Rada Gminy Lisewo
Radni-Sesja

Protokół nr IX/2019
IX Sesja w dniu 15 maja 2019
Obrady rozpoczęto 15 maja 2019 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 15:01 tego samego
dnia.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków. Nieobecni: Anna Dulska, Iwona Kamińska.
Obecni:
1. Maria Adamczyk
2. Beata Brzozowska
3. Iwona Dobosz
4. Anna Dulska
5. Piotr Goliński
6. Marek Góreczny
7. Bartosz Jaworski
8. Iwona Kamińska
9. Antoni Kowalski
10. Elżbieta Lewandowska
11. Jacek Mikowski
12. Aleksandra Uchacz
13. Adam Wojnowski
14. Marcin Wysocki
15. Monika Zając
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński stwierdził kworum i rozpoczął IX Sesję Rady
Gminy Lisewo.

Ponadto obecni byli Sołtysi – lista obecności stanowi załącznik nr 2 oraz zaproszeni goście –
lista obecności stanowi załącznik nr 3.

2. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
Na Sekretarza obrad Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński wyznaczył
Wiceprzewodniczącą Aleksandrę Uchacz.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński przedstawił proponowany porządek obrad:
1.Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
2. Wyznaczenie Sekretarza obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Lisewo.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności.
6. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli.
7. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok – projekt nr 1;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2019 - 2030 – projekt nr
2.
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2018
rok – projekt nr 3.
4) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie – projekt
nr 4.
5) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewieprojekt nr 5.
6) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Lisewo” - projekt nr 6.
7) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości
stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo na okres do 3 lat – projekt nr 7.
8) przystąpienia Gminy Lisewo do Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi – projekt nr 8.

9. Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Wojnowski złożył wniosek o wycofanie z
porządku obrad Sesji punktu 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Wojnowski
dodał, że motywuję tym, że projekt protokołu wpłynął zbyt późno bo wczoraj i radni komisji
nie mogli się zapoznać szczegółowo z tym projektem, być może będzie go trzeba jeszcze
uszczegółowić.
Głosowano w sprawie:
Wycofanie z porządku obrad punktu 6. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z
przeprowadzenia kontroli.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Iwona Dobosz, Piotr Goliński, Marek Góreczny,
Bartosz Jaworski, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Jacek Mikowski, Aleksandra
Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając
NIEOBECNI (2)
Anna Dulska, Iwona Kamińska
Głosowano w sprawie:
Zatwierdzenie porządku obrad. ( bez punktu 6)
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Iwona Dobosz, Piotr Goliński, Marek Góreczny,
Bartosz Jaworski, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Jacek Mikowski, Aleksandra
Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając
NIEOBECNI (2)
Anna Dulska, Iwona Kamińska
4. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Lisewo.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński poinformował, że do protokołu z VIII Sesji Rady
Gminy nie zostały zgłoszone uwagi. Poinformował, że protokół został przyjęty.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności.
Wójt Gminy Jakub Kochowicz przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w
formie prezentacji – załącznik nr 4.
6. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo przedstawili sprawozdanie z
działalności komisji w następującej kolejności:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Wojnowski;
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Maria Adamczyk;
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Beata Brzozowska;
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Jacek Mikowski.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Skarbnik Gminy Izabela Klafczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok – projekt nr 1 (załącznik nr 5);
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok – projekt nr 1;.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Iwona Dobosz, Piotr Goliński, Marek Góreczny,
Bartosz Jaworski, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Jacek Mikowski, Aleksandra
Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając
NIEOBECNI (2)
Anna Dulska, Iwona Kamińska
Uchwała Nr IX/42/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany
budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok została podjęta jednogłośnie (załącznik nr 6) .
2) Skarbnik Gminy Izabela Klafczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2019 - 2030 – projekt nr 2
(załącznik nr 7).
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Głosowano w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2019 - 2030 – projekt nr 2.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Iwona Dobosz, Piotr Goliński, Marek Góreczny,
Bartosz Jaworski, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Jacek Mikowski, Aleksandra
Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając
NIEOBECNI (2)
Anna Dulska, Iwona Kamińska

