Protokół nr XIII/2015
z Sesji Rady Gminy Lisewo odbytej w dniu 10 listopada 2015 roku
w sali sesyjnej przy Gminnym Gimnazjum w Lisewie
XIII Sesja Rady Gminy z dnia 10 listopada 2015 roku rozpoczęła się o godz. 11.30, a
zakończyła o godz. 13.40.

Ad. 1. Przewodniczący Rady Witold Jaworski otworzył XIII Sesję i powitał wszystkich
zebranych.
W chwili rozpoczęcia obrad na Sali było 14 Radnych – co stanowi kworum. Nieobecny
Radny – Adam Wojnowski (usprawiedliwiony) – lista stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Jakub Kochowicz, oraz zaproszone osoby – lista
stanowi załącznik nr 2
Ad. 2. Na Sekretarza obrad Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Marka
Szpręglewskiego.
Ad 3. Przewodniczący Witold Jaworski przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy Lisewo
5. Informacje z działalności Wójta Gminy.
6. Informacje w sprawie oświadczeń majątkowych.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo.
8. Przyjęcie sprawozdania z Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
9. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt nr 1
2) Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – projekt nr 2
3) Określenia stawek podatku od środków transportowych – projekt nr 3
4) Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
Lisewo – projekt nr 4

5) Uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy
Lisewo na lata 2015-2020 –projekt nr 5
6) Przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony
ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020-2020 – projekt nr 6
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i oświadczenia
12. Wolne wnioski i zakończenie XIII Sesji Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował by projekt nr 1 w sprawie
kreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i projekt nr 2 w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wycofać z
porządku obrad z powodu zmiany przepisów. Przewodniczący zaproponował też by
dodać 3 projekty uchwał tj.:
- Zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 rok
- Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2015 – 2021
- Współpracy w 2016 roku Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności użytku publicznego i
wolontariacie

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy Lisewo
5. Informacje z działalności Wójta Gminy.
6. Informacje w sprawie oświadczeń majątkowych.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo.
8. Przyjęcie sprawozdania z Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
9. Interpelacje, zapytania i oświadczenia.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Określenia stawek podatku od środków transportowych – projekt nr 1
2) Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
Lisewo – projekt nr 2

3) Uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy
Lisewo na lata 2015-2020 –projekt nr 3
4) Przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony
ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020-2020 – projekt nr 4
5) Zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 rok – projekt nr 5
6) W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2015
– 2021 – projekt nr 6
7) Współpracy w 2016 roku Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności użytku publicznego i
wolontariacie - projekt nr 7
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i oświadczenia
12. Wolne wnioski i zakończenie XIII Sesji Rady Gminy

Wójt Gminy Jakub Kochowicz wytłumaczył powód wycofania dwóch projektów uchwał z
porządku obrad XIII Sesji Rady Gminy Lisewo - W piątek doszło zmian przepisów, zmiana ta
spowodowała to, że gdyby w dniu dzisiejszym uchwały zostałyby podjęte Regionalna Izba
obrachunkowa by ją uchyliła.

Inspektor ds. wymiaru podatków Bogusława Jurkowska powiedziała, że w jednym z punktów
w projekcie uchwały dojdzie jedna zmiana dot. Gruntów niezabudowanych objętych
obszarem rewitalizacji.

Brak uwag do zmienionego porządku obrad.

Głosowanie nad porządkiem obrad ze zmianami: 14 za (wszyscy obecni).
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.4.Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady
Gminy: 14 za (wszyscy obecni)
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 5 Wójt Gminy Jakub Kochowicz przedstawił informacje z działalności międzysesyjnej –
załącznik nr 3

