
n
r
  9

8
 

•
 

R
A

D
O

M
 

•
 

8
.I
. 2

0
1
6

g
az

et
a 

b
ez

p
ła

tn
a

Radom i powiaty:
 białobrzeski
 grójecki
 kozienicki
 lipski
 przysuski
 radomski
 szydłowiecki
 zwoleńskiW  G M I N A C H  I  P O W I A T A C H

W numerze:

facebook.com/tygodnikradomski

KLIKAJCIE NA STRONY TR
www.tygodnikradomski.com

  Jastrząb: Zgoda jest 
największą wartością  2

 Policzna: Budżet przyjęty 
jednogłośnie   3

 Grabów n. Pilicą: 
Priorytetem inwestowanie 
w infrastrukturę   4-5

 Nadchodzi czas zebrań 
wspólnot mieszkaniowych   7

 Po(d)glądy  8

Osiągnięcia i zamierzenia
Rozmawiamy z Teresą Pancerz-Pyrką, Wójtem Gminy Kazanów.

 Ma Pani Wójt poza sobą ponad rok 
samodzielnego zarządzania gminą 
i współpracy z 15 radnymi, których 
mieszkańcy wyłonili w wyborach 
2015 roku. Z tego co wiem, są to 
osoby o dość zróżnicowanych za-
patrywaniach, reprezentujące sołe-
ctwa i inne środowiska społeczno-
zawodowe. Gmina Kazanów posiada 
stosunkowo słabe gleby, dużo lasów 
i przepływa przez nią czysta Iłżanka 
zasilana dopływami, czyniąc te tere-
ny atrakcyjnymi turystycznie. Potrzeb 
inwestycyjnych macie chyba stosun-
kowo dużo…

– Spostrzeżenia trafne. Radę 
Gminy rzeczywiście tworzą przed-
stawiciele różnych komitetów 
wyborczych. Ze współpracy z rad-
nymi jestem zadowolona. Ich wy-
powiedzi i propozycje zgłaszane 
na posiedzeniach komisji i sesjach 
są rzeczowe, merytoryczne. Wiele 
wniosków zgłaszają mieszkańcy 
na zebraniach wiejskich. Chętnie 
w nich uczestniczę. Inwestycje 
rozpoczęte w poprzedniej kadencji 
kontynuowaliśmy. Chodzi zarówno 
o drogi, jak i wodociągowanie gmi-
ny. Poczyniliśmy też przygotowania 
do budowy w Kazanowie 3,5-hek-
tarowego zbiornika retencyjnego, 
przystosowanego także do rekre-
acji i wypoczynku. Uporałam się 
z procedurami prawno-wodnymi, 
jest też dokumentacja. Termin roz-
poczęcia budowy zależy jednak od 

inwestora, którym jest Wojewódz-
ki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych. Wierzę, że w tej kadencji 
długo oczekiwany zalew stanie się 
faktem.
 Jak wyglądała realizacja inwestycji 

w roku 2015?
– Myślę, że suma miliona sześćset 

tysięcy złotych świadczy pozytyw-
nie o działalności zarówno Rady 
Gminy, której przewodniczy Paweł 
Jamka, jak i Urzędu Gminy, spełnia-
jącego rolę sprawnego kolektywu 
wykonawczego, którym mam przy-
jemność kierować. Ruszyliśmy do 
przodu zarówno w przebudowie 
dróg gminnych, w efektach uzyska-
nych wspólnie ze Starostwem Po-

wiatowym w Zwoleniu, w robotach 
prowadzonych na drogach powiato-
wych i w zwiększającym się wspar-
ciu fi nansowym udzielanym gmi-
nie przez Samorząd Województwa 
i Urząd Wojewody Mazowieckie-
go. Przybyło nie tylko kilometrów 
przebudowanych dróg, lecz także 
areału odwodnionych pól dzięki 
udrożnianiu rowów i przepustów 
w wielu sołectwach. W miejscowo-
ści Miechów Kolonia został nakła-
dem 190 tys. złotych przebudowany 
780-metrowy odcinek drogi gmin-
nej. O pół kilometra wydłużyła się 
nowa asfaltowa nawierzchnia drogi 
w Zakrzówku Kolonii. Przy ul. Ba-
talionów Chłopskich w Kazanowie 
uczestniczyliśmy w ułożeniu chod-
nika wzdłuż ciągu drogi powiato-
wej. Mieliśmy też udział w przebu-
dowie odcinków dróg powiatowych 
Kazanów–Wielgie i Kazanów–Ko-
piec, która uwzględniła również 
przepusty odwadniające pola. 
Taki przepust rurowy o przekroju 
80 cm został wykonany w Niedarczo-
wie Górnym Kolonii. Jeżeli chodzi 
o wodociągi to roboty inwestycyj-
ne były skoncentrowane na ujęciu 
i stacji uzdatniania wody w Wólce 
Gonciarskiej. Mieszkańcy tej miej-
scowości jako pierwsi w rejonie tzw. 
Niedarczowów skorzystali z dobro-
dziejstwa czerpania wody z domo-
wych kranów. Nakładem 300 tys. zł 
został poddany termomodernizacji 

Rada Gminy 
Paweł Jamka 
– Przewodniczący 
Rady Gminy, 

Łucja Wlazłowska 
– Wiceprzewodnicząca, 

Bernard Dolega, 

Waldemar Głowacki, 

Maria Hernik, 

Barbara Korczak, 

Krystyna Matuska, 

Stanisław Mularczyk, 

Jan Pastuszka, 

Piotr Puton, 

Anna Zdzisława Senderowska, 

Jan Szczepanowski, 

Wiesław Adam Wojtyniak, 

Szymon Woliński. 

budynek strażnicy OSP w Kaza-
nowie, w którym od lat mieści się 
Publiczne Przedszkole. Do szkół 
trafi ło nowe wyposażenie, w tym 
pierwsze tablice interaktywne 
i dalsze komputery z programa-
mi internetowymi.
 Co nowego w budżecie na 2016 

rok przyjętym przez radnych jed-
nogłośnie?

– Budżet Gminy Kazanów na 
2016 rok po stronie dochodów 
wynosi 14 mln 546 tys. Wydatki 
są o 275 625 zł wyższe. Liczymy, 
że w trakcie roku budżetowego 
będzie korzystnie nowelizowa-
ny. Chodzi o inwestycje, o które 
będziemy czynić starania. Na 
inwestycje we wstępnym bu-
dżecie przeznaczymy 800 tys., 
w tym 450 tysięcy zł na budowę 
dróg gminnych w miejscowoś-
ciach: Niedarczów Dolny Kolo-
nia, Niedarczów Górny Kolonia, 
Zakrzówek Wieś i Zakrzówek 
Kolonia oraz Kroczów Większy. 
Jeżeli chodzi o sieć wodociągo-
wą to zostanie ona doprowadzo-
na m.in. do Kowalkowa Kolonii 
i Kowalkowa Wsi. W Ranacho-
wie zostaną wymienione rury. 
Do Stowarzyszenia „Dziedzi-
ctwo i Rozwój” złożyliśmy wnio-
sek na budowę w Kazanowie 
boiska do koszykówki, siatkówki 
i piłki ręcznej. 