Uchwała Nr IX/43/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2019 - 2030 została podjęta
jednogłośnie (załącznik nr 8).
3) Księgowa GOZ w Lisewie Ewa Stachewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2018 rok
– projekt nr 3 (załącznik nr 9).
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Głosowano w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2018 rok
– projekt nr 3.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Iwona Dobosz, Piotr Goliński, Marek Góreczny,
Bartosz Jaworski, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Jacek Mikowski, Aleksandra
Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając
NIEOBECNI (2)
Anna Dulska, Iwona Kamińska
Uchwała Nr IX/44/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie za 2018 rok została
podjęta jednogłośnie (załącznik nr 10).
4) Księgowa GOZ w Lisewie Ewa Stachewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie oceny
sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie – projekt nr 4
(załącznik nr 11).
Uwag ani pytań nie zgłoszono.

Głosowano w sprawie:
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie – projekt nr
4.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Iwona Dobosz, Piotr Goliński, Marek Góreczny,
Bartosz Jaworski, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Jacek Mikowski, Aleksandra
Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając
NIEOBECNI (2)
Anna Dulska, Iwona Kamińska
Uchwała Nr IX/45/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie została podjęta jednogłośnie
(załącznik nr 12).
5) Referent ds. Kultury Bartosz Kącki przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie- projekt nr 5 (załącznik
nr 13).
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Głosowano w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie- projekt
nr 5.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Iwona Dobosz, Piotr Goliński, Marek Góreczny,
Bartosz Jaworski, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Jacek Mikowski, Aleksandra
Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając
NIEOBECNI (2)
Anna Dulska, Iwona Kamińska
Uchwała Nr IX/46/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lisewie została podjęta
jednogłośnie (załącznik nr 14).
6) Inspektor ds. planowania i współpracy z jednostkami pomocniczymi Monika Maćkowska
omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego

Programu Rewitalizacji dla Gminy Lisewo” - projekt nr 6 (załącznik nr 15).
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lisewo”
- projekt nr 6.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Iwona Dobosz, Piotr Goliński, Marek Góreczny,
Bartosz Jaworski, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Jacek Mikowski, Aleksandra
Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając
NIEOBECNI (2)
Anna Dulska, Iwona Kamińska
Uchwała Nr IX/47/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lisewo” została
podjęta jednogłośnie (załącznik nr 16).
7) Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i gospodarki nieruchomościami omówiła projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu
nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo na okres do 3 lat – projekt nr 7
(załącznik nr 17).
Uwag ani pytań nie zgłoszono.
Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości
stanowiących mienie komunalne gminy Lisewo na okres do 3 lat – projekt nr 7.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Iwona Dobosz, Piotr Goliński, Marek Góreczny,
Bartosz Jaworski, Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Jacek Mikowski, Aleksandra
Uchacz, Adam Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając
NIEOBECNI (2)
Anna Dulska, Iwona Kamińska
Uchwała Nr IX/48/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia

zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących mienie
komunalne gminy Lisewo na okres do 3 lat została podjęta jednogłośnie (załącznik nr 18).
8) Wójt Gminy Jakub Kochowicz przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia
Gminy Lisewo do Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi -projekt nr 8
(załącznik nr 19).
Radny Bartosz Jaworski zgłosił dwa pytania: Czy Pan Wójt ma wiedzę, ewentualnie zakłada
jakieś ewentualne, wymierne korzyści ze współpracy ze stowarzyszeniem, być może Pan
Wójt ma też wiedzę na temat tego, jakie korzyści uzyskiwały gminy, które już są w
stowarzyszeniu? Drugie pytanie dotyczy kwestii ewentualnego wystąpienia, czy też
rezygnacji z udziału w stowarzyszeniu. Jak ta sprawa wygląda, jakie są możliwości prawne,
co do ewentualnego wystąpienia w przypadku oczywiście gdyby uczestnictwo nie spełniało
naszych oczekiwań?
Wójt Gminy Jakub Kochowicz odpowiedział: Tak, jak najbardziej. O tym rozmawialiśmy już
na komisjach, jeżeli chodzi o korzyści, te które ja widzę, to przede wszystkim wymiana
doświadczeń pomiędzy gminami, które są członkami. Tak jak wspominałem na komisji
stowarzyszenie to prowadzi taki projekt „Polska sieć najciekawszych wsi” i w ramach tego
projektu również nasza miejscowość Lisewo może znaleźć miejsce w tej sieci, ale to też ma
związek z promocją naszej miejscowości, naszej gminy. Patrząc też na nasze plany związane
z przygotowaniem terenów inwestycyjnych, czy terenów mieszkaniowych jak najbardziej
taka promocja na forum i też takie zacne miano jest jak najbardziej korzystne z naszego
punktu widzenia. Tak jak wspomniałem stowarzyszenie skupia gminy nie tylko z naszego
województwa, tych gmin u nas jest chyba 4, ostatnio Inowrocław przystąpił do tej sieci. Stąd
też mamy trochę szersze pole manewru i szersze pole do wymiany doświadczeń z gminami,
które działają w różnych województwach, różne projekty realizują. Zasadniczym celem jest
wymiana doświadczeń w zakresie odnowy wsi, odnowy nie rozumianej jako odnowy,
przebudowy jakichś budynków, chodników, dróg, ale odnowy społecznej, o której bardzo
dużo mówimy w naszej gminie i której uważam, że jesteśmy przykładem gminy, w której ten
kapitał społeczny bardzo mocno jest budowany i ta odnowa społeczna, która jest prowadzona
w naszej gminie, jest bardzo silna i dzięki temu, że też będziemy członkami tej organizacji
mamy szansę poznawać nowe doświadczenia. To jest główny cel jakichkolwiek
stowarzyszeń. Jeżeli chodzi o wystąpienie z tej organizacji, wystarczy uchwała Rady Gminy o
wystąpieniu, która musi być przyjęta na zarządzie tak samo jak przystąpienie, w każdej chwili
możemy wystąpić tak samo jak wstępujemy. Tutaj statut nie nakłada jakichś dodatkowych
obowiązków związanych z wystąpieniem, statut tej organizacji.
Głosowano w sprawie:
przystąpienia Gminy Lisewo do Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi -projekt
nr 8.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)

Maria Adamczyk, Beata Brzozowska, Iwona Dobosz, Piotr Goliński, Marek Góreczny,
Antoni Kowalski, Elżbieta Lewandowska, Jacek Mikowski, Aleksandra Uchacz, Adam
Wojnowski, Marcin Wysocki, Monika Zając
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Bartosz Jaworski
NIEOBECNI (2)
Anna Dulska, Iwona Kamińska
Uchwała Nr IX/49/2019 Rady Gminy Lisewo z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia
Gminy Lisewo do Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi została podjęta
(załącznik nr 20).

9. Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.
Mieszkanka Lisewa ( 1): Poprosiła o założenie wody. Powiedziała, że to długo trwa. Dodała, że ma
wniosek, który złożyli i nie ma żadnego odzewu. Powiedziała, że jest samotna, ma wodę taką na
hydrofor ale studnia jest pusta. Zapytała: Czy jest jakaś możliwość?
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński poprosił o zajęcie stanowiska kierownika wod-kan. Dodał,
że ta sprawa już była stawiana, było pismo od Pani?
Kierownik Gminnych Usług Wodno-Kanalizacyjnych Michał Szpręglewski powiedział, że jeżeli chodzi
o tę sprawę którą Pani porusza, to już tutaj jest ona nam znana od praktycznie końca ubiegłego roku.
Z Panem Wójtem przeprowadzili wstępną analizę kosztów i z uwagi, że jest to dosyć znaczna
odległość i wiąże się to ze znacznymi nakładami, to na chwilę obecną my jako zakład Gminnych Usług
Wodno-Kanalizacyjnych nie są w stanie wykonać tego samodzielnie. Dlatego z Panem Wójtem będą
poszukiwali możliwości finansowych w tym roku jeżeli chodzi o doprowadzenie tego wodociągu do
państwa posesji. Są na etapie szukania środków jeśli chodzi o tę inwestycję, jest to dość znaczna
inwestycja bo szacunkowa odległość to około 600-700 metrów i to się wiąże z zarówno mówiąc
kolokwialnie ze znaczną papierologią, ale też i z nakładami których my samodzielnie z uwagi na nasz
budżet, którym dysponujemy jako zakład wykonać nie możemy.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński poprosił Pana Wójta o odniesienie się do tej sprawy.
Wójt Gminy Lisewo Jaku Kochowicz powiedział, że pamiętamy o tym wniosku. Tak się stało, że kiedy
był budowany wodociąg, z jakichś powodów ten wodociąg nie został wybudowany u Państwa. Wtedy
i dzisiaj nie jest łatwo w budżecie kiedy rosną ceny energii, kiedy dzisiaj nie wiemy ile zapłacimy za
energię. Przeważnie jest tak, że w momencie gdy w trakcie roku pojawiają się jakieś oszczędności
można je przeznaczyć. Na razie trudno mówić o oszczędnościach, raczej o wzroście wydatków na
inwestycje stąd na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie powiedzieć Państwu czy to będzie ten rok.
Mamy to na uwadze i na pewno pamiętamy o tym natomiast nie jest to ani prosta ani tania
inwestycja stąd musi ona po prostu poczekać. Dodał, że nie chce składać pustych obietnic ale chcą to
zrobić i rozmawiamy nie raz tutaj z kierownikiem.
Wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz powiedział, że muszą Państwo przyznać że z jakichś powodów
w latach dziewięćdziesiątych Wasz teren nie był zwodociągowany i nie był to powód zawiniony przez

Gminę.
Mieszkanka Lisewa (2) powiedziała, że nie może odpowiadać na przykład za czyny swojego ojca. Bo
ojciec na założenie wody jakimś cudem się nie zgodził, nie wie dlaczego, a teraz została bez wody, bez
niczego. Dodała, że nie może odpowiadać za czyny ojca.
Wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz powiedział, że absolutnie nie odmawia podłączenia, jednak
musi to poczekać. Na dzień dzisiejszy finansowo nie jesteśmy w stanie tej inwestycji przeprowadzić,
musi poczekać po prostu aż znajdziemy pieniądze.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński powiedział, że udziela głosu panu Górecznemu.
Radny Marek Góreczny powiedział: że w tej sprawie chcę zająć głos ponieważ był w społecznym
komitecie budowy tego wodociągu, tej nitki. Po prostu Ci Państwo nie wyrazili zgody wówczas na
zbudowanie, odmówili po prostu. Trzeba pomóc no bo zmieniły się czasy, a w tej chwili, w tym zapisie
gdzie dalsza rozbudowa by nastąpiła jest takie obwarowanie wpisane w tej umowie budowy – ciąży
tam wpłata równowartości 10 ton pszenicy. Po wyrażeniu chęci rozbudowy wodociągu, tam jest taki
zapis w tej umowie. Nie winię tu Pani …………… bo ojciec nie wyraził zgody, tak jak mówi, a reszta to
tak się stało że nie było zgody, wtedy można było ten wodociąg zbudować. Byłyby nawet nieco tańsze
koszty ogólne.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński podziękował Panu Górecznemu. Poprosił Sołtysa
Pniewitego o głos w tej sprawie.
Sołtys Pniewitego Andrzej Grędzicki powiedział, że jest w końcu XXI wiek i nie można blokować
czegoś takiego, żeby takie gospodarstwo było pozbawione wody.
Mieszkanka (2) powiedziała, że nie ma nawet studni żeby wodę ze studni ciągnąć.
Sołtys Pniewitego Andrzej Grędzicki zwrócił się do Wójta, że trzeba stanąć na wysokości zadania i tę
sprawę rozwiązać. Czy w okresie jakichś trudnych momentów tę wodę pitną dowieźć do tej posesji.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński podziękował Sołtysowi Pniewitego i poprosił Panią Sołtys
Lisewa.
Sołtys Lisewa Barbara Moch powiedziała, że oprócz tych Państwa wody jeszcze nie ma jedno
gospodarstwo, Pana ……………
. On również do nas jako do Rady Sołeckiej wystosował pismo, tak
jak w przeszłości, to już 5-6 lat będzie Pani …………………………….. wystosowała. Z Panią ……………..
jesteśmy w kontakcie i to nie jest sprawa z tego roku czy z zeszłego, tylko to już jest temat dłuższy z
ponad 5 lat. Dlatego też w imieniu tych mieszkańców i nieobecnego mieszkańca poprosiła o
pochylenie się nad Państwa prośbą. Teraz jest niski poziom wody, nawet w tych studniach, które
posiadają Pani ………………………czy Pan ………………………….jest bardzo niski poziom wody, a tym bardziej
że w studni Pana …………………… ta woda nie nadaje się do spożycia wręcz jedynie do spłukania, ale
toalety na zewnątrz bo w łazience nikt nie chciałby spłukiwać tą wodą. Poprosiła o rozważenie
możliwości podłączenia w najbliższym czasie wody do tych Państwa.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński podziękował Pani Sołtys. Zapytał czy jeszcze ktoś w tej
sprawie. Poprosił radnego Jacka Mikowskiego.