Ponadto Wójt Gminy przedstawił informacje dotyczące szacowania strat spowodowanych
suszą – załącznik nr 4
Przewodniczący Rady Gminy poinformował Radnych, że wpłynęła skarga do Rady Gminy na
pracę Komisji ds. Szacowania strat spowodowanych suszą.
Ad. 6 Przewodniczący Rady odczytał informację w sprawie oświadczeń majątkowych
Radnych i Przewodniczącego Rady oraz błędy w nich zawarte – załącznik nr 5
Wójt Gminy Jakub Kochowicz przedstawił informację w sprawie oświadczenia majątkowego
Wójta – załącznik nr 6
Ad.7. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo
Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Edmund Szymborski – Komisja w okresie
międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. Spotkanie Komisji w dniu 2 października 2015 r.
Komisja spotkała się z Wójtem Gminy celem zapoznania się z zadaniami inwestycyjnymi
zaplanowanymi na 2016 rok. Na posiedzeniu w dniu 3 listopada 2015 r. Komisja omówiła porządek
obrad i projekty uchwał przygotowane na XIII Sesję RG.
Komisja Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska – Elżbieta Lewandowska: „3 listopada 2015
roku Komisja dokonała objazdu dwóch świetlic, jako pierwszą odwiedziliśmy świetlicę w
Piątkowie, gdzie przywitała nas pani Sołtys Agnieszka Leśnik. Komisja została ugoszczona i
oprowadzona po nowym budynku. Następnie Komisja udała się do świetlicy w Chrustach,
gdzie przywitała nas pani Sołtys Renata Poraszka. Były dyskusje i prośby – Komisja prosi w
imieniu pani Sołtys o wycięcie topoli, która zagraża świetlicy, budynkom mieszkalnym i
pobliskiej drodze.”
Komisja Rolnictwa, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Przewodniczący Jacek Mikowski:
Komisja międzysesjami odbyła dwa posiedzenia. Na pierwszym posiedzeniu, Komisja
omawiała w towarzystwie Wójta środki pozyskane z zewnątrz. Na przydomowe
oczyszczalnie pozyskano około 1 miliona zł, na świetlice w Chrustach i Piątkowie około 60
tys, zł., pozyskano również dotację na utylizację azbestu. Omówiono propozycję przetargu na
odśnieżanie dróg gminnych. Propozycje te miały być ujęte w przetargu. Drugie spotkanie
Komisji odbyło się 2 listopada, na którym omówiono projekty uchwał. Komisja nie wniosła
żadnych uwag odnośnie projektów. Jednym z najważniejszych projektów uchwał, na
spotkaniu przedstawił Kierownik GUW-K Michał Szpręglewski. Kierownik podczas
omawiania uchwały poinformował Komisję o potrzebach i awariach jakie dotknęły jednostkę,
a także o kosztach które ponieśli w 2015 roku (60tys zł związane z awarią zbiornika i pomp).
Kierownik przekazał, że trzeba zabezpieczyć środki na ewentualne awarie w najbliższym
roku. Komisja przeanalizowała warunki przetargu na zimowe utrzymanie dróg gminnych,
Komisja uważa że poprzez zawarcie odpowiednich warunków w przetargu, zimowe
odśnieżanie będzie bezproblemowe. Przetarg został wygrany przez firmę Smolbud i umowa
zawarta na 2 lata.
Jako prezes jednostki OSP Lipienek pan Jacek Mikowski powiedział, że przedstawiciele
jednostki byli w Fundacji Orlen Dar Serca, po odbiór dotacji, o którą się starali. To jest już

druga dotacja otrzymana dla tej jednostki. Kwota ta będzie przeznaczona na aparaty ochrony
dróg oddechowych firmy Drager.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży – Przewodnicząca Beata
Brzozowska: Komisja spotkała się 12 października, na której gościła panią Halinę
Chrzanowską, która przedstawiła informacje związane z Lokalną Grupą Działania, omówiono
osiągnięcia, jak i potrzeby, plany działań i sprawy bieżące.
4 listopada Komisja omówiła projekty uchwał na XIII Sesję Rady Gminy oraz sprawy
bieżące.

