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PROTOKÓŁ 

z XLIV  Sesji Rady Gminy Pacanów 

z dnia 27 lipca 2017r. 

(Sesja Nadzwyczajna) 
 

 

Stan radnych  15 – obecnych na sesji wg listy obecności – 13 radnych. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Projekt porządku obrad: 

----------------------------------------------- 
 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie qworum. 

2. Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie. 

3. Rozważenie propozycji przebudowy drogi powiatowej Nr 0120T Pacanów – Gace 

Słupieckie w Pacanowie na ul. Karskiej od ul. Kornela Makuszyńskiego do ul. 

Radziwiłłówka. 

4. Zakończenie. 

 
 

Ad. 1.   
 

  Otwarcia sesji nadzwyczajnej dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pacanów – Jan 

Nowicki. Stwierdził, iż sesja zwołana jest na wniosek wójta gminy, w związku z wnioskiem 

Dyr. ECB oraz Zarządu Powiatu. – wniosek w załączeniu do protokołu.   

W imieniu Wysokiej Rady powitał obecnych na sesji: 

 radnych gminy, 

 w-ce starostę buskiego Klimczaka, 

 dyr. Powiatowego Zarządu Dróg – K. Tułaka, 

 radnych powiatowych, 

 Dyr. ECB – K. Kępczyk, 

 wójta gminy, 

 skarbnik gminy, 

 sołtysów okolicznych wsi, przybyłych mieszkańców. 
 

Następnie na podstawie listy obecności przewodniczący J. Nowicki stwierdził qworum                     

do podejmowania uchwał, ponieważ  na 15 radnych w sesji bierze udział 12 radnych,                                            

co stanowi qworum. Nieobecni radni: A. Kapałka, St. Korbaś. 
 

Ad. 2.    Przewodniczący J. Nowicki zapoznał z projektem porządku obrad – jw.                              

i  zapytał  o uwagi do zaproponowanego porządku obrad. 

 

Wójt W. Skop zawnioskował o wprowadzenie jako pkt. 4 podjęcie uchwał w sprawie zmian 

WPF-u i zmian w budżecie gminy. 

Przewodniczący J. Nowicki poddał pod głosowanie wniosek wójta o zmianę porządku obrad. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie – obecnych 13 radnych. 

Przewodniczący J. Nowicki  poddał pod głosowanie porządek obrad z poprawką. 

Porządek obrad z poprawką został przyjęty jednogłośnie. – obecnych 13 radnych. 

 

Ad. 3. Rozważenie propozycji przebudowy drogi powiatowej Nr 0120T Pacanów – Gace 

Słupieckie w Pacanowie na ul. Karskiej od ul. Kornela Makuszyńskiego do                                    

ul. Radziwiłłówka. 
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Na wstępie przewodniczący J. Nowicki stwierdził, że wpłynął wniosek Dyr. ECB oraz pismo 

Zarządu Powiatu i Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie przebudowy drogi powiatowej                   

na potrzeby dalszej rozbudowy ECB – wyłączenie odcinka z ruchu i zapoznał z powyższymi 

pismami. Poinformował również, że dziś wpłynął protest mieszkańców Pacanowa                                

i wschodniej części gminy odnośnie ew. wyłączenia tego odcinka drogi powiatowej z ruchu                   

i tu zapoznał z protestem. Otworzył dyskusje w sprawie. 
 

Na wstępie głos zabrała K. Kępczyk – Dyr. ECB w Pacanowie. Stwierdził, że złożony jest 

wniosek o środki unijne na dalszą rozbudowę ECB. Opracowany jest projekt i koszt dalszej 

rozbudowy to 5 mln EURO. Dlatego zachodzi konieczność wyłączenia tego odcinka drogi 

powiatowej z ruchu, by można było rozbudować na drugą stronę drogi. Gdyby była kładka, to 

koszt byłby 9-15 mln, a na całość zadania mamy tylko 5 mln EURO. 
 

Radny E. Masłowski zwrócił się z zapytaniem jak Dyr. ECB widzi możliwość dojazdu 

mieszkańców wschodniej części gminy do Pacanowa w przypadku wyłączenia z ruchu tego 

odcinka drogi powiatowej. 
 