Radny Jacek Mikowski powiedział, że skoro Państwo nie mają wody, nie mają możliwości z racji tego
że są niskie stany wody, czy jest jakaś możliwość wsparcia ich, pomocy? Chociaż doraźnej do
momentu kiedy znajdą się fundusze na rozbudowę lub Państwo zrobią odwiert. Tak jak wspomniał
Sołtys Pniewitego, mamy XXI wiek. Zapytał, czy jest jakieś rozwiązanie takie doraźne w tej chwili, a
finalnie wykonanie tego?
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński zwrócił się do Pana Wójta czy w tym momencie jesteśmy
w stanie coś zaproponować? Zapytał Kierownika jakie jest możliwe rozwiązanie doraźne.
Kierownik Gminnych Usług Wodno-Kanalizacyjnych Michał Szpręglewski powiedział, że jeżeli chodzi
o potencjalny pomysł wiercenia jako przejściowe rozwiązanie, to z ekonomicznego punktu widzenia
nie byłoby prawidłowe ponieważ koszty wiercenia są niewiele mniejsze niż te środki, które trzeba by
było przeznaczyć na budowę wodociągu. Jeżeli chodzi natomiast o pomoc doraźną typu dowożenie
wody w momencie kiedy jej nie ma, to oczywiście jako zakład są w stanie tutaj Państwu tę wodę
doraźnie oczywiście również starać się zorganizować i dowieźć.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński powiedział, że ta sprawa powinna być dogadana między
Państwem a Panem Wójtem może już poza sesją bo jednak tutaj padają nazwiska i niekoniecznie to
powinno być jak gdyby tutaj w tym momencie. Dodał, że osobiście oczekuję od Pana Wójta informacji
o sposobie i propozycji rozwiązania, ewentualnie terminach. Oczywiście ubolewa nad tym że ktoś no
nie ma tej wody, która jest podstawowym czynnikiem do życia, woda i powietrze, wiadomo i to każdy
musi mieć. Również trzeba zrozumieć to, że te duże koszty jakby to opóźniają, ale tego nie
wykluczają, z tego co zrozumiałem. Ja tutaj chciałbym również jak gdyby poinformować Państwa że
jeżeli ta sytuacja będzie dalej i Państwo będziecie czuli się pokrzywdzeni, jest komisja skarg i
wniosków, do której można złożyć skargę i komisja to rozstrzygnie. Czyli jest jeszcze ten jeden
element, ale ja zachęcam do tego aby się umówić z Panem Wójtem, z Kierownikiem. Myślę że Pan
Wójt już po sesji, Państwo poczekają, wyznaczy termin, porozmawiacie, coś ustalicie, a ja po prostu
będę oczekiwał na to, że jakąś tam odpowiedź Państwo otrzymają i ja również.
Wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz powiedział, że Państwu została udzielona odpowiedź na
wniosek i ona nie jest pełna bo nie jest w stanie dzisiaj oczywiście powiedzieć o terminach. Natomiast
potrzeba na to środków finansowych. Jeżeli w ciągu roku będą jakieś oszczędności, to będziemy się
starali. Nie wiem czy od razu wszystkich Państwa podłączymy, może etapami. To są trzy
gospodarstwa i to są naprawdę duże koszty, to nie jest tak, że za 10 tysięcy wybudujemy taki odcinek
wodociągu i dlatego potrzeba na to pieniędzy. Na dzień dzisiejszy nie mamy takich środków stąd nie
chciałbym rzucać obietnicami takimi którymi dzisiaj nie jestem w stanie czegoś określić. Mamy to na
uwadze, zaraz po otrzymaniu pisma od Państwa zleciłem Panu Kierownikowi przygotowanie wstępnej
analizy którędy, jak, jakie koszty mogłyby być. Wtedy ten wniosek dotyczył tylko Państwa ……………,
potem kolejny wniosek wpłynął od Pani ………………….. i jak gdyby te koszty dalej rosły. Mamy
przygotowaną analizę, ale na dzień dzisiejszy z tej analizy wynika, że nie jesteśmy w stanie finansowo
udźwignąć tej inwestycji. Ale ja chciałbym to domknąć i rzeczywiście tę inwestycję wykonać.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński powiedział: Znaczy ja przypominam faktycznie, że ta
sprawa jak gdyby nie była pominięta, ona była rozstrzygnięta w sposób należyty i odpowiedź jako
taka została udzielona, ale mówię, zachęcam do kontaktu tutaj z Panem Wójtem. Uważam, że jeśli
chodzi o sesję, więcej tutaj nie możemy zrobić w tym momencie. Tutaj jeszcze widzę Pan Mikowski
chciałby zabrać głos.