Ad 8. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Edmund Szymborski przedstawił informacje
odnośnie przeprowadzenia kontroli przetargu na zimowe utrzymanie dróg
Komisja w dniu 28 września 2015 r. przeprowadziła kontrolę przetargu na Usługi zimowego
utrzymania dróg gminnych Gminy Lisewo, w sezonach zimowych 2015/2016 i 2016/2017.
Komisja przeanalizowała SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w tym:
1. Tryb udzielenia zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków.
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
5. Opis kryteriów, którymi zamawiający kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia
tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 2015-10-29 o godzinie 10:00 .

Przeanalizowano wszystkie złożone oferty.
Komisja w toku przeprowadzonej kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości.
Komisja nie wydała zaleceń pokontrolnych.
Dokumentacja dotycząca przetargu jest do dyspozycji Komisji.
Głosowanie za przyjęciem sprawozdania z przeprowadzonej kontroli – 14 za (wszyscy
obecni)
Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.
Ad.9.

1) Radny Piotr Goliński zapytał Pana Wójta czy będą kontynuowane budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków, jeżeli tak to kiedy i czy można już składać
wnioski. Ponadto Radny P.Goliński zapytał czy będą budowane kolektory słoneczne u
osób prywatnych.
2) Radny Edmund Szymborski –poinformował o zapychających się liśćmi studzienkach
burzowych (obok dworca kolejowego). Tworzą się przez to kałuże, zalewające drogi.
Jest to droga powiatowa, jednakże Radny skierował prośbę o zainteresowanie się tą
sprawą i ustalenie kto zajmie się oczyszczeniem studzienek.
3) Radny Jacek Mikowski – prośba o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg o
załatanie wyrw w centrum Lipienka, które wytworzyły się najprawdopodobniej
poprzez jeżdżący tamtą drogą ciężki sprzęt.
4) Radny Marek Szpręglewski - zapytał o sprawę eternitu, który trzeba usunąć do 2032
roku. Radny zapytał o możliwość dotacji/projekty z zewnątrz pomagające w wymianie
poszycia dachowego.
5) Radny Edmund Szybmorski – poinformował o cmentarzy na skarpie w Pniewitem,
który został spychaczami zdemolowany i zbeszczeszczony, Należało by uhonorować
to miejsce w formie tablicy czy pomniku, Trzeba dowiedzieć się do kogo należy ten
teren i upamiętnić to miejsce.

Radny Goliński do wcześniejszej wypowiedzi Radnego Szymborskiego odniósł się
mówiąc, że mieszkańcy Pniewitego nie tylko z okazji 1 listopada upamiętniają to
miejsce stawiając znicz. Sprostował, że to nie buldożery zniszczyły nagrobki, tylko w
latach 70-tych Dyrektor Szkoły w Pniewitem robił ścieżkę sportową i nakazał
uczniom motkami niszczyć nagrobki.

Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę.
Dołączył Radny Adam Wojnowski – stan rady 15.

Ad. 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Projekt nr 1 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
omówiła inspektor ds. wymiaru podatku Bogusława Jurkowska. – Projekt uchwały
stanowi załącznik nr 7
Projekt uchwało przedstawiono formie multimedialnej.

Brak uwag

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt nr 1.

Głosowanie: 15 za (wszyscy obecni)

Uchwała Rady Gminy Lisewo Nr XIII/64/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w
sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych została podjęta
jednogłośnie – załącznik nr 8.

2) Projekt nr 2 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
gminy Lisewo przedstawił Kierownik GUW-K Michał Szpręglewski – Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 9.

Brak uwag.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt nr 2

Głosowanie: 15 za (wszyscy obecni)

Uchwała Rady Gminy Lisewo Nr XIII/65/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w
sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lisewo
została podjęta jednogłośnie. – załącznik nr 10.

3) Projekt nr 3 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
na terenie Gminy Lisewo na lata 2015-2020 przedstawiła Kierownik GOPS Teresa
Jamka – Projekt stanowi załącznik nr 11.
Projekt został przedstawiony w formie multimedialnej

Brak uwag.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt nr 3.

