
Rada Gminy Błędów 
Radni - Sesja  

Protokół nr XXII.2020 

z posiedzenia Rady Gminy Błędów 

z dnia 29 stycznia 2020 roku 
 

Obrady rozpoczęto 29 stycznia 2020 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 11:47 tego samego 

dnia. 

Posiedzenie rady odbywało się w Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie. 

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków rady. 

 

Obecni: 

1. Leszek Bobrowski 

2. Robert Borkowski 

3. Dominik Górecki 

4. Piotr Jakubczyk 

5. Andrzej Kępka 

6. Krzysztof Kołacz 

7. Zbigniew Koziński 

8. Wojciech Nowocień 

9. Sebastian Oziemski 

10. Piotr Piekarski 

11. Dariusz Rybak 

12. Marek Rybicki 

13. Leszek Słowiński 

14. Aneta Wróblewska 

15. Zenon Żebrowski 

1. Otwarcie sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk poinformował, że przebieg obrad Rady Gminy 

Błędów jest utrwalany i transmitowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, co 

jest realizacją obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym. 

Transmisja obrad jest dostępna na stronie internetowej urzędu natomiast nagrania z sesji 

zamieszczone będą/są na stronie internetowej www.bledow.pl. 

Powitał przybyłych radnych oraz wójta. 

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum zdolne do podejmowania uchwał i otworzył 

XXII Sesję Rady Gminy Błędów. 

Proponuje się zdjęcie z porządku obrad w pkt 5 ppkt   g/ zmiany Uchwały Nr XV.134.2019 r 

z dnia 16 października 2019 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Błędów, i ppkt   h/ określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 

Gminy Błędów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 

http://www.bledow.pl/


Głosowano wniosek w sprawie: 
Zdjęcie z porządku obrad w pkt 5 ppkt g i h.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Leszek Bobrowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, Krzysztof Kołacz, 

Piotr Piekarski, Dariusz Rybak, Leszek Słowiński, Aneta Wróblewska, Zenon Żebrowski 

NIEOBECNI (5) 

Robert Borkowski, Zbigniew Koziński, Wojciech Nowocień, Sebastian Oziemski, Marek 

Rybicki 

 

 

 

 

2. Przyjęcie protokołu Nr XXI.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 13 stycznia 2020r 
 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, czy są jakieś uwagi do protokołu? 

Nikt nie zgłosił uwag. 

 

Głosowano w sprawie: 
Przyjęcie protokołu Nr XXI.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 13 stycznia 2020r.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Leszek Bobrowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, Krzysztof Kołacz, 

Piotr Piekarski, Dariusz Rybak, Leszek Słowiński, Aneta Wróblewska, Zenon Żebrowski 

NIEOBECNI (5) 

Robert Borkowski, Zbigniew Koziński, Wojciech Nowocień, Sebastian Oziemski, Marek 

Rybicki 

 

 

3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta i jednostek 

podległych w okresie między sesjami. 

 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że w okresie zimowym niewiele się dzieje. Mamy 

problem z realizacją ul. Długiej w Błędowie. Przed strażą są dodatkowe roboty. Za każdym 

razem robimy badania laboratoryjne i w ich wyniku są prawie górne granice norm. 

Wykonawca jest opieszały. W kwestii finansowej żadnej złotówki nie otrzymali. Jest to 

trudna firma do współpracy. Nie będzie ulegał presji czasowej. Byliśmy w Urzędzie 

Wojewódzkim i podpisaliśmy aneks do umowy. Osobiście dopilnuje prac aby były rzetelnie 

wykonane. 

Są pomyślne informacje w sprawie dofinansowania budowy ul. Dolnej w Błędowie. Myśli, że 

wejdzie do realizacji w tym roku. Środki pozostałe z drogi przez Sadurki pokryją wkład 

własny na ul. Dolną. Droga jest na liście wniosków zakwalifikowanych. 



W kwestii odpadów jest to okres przejściowy. Firma p. Budka robi wszystko, aby to ogarnąć i 

wejść na ten teren. 

Wprowadzane są deklaracje na odbiór odpadów i odbywa się ich weryfikacja. Jest złożonych 

ponad 2 tys. deklaracji. Deklaracje wprowadzane są do systemu. Chcemy zrobić dla 

mieszkańców tzw. książeczki wpłat za odpady. Zachęca do płatności w Banku Spółdzielczym 

Grójec. Tylko poczta może pobiera prowizje od wpłat. Mamy obiecane dostawę pojemników 

na 1-wszy tydzień lutego. Jak będą pojemniki to prośba do sołtysów aby ustalić dzień, 

miejsce i powiadomić mieszkańców. Mieszkańcy niech przyjdą z gotówką i te pieniądze 

przekażemy tym co przywieźli pojemniki. Odbędzie się to na zasadzie z ręki do ręki. 

Odbyło się spotkanie w Starostwie, na II miejscu. Pozyskano w  powiecie w ubr ponad 4,5 

mln zł. Odnieśliśmy sukces. Współpraca ze starostwem pomyślnie się układa. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, czy Wójt podpisywał jakiś aneks z 

wykonawcą przebudowy ul. Długiej w Błędowie? 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że jest podpisany aneks. Co tydzień jest  wykonawca 

spotkanie, z których sporządzane są protokoły. Wykonawca opieszały. Z wykonawcą nie 

musi podpisywać umowy, tylko przedłużać terminy wykonania inwestycji. Aneks 

podpisaliśmy u Wojewody o przedłużenie terminu realizacji tej inwestycji. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, czy będą karne odsetki za nieterminowe 

oddanie do użytku tej inwestycji? 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że po części tak, tutaj mamy rozmowę z Urzędem 

Wojewódzkim. 

 

4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności poszczególnych komisji w okresie 

od 30 grudnia 2019r. 

 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział,  że w okresie między sesjami odbyły się 2 

komisje Finansowe. 

 

Wyciąg z protokołu Nr XXII.2020 z posiedzenia Rady Gminy Błędów odbytego w dniu 

29 stycznia 2020 roku 

 

5. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2020-2033, 

Z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów 

na lata 2020-2033 wraz z Uchwałą Nr Pł.440.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Błędów projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Błędów na lata 2020-2033 zapoznała Skarbnik Gminy Barbara 

Bińkiewicz. 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, czy są jakieś pytania, uwagi do 

przedstawionego projektu uchwały? 

Nikt się nie zgłosił. 

 

Głosowano w sprawie: 
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2020-2033,.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 



 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Leszek Bobrowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, Krzysztof Kołacz, 

Piotr Piekarski, Dariusz Rybak, Leszek Słowiński, Aneta Wróblewska, Zenon Żebrowski 

NIEOBECNI (5) 

Robert Borkowski, Zbigniew Koziński, Wojciech Nowocień, Sebastian Oziemski, Marek 

Rybicki 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2020-2033 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

b) przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy Błędów na 2020 rok, 

Z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy Błędów na 2020 rok 

oraz z Uchwałą Nr Pł.441.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Błędów projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok zapoznała Skarbnik Gminy Barbara 

Bińkiewicz.  

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że nad budżetem pracowały komisje. Budżet jest tak 

opracowany aby spłacić zobowiązania i aby nie brać kredytu na spłatę tych zobowiązań. W 

pewnym momencie taka decyzje musieliśmy podjąć, aby dalej swobodnie funkcjonować. Ten 

rok w 100% spłacamy z naszych środków. W przyszłych latach żebyśmy podjęli decyzję aby 

przynajmniej w 50% spłacać zadłużenie z własnych środków a 50% wspierać się ewentualnie 

jakimś kredytem. Aby co roku systematycznie schodzić z tego zadłużenia. Są wieloletnie 

zaszłości zadłużenia, narastały przez lata wiele kadencji wstecz, teraz potrzeba 2-3 kadencji, 

aby to zadłużenie zniwelować. Trzeba sukcesywnie to realizować, co pozwoli nam na 

realizację jakiś inwestycji i na swobodne działanie. Ten rok aby kredyty spłacić z własnych 

środków. To nie będzie rok bez inwestycji. Przy wsparciu środków z zewnątrz uda się 

zrealizować drogę na Sadurkach, gdzie mamy środki i przetarg jest rozstrzygnięty. Kolejne 

zadania jeśli buda się pozyskać środki to będzie ul. Dolna w Błędowie i by może droga w 

Lipiu do końca. Wnioski są złożone na FOGR i MIAS-y. Nie wie czy będzie akceptacja tych 

wniosków. Jeśli będą możliwości to będzie składał wszędzie wnioski. My z tego tytułu nie 

ponosimy żadnych konsekwencji. Koszty to 500, 1000 zł na dokumentację. Nie należy tracić 

możliwości pozyskania zewnętrznych środków na inwestycje. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że odnośnie kredytu to my już 

wziąć na dzień dzisiejszy nie możemy kredytu na kredyt bo nam nie pozwala budżet. Jeśli 

chodzi o inwestycje to może zrealizujemy drogę na Sadurkach. Nie mamy żadnej rezerwy 

inwestycyjnej. Po rozliczeniu inwestycji drogowej z Bielan może zostanie 200 tys. zł. Może 

będą wolne środki z ubiegłego roku, ale p. Skarbnik nie wie jakie to będą pieniądze. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że po przetargu na drogę Sadurki zostanie różnica, 

którą przeznaczymy na realizację ul. Dolna w Błędowie. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że przy dofinansowaniu tej drogi w 

Sadurkach 75% do 255 zostanie chyba tylko 80 tys. zł, czas pokaże. O inwestycjach nie ma na 

razie mówić, bo nie mamy żadnych środków. 



Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że w sierpniu będzie nabór wniosków do Funduszu 

Dróg Samorządowych. Są tam dość ostre uwarunkowania. Chcemy wytypować do realizacji 

w 2021 roku 2 drogi. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że te kosztorysy nie są takie tanie . 

Projekt na drogę w Wilkowie Drugim kosztował 28 tys. zł. Teraz nie wiadomo na dzień 

dzisiejszy , gdzie ten projekt złożyć. To nie są tanie projekty za 500 zł. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że rzeczywiście w Wilkowie nie był tani projekt, ale 

tam jest uwzględnione projektowanie kanalizacji. Przy drogach typowo wiejskich nie robimy 

kanalizacji. Jeśli wróci PROW to mamy szansę tam złożyć wniosek na drogę w Wilkowie. 

Wystąpił z pismem do Urzędu Marszałkowskiego z pytaniem o wniosek na Wilków i ma 

pozytywną odpowiedź. Na wnioski te będzie nabór w 2020 roku z realizacja w 2021 roku. Ta 

dokumentacja będzie wykorzystana z aktualizacja. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że te projekty nie są takie tanie, to 

nie koszt 500 zł, projekt na Sadurki kosztował 20 tys. zł, w Lipiu 10 tys. zł. 

Nasz budżet strasznie nas zżera oświata. Na oświatę jest przeznaczone 11 745 jest to około 

50% budżetu, około 11 mln zł to dotacje z zewnątrz na 500plus, dobry start, administracja 

publiczna  około 4 mln zł. Inwestycje w dziale transport 2 mln zł, spłata kredytu 1,2 mln zł i 

niewiele zostaje na inne cele. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że my musimy to realizować. W innych gminach robią 

audyty w oświacie. Odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół. 400 tys. zł oddajemy innym 

samorządom, za dzieci które uczęszczają do innych przedszkoli. Nad tym trzeba się 

zastanowić. Wcale nie mamy gorszych warunków. Są to fanaberie rodziców, a my wszyscy za 

to płacimy. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że chciałby zasygnalizować iż 6 

mln zł przeznaczamy na oświatę z własnego budżetu. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że zawsze wydatki na oświatę oscylowały w granicach 

50% budżetu, ale trzeba się przyjrzeć i szukać oszczędności. 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Jakubczyk powiedział, że na luty zaplanowana jest 

Komisja Oświaty. 

Na Komisji Finansowej opiniującej budżet, były wnioski do budżetu gminy na 2020 rok 

Skarbnik Gminy Barbara Bińkiewicz zapoznała z wnioskami Komisji Finansowej z dnia 14 

stycznia 2020r i 22 stycznia 2020 r. 

Głosowano wniosek w sprawie: 
przyjęcia wniosków Komisji Finansowej do budżetu gminy Błędów na 2020 rok.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Leszek Bobrowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, Krzysztof Kołacz, 

Piotr Piekarski, Dariusz Rybak, Leszek Słowiński, Aneta Wróblewska, Zenon Żebrowski 



NIEOBECNI (5) 

Robert Borkowski, Zbigniew Koziński, Wojciech Nowocień, Sebastian Oziemski, Marek 

Rybicki 

 

Głosowano w sprawie: 
przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy Błędów na 2020 rok,.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Leszek Bobrowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, Krzysztof Kołacz, 

Piotr Piekarski, Dariusz Rybak, Leszek Słowiński, Aneta Wróblewska, Zenon Żebrowski 

NIEOBECNI (5) 

Robert Borkowski, Zbigniew Koziński, Wojciech Nowocień, Sebastian Oziemski, Marek 

Rybicki 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała budżetowa Gminy Błędów na 

lata 2020została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

c) oddania w dzierżawę w roku 2020 nieruchomości gminnych położonych na terenie 

Gminy Błędów, 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że oddanie w dzierżawę dotyczy 

nieruchomości położonych w Błędowie tj. kioski w centrum Błędowa i budynek kotłowni w 

Bielanach. 

Głosowano w sprawie: 
oddania w dzierżawę w roku 2020 nieruchomości gminnych położonych na terenie Gminy 

Błędów,.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Leszek Bobrowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, Krzysztof Kołacz, 

Piotr Piekarski, Dariusz Rybak, Leszek Słowiński, Aneta Wróblewska, Zenon Żebrowski 

NIEOBECNI (5) 

Robert Borkowski, Zbigniew Koziński, Wojciech Nowocień, Sebastian Oziemski, Marek 

Rybicki. 

                                                                                            Przerwa w obradach 1037 - 1057 

 

d) określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 

ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 

palcówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Błędów w roku 2020, 

 



Kierownik ZOG Maria Pietrzak powiedziała, że w sprawie projektu uchwały jest pozytywna 

opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grójcu. 

 

 

Głosowano w sprawie: 
określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia 

specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w palcówkach 

oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Błędów w roku 2020,.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Leszek Bobrowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, Krzysztof Kołacz, 

Piotr Piekarski, Dariusz Rybak, Leszek Słowiński, Aneta Wróblewska, Zenon Żebrowski 

NIEOBECNI (5) 

Robert Borkowski, Zbigniew Koziński, Wojciech Nowocień, Sebastian Oziemski, Marek 

Rybicki 

 

e) zmiany uchwały Nr XXV.211.2013 Rady Gminy Błędów z dnia 21 października 2013r w 

sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowie. 

 

Kierownik GOPS Marianna Życińska powiedziała, że w wyniku zaleceń kontroli zewnętrznej 

należy w statucie uaktualnić przepisy prawa. 

 

Głosowano w sprawie: 
zmiany uchwały Nr XXV.211.2013 Rady Gminy Błędów z dnia 21 października 2013r w 

sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowie.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Leszek Bobrowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, Krzysztof Kołacz, 

Piotr Piekarski, Dariusz Rybak, Leszek Słowiński, Aneta Wróblewska, Zenon Żebrowski 

NIEOBECNI (5) 

Robert Borkowski, Zbigniew Koziński, Wojciech Nowocień, Sebastian Oziemski, Marek 

Rybicki 

 

f) ustalenia ryczałtowej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 

część roku, 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że należało wprowadzić opłaty dla 

działkowiczów, którzy tez generują odpady. 

 

Głosowano w sprawie: 



ustalenia ryczałtowej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 

część roku,.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5 

 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Leszek Bobrowski, Dominik Górecki, Piotr Jakubczyk, Andrzej Kępka, Krzysztof Kołacz, 

Piotr Piekarski, Dariusz Rybak, Leszek Słowiński, Aneta Wróblewska, Zenon Żebrowski 

NIEOBECNI (5) 

Robert Borkowski, Zbigniew Koziński, Wojciech Nowocień, Sebastian Oziemski, Marek 

Rybicki 

 

 

 

 

g) zmiany Uchwały Nr XV.134.2019 z dnia 16 października 2019r w sprawie przyjęcia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Błędów, 

Podpunkt zdjęty z porządku obrad. 

 

 

h) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Błędów i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Podpunkt zdjęty z porządku obrad. 

 

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi. 

 

Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, czy ktoś chciałby złożyć pisemna 

interpelację? 

Nikt nie złożył pisemnej interpelacji. 

Zapytania i wolne wnioski: 

Nikt się nie zgłosił. 

 

7. Sprawy różne. 

Mieszkaniec Błędowa Andrzej Oraczewski zapytał się jaka jest wizja ul. Nowy Świat w 

Błędowie. Ostatnio był wypadek. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że jest to droga powiatowa. Jeśli będzie inicjatywa 

powiatu to. Są to zaszłości z lat poprzednich. Jeśli Starosta będzie partycypował w kosztach 

to ul. Nowy Świat się uporządkuje. Sami nie mamy środków. 

Mieszkaniec Błędowa Andrzej Oraczewski powiedział, że są to zaszłości z 20 lat. 

Bezpieczeństwo powinno być zapewnione. 

Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że jest złożony wniosek na dofinansowanie 

przebudowy ul. Dolnej w Błędowie z Funduszu Dróg Samorządowych. Jeśli nie będzie 

podpisanej umowy to nie stwierdzi, że zadanie będzie realizowane. Kwestia przesunięcia 

środków nie wchodzi w grę, 



Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapytał się, czy chodzi o asfalt i chodnik? 

Mieszkaniec Błędowa Andrzej Oraczewski powiedział, że złożyli skargę do Wojewody. 

Podanie buło na Komisji i Zarządzie. Nam zależy na chodniku. 

Radny powiatowy Wojciech Wojtczak powiedział, ze chciałby się odnieść do ostatniego 

wydania artykułu w „Jabłonka”  

 

 

  

Przewodniczący 

Rada Gminy Błędów 

Piotr Jakubczyk 

  

 
Przygotował(a): Hanna Jankowska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