Radny Jacek Mikowski powiedział: Jeszcze mam takie krótkie pytanie odnośnie kosztów, bo tutaj
rozmawiamy o kosztach. Czy Gmina jest obciążona całkowitymi kosztami, czy występuje jakaś
partycypacja kosztów z osobami zainteresowanymi?
Wójt Gminy Lisewo Jakub Kochowicz: Na tę chwilę nie przewidywaliśmy partycypacji mieszkańców,
ale nie jest to wykluczone. Bez dokładnego kosztorysu…już teraz nie pamiętam, mieliśmy wtedy
wyliczenie co do jednego gospodarstwa a zwróćcie Państwo uwagę, że odległości pomiędzy
gospodarstwami to nie jest kilkadziesiąt metrów tylko kilkaset. To jest kopanie, to są odszkodowania
za straty w uprawach, to nie jest wcale tak, że tylko przekopiemy prawda kilkadziesiąt metrów i
podłączymy stąd te koszty są takie wysokie.
Radna Elżbieta Lewandowska powiedziała: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mieliśmy taki
problem w Wierzbowie, my żeśmy go rozstrzygnęli w taki sposób, że ci zainteresowani pomogli kupić
rury i przykrycie tych rur do posesji, to pokrywał każdy który był zainteresowany, natomiast
podłączenie do samej posesji, to już Wodociągi Lisewo. Także można to podzielić na pół.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński powiedział: Dziękuję, również rozsądna propozycja. Czy
jeszcze ktoś w tej sprawie? Czy może Państwo jeszcze chcą coś dopowiedzieć? Dobrze, uważam że
ten temat możemy zakończyć…a jeszcze Pani, proszę.
Mieszkanka Lisewa (1): Pan Wójt mówił, że może mi dowieźć wody, ale ja prać nie mogę w
automacie.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński zaproponował spotkanie. Poprosił Wójta ,aby po sesji
porozmawiać, wyjaśnić, dodatkowe wyjaśnienia złożyć Państwu, żeby rzeczywiście mieli świadomość
tego, jak to wygląda, jakie to są koszty bo rzeczywiście tutaj, może rzeczywiście potrzeba jak gdyby
tego wyjaśnienia. Ja nie wątpię w to, że tutaj Pan Wójt i Pan Kierownik mają dobrą wolę i jeżeliby
mogli, to na pewno by zrealizowali.
Mieszkanka Lisewa (1): Ja trochę deszczówki sobie noszę do łazienki, z rynny co z dachu leci.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński: Nic więcej na ten moment nie możemy zrobić, wie Pani,
naprawdę. Ja uważam, że wszystko tutaj co mogliśmy powiedzieć, co mogliśmy jak gdyby
zaproponować, zostało zaproponowane. Pan Wójt jest poinformowany, ma tę sprawę, Rada też ma
tą świadomość. Ja też zaproponowałem, jeżeli będzie Pani niezadowolona że jest jeszcze ta
możliwość złożenia ewentualnie po czasie skargi, którą komisja rozpatrzy, ale na ten moment nie
możemy nic obiecać, bo się nie da w tym momencie tego zrobić.
Mieszkanka Lisewa (1): Ja rozumiem, ale tyle lat czekamy.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński: Oczywiście, tutaj Pan Wójt złożył deklarację że będzie
miał to na uwadze, tak samo Pan Kierownik, zresztą cały czas to robią i ja myślę, że odniesie to
pozytywny skutek. Także naprawdę współczuję, przepraszam za całą sytuację, ale nie możemy na ten
moment podjąć żadnej wiążącej decyzji, że tak powiem, moim zdaniem. Także dziękuję, myślę że
będzie dobrze. Czy w innych sprawach? Pan Bogusz.