 Rozmawiał: Mieczysław Kaca

Radni Gminy Kazanów wraz z panią wójt (siedząca z prawej)

Wójt Teresa Pancerz-Pyrka



2 Nr 98GMINA JASTRZĄB

Zgoda jest 
największą wartością...
Z zainteresowaniem przysłuchiwałem się 29 grudnia obradom sesji Rady Gminy w Jastrzębiu. Odbywa-
ła się po rocznym zarządzaniu jej sprawami przez wyłonionego w bezpośrednich wyborach wójta mgr 
Andrzeja Brachę. Radni mieli na niej uchwalić budżet na rok 2016, którego składniki, w formie projek-
tów, już szczegółowo omawiali na posiedzeniach komisji.www.jastrzab.com.pl

Z zainteresowaniem słuchali 
więc sprawozdania wójta z dzia-
łalności między sesjami oraz jego 
stanowiska dotyczącego prezento-
wanych opinii RG w tym Komisji 
Finansowej. Dobrze została przyjęta 
pozytywna opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o projekcie uchwa-
ły budżetowej oraz możliwości sfi -
nansowania planowanego defi cytu, 
przedstawionego w tym projekcie, 
oraz o projekcie uchwały w sprawie 
wieloletniej prognozy fi nansowej 
gminy Jastrząb na lata 2016–2021. 
Wójt poinformował także o tym, co 
udało się zrobić w kończącym się 
roku w dziedzinie inwestycji, głów-
nie charakteru modernizacyjnego 
i w przebudowie dróg fi nansowa-
nych także przez Urząd Marszał-
kowski Woj. Mazowieckiego oraz 
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu. 
Duże zainteresowanie uczestników 
wzbudziły uzyskane oszczędności, 
gdyż dzięki nim sfi nansowano wie-
le zadań wprowadzanych do planu 
w trakcie roku budżetowego. Gdy 
prowadzący sesję, Przewodniczący 
Rady Gminy Wojciech Warso zapo-
wiedział głosowanie nad projektem 
uchwały budżetowej zapanowała 
cisza, charakterystyczna dla oczeki-
wania, czy wszyscy radni zagłosują 
„za”. Okazało się, że projekt budżetu 
poparli wszyscy radni.

Zadowolony z wyniku głosowa-
nia, wójt Andrzej Bracha w prostych 
słowach podziękował radnym za 
zaufanie oraz podejście wspólno-
towe do spraw ważnych dla miesz-
kańców całej gminy. Pytany po se-
sji o szczegóły przyznał, że zgoda 
i porozumienie występowały już na 
poprzednich sesjach, ale budżeto-
wa była szczególnym sprawdzia-
nem. Podkreślił, że wspólne dobro 
i zgoda są największymi war-
tościami, do których osiągnięcia 
dążył. Rozumie, że poszczególni 
radni reprezentują mieszkańców 
konkretnych wsi, sołectw czy in-
nych grup środowiskowych. Rzecz 
w umiejętności dogadania się, co 
jest w danym momencie najpil-
niejsze, najważniejsze.

Chcieć i… umieć

Po sesji Wójt Bracha skrótowo 
przypomniał, jaki stan zastał obej-
mując przed rokiem urząd wójta. 
W projekcie budżetu na rok 2015 
wydatki majątkowe wynosiły tylko 
307 574 zł i mieściły w sobie także 
fundusz sołecki. Źródłem dochodów 
w kwocie 150 tys. zł miały być wpływy 
ze sprzedaży działek zlokalizowanych 
na osiedlu w Jastrzębiu. Taki stan 
rzeczy uniemożliwiał rozwój. Nowy 
wójt za sprawę bardzo ważną uznał 
poszukanie oszczędności. Zaczął je 
od przekonania mieszkańców Śmi-
łowa do konieczności likwidacji PSP. 
Uczęszczało do niej tylko 19 uczniów. 
Zatrudniona kadra liczyła 12 osób. 
Budynek po PSP przejęła Podsta-
wowa Szkoła Specjalna prowadzo-
na przez stowarzyszenie „Pryzmat” 
i podlegająca Starostwu Powiatowe-
mu w Szydłowcu. Dzięki temu gmina 
zyskała w skali roku około 600 tys. zł, 
które można było przeznaczyć na in-
westycje. Z kolei przekształcenie PSP 
w Nowym Dworze na inną formułę 
prawną (prowadzona jest przez osobę 
fi zyczną, doświadczoną nauczycielkę) 
pozwala zaoszczędzić rocznie ok. 300 
tys. zł przy zwiększonej liczbie ucz-
niów. Przeprowadzony audyt ener-
getyczny i ubezpieczeniowy przy-
niósł dalsze 100 tys. zł oszczędności. 
Te i inne reformy oszczędnościowe 
spowodowały, że gmina Jastrząb 
wygospodarowała około 2 mln zł 
z przeznaczeniem na inwestycje, 
w tym do realizacji już w 2016 roku. 
Gmina spłaciła też około 200 tys. zo-
bowiązań kredytowych, zmniejszając 
swoje zadłużenie do kwoty 2 397 600 zł. 
Udało się też, dzięki umiejętnym sta-
raniom, zrealizować na terenie gminy 
inwestycje wartości 3 mln 50 tys. zł, 
w tym przebudowę 1062-metro-
wego odcinka drogi wojewódzkiej 
w Lipienicach Górnych, oddanego do 
użytku 30 grudnia, nakładem prawie 
1,5 mln zł. Przebudowa polegała na 
wzmocnieniu nawierzchni drogi 
poprzez nałożenie warstwy nakładki 
bitumicznej i ułożenie obustronnego 
chodnika, co bardzo poprawiło bez-

pieczeństwo przechodniów. Koszt 
gminy Jastrząb sprowadza się do 
opracowania dokumentacji. W związ-
ku z realizacją tej ważnej inwestycji 
wójt Andrzej Bracha bardzo dziękuje 
Zarządowi Woj. Mazowieckiego oraz 
radnym Sejmiku. Dziękuje też miesz-
kańcom Lipienic Górnych za zgodę 
na przesunięcie ogrodzeń pozostają-
cych w kolizji z pasmem drogowym 
oraz radnym gminy za zgodę na do-
fi nansowanie tej inwestycji z budżetu 
gminy. Na podobnej zasadzie został 
wykonany odcinek drogi w miej-
scowości Kolonia Kuźnia przez fi r-
mę Dragados. Przebudowaną drogę 
w Gąsawach Rządowych Rada Powia-
tu w Szydłowcu w ubiegłej kadencji 
wprowadziła do planu. Wójt dzięku-
je za to staroście Włodzimierzowi 
Górlickiemu i grupie radnych. Do 
tej inwestycji gmina Jastrząb doło-
żyła jedynie 18 tys. zł niezbędne na 
budowę chodnika. Kolejną bardzo 
ważną inwestycją dla mieszkańców 
gminy, a zwłaszcza dla mieszkańców 
Lipienic Górnych, była modernizacja 
nawierzchni na drodze powiatowej, 
którą udało się zrealizować dzięki 
współpracy ze Starostwem Powiato-
wym w Szydłowcu. Udział fi nansowy 
Gminy wynosił 95 tys. zł.

2 mln zł na inwestycje

Korzystając z oszczędności za-
początkowanych w roku ubiegłym 
i pozyskując nowych inwestorów, 
wójt Andrzej Bracha doprowadził do 
tego, że w uchwalonym budżecie wy-
datki majątkowe zostały zaplanowane 
w kwocie 1 milion 948 tysięcy 934 zł. 
Pieniądze te zostaną w dużym stop-
niu przeznaczone na sfi nansowanie 
przebudowy dróg gminnych w miej-
scowościach: Wola Lipieniecka Duża 
(733 469 zł), Nowy Dwór (380 tys. zł), 
Śmiłów (250 tys. zł) oraz Zbijów 
Duży-Zbijów Mały (110 tys. zł). Po 
85,760 tys. zł będzie przekazane na 
bardzo opłacalną energooszczędną 
modernizację oświetlenia ulicznego 
w gminie Jastrząb, a 100 tys. zł na 
termomodernizację budynku PSP 
w Gąsawach Rządowych, po 80 tys. zł 
– na zmianę sposobu użytkowania 
budynku byłej szkoły w Gąsawach 
Plebańskich (na przedszkole i żłobek) 
i zakup koparko-spycharki. Nakła-
dem 90 tys. zł. sfi nansuje się budowę 
Punktu Selektywnej Zbiorki Odpa-
dów Komunalnych w miejscowości 
Jastrząb, a kwotę 5465 zł przeznaczy 
się na „Regionalne partnerstwo sa-
morządów Mazowsza dla aktywizacji 
społeczeństwa informacyjnego w za-
kresie e-administracji i geoinformacji 
‘’ oraz na administrację publiczną.

Zrównoważony budżet

Uchwalony budżet zakłada uzyska-
nie dochodów na sumę 16 399 055 zł 
i wydatki w kwocie 16 679 151 zł. 
Defi cyt 298 096 zł zostanie pokryty 
planowanymi wolnymi środkami 
w wysokości 108 096 zł oraz pożycz-
ką zaciągniętą na sumę 190.000 zł. 
Wójt Andrzej Bracha jest przeko-
nany, że przyjęty budżet w trakcie 
upływu roku, dzięki wspólnemu wy-
siłkowi, będzie zmieniany uchwała-
mi Rady Gminy, zarówno po stronie 
dochodów, jak i wydatków, z korzyś-
cią dla mieszkańców. 

Radni przyjęli też jednogłoś-
nie uchwały w innych sprawach, 
zapewniających gminie Jastrząb 
zaspokojenie potrzeb społecznych 
oraz dalszy rozwój.

 Mieczysław Kaca

Pracami sesji kierowali: Wojciech Warso, Przewodniczący Rady Gminy i Bronisław Korba 
– jej wiceprzewodniczący

Jedno z licznych głosowań radnych

Wymiana poglądów podczas przerwy w obradach sesji. Od prawej: Wójt Andrzej Bracha, druh Walde-
mar Figarski – komendant Gminny OSP, Sekretarz Gminy Jan Gula i sołtys Jastrzębia Sylwester Minda

Uczestników uroczystości przekazania w użytkowanie przebudowanego odcinka drogi 
wojewódzkiej w Lipienicach Górnych powitał wójt Andrzej Bracha

Aktu przecięcia wstęgi symbolizującego przekazanie w użytkowanie drogi w Lipienicach Górnych 
dokonali (od lewej): ks. kan. Zbigniew Tuchowski, wójt Andrzej Bracha, dyrektor Rejonu Dróg 
Wojewódzkich w Radomiu Andrzej Łuczycki, Przewodnicząca Rady Powiatu w Szydłowcu Anita 
Gołosz, Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki i Przewodniczący RG Wojciech Warso
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Rok miniony pomyślny,
budżet przyjęty jednogłośnie 
Przyjął się w Gminie Policzna zwyczaj, że na początku obrad sesji wstępnie sumujących mijający rok i uchwalających budżet 
na nowy (tak też było 30 grudnia), prowadzący obrady przewodniczący Paweł Jędra i zastępca przewodniczącego Jarosław Filipiak 
najpierw udzielają głosu gościom.

Byli nimi przedstawiciele służb 
dbających o bezpieczeństwo miesz-
kańców: nadk. Leszek Derlatka 
zastępca Komendanta Państwowej 
Policji Powiatu Zwoleńskiego, bryg. 
Krzysztof Płachta komendant PSP 
tegoż powiatu oraz druh Adam 
Kałdonek komendant gminny OSP. 
Leszek Derlatka przestrzegał przed 
nowymi „sztuczkami” złodziei, 
polegającymi na podszywaniu się 
pod przedstawicieli różnych służb 
i fi rm usługowych. Krzysztof Płachta 
zwracał uwagę na wzrastającą ilość 
pożarów i zatruć w mieszkaniach, 
czemu może zapobiegać zakup czuj-
ników. Po ich wystąpieniach wójt 
Tomasz Adamiec i przewodniczący 
Paweł Jędra przekazali Jackowi Ko-
walczykowi z Wilczowoli, Pawłowi 
Krześniakowi z Teodorowa i Toma-
szowi Kalinowskiemu z Piątkowa 
słowa uznania i nagrody za sukces 
odniesiony m.in. w IX Powiatowym 
Konkursie Producentów Rolnych 
w Zwoleniu (etap gminny), przyno-
szący chwałę także Gminie Policzna.

 Na sesji budżetowej dominowały 
jednak sprawy gospodarcze, gdyż 
one przyczyniają się do rozwoju 
gminy oraz polepszania warunków 
życia mieszkańców. 

 Dzieje się tak m.in. dzięki inwe-
stycjom. W gminie Policzna w wy-
datkach tego rodzaju nadal ważną 
rolę odgrywa unowocześniane dro-
gownictwo. W 2015 roku na przebu-
dowę dróg gminnych wydatkowano 
560.540 zł, co w sumie wydłużyło na-
wierzchnie asfaltowe dróg lokalnych 
o 2 km i 655 mb. Na kilometrowy 
odcinek drogi gminnej w Wólce Po-
lickiej przeznaczył samorząd 227 tys. 
zł, z czego 100 tys. zł stanowiła dota-
cja Urzędu Marszałkowskiego. Inne 
przebudowane odcinki usprawniły 
komunikację lokalną mieszkańców 
miejscowości: Świetlikowa Wola 
(895 mb, koszt 160 tys. zł), Andrze-
jówka (460 mb, 90 tys. zł), Jabłonów 
(300 mb, 65 tys. zł). Korzystne dla 
bezpieczeństwa okazało się też zbu-
dowanie zjazdów na drogi gminne 
w Andrzejówce, Wojciechówce 
i Policznie oraz wykonanie kładki dla 
pieszych w tej ostatniej miejscowości. 
Podobną rolę spełniło odwodnienie 
dróg powiatowych nr 3520W Su-
skowola-Policzna w miejscowości 
Dąbrowa Las i nr 4505W Policzna-
Chechły w miejscowości Świetli-
kowa Wola. Ponadto Urząd Gminy 
współfi nansował w porozumieniu ze 
Starostwem Powiatowym w Zwole-
niu przebudowę dróg powiatowych: 
Policzna-Suskowola, przeznaczając 
kwotę 112.800 zł i Policzna-Chechły 
(kwota 182.200 zł). Przed cmenta-
rzami w Policznie i Czarnolesie po-
łożono nawierzchnię bitumiczną. 
W Policznie zainstalowano dwa 
nowe przystanki autobusowe i je-
den w miejscowości Wygoda (Ruda). 

Przybyło chodników dla pieszych 
przy traktach o natężonym ruchu 
pojazdów mechanicznych. Zakup 
rębaka ciągnikowego do gałęzi też 
się wiąże z przejezdnością i bezpie-
czeństwem na drogach gminy. Dla 
szerzej pojmowanego bezpieczeń-
stwa ważną rolę spełnia zakupiony 
nowoczesny ciężki samochód ratow-
niczo-gaśniczy dla OSP w Policznie. 
Kosztował 842.400 zł, a otrzymanie 
go stało się możliwe dzięki korzyst-
nemu dla gminy rankingowi, po 
wyasygnowaniu przez jej samorząd 
niecałych 200 tys. zł na zakup tego 
wozu i zgromadzeniu kilkunastu 
tysięcy zł przez druhów OSP. Po-
kaźne dotacje przekazały instancje 
wojewódzkie bądź krajowe: PSP, 
OSP oraz WFOŚiGW w Warszawie, 
nadleśnictwa: Kozienice, Dobieszyn, 
Radom, Stąporkow i Zwoleń. 

Na zakup sprzętu ratowniczego 
dla jednostki OSP gmina otrzy-
mała 39.004,20 zł dofi nansowania, 
w tym z WFOŚiGW ponad połowę 
tej kwoty. W ramach KSR-G OSP 
Czarnolas otrzymała 5962,41zł. 
W jednostce tej nakładem 15.000 zł 
został wyremontowany garaż. W OSP 
Zawada Stara kosztem prawie 12 tys. zł 
ułożono około 110 m kw. kostki bru-
kowej przed budynkiem.

Poprawie bezpieczeństwa i oszczęd-
nościom sprzyja zwiększenie liczby 
lamp oświetlenia ulicznego i wymia-
nę na nowocześniejsze istniejących. 
W minionym roku wyasygnowano 
na ten cel 40 tys. zł.

Z dziedziny ochrony środowiska 
można by wymienić przekazanie do 
utylizacji poza teren gminy ponad 
107 ton eternitu zawierającego 
szkodliwy dla zdrowia azbest, co 
kosztowało 34 tys. zł (z czego do-
tacja z WFOŚiGW wyniosła około 
31 tys. zł).

Nie mniej ważna była termomo-
dernizacja obiektu Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Czarnolesie. 
Nieco wcześniej została ona wy-
konana także w Zespole Placówek 
Oświatowych w Policznie. Rok 2015 
uznać więc należy za pomyślny 
w realizacji zadań budżetowych. 

Pozytywny symptom to uchwa-
lenie przez radnych jednogłośnie 
nie tylko samego budżetu Gminy 
Policzna na 2016 rok, lecz także 
zatwierdzenie wskaźników okre-
ślających szczegółowo warunki rze-

Obrady sesji budżetowej. Za stołem prezydialnym prowadzący obrady przewodniczący Paweł Jędra (z prawej) i wiceprzewodniczący Jarosław 
Filipiak. Szczegóły projektu budżetu omawia wójt Tomasz Adamiec

Radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2016 rok

czowe i fi nansowe, jakie muszą być 
dotrzymane dla osiągnięcia głów-
nego celu. Objaśniała to radnym 
w sposób merytoryczny i bardzo 
przystępny Teresa Makuch, Skarb-
nik Gminy. Wszystkie uchwały były 
przyjmowane przez radnych z peł-
ną aprobatą. Oto główne założenia 
przyjętego budżetu:

Plan dochodów na 2016 rok – 
15 645 850 zł

Plan wydatków na tenże rok – 
15 500 000 zł.

Różnica między dochodami a wy-
datkami jest niewielka, a założenia 
projektowe budżetu zostały pozy-
tywnie zaopiniowane przez Skład 
Orzekający RIO w Warszawie i uzna-
ne za prawidłowe. Defi cyt ma być sfi -
nansowany zaciągnięciem pożyczki 
w WFOŚiGW, niskooprocentowanej 
i w niektórych pozycjach wydatków 
częściowo umarzalnej. Diabeł tkwi 
jednak w szczegółach. Zaplanowane 
wydatki tzw. majątkowe czyli inwe-
stycyjne wynoszą około 1.000 000 zł, 
a więc są stosunkowo niewielkie. 
Jakie zadania mają sfi nansować? 
Okazuje się, że głównie z dziedziny 
budownictwa drogowego. Budowa 
drogi Garbatka-Gródek-Czarnolas 
ma kosztować 698 114 zł. Droga 
w Teodorowie – 469 tys. zł. W spra-
wie Teodorowa została przyjęta 
również uchwala o rozwoju tej miej-
scowości, w oparciu o lokalny plan 
zagospodarowania. Poprosiłem go-

spodarzy gminy o przybliżenie tego 
tematu i zapowiedzianych starań 
o dotacje zewnętrzne.

Wójt Tomasz Adamiec potwier-
dził, że cały 2016 rok będzie okre-
sem zabiegów o środki zewnętrze, 
dotacje, pożyczki itp. Jeżeli cho-
dzi o Teodorów, to w tym roku 
najważniejsza jest budowa drogi 
ułatwiającej dojazd mieszkańców 
do Puław, gdzie pracują lub czynią 
starania o podjęcie stałego zatrud-
nienia. Droga musi być solidna 
i umożliwiać dojazd do Teodorowa 
autobusów.

Przewodniczący Rady Paweł 
Jędra proszony o uchylenie rąbka 
tajemnicy w sprawie jednogłośne-
go przyjmowania uchwał odrzekł, 
że potrzeby społeczności lokalnej 
omawiane są na zebraniach wiej-
skich, w komisjach Rady Gminy 
i na innego rodzaju spotkaniach. 
Ważną rolę spełniają radni, sołtysi 
i rady sołeckie. W Gminie Policz-
na przez lata dopracowywano się 
właściwego sposobu rozpatrywania 
potrzeb społeczności lokalnej m.in. 
poprzez zgłaszane wnioski i przed-
kładane propozycje uzyskujące tak-
że poparcie instytucji, z którymi 
Gmina Policzna współdziała.

 Mieczysław Kaca 

Wójt Tomasz Adamiec poinformował też o 
realizacji zadań w roku 2015

Szczegóły fi nansowe omówiła skarbnik 
Teresa Makuch

Honorowanie najlepszych
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Budżet na 2016 rok uchwalony
Priorytetem inwestowanie w infrastrukturę

Prawie 12 mln złotych wyniosą w 2016 roku dochody gminy Grabów nad Pilicą. Natomiast 
wydatki zaplanowano w wysokości na blisko 13,5 mln złotych. Łączny koszt zadań inwestycyj-
nych w tym roku wynosi ponad 2,7 mln złotych. 29 grudnia ubr. Rada Gminy podjęła uchwałę 
budżetową na rok 2016.

Projekt budżetu gminy uzyskał 
pozytywną opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej oraz komisji Rady. 
Został przedstawiony radnym, którzy 
na grudniowej sesji podjęli uchwałę 
w sprawie jego zatwierdzenia. W 2016 
roku samorząd będzie kontynuował 
inwestycje infrastrukturalne.

Wśród zaplanowanych do reali-
zacji zadań z zakresu infrastruktury 
wodociągowej i kanalizacyjno-sani-
tarnej są m.in.: budowa oczyszczalni 
przydomowych w miejscowościach 
Cychrowska Wola, Lipinki, Celinów, 
Dziecinów, Edwardów i Łękawica, 
modernizacja stacji wodociągowej 

w Łękawicy oraz kontynuacja budowy 
odcinków sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej na terenie gminy w miarę 
zgłaszanych potrzeb. Na poprawę 
stanu infrastruktury wodociągowej 
i sanitarnej wsi samorząd przewiduje 
wydatki w kwocie 1 mln 925 tys. zł.

W budżecie przewidziano też 
środki na przebudowę dróg i ulic, 
w tym na dofi nansowanie przebu-
dowy dróg powiatowych przebiega-
jących przez teren gminy, przebu-
dowę dróg gminnych oraz odcinka 
ul. Polnej w Grabowie nad Pilicą.

Ważną pozycją w budżecie na ten 
rok jest bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpożarowa. W pla-
nie jest rozbudowa strażnic OSP 
w Grabowie nad Pilicą i w Łękawi-
cy. W budżecie zabezpieczono też 
środki na ochronę zdrowia.

Poważną pozycją wśród wydatków 
są koszty utrzymania placówek oświa-
towych. W 2016 roku ogółem plano-
wana kwota wydatków inwestycyj-
nych placówek oświatowych wynosi 
355 tys. zł. Między innymi w planie jest 
modernizacja centralnego ogrzewa-
nia w Zespole Szkół w Grabowie nad 
Pilicą oraz dokończenie rozbudowy 
budynku Zespołu Szkół w Grabowie 
nad Pilicą o część przedszkolną. Sesja Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą. Radni uchwalili budżet gminy na 2016 rok.

Najważniejsze inwestycje 
minionego roku
Miniony 2015 rok w gminie Grabów nad Pilicą zaowocował realizacją ważnych dla mieszkańców 
inwestycji infrastrukturalnych oraz z zakresu opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowy samochód 
dla OSP

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Grabowie nad Pilicą zyskała 
nowy średni samochód ratowni-
czo-gaśniczy marki MAN TGM 
13.290 wraz z wyposażeniem. 
Na zakup samochodu gmina, 
dokonując zakupu ze środków 
własnych pojazdu za kwotę 668,5 
tys. zł, dzięki staraniom Wójta 
Gminy i zaangażowanych stra-
żaków, pozyskała dofi nansowanie 
z WFOŚiGW w kwocie 150 tys. zł, 
Komendy Wojewódzkiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej 200 tys. zł 

Nowo wybudowana część Samo-
dzielnego Publicznego Ośrodka 
Opieki Zdrowotnej w Grabowie 
nad Pilicą

Na powierzchni około 200 m² 
znajdują się dwa gabinety lekarskie, 
gabinet zabiegowy, przystosowana 
łazienka dla osób niepełnospraw-
nych, pokój socjalny, archiwum 
oraz przestronna poczekalnia po-
łączona z rejestracją. Plac przed bu-
dynkiem i teren zielony został zago-
spodarowany i przystosowany dla 
korzystających pacjentów. Obiekt 
uroczyście oddano do użytkowania 
29 grudnia 2015 r. Koszt inwestycji 
opiewał na sumę 300 tys. złotych.

Przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 730 w centrum Grabowa nad Pilicą

Największą inwestycją drogową, prowadzoną w 2015 roku na terenie gminy, była przebudowa drogi wojewódz-
kiej nr 730 – ul. Kazimierza Pułaskiego, przebiegająca przez centrum miejscowości Grabów nad Pilicą. Nowa 
nawierzchnia drogi, poprawa bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego, chodniki dla pieszych i dodatkowe miejsca 
parkingowe to fi nalny efekt tej inwestycji, której koszt wyniósł ponad 1 mln zł.

Ponadto gmina współfi nansowała modernizację dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy 
(Grabów n.Pilicą-Augustów na pograniczu miejscowości Dąbrówki-Augustów i Grabów n.Pilicą-Dziecinów, 
odcinek przez m. Grabina), podjęła działania przygotowawcze do przyszłej budowy drogi gminnej Grabów os. 
Nowowiejskie i wykonała przebudowę odcinka ulicy Polnej w Grabowie nad Pilicą.

Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad 
Pilicą z przeznaczeniem na potrzeby przedszkola

Dobiega końca rozpoczęta w ubiegłym roku rozbudowa budynku Pub-
licznej Szkoły Podstawowej. Dobudowywana część przeznaczona będzie 
na potrzeby publicznego przedszkola. 

i Zarządu Powiatu Kozienickiego 100 
tys. zł. Pojazd posiada urządzenia naj-
nowszej technologii m.in.: zbiornik 
na wodę o poj. 3500 litrów, działko 
wodno-pianowe, wyciągarkę, dwie 
radiostacje nasobne, kamerę cofa-
nia, autopompę, prądownicę piano-
wą, drabinę nasadkową, oddymiacz, 
węże pożarnicze oraz inny drobny 
sprzęt ratowniczy.

Dodajmy, że OSP w Grabowie 
nad Pilicą od 2007 roku funkcjo-
nuje w strukturach Krajowego Sy-
stemu Ratowniczo-Gaśniczego.
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Wielkie otwarcie
W niecodzienny sposób Rada Gminy w Grabowie nad Pilicą rozpoczęła 10. w tej kadencji sesję 
– ostatnią w 2015 roku. We wtorek, 29 grudnia, samorządowe władze gminy w obecności miesz-
kańców dokonały uroczystego otwarcia Samodzielnego Publicznego Ośrodka Opieki Zdrowotnej.

Sesja Rady Gminy w Grabowie 
nad Pilicą rozpoczęła się uroczy-
stym otwarciem Samodzielne-
go Publicznego Ośrodka Opieki 
Zdrowotnej przy ul. Parkowej. 
Inwestycja zrealizowana została 
z własnych środków gminy i już 
służy mieszkańcom.

– Inicjatywa rozbudowy ośrodka 
zdrowia w naszej gminie sięga 2005 
roku – powiedział do uczestniczą-
cych w uroczystości Wójt Gminy 
Grabów nad Pilicą Euzebiusz Strzel-
czyk. – Niestety, na realizację tej 
inicjatywy długo brakowało środ-
ków fi nansowych, a innych potrzeb 
w gminie było wiele. Przyszedł jed-
nak czas, aby ta cenna inicjatywa 
została zrealizowana. W 2011 roku 
rozpoczęliśmy opracowywanie 
dokumentacji, a w 2013 przystąpi-
liśmy do budowy obiektu. Powsta-
wał on systemem gospodarczym 
– podkreślił Wójt. – Wszyscy w jego 
powstanie włożyliśmy ogrom pra-
cy, nie zatrudnialiśmy fi rm specja-
listycznych, budowaliśmy ośrodek 
w oparciu o pracowników z Urzę-
du Pracy. Przypomnę jeszcze, jak 

trudny, wymagający wyrównania, 
był też teren, na którym dziś stoi 
budynek ośrodka zdrowia. Udało 
się, jako gospodarz gminy jestem 
z tego dumny. Mam też osobistą 
satysfakcję, że przy powstawaniu 
tego obiektu uczestniczyłem czyn-
nie, tak przy jego projektowaniu, jak 
i przy budowie. Dziękuję radnym za 
wsparcie przy realizacji tego przed-
sięwzięcia. Jesteśmy jedną z nielicz-
nych gmin, które zdecydowały się 
na wybudowanie własnymi siłami 
własnego ośrodka zdrowia. Obiekt 
ma służyć mieszkańcom i zapewnić 
im podstawową opiekę zdrowotną 
na wysokim poziomie. Tego wszyst-
kim życzę. Kierowanie SPOOZ 
w Grabowie nad Pilicą powierzam 
panu Zdzisławowi Karasiowi, Se-
kretarzowi Gminy – powiedział 
kończąc swoje wystąpienie Wójt 
Euzebiusz Strzelczyk.

Symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonali: Zdzisław Karaś 
Sekretarz Gminy i jednocześnie 
kierownik Samodzielnego Publicz-
nego Ośrodka Opieki Zdrowotnej 
w Grabowie nad Pilicą oraz An-

drzej Chrabąszcz przewodniczą-
cy Rady Gminy. Obiekt poświęcił 
ks. Paweł Laskowski.

– Oddając mieszkańcom w użyt-
kowanie nowo wybudowany ośro-
dek zdrowia zapewniamy w ten 
sposób korzystanie z podstawowej 
opieki zdrowotnej w godnych wa-
runkach, o wysokim standardzie, 
na miarę XXI wieku – powiedział 
Zdzisław Karaś. Podziękował Wój-
towi, radnym Rady Gminy i pra-
cownikom ośrodka za zaangażo-
wanie w realizację tej inwestycji.

Ośrodek zdrowia w Grabowie 
nad Pilicą już świadczy usługi me-
dyczne mieszkańcom. Są tu bardzo 
estetycznie urządzone gabinety le-
karskie, gabinet zabiegowy, pokój 
socjalny i pomieszczenia gospo-
darcze. Obiekt jest wyposażony 
w toaletę przystosowaną do korzy-
stania przez osoby niepełnospraw-
ne. Funkcjonalnie zorganizowane 
poczekalnia i recepcja emanują 
ciepłem pastelowych barw. Jest 
przytulnie i profesjonalnie.

 Opracowanie: Hanna Jacobi
Zdjęcia: Jacek Lombarski

Przybyłych na otwarcie ośrodka zdrowia przywitał Wójt Euzebiusz Strzelczyk Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Zdzisław Karaś Sekretarz Gminy i jednocześnie kierownik Samodzielnego Publicznego 
Ośrodka Opieki Zdrowotnej w Grabowie nad Pilicą oraz Andrzej Chrabąszcz przewodniczący Rady Gminy

W uroczystym otwarciu ośrodka zdrowia uczestniczyli radni i mieszkańcy

W gabinecie zabiegowym pracują starsze pielęgniarki środowiskowo-rodzinne: Dorota Jakubiak 
(na zdjęciu) i Zofi a Penkul. Gabinet odwiedzili (od lewej): Sekretarz Gminy Zdzisław Karaś, 
ks. Paweł Laskowski i Wójt Euzebiusz Strzelczyk

W gabinecie lekarskim przyjmuje lekarz rodzinny – pediatra Witold Raj. W dniu otwarcia ośrod-
ka. W rolę pacjenta wcielił się radny Kazimierz Jaworski

Wnętrze SPOOZ w Grabowie nad Pilicą
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Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
z siedzibą w Kozienicach, ul. Radomska 36

OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wynajem lokalu użytkowego Nr 13 w budynku handlowo-usługowym przy ul. Kopernika 8 

w Kozienicach (działka nr ew.2205/6, KW 30 729)

O G Ł O S Z E N I E

I. Warunki uczestnictwa w przetargu:
1) w przetargu mogą brać udział osoby fi zyczne, prawne, osobowe spółki 

prawa handlowego oraz inne podmioty.

2) wpłacenie wadium w wysokości 1060,00 zł słownie (jeden tysiąc 

sześćdziesiąt złotych). 

Wpłaty należy dokonać – Zarządzanie Mieniem Komunalnym 

Gminy Kozienice, ul. Radomska 36, 

nr konta – 87 1240 5862 1111 0010 4909 3594. 
– Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzenie przelewu lub 

potwierdzenie z działu fi nansowo-księgowego o dokonanej wpłacie 

na koncie „wadium” w dniu poprzedzającym przetarg.

– Na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu 

musi fi gurować ten sam podmiot, co przystępujący do przetargu 

ustnego. 

– Na dowodzie wpłaty lub bankowym potwierdzeniu należy wskazać 

oznaczenie podmiotu przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium 

tj. adres lokalu.

– Przy planowanym wynajęciu kilku lokali należy wpłacić wadium na 

każdy lokal osobno.

3) pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni złożyć umocowanie nota-

rialne do udziału w przetargu oraz do zawarcia umowy.

4) przedłożenie zaświadczenia z Gminy Kozienice o niezaleganiu 

z opłatami z tytułu opłat publiczno-prawnych (co najwyżej 1 m-c przed 

przetargiem).

II. Uwagi!
1) Opłata za przyjęty w wyniku przetargu lokal obejmuje oprócz wynego-

cjowanej stawki czynszu również podatek VAT w wysokości 23%.

2) Przyszły najemca ponosił będzie także opłaty za świadczenia dodatkowe tj:

a) opłaty za te media, na które nie będzie miał zawartych indywidualnych 

umów z dostawcami w tym: z tytułu zużycia energii elektrycznej na 

podstawie wskazań licznika zainstalowanego przez Wynajmującego 

bezpośrednio do lokalnego zakładu energetycznego;

b) opłaty z tytułu podatku od nieruchomości płaconego na rzecz Gminy 

Kozienice.

3) Umowa zawarta będzie na czas nieoznaczony. 

4) Adaptacja lokalu do potrzeb działalności nastąpi za zgodą Wynajmują-

cego, bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów. 

5) Uczestnicy przetargu powinni się zapoznać się:

a) ze stanem technicznym lokalu w terminie uzgodnionym z Wynajmu-

jącym;

b) ze wzorem umowy najmu;

c) z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów znaj-

dującym się u Organizatora przetargu lub na stronie BIP (zmkgk. bip. 

kozienice.pl) 

6) Wyklucza się z udziału w przetargu oferenta (pomimo wpłaconego 

wadium) który:

– w dacie przetargu posiada zadłużenie z tytułu opłat publiczno-praw-

nych na rzecz właściciela lokalu tj. Gminy Kozienice; 

– w dacie przetargu posiada zadłużenie na rzecz jednostki ZMKGK.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 2 LUTEGO 2016 ROKU O GODZ. 12.00 

w siedzibie Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice przy ul. Radomskiej 36. 

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny!

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel. 048 614 43 88 i kom. 784 922 216 

lub osobiście w siedzibie ZMKGK przy ul. Radomskiej 36. Osoba upoważniona do kontaktu: Jadwiga Siderska.

 Dyrektor

 mgr Robert Gregorczyk

 Powierzchnia lokalu – 30,00 m2

 Wyposażenie lokalu – inst. elektryczną , c.o. i wod.-kan.

 Stawka wyjściowa czynszu do przetargu – 17,50 zł/m2

 Kwota postąpienia w przetargu – 1,00 zł/m2

 

Zarządzanie Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice
z siedzibą w Kozienicach, ul. Radomska 36

OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wynajem lokalu użytkowego Nr 15 w budynku handlowo-usługowym przy ul. Kopernika 8 

w Kozienicach (działka nr ew.2205/6, KW 30 729)

O G Ł O S Z E N I E

I. Warunki uczestnictwa w przetargu:
1) w przetargu mogą brać udział osoby fi zyczne, prawne, osobowe spółki 

prawa handlowego oraz inne podmioty.

2) wpłacenie wadium w wysokości 630,00 zł (sześćset trzydzieści 

złotych). 

Wpłaty należy dokonać – Zarządzanie Mieniem Komunalnym 

Gminy Kozienice, ul. Radomska 36, 

nr konta – 87 1240 5862 1111 0010 4909 3594. 
– Dowodem wniesienia wadium będzie potwierdzenie przelewu lub 

potwierdzenie z działu fi nansowo-księgowego o dokonanej wpłacie 

na koncie „wadium” w dniu poprzedzającym przetarg.

– Na dowodzie wpłaty wadium lub bankowym potwierdzeniu przelewu 

musi fi gurować ten sam podmiot, co przystępujący do przetargu 

ustnego. 

– Na dowodzie wpłaty lub bankowym potwierdzeniu należy wskazać 

oznaczenie podmiotu przetargu, którego dotyczy wpłacone wadium 

tj. adres lokalu.

– Przy planowanym wynajęciu kilku lokali należy wpłacić wadium na 

każdy lokal osobno.

3) pełnomocnicy (niewskazani w KRS) powinni złożyć umocowanie nota-

rialne do udziału w przetargu oraz do zawarcia umowy.

4) przedłożenie zaświadczenia z Gminy Kozienice o niezaleganiu z opłatami 

z tytułu opłat publiczno-prawnych (co najwyżej 1 m-c przed przetar-

giem).

II Uwagi!
1) Opłata za przyjęty w wyniku przetargu lokal obejmuje oprócz wynego-

cjowanej stawki czynszu również podatek VAT w wysokości 23%;

2) Przyszły najemca ponosił będzie także opłaty za świadczenia dodatkowe tj:

a) opłaty za te media, na które nie będzie miał zawartych indywidual-

nych umów z dostawcami w tym: z tytułu zużycia energii elektrycznej 

na podstawie wskazań licznika zainstalowanego przez Wynajmują-

cego bezpośrednio do lokalnego zakładu energetycznego;

b) opłaty z tytułu podatku od nieruchomości płaconego na rzecz Gminy 

Kozienice.

3) Umowa zawarta będzie na czas nieoznaczony. 

4) Adaptacja lokalu do potrzeb działalności nastąpi za zgodą Wynajmują-

cego, bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów. 

5) Uczestnicy przetargu powinni się zapoznać się:

a) ze stanem technicznym lokalu w terminie uzgodnionym z Wynajmu-

jącym;

b) ze wzorem umowy najmu;

c) z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów znaj-

dującym się u Organizatora przetargu lub na stronie BIP (zmkgk. bip. 

kozienice.pl). 

6) Wyklucza się z udziału w przetargu oferenta (pomimo wpłaconego 

wadium) który:

– w dacie przetargu posiada zadłużenie z tytułu opłat publiczno-praw-

nych na rzecz właściciela lokalu tj. Gminy Kozienice; 

– w dacie przetargu posiada zadłużenie na rzecz jednostki ZMKGK.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 2 LUTEGO 2016 ROKU O GODZ. 11.00 

w siedzibie Zarządzania Mieniem Komunalnym Gminy Kozienice przy ul. Radomskiej 36. 

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny!

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać pod nr tel. 048 614 43 88 i kom. 784 922 216 

lub osobiście w siedzibie ZMKGK przy ul. Radomskiej 36. Osoba upoważniona do kontaktu: Jadwiga Siderska.  

 Dyrektor

 mgr Robert Gregorczyk

 Powierzchnia lokalu – 16,77 m2

 Wyposażenie lokalu – inst. elektryczna, c.o. i wod.-kan.

 Stawka wyjściowa czynszu do przetargu – 17,50 zł/m2

 Kwota postąpienia w przetargu – 1,00 zł/m2

Przybieżeli 
Trzej Królowie
Pamiętającym starożytne czasy traktem lubelskim, (dziś ulica Że-
romskiego) przejechali na wspaniałych koniach: Motylu, Bandosie 
i Hubenie, Trzej Królowie, a za nimi podążał niezliczony tłum.

W role Królów wcielili się: Leo-
pold Suski, Andrzej Musiał i Michał 
Kratke z MKJ „Cwał”. Ich eskortę 
stanowili ułani z 11. Pułku Ułanów 
Legionowych z SKJ oraz jeźdźcy ze 
skaryszewskiego „Hubertusa”. 

Drogę mieli ciężką, bo co chwila 
zatrzymywali się przy scenach od-
grywanych przez radomskich ucz-
niów. Wreszcie, po dotarciu do sta-
jenki, tak Królowie, jak i pozostali 
członkowie orszaku złożyli pokłon 
Dzieciątku, Marii i Józefowi. Te role 
odegrali Aleksandra Przybyłek 
i Sławomir Adamiec.

Jak na stajenkę przystało, były 
w niej zwierzęta. We wnętrzu 
sztuczne, na zewnątrz, w wygod-
nych zagrodach, znalazły zakwate-

rowanie kozy, barany, kucyki oraz 
budząca największe zainteresowa-
nie – lama. 

Uroczystość zakończyły życzenia 
od władz miasta i biskupa Henry-
ka Tomasika, oraz występ chóru 
„Wojskowa Jedynka” przy Związku 
Weteranów i Rezerwistów Wojska 
Polskiego w Radomiu.

Organizatorem tegorocznego Or-
szaku Trzech Króli była Rada Rycerzy 
Kolumba im. Kazimierza Jagielloń-
czyka w Radomiu, ale w prace zwią-
zane z jego przygotowaniem zaan-
gażowane były liczne grupy szkolne, 
stowarzyszenia, zespoły artystyczne, 
formacje wojskowe i grupy rekon-
strukcji historycznych. 

 Jacek Lombarski

Trzej Królowie

Pokłon przed Marią (Aleksandra Przybyłek) i Józefem (Sławomir Adamiec)

Na Plac Corazziego przybyły tłumy
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Nadchodzi czas zebrań 
wspólnot mieszkaniowych
Zebranie właścicieli tworzących wspólnotę mieszkaniową, w szczególności to rozliczeniowe, musi się odbyć przynajmniej raz 
w roku. Zgodnie z przepisami Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r., zarząd lub zarządca powinien je zwołać 
przed końcem pierwszego kwartału. Żeby jednak było ono skuteczne, należy je przeprowadzić według określonych procedur. 

W sytuacji, gdyby zarządca bądź 
zarząd nie zwołali takiego zebrania, 
prawo do jego zorganizowania 
przysługuje każdemu właścicielowi 
lokalu. Udział w zebraniu umożli-
wia członkom danej wspólnoty 
choćby możliwość zaproponowa-
nia pewnych rozwiązań, czy bez-
pośredni wpływ na treść podejmo-
wanych uchwał. To właśnie na tym 
zebraniu zapadają najważniejsze 
dla wspólnoty mieszkaniowej de-
cyzje. W związku z tym warto już 
na początku roku zacząć zastana-
wiać się, jakie tematy powinny się 
na nim znaleźć. Poza tym dobrze 
przygotowane zebranie jest z reguły 
merytoryczne i – co ważne – moc-
no ogranicza ilość kłótni pomiędzy 
mieszkańcami budynku. 

W trosce o komfort mieszkańców 
zarządzanych przez „Administrato-
ra” wspólnot mieszkaniowych, jego 
pracownicy już od połowy grudnia 
br. rozpoczęli przygotowania do 
zbliżających się przyszłorocznych 
zebrań. Aby na zebraniu nie pomi-
nąć nawet najdrobniejszej kwestii, 
poszczególni kierownicy ADM-ów 
spotkają się – jak co roku zresztą 
– z większością zarządów wspól-
not mieszkaniowych. Podczas tych 
spotkań ustalany jest termin zebra-
nia, kwestie dotyczące jego prowa-
dzenia, a także tego, co najważniej-
sze, czyli propozycje uchwał. Dzięki 
takiemu postępowaniu pracownicy 
„Administratora” mogą się do ze-
brania dobrze przygotować. Nie-
wątpliwie działanie takie mocno 
usprawnia współpracę pomiędzy 
zarządem wspólnoty i jej miesz-
kańcami a zarządcą nieruchomości. 
Jak już wspomnieliśmy, pozwala to 
również uniknąć burzliwych, wie-
logodzinnych zebrań. Podjęte po-
między zarządcą nieruchomości 
a zarządem wspólnoty ustalenia 
zawsze stanowią podstawę plano-
wanego zebrania. Są one swego ro-
dzaju kluczem do sukcesu.

Na zebraniu „rozliczeniowym” 
właściciele lokali uchwalają plan 
gospodarczy oraz stawki opłat na 
pokrycie kosztów zarządu nieru-
chomością wspólną. Oprócz tego 
członkowie wspólnoty oceniają 
też pracę zarządu lub zarządcy, 
któremu powierzyli zarząd nieru-
chomością wspólną. Na podstawie 
wysłuchanego sprawozdania za-
rządu podejmują uchwałę w spra-
wie udzielenia mu absolutorium. 
Wynik głosowania nad absoluto-

rium nie jest jednak dla zarządu 
wspólnoty mieszkaniowej wiążą-
cy. Jego nieuzyskanie nie oznacza 
bezpośredniego skutku odwołania 
zarządu wspólnoty. Niewątpliwie 
stanowi jednak poważną krytykę 
jego działań i de facto powinno 
prowadzić do rezygnacji z pełnio-
nej funkcji.

Ponadto jedna z najważniejszych 
uchwał podejmowanych na zebra-
niu wspólnoty dotyczy rocznego 
sprawozdania fi nansowego wspól-
noty mieszkaniowej. Sprawozdanie 
obejmuje ten rok kalendarzowy, któ-
ry poprzedza rok, w którym odby-
wa się zebranie. Jego treść powinna 
zawierać zestawienie przychodów 
i kosztów oraz pełną dokumentację 
na potwierdzenie danych w nim za-
wartych. Jest to zatem jeden z naj-
ważniejszych dokumentów – oprócz 
planu remontowego – nad którym 
głosuje wspólnota mieszkaniowa. 
Oznacza to, że powinien on być jak 
najbardziej czytelny i zrozumiały dla 
czytających go członków wspólnoty. 
W przypadku zebrań wspólnot za-
rządzanych przez „Administratora” 
zawsze w nich uczestniczy księgowy, 
opiekujący się daną nieruchomością. 
Dzięki temu nie ma żadnych proble-
mów z wyjaśnieniem jakiejkolwiek 
kwestii. Zainteresowany otrzymuje 
dokładną i wyczerpującą odpowiedź. 
Poza tym właściciel może na miejscu 
sprawdzić każda fakturę zapłaconą 
przez wspólnotę. 

Niestety większość pozostałych 
radomskich zarządców czy admi-
nistratorów nieruchomości ma 
bardzo poważne problemy w za-
pewnieniu podobnych standardów. 
Mają zazwyczaj kłopoty z okaza-
niem mieszkańcom faktur czy z wy-
jaśnieniem poszczególnych pozycji 
w sprawozdaniu fi nansowym.

Jednakże tym najważniejszym 
wydarzeniem podczas zebrania 
wspólnoty jest niewątpliwie uchwa-
lenie rocznego planu gospodarcze-
go. Praktyka pokazuje, że wspól-
noty coraz częściej decydują się na 
uchwalenie planów wieloletnich. 
Uchwała remontowa musi zawie-
rać plan fi nansowy na dany rok (lub 
kilka następnych), uwzględniający 
przychody – z zaliczek, a także 
szacunkowe koszty wspólnoty. To 
właśnie w nich uchwala się np. re-
mont dachu, czy wymianę instalacji 
gazowej.

O tym, czy uchwała zostaje przy-
jęta decyduje większość współwłaś-
cicieli tworzących całą wspólnotę. 
A zatem uchwały nie można uznać 
za przyjętą, jeżeli głosowała na nią 
jedynie większość (oczywiście je-
żeli nie reprezentowali oni ponad 
50% udziałów w nieruchomości) 
członków obecnych na zebraniu. 
W sytuacji kiedy brakuje głosów 
właścicieli do uzyskania większo-
ści nad daną uchwałą, zarząd za-
zwyczaj przeprowadza głosowanie 
w tzw. trybie mieszanym.

Poza wszystkimi wyżej wspo-
mnianymi okolicznościami trze-
ba pamiętać, że zebranie musi być 
przeprowadzone według określo-
nych procedur np. właściciele 
muszą być poinformowani nie 
później niż 7 dni przed jego pla-
nowanym terminem. Ewentualne 
błędy popełnione przez zarząd 
lub zarządcę nieruchomości mogą 
bardzo niekorzystnie wpłynąć na 
jej funkcjonowanie oraz codzienne 
życie mieszkańców budynku. Wią-
że się to z możliwością zaskarże-
nia uchwały do sądu. Członkowie 
wspólnoty mogą bowiem wszyst-
kie przyjęte uchwały zaskarżać, 
jeśli uznają, że są one niezgodne 
z prawem, umową właścicieli lub 
naruszają zasady prawidłowe-
go zarządzania nieruchomością 
wspólną. Powództwo należy wów-
czas wytoczyć w ciągu 6 tygodni 
od podjęcia uchwały na zebraniu 
właścicieli lub od dnia powia-
domienia go o treści uchwały 
(w przypadku trybu indywidu-
alnego zbierania głosów lub tzw. 
„mieszanego”). Przykładowo za-
skarżenie uchwały dotyczącej za-
ciągnięcia kredytu może skutecz-
nie zablokować np. remont dachu 
czy termomodernizację.

Łatwo zatem zauważyć, że pra-
widłowe przygotowanie zebrania 
jest niezwykle istotne dla przy-
szłości wspólnoty mieszkaniowej. 
Jeden błąd może także przesądzić 
o ważności uchwał na nim podję-
tych. Warto zatem sprawdzić, czy 
zarządca naszego budynku już teraz 
się do niego przygotowuje.

 [Red.]
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 W Radomiu rzesza mieszkańców z różnych środowisk i stanów radoś-
nie uczestniczyła w „Wigilii na deptaku”, łamiąc się opłatkiem, życząc sobie 
wszystkiego najlepszego i śpiewając kolędy. W Kozienicach mieszkańcy miasta 
i powiatu już po raz siódmy spotkali się przed świętami Bożego Narodzenia 
na deptaku przed pływalnią „Delfi n”.

Co można podglądać i upowszechniać w okresie świąt i przejścia z roku „starego” w nowy? Głównie chyba zadowolenie przeplatane nadzieją, 
że po dotrwaniu do uświęconego narodową i wyznaniową tradycją kalendarzowego fi nału, warto trochę zatrzymać się w przeżywaniu wirującej 

rzeczywistości, z nadzieją, że w najbliższym i szerszym otoczeniu coś zmieni się na lepsze, i że w zdrowiu i szczęściu dotrwamy co najmniej do wiosny. 
Nasi fotoreporterzy towarzyszyli też sumowaniu dokonań i przemyślaniu zamierzeń w Nowym Roku 2016.

Wigilie na deptaku

 W samorządzie powiatu 
radomskiego przyjęła się tra-
dycja łamania się opłatkiem 
po grudniowej sesji, na której 
radni uchwalają budżet na 
rok następny. Podobnie było 
i tym razem. Gościem samo-
rządowców w tym gospodarzy 
– starosty Mirosława Ślifi rczyka 
i przewodniczącej Rady Powia-
tu Teresy Bartosiewicz – był ks. 
biskup Henryk Tomasik, or-
dynariusz diecezji radomskiej. 
Po modlitwie, przełamaniu się 
opłatkiem i życzeniach, uczest-
nicy wysłuchali koncertu kolęd 
w wykonaniu „Wolanianek” 
z Wolanowa.

 Roman Jan Saczywko jest nie tylko szefem bezkonkurencyjnej fi rmy bu-
dowlanej ziemi radomskiej, lecz także sponsorem drużyny koszykówki. Jako 
miłośnik tej dyscypliny sportowej założył Klub Sportowy Rosa Radom, plasują-
cy się w ścisłej krajowej czołówce i uczestniczący w rozgrywkach europejskich. 
Nic dziwnego, że został też dowartościowany jako twórca sukcesu sportowego. 
Przed zwycięskim dla koszykarzy ROSY meczem ze Stalmetem Zielona Góra, 
Roman Saczywko został udekorowany Honorową Złotą Odznaką Polskiego 
Związku Koszykówki. Gratulacje!

„Złoto” dla Romana Saczywko

Po sesji – opłatek i kolędy

 Włodarze gminy Grabów nad Pi-
licą mogą śmiało powiedzieć, że przy 
budowie gminnego, Samodzielnego 
Publicznego Ośrodka Opieki Zdro-
wotnej wsparcia im nie brakowało. 
Okazywali je mieszkańcy, radni Rady 
Gminy, a widoczne na zdjęciu miny 
zwiedzających ośrodek w dniu jego 
oddania do użytku: (od prawej) Wójta 
Euzebiusza Strzelczyka, ks. wikariu-
sza Pawła Laskowskiego i Sekretarza 
Gminy Zdzisława Karasia, świadczyć 
mogą też o wsparciu „z góry”. Cóż, jak 
inicjatywa tego warta, poparcia nie 
odmówi nikt.

Co to znaczy mieć wsparcie!

Sylwester pod Gwiazdami
 Tradycyjnego Sylwestra wielu mieszkańców nie tylko Radomia spędzało 

pod gwiazdami. Wszędzie szybowały w niebo fajerwerki. W Radomiu prezy-
dent Radosław Witkowski oraz towarzyszący mu poseł Leszek Ruszczyk i wice-
prezydent Konrad Frysztak, w ramach życzeń adresowanych do mieszkańców 
honorowali na estradzie także dziewczynę i chłopaka, który się jej oświadczył. 
Nie obyło się bez zaręczynowego pierścionka i naręcza kwiatów.

 Andrzej Bracha, Wójt Gminy Jastrząb, informując 
o pozytywnych wynikach 2015 roku, podkreślał szcze-
gólnie rolę pań w opracowaniu wielu dokumentów 
ważnych w przygotowaniu grudniowej sesji budżetowej. 
Wymieniając Dorotę Wrzesień nie omieszkał podejść do 
skarbniczki gminy, by uściskiem dłoni podziękować jej 
za szczególny wkład pracy. – Taka skarbniczka to praw-
dziwy skarb gminy – skomentował ktoś cichaczem.

Skarbniczka to
prawdziwy skarb...

 Wójt Gminy Policzna 
Tomasz Adamiec, w po-
rozumieniu z przewod-
niczącym Rady Gminy 
Pawłem Jędrą, honorują 
na sesjach sumujących 
mijający rok mieszkań-
ców gminy – laureatów 
różnych konkursów, fe-
stiwali, plebiscytów itp. 
Tym razem, na sesji bu-
dżetowej, zostali dodat-
kowo nagrodzeni słownie 
i rzeczowo: Jacek Kowal-
czyk z Wilczowoli, Paweł 
Krześniak z Teodorowa 
i Tomasz Kalinowski 
z Piątkowa.

 Podczas konferencji prasowej zwołanej w przed-
dzień święta Trzech Króli, druh hm Bartosz Bednarczyk, 
w Radomiu główny organizator fi nału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy i prezydent Radomia Radosław Wit-
kowski – zachęcając do wspólnego udziału w pożytecznej 
inicjatywie prowadzonej z grupą ponad 300 radomskich 
wolontariuszy, którzy w niedzielę 10 stycznia z puszkami 
będą kwestować na ulicach miasta – zadeklarowali osobisty 
udział w kwestowaniu na rzecz chorych dzieci z oddziałów 
pediatrycznych i seniorów z… geriatrycznych. Gotowość 
druha Bartosza Bednarczyka i prezydenta Witkowskiego 
potwierdza prezentowane przez nich wyposażenie.

Dobrze być laureatem

Zagrają w Wielkiej 
Orkiestrze...