Głosowanie: 15 za (wszyscy obecni)

Uchwała Rady Gminy Nr XIII/66/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie
uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy
Lisewo na lata 2015-2020 została podjęta jednogłośnie – załącznik nr 12.

4) Projekt nr 4 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2020 przedstawiła
Kierownik GOPS Teresa Jamka – Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13.
Projekt uchwały został przedstawiony w formie multimedialnej
Brak uwag.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt nr 4.

Głosowanie 15 za (wszyscy obecni)

Uchwała Rady Gminy Nr XIII/67/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie
przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na lata 2015-2020 została podjęta jednogłośnie – załącznik nr
14.

5) Projekt nr 5 w sprawie zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 rok przedstawiła
Skrabnik Gminy Henryka Świątkowska – Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15.
Projekt uchwały został przedstawiony w formie multimedialnej.

Brak uwag.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 5.

Głosowanie: 15 za (wszyscy obecni)

Uchwała Rady Gminy Nr XIII/68/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie
zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2015 rok została podjęta jednogłośnie – załącznik
nr 16.

6) Projekt nr 6 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na
lata 2015-2021 przedstawiła Skarbnik Gminy Henryka Świątkowska – Projekt
uchwały stanowi załącznik nr 17.
Projekt uchwały został przedstawiony w formie multimedialnej.

Brak uwag.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 6.

Głosowanie: 15 za (wszyscy obecni)

Uchwała Rady Gminy Nr XIII/69/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2015-2021 została
podjęta jednogłośnie.- załącznik nr 18.

7) Projekt nr 7 w sprawie współpracy w 2016 roku Gminy Lisewo z organizacjami
pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności użytku
publicznego i wolontariacie przedstawiła Inspektor Oświaty Alicja Nogalska – projekt
uchwały stanowi załącznik nr 19.
Projekt uchwały został przedstawiony w formie multimedialnej.

Brak uwag.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 7.
Głosowanie: 15 za (wszyscy obecni)

Uchwała Rady Gminy Nr XIII/70/2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie
współpracy w 2016 roku Gminy Lisewo z organizacjami pozarządowymi
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności użytku publicznego i
wolontariacie została podjęta jednogłośnie – załącznik nr 20.

Ad. 11 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i oświadczenia.
Wójt Gminy Jakub Kochowicz udzielił następujących odpowiedzi:
1) Do Radnego P.Golińskiego – oprócz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
program obejmuje również budowę stacji uzdatniania wody, remonty kanalizacji i
środków na ten cel nie będzie dużo, około 0,5mln zł na gminę. Trzeba będzie się
zastanowić na co te środki przeznaczyć. Kwestią otwartą jest jeszcze stacja
uzdatniania wody, w przyszłym roku będą prowadzone rozmowy z Kierownikiem
GUW-K czy budować osobną stację czy przyłączyć się do Płużnicy. Przydomowe
oczyszczalnie ścieków powinny być kontynuowane, a po zebraniach wiejskich
wpłynęło kilkanaście wniosków na ich budowę.
2) Będą ogłaszane przez Marszałka konkursy, ale dopóki nie mamy planu gospodarki
niskoemisyjnej to nie możemy brać w nich udziału. Trwają powoli prace
przygotowujące taki plan i w przyszłości będziemy się ubiegać o dotacje. Jednak
projekt nie będzie realizowany szybciej niż w 2017 roku.
3) Do Radnego E. Szymborskiego – Studzienki burzowe nie są urządzeniami gminnymi,
nie możemy inwestować na nieswoim terenie, trzeba rozważyć gdzie zgłosić ten
problem.
4) Cmentarz w Pniewitem – zostawiony do rozważenia.
5) Do Radnego J.Mikowskiego – będzie zgłoszenie do Pana Kalkiewicza, by przed zimą
jeszcze dało się coś zrobić.
6) Do Radnego M.Szpręglewskiego – jest prowadzony nabór wniosków do programu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na utylizację eternitu, program w
gminie jest prowadzony od 3 lat. Kwota dofinansowania to 12 tys zł., jednak są to
środki tylko na utylizację eternitu a nie na pokrycie kosztów nowego poszycia
dachowego. Innych programów w tej chwili nie ma.
Radny P. Goliński zapytał Radnego E. Szymborskiego czy zdaje sobie sprawę, że proponuje
panu Wójtowi działania na nieswoim terenie (dot. Zapchanych studzienek burzowych). Jeżeli
tak, to jest to niezgodne ze swoją działalnością jako Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Witold Jaworski w odpowiedzi powiedział, że zrozumiał wypowiedź
pana Szymborskiego jako zgłoszenie problemu, a nie sugestia finansowania zadania z budżetu
gminy.
Radny Edmund Szymborski powiedział, że połowa terenu to tereny kolejowe, połowa należy
do PKP i część jeszcze go Gminy Lisewo. Rolą Radnego nie jest określanie czyj to jest teren,
ale rolą jest zgłosić problem. Wystarczy to przekazać do Kierownika Rejonu Dróg
Powiatowych. Nie było sugestii, żeby to porządkować za pieniądze budżetu Gminy.