Sołtys Sołectwa Mgoszcz Henryk Bogusz: Panie Wójcie, Państwo Radni i Sołtysi, zaproszeni Goście. Ja
chciałem w sprawie drzew tych suchych co są ale nie ma tych powiatowych, bo ja się przez to tak
śpieszyłem, żeby Radni Powiatowi byli, no …………… mi mówią i słusznie, że do sołtysa się zwracają.
Suche są gałęzie, także drzewa mogą opaść, mogą zrobić krzywdę, na linię mogą spaść, to jest bardzo
niebezpieczne. Wiatry przychodzą, burze są, żeby później nie było mówione „a bo sołtys przespał
sprawę”, ja od kilku lat to monitorowałem ,żeby krzaki tam powycinać itp. To nie jest robione i koło
mnie też jest brzoza sucha, koło mnie to jeszcze bym sobie poradził, ale nie daj Boże na linię by
spadło. Dostałem odpowiedź, że w krótkim czasie to będzie zrobione, no teraz w to już nie wierzę, że
w krótkim czasie, bo to już drugi miesiąc leci i jest niebezpiecznie, trzeba coś powiedzieć na ten
temat, żebym potem nie był winowajcą tego, bo co niebezpieczne, to od razu zgłaszam. Także nie
mam tutaj pretensji bo nie ma powiatowych, ale niech Gmina i Pan Przewodniczący też o tym wie, że
taka jest sytuacja, zgłaszana była i monitorowana. Dziękuję bardzo.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński powiedział: Dziękuję. Jeżeli chodzi o Radnego Cabaja, to
jest jego wina w pewnym stopniu że go nie ma, bo tutaj jakby Pani Asia przeoczyła zaproszenie.
Poinformował, że sprawa zostanie przekazana radnym powiatowym.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Goliński zamknął obrady IX Sesji Rady Gminy Lisewo.
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