środków z funduszy unijnych.

Wójt Gminy - wszystkie wnioski na dofinansowanie zadań ze środków unijnych
muszą być zabezpieczone udziałem finansowym gminy.

A. Piaszczyk - skoro około 20% wynosi wkład finansowy gminy w poszczególne,
zadanie, to namawiałby wziąć pożyczkę.

Wójt Gminy - prosił o pozostawienie tematu na przyszłe posiedzenie Komisji.

Ad.3
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zapoznał z bieżącą
korespondencją jaka wpłynęła do Komisji:

1) pismo Wójta nr 0065/78/04 z dnia 6.08. br - odpowiedź na zapytania radnego
A. Piaszczyka z 28.07.br. dotyczących m.in.;
- remontu ul. Fabrycznej we Wrzosowej - Komisja proponuje spotkać się z

projektantem,

- remontu szkoły w Nieradzie.
Wyjaśnić, jakimi kierowano się kryteriami przy zakupie tak drogiej
dokumentacji na typową salę gimnastyczną dla szkoły w Nieradzie?

2) Wykaz nieruchomości do nabycia:
- działki w Bargłach pod budowę przepompowni ścieków komunalnych.

Dlaczego jest planowana do wykupu tak duża działka, ponadto jest tam
transformator?





- uregulowanie stosunków wodnych na terenie całej gminy.
- A. Piaszczyk - gmina nic nie robi w temacie melioracji, rowy zaniedbane,

raz wykopane rowy w Słowiku nie są konserwowane aż do następnego
wykopania - remontu kapitalnego przez okres kilku a może kilkunastu lat, a
także za podstacją w kierunku Bugaja. W terenie nie widać pracowników
Urzędu, którym podlega kontrola rowów.

- K. Ujma - mówimy, że nie ma pracowników w terenie. Każdy pracownik ma
do wykonania powierzony odcinek. Przecież w teren nie pójdą pracownicy np.
z biura podatków.

- A. Piaszczyk - kto weryfikuje podatki w gminie, to trzeba zrobić.

- St-w Ziębacz - były weryfikowane pod tym względem osoby indywidualne, a nie
przedsiębiorstwa. Byłoby więcej pieniędzy w kasie gminy.

- K. Ujma - czy my mamy tylko nabić sobie punkt, bo składamy wnioski, ale czy
one są realne do wykonania przy obecnym zatrudnieniu pracowników?

- St-w Ziębacz - uważa, że przy tylu czynnościach koniecznych przy załatwianiu
funduszy z UE i wymaganym nadzorze niewystarczającym jest np.
zatrudnienie „budowlańca" na !4 etatu .

10) pismo nr 0065/77/04 z dnia 2004-08-04 dotyczące kosztów funkcjonowania
oświaty i wielkości oszczędności wynikających z redukcji etatów.