Ad. 12. Wolne wnioski
1) Sołtys wsi Pniewite Andrzej Grędzicki powiedział, że dobrze że projekt dotyczący
określenia stawek podatku od nieruchomości został wycofany z porządku obrad, bo
przy niektórych stawkach są zbyt duże dysproporcje pomiędzy rokiem 2015 a 2016.
Należałoby jeszcze raz przeanalizować stawki podatku.
Sołtys skierował pytanie do Radnego Powiatowego Zbigniewa Dudzińskiego kiedy
przy drodze 1613 zostaną usunięte topole, które zagrażają bezpieczeństwu na drodze.
Do Wójta Gminy- Przetarg na odśnieżanie został ogłoszony, ale mieszkańcy nie
wiedzą jaka w specyfikacji jest moc ciągnika, żeby nie popełnić błędów z lat
poprzednich.
Sołtys powiedział również, że nic się nie mówi o obwodnicy Lisewa, jak będzie
wyremontowana droga nr 548 to ruch się zwiększy i w centrum Lisewa będzie
niebezpiecznie.
2) Radny Antoni Kowalski skierował pytanie do Radnego Powiatowego ws. drogi
Robakowo-Piątkowo aby wstawić znak informujący o ilości kilometrów, tak samo na
drodze Malankowo-Chrusty wstawić znak o zjeździe na Krajęcin.
3) Sołtys wsi Bartlewo Kazimierz Górczyński powiedział, że firma wykonująca zadanie
odśnieżania powinna być dostępna całą dobę a nie od 5. Odśnieżanie powinno być
wykonane przed wyjazdem do pracy, żeby ludzie mogli tam dotrzeć. Specyfikacja jest
dobra tylko dla wykonawcy.
4) Sołtys Pniewitego Andrzej Grędzicki poruszył sprawę studzienki rozdzielczej na
strudze Sadzkiej, gdzie już dawno stwierdzono nieprawidłowości jednakże do dnia
dzisiejszego nie zrobiono nic. Sołtys ma wystąpić o zamknięcie odcinka rurociągu,
żeby nie powtórzyła się sytuacja z lat 80-tych.
5) Radny Powiatowy Zbigniew Dudziński udzielił odpowiedzi na zadane mu pytania:
- K. Górczyński –specyfikacja została opracowana przez pana Stańskiego i
Dudzińskiego nie dla konkretnej firmy, bo prawo do składania ofert mają firmy z całej
Polski. Zapis w specyfikacji określa minimalną moc sprzętu, czyli 100 koni

mechanicznych. Jeżeli będą opady całą dobę to będą wtedy interwencje, Pan Stański
jest dostępny całą dobę
- A. Grędzicki- topole wycina się w okresie od listopada do marca, sprawa była już
zgłaszana do zarządu dróg. Sprawa zostanie zbadana.
- A. Kowalski – zostanie to zgłoszone.
- Sołtys wsi Bartlewo K.Górczyński wrócił do sprawy specyfikacji, mówiąc, że
owszem wykonawca może wyjechać na ‘telefon’ ale nie musi i nie poniesie z tego
żadnych konsekwencji
- Pan Dudziński powiedział, ze Inspektor Stański odpowiada za prawidłowość
realizacji. Zawsze można w razie potrzeby sporządzić aneks.
Wójt Gminy Jakub Kochowicz odniósł się do sprawy podatków. Gmina Lisewo przyjęła
schemat dochodzenia do stawek podatku na poziomie średniej powiatu, teraz są one najniższe
w powiecie. Podatek rolny zmalał, co uszczupli budżet w przyszłym roku o 150 tys zł.
Średnia podwyższenia podatków nie przekroczyła 12%.
- Przetarg na odśnieżanie jest rozpisany na 2 lata z powodu sprzętu, który wykonawca musi
zabezpieczyć, żeby mu się to opłacało. Pan Smolny zainwestował w sprzęt. W tej sprawie nie
zależy tylko na mocy ale też na nadzorze, jest pewien pomysł ale zostanie on dopiero
omówiony.
- obwodnica Lisewa- w pierwszej kolejności musi być remontowana droga nr 548, dopiero
później będą rozważania o budowie obwodnicy,
- struga Sadzka – było spotkanie w tej sprawie, był podpisywany protokół o awarii.
Pracownik, który się tym zajmuje będzie się kontaktował w tej sprawie,
- Gaz w Lisewie- otrzymaliśmy wniosek od firmy o wydanie zezwolenia na realizację
inwestycji celu publicznego o nazwie budowa sieci gazociągowej na terenie Lisewa. Pan
Stański ma się dowiedzieć szczegółów w tej sprawie.

Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Akcyzy Zbigniew Dudziński podziękował Wójtowi za
szerokie omówienie sprawy związanej z suszą. Komisja zrobiła wszystko, żeby wszyscy
rolnicy dostali zapomogi, jednakże to nie zależało od Komisji, tylko od systemu
sporządzonego przez Województwo. Natomiast były sytuacje zmuszania nas przez rolników
do poświadczania nieprawdy. A nikt z nas nie poświęci siebie ani rodziny żeby iść do
więzienia do 3,5 lat. Gdyby wszyscy rolnicy złożyli wnioski w sierpniu, jak informowały
kurendy – wszyscy i tak by nie dostali. Najbardziej poszkodowani byli hodowcy bydła, którzy
zostali oszukani przez system. Były wyznaczone przez Wójta 3 dodatkowe osoby, bo byśmy
nie zdążyli. Natomiast zmuszanie nas do poświadczania nieprawdy jest karygodne.

Wójt Gminy powiedział, że na piątek 13 listopada zaproszono rolników, którzy składali
skargi na spotkanie. Wójt zaprosił na to spotkanie Komisję Rolnictwa i Pana
Przewodniczącego Rady Gminy. Celem spotkania będzie omówienie sprawy związanej z
szacowaniem spraw spowodowanych suszą.
Sołtys miejscowości Pniewite Andrzej Grędzicki podziękował za spotkanie w PKP PLK,
skutkiem czego było przeniesienie szafy sterującej przy przejeździe kolejowym w Pniewitem.
Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Akcyzy Zbigniew Dudziński powiedział, że środki
przeznaczone na pomoc dla rolników pochodzi z UE i podlega kontroli przez 5 lat. Te
komisje, które być może nie zrobiły tak jak powinny, możliwe że odpowiedzą za to.

Przewodniczący Rady Gminy Witold Jaworski poinformował, że na początku grudnia
odbędzie się Nadzwyczajna Sesja, której celem będzie uchwalenie podatków.

Przewodniczący zakończył obrady XIII Sesji Rady Gminy Lisewo i podziękował zebranym
za przybycie.
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