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Ad.9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania  

Wójt, Szanowni Państwo były trzy interpelacje zgłoszone przez Panią Radą Gomułkiewicz w sprawie 

szeroko rozumianych dróg, dróg leśnych, które nie są drogami leśnymi, w ewidencji geodezyjnej nie 

funkcjonują jako drogi tylko lasy i jakie działania zostały podjęte przez … były ustalone zasady 

utrzymania tych dróg, nie wiem czy wszystko zdążyłem sobie zanotować, może odpowiem tak, przez 

wiele lat, jeszcze z poprzednim Leśniczym i Pani też w niektórych rozmowach uczestniczyła, 

rozmawiałem żeby uporządkować ten stan, ten stan, który powstał w momencie, gdy powstawała 

samorządność, niektóre z tych odcinków były w geodezji zaznaczone jako drogi, ale od dróg, 

szczególnie chyba od 2002 do 2003 roku o zmianie ustawy należało płacić podatek i w związku z tym 

z ewidencji geodezyjnej te odcinki zniknęły w ewidencji geodezyjnej jako drogi, nawet jako własność 

należała do lasów Państwowych itd., po analizie tej sytuacji, to nie tylko dotyczy Pani Radna Doliwca 

Leśnego ale wielu odcinków, które znajdują się na terenie naszej Gminy, gdzie mieszkańcy dojeżdżają 

do swoich nieruchomości, po analizie, nie wiem czy Wysoka Rada się na to zgodzi, przygotowujemy 

projekt uchwały o przystąpieniu do planu miejscowego na temat określenia w planie miejscowym, bo 

inaczej tego nie załatwimy, że to będą drogi publiczne, oczywiście proces, jak Państwo wiecie planu 

miejscowego jest bardzo długotrwały, trudno mi odpowiedzieć kiedy to będzie załatwione, myślę, że 

w miesiącu styczniu wniosek na sesje, czy pod koniec stycznia, jak będzie sesja w nowym roku, 

projekt uchwały, przystąpimy do, jeżeli Państwo zaakceptujecie, przystąpimy do planu miejscowego, 

jak długi to potrwa trudno powiedzieć, robimy teraz rozeznanie, mniej więcej, mając te odcinki już 

wybrane, tych dróg, które chcielibyśmy żeby były drogami publicznymi za jaką wartość nam urbaniści 

czy Firma, która zajmuje się planami miejscowymi zrobi i wszystko na sesji tej, gdzie będzie ten 

projekt procedowany, na Komisji państwu przekażemy, najpierw musi być plan miejscowy a następnie 

będziemy mogli myśleć dalej co z tymi drogami począć, oczywiście od razu też nie będzie, że 

będziemy je odlesiać, bo według prawa to odlesienie następuje, a za to też będziemy płacić, w 

momencie utwardzenia  przez Gminę tych dróg, które będą wykazane w planie miejscowym, ja może 

to skrótowo, może nie wszystko dopowiedziałem ale myślę, że jak będziemy dyskutować na ten temat 

to przekażemy te informacje, jeżeli chodzi o utrzymanie dróg tych które są, a więc gruntowe 

przeważnie, albo też częściowo wspólnie to kiedyś utwardzaliśmy z Nadleśnictwem szczególnie tutaj 

Babki, bo jeżeli jest własność innego podmiotu, a więc osoby fizycznej czy jakieś innej instytucji to 

nie raz przejedziemy równiarką wiosną, to wszystko co w tym temacie do tej pory robimy, w każdym 

bądź razie zmierzamy w kierunku przystąpienia do planu miejscowego, tych dróg, tych odcinków 

mamy dość dużo, chciałem te drogi leśne, proponowałem to ale niezgodnie to jest z prawem wymienić 

na las, których Gmina jest w posiadaniu, prawie 3,5 ha myślę, że udałoby się to załatwić ale niestety 

przepisy prawa nam tego nie pozwalały, nie wiem czy to wystarczy czy mamy odpowiedzieć jeszcze 

na piśmie, na poszczególne te zagadnienia, bo to jest tylko tak po prostu bez przygotowania itd. 
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odpowiadam Pani na te interpelację, kierunek jest wybrany taki, przeze mnie już miesiąc temu, że 

przystępujemy do planu miejscowego, bo inaczej tego tematu nie załatwimy 

Radna Gomułkiewicz Katarzyna, nawet nie chodzi o moją wiedzę tylko wiedzę mieszkańców, że 

jest taka możliwość, jeżeli jest taka możliwość to na wzgląd na mieszkańców prosiłabym                                 

o sformułowanie odpowiedzi na piśmie 

Wójt, Kierownik  Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami na piśmie Pani odpowie po konsultacji    

z Referatem Infrastruktury, kolejna interpelacja, Pana Radnego Marciniaka, oświetlenie uliczne, 

skrzyżowanie ulicy Akacjowej i ulicy Świerkowej, znany jest mi ten problem i myślę, że w przyszłym 

roku, bo ten rok mamy w budżecie jeżeli chodzi o oświetlenie, nawet powieszenie oprawy, wydatki 

finansowe zrealizowane, w przyszłym roku podejmiemy temat, musimy rozmawiać z ENE-ą  za ile 

itd., żeby nam dołożyła, cała infrastruktura, akurat w tym przypadku jest ENE-i, czy w tym temacie 

wystarczy, nie musimy odpowiadać, jeżeli chodzi o setną rocznicę Powstania Wielkopolskiego, nie 

wszyscy z Państwa wiedzą, myśmy w tym roku, postawili trzy nowe nagrobki, zniszczone na 

cmentarzu parafialnym w Zaniemyślu, oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że jeszcze są 

nagrobki, które też będą wymagały, oczywiście za zgodą rodzin, bo jeżeli jest rodzina to rodzina musi 

wyrazić zgodę, żeby je odrestaurować, czy doprowadzić do tego żeby po prostu nie został ten 

nagrobek czy ten grób skopany, intensywnie nad tym pracujemy, jeżeli byłyby jakieś pytania w tym 

temacie to tym tematem zajmuje się Pan Adam Sikorski z Zarządzenia Kryzysowego, proszę na 

bieżąco podejść do niego i zapytać jaka jest sytuacja w tym temacie, oczywiście mam świadomość, że 

przed nami, dla Wielkopolan bardzo ważna rocznica, setna rocznica Powstania Wielkopolskiego, nie 

wiadomo co by było jak by Powstania Wielkopolskie i Wielkopolanie nie chwycili za broń, jest to dla 

nas, dla Wielkopolan, nie raz by można powiedzieć, ważniejsze niż Odzyskanie Niepodległości, co 

jest też ważną rzeczą i tutaj też mamy swoje przyjęte zasady, jak obchodzimy to święto, co roku, 

szczególnie teraz na setną rocznicę, ustalono, nie wszyscy Państwo wiecie, ze Związkiem 

Kombatantów te zasady, które co roku powielamy, myślę, że będzie msza i będzie składanie kwiatów, 

będzie uroczysta akademia, zastanawiamy się jeszcze w jaki sposób, tak jak był rajd rowerowy, czy 

jeszcze coś z tej okazji może uda nam się przygotować, kupiliśmy też flagi powstańcze, będą 

wywieszone w Zaniemyślu, przy lampach, będą wywieszone flagi biało-czerwone i powstańcze, 

kolejna interpelacja pana Radnego Grabowskiego, czy Gmina bada jakość powietrza, odpowiadam, że 

nie, czy mamy czujniki, odpowiadam, że nie, zastanawiamy się co z tym tematem zrobić, jeżeli 

chodzi-czy są w Gminie osoby, które kontrolują co mieszkańcy nasi w piecach spalają, powiem tak, 

sporadycznie, po takim sygnale, pracownik podchodzi do nieruchomości i zwraca uwagę żeby nie 

spalać tego czy tego, wiadomo o co chodzi, oczywiście mieszkańcy czy właściciele nieruchomości 

różnie do tego podchodzą, reagują w sposób różny ale też proszę sobie zdawać z tego sprawę, 