K. Grusiecki – wł. Restauracji „Bajkowa” w Pacanowie stwierdził, że wyłączenie z ruchu 

tego odcinka drogi spowoduje paraliż w prowadzonej przez niego restauracji i sklepu                             

z częściami, którą to działalność prowadzi w sąsiedztwie z ECB. Zaznaczył, że jest przeciwny 

takiemu rozwiązaniu, bo zamknięty zostanie dojazd do miejsca jego działalności. 
 

Radny M. Kumoń stwierdził, że mieszkańcy chcą mieć normalny dojazd do Pacanowa                          

i nikogo zbytnio nie obchodzi ECB, bo liczy się najbardziej dobro mieszkańców, a nie tylko 

ECB. Zaznaczył, że powinny być przedłożone propozycje objazdów i jak się to sprawdzi, to 

dopiero ew. wyłączać ulicę z ruchu i dopiero wtenczas rozbudowywać. Sprawa powinna być 

wcześniej skonsultowana z władzami z mieszkańcami, a nie robić projekt bez takich 

uzgodnień. Stwierdził, że RG powinna zagłosować przeciwko wyłączeniu tej ulicy z ruchu. 

Mieszkańcy tej części Pacanowa i Gminy są oburzeni propozycją Dyr. ECB- wyłączenia                        

z ruchu tego odcinka drogi, którędy jest dojazd do szkoły, przedszkola i okolicznych wiosek. 
 

St. Dziekan – mieszkaniec Pacanowa stwierdził, że Dyr. ECB jest zdania, że takie 

rozwiązanie będzie tańsze niż kładka nad ulicą, ale w rzeczywistości będzie drożej dla 

wszystkich pozostałych, bo każdy będzie musiał dojechać okrężnymi drogami. Przecież 

wcześniej, gdy byłem radnym gminy, była mowa o kładce przez drogę w kształcie tęczy jak z 

bajki, a nie o zamykaniu drogi. Dziś drogi się otwiera, a nie zamyka. 
 

Dyr. SP w Pacanowie stwierdziła, że wyłączenie z ruchu tej drogi utrudni dojazd do szkoły. 
 

B. Nega – mieszkaniec Pacanowa stwierdził, że w czasie kiedy był radnym nie było mowy                

o takim rozwiązaniu i o takich kosztach. Są różne firmy projektujące, a tu wybrana chyba 

najdroższa. Dlaczego nie było żadnych konsultacji z mieszkańcami, bo nie przypominam 

sobie, by takowe były. Stąd ten protest mieszkańców. 
 

W-ce Starosta Buski Klimczak stwierdził, że temat jest bardzo ważny. Sesja ta nie jest na 

wniosek Starostwa, tylko Powiatowego Zarządu Dróg. Starostwo chciało tylko skonsultować 

temat z RG, poznać opinię tut. samorządu na ten temat. Wniosek ECB w tej sprawie wpłynął 

do starostwa w XII.2016 r., ale dopiero teraz trwają rozmowy na ten temat i potrzebna jest 

opinia RG w tej sprawie. Powinni być konsultacje  z mieszkańcami w tej sprawie, a dziś pada 

tu stwierdzenie, że takich konsultacji w ogóle nie było, że mieszkańcy są przeciwni 

wyłączeniu tego odcinka drogi z ruchu i w związku z tym jesteśmy w punkcie wyjścia i nie 

możemy jej wyłączyć. 
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K. Grusiecki zwrócił się z zapytaniem, czy powiat nie może wykonać kładki nad ulicą                               

i problem byłby rozwiązany. 
 

K. Tułak – Dyr. Pow. Zarządu Dróg zaznaczył, że dzisiejsze spotkanie jest po to, by poznać 

opinię tut. samorządu i mieszkańców odnośnie wyłączenia tego odcinka drogi powiatowej                   

z ruchu. Sprawa wynika z wniosku Dyr. ECB o wyłączenie z ruchu tego odcinka drogi.                  

Dziś poznając opinię samorządu i mieszkańców jesteśmy w punkcie wyjścia, bo nie zapadły 

decyzje w tej sprawie, gdyż ważna była opinia tut. samorządu. 
 

St. Dziekan stwierdził, że ul. Karska  graniczy z drogą krajową 79, gdzie dochodzi do 

częstych wypadków, nawet śmiertelnych. Skrzyżowanie to miało być przebudowane i nadal        

w tej sprawie nic nie zrobiono. Zwrócił się do radnych gminy, by nie wyrażali zgody na 

wyłączenie z ruchu tego odcinka ