RADA GMINY
LASOWICE WIELKIE

KOMISJA KOMUNALNO ROLNA
i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
RABY GMINY
Lasowice Wielkie
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Protokół nr 20/2018

MB.illLLi-—,
Ikłhć zał

Nr.._,

—

.-. podpis

z posiedzenia Komisji Komunalno-Rolncj i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Komisja obradowała w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Piotr Kisiel
- Przewodniczący
Dawid Bierawski - Z-ca Przewodniczącego
Beata Jurczyk
- członek
Dariusz Pikor
- członek
Gabriela Swierc - członek

W posiedzeniu brali udział:
1. Daniel Gagat

- Wójt Gminy

Tematy posiedzenia:
1. Analiza projektów uchwał:
- w sprawie pozbawienia drogi nr 1014310 dotychczasowej kategorii drogi gminnej
- w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Lasowice Wielkie".
2. Rozpatrzenie- analiza pism przekazanych na posiedzenie Komisji:
- Pismo Pana B.Krzanowskiego z dnia 20.09.2017r dot. budowy oświetlenia gminnego
- Pismo Sołtysa wsi Lasowice Wielkie Pani E.Felusiak z dnia26.03.2018r dot
.przebudowy drogi
- Pismo UG znak GN.6822.30.2018.JS z dnia 04.04.2018r dot. ponownego wniosku Pani
Skrzydło.
- Pismo GDDKiA znak O.Op-Z-4202.6.2018.2 z dnia 05.03.2018r w sprawie oświetlenia
przejścia dla pieszych w Trzebiszynie.
- Pismo Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Trzebiszyn z dnia 06.04.2018r w sprawie
przebudowy drogi gminnej.
3. Sprawy bieżące.

AdL Analiza projektu uchwały w
dotychczasowej kategorii drogi gminnej

sprawie pozbawienia drogi nr 1014310

-Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi nr 1014310
dotychczasowej kategorii drogi gminnej i zaliczyć j ą d o kategorii dróg wewnętrznych.
Glosowanie: 5-za, 0 przeciw, O-wstrzymujących się

Analiza projektu uchwały w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji ..Planu
Gospodarki Niskoemisyjnei dla Gminy Lasowice Wielkie".
-Po dokonanej analizie planu ,Komisja pozytywnie opiniuje uchwałę w sprawie aktualizacji i
przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lasowice Wielkie" .
Glosowanie: 4-za, 0 przeciw, 1-wstrzymujący się

Ad2. Rozpatrzenie- analiza pism przekazanych na posiedzenie Komisji:
- W odpowiedzi na pismo Pana B.Krzanowskiego komisja widzi potrzebę zabudowania 1
oprawy oświetleniowej w przysiółku Ryczek. Projekt i realizację należy zaplanować w
budżecie na rok 2019,
Glosowanie: 5-za, 0 przeciw, O-wstrzymujących się
- Komisja zapoznała się z pismem Pani Sołtys wsi Lasowice Wielkie dotyczącym
przebudowy drogi. W związku z trwającym obecnie procesem okazania granic w/w drogi
przez służby geodezyjne ,Komisja uznała że po jego zakończeniu należy przystąpić do
wykonania projektu odcinka drogi od posesji Państwa Prochota aż do końca boiska. Odcinek
drogi od boiska do drogi powiatowej dz. 311 k.m.4 w Lasowicach Wielkich może być
remontowany jedynie w przypadku pojawienia się zewnętrznych środków finansowych na
drogi transportu rolnego.
Głosowanie: 5-za, 0 przeciw, O-wstrzymujących się
- Komisja po zapoznaniu się z pismem Pani Skrzydło dot. wykupu przez Gminę Lasowice
Wielkie działek 46/12 i 46/13 położonych w Wędryni i zestawieniem kwot za nieruchomości
zakupione, przejęte lub sprzedane przez Gminę w latach 2011-2017 oraz wizją lokalną na
w/w działkach ,wyraża zgodę na ich wykup za cenę 15 zł za Im 2 , Członkowie Komisji
uzasadniając powyższe uznali, że koszty ewentualnej rekultywacji odcinka drogi oraz
przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej znajdującej się w jej pasie (tzn. kanalizacja,
wodociąg, sieć energetyczna i telefoniczna a także wycinka drzew) znacznie przewyższą
koszt wykupu za proponowaną cenę.
Głosowanie: 5-za, 0 przeciw, O-wstrzymujących się

- Komisja w odpowiedzi na pismo GDDKiA pozytywnie opiniuje wniosek o doświetlenie
skrzyżowania drogi krajowej nr 45 z drogą gminną ną wysokości baru „Sosenka" w
Trzebiszynie. Dołożenia 2 opraw oświetleniowych należy dokonać w ramach umowy
eksploatacyjnej z firmąTauron Dystrybucja SA.
Glosowanie: 5-za, 0 przeciw, O-wstrzymujących się
- W odpowiedzi na pismo Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Trzebiszyn Komisja po wizji lokalnej
widzi potrzebę wyremontowania odcinka drogi gminnej (dz.l 14 k.m.2)poprzez jej
wykorytowanie i utwardzenie kamieniem oraz dopisanie w/w drogi do istniejącej kolejki dróg
do remontu.
> i
Glosowanie: 5-za, 0 przeciw, O-wstrzymujących się

Ad3. Sprawy bieżące.
- Na wniosek radnego D.Bierawskiego Komisja zaleca wymienić uszkodzony znak drogowy
na drodze gminnej w Trzebiszynie.
- Na wniosek radnego P.Kistel Komisja wnosi o uregulowanie stanu prawnego odcinka drogi
gminnej od budynku dawnej poczty w stronę posesji nr.107 w Chudobie.
- Na wniosek radnej B.Jurczyk Komisja wnosi o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg
Powiatowych w Kluczborku o dokonanie naprawy odcinka drogi powiatowej nr.1315 O,
działka nr. 177 k.m.7 w Gronowicach.
Glosowanie: 5-za, 0 przeciw, O-wstrzymujących się
- Pan Wójt D.Gagat poinformował członków Komisji o zaawansowaniu prac nad projektem
remontu drogi (tzw.Schetynówki) w Jasieniu. Ze względu na gabaryty drogi (zbyt wąska) nie
kwalifikuje się ona do programu dofinansowania.
Po wyczerpaniu tematyki przewodniczący zakończył posiedzenie.
Komisja obradowała w godzinach: od 15.00 do 17.00

fif

Protcfkdłował

Piotr Kisiel- Przewodniczący Komisji

Podpisy członków Komisji:
1. Piotr Kisiel
2. Dawid Bierawski
3. Beata Jurczyk
4. Dariusz Pikor
5. Gabriela Świerc

Otrzymują:
- Przewodniczący Rady Gminy
- Wójt Gminy
- Skarbnik Gminy