żebyśmy mogli kontrolować, żebyśmy mogli wejść na nieruchomość, żebyśmy mogli udzielić 

mandatu w przypadku naszej Gminy tak jak każdej Gminy w Polsce moglibyśmy to robić gdybyśmy 
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mieli Straż Miejską, Straż Gminną, takowej nie mamy, oczywiście możemy zgłosić to do Policji                  

i Policja może nałożyć mandat, ale Państwo wiecie o tym w jaki sposób to przebiega, spala się, jak 

przyjdzie do kontroli to nic nie stwierdzi się, widzę ten problem i mieszkańcy naszej Gminy też widzą 

ten problem, przez lata jak obserwuję myślę, że jest coraz większa świadomość w naszym 

społeczeństwie chociaż nie wszyscy, Zakłady, które mamy, meblowe, które produkują meble, 

przeważnie z płyt wiórowych, których nie należy spalać, wiedzą o tym właściciele Firm, że nie należy 

tego odpadu sprzedawać właścicielom nieruchomości naszych i nie tylko, bo tego nie powinno się 

spalać, a Państwo sami widzicie co się dzieje w koło jak to wygląda, oczywiście, myślę, że ten temat 

będzie narastał i będziemy musieli bardzie się temu tematowi przyjrzeć, żeby to powietrze było wokół 

nas bardziej czyste, żeby nie było tych spalin, które wydostają się z tych niektórych kominów, jeżeli 

chodzi o wspomaganie mieszkańców tych, którzy mają kotły węglowe, w naszym budżecie nie mamy 

zapisanych żadnych pieniędzy na ten cel, na wymianę kotłów węglowych na wymianę chociażby kotły 

gazowe czy elektryczne, no na elektrykę trzeba się zastanowić, bo energia bardzo drożeje i nie 

wiadomo co będzie w przyszłości, myślę, że to co dużo mieszkańców wie o tym, że ruszył Program 

rządowy, pod tytułem „Czyste powietrze”, w miesiącu wrześniu czy w październiku zorganizowaliśmy 

spotkanie, było bardzo dużo mieszkańców, pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej mówił o tym Programie to jest Program na lata i tutaj właściciele 

nieruchomości mogą otrzymać środki finansowe, bezzwrotne i zwrotne w zależności od tego  jaka to 

będzie duża inwestycja, szczególnie na wymianę kotłów węglowych na gazowe, na ocieplenie domu                 

i na wymianę okien, już chyba można składać wnioski, oczywiście ten wniosek trzeba przygotować                

i właściciele nieruchomości mogą składać wnioski, minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. 

złotych, maksymalna dotacja to około 50 tys. złotych, oczywiście nie wszyscy otrzymają dotację, liczy 

się dochód na członka rodziny, można otrzymać dofinasowanie w formie dotacji ale nie w stu 

procentach, jeżeli ktoś z mieszkańców nie wie, w Referacie Infrastruktury jest osoba, która zajmuje się 

ochroną środowiska, oczywiście trzeba przygotować kosztorys, na spotkaniu powiedziałem, żeby nie 

rozpoczynać, bo zakłada się w tym Programie, że można rozpocząć, złożyć wniosek ale ten wniosek 

poczekajmy złóżmy wniosek, który był przygotowany, podpiszmy umowę a wówczas dopiero 

realizujmy, bo wtedy wiadomo, że Wojewódzki Fundusz określi w jakiej formie otrzymamy pomoc na 

wymianę źródła ciepła czy na wymianę okien czy ocieplenie tego budynku, to tyle, nie wiem czy Panu 

wystarczy, temat otwarty 

Radny Grabowski Tomasz, tak, dziękuję 

   


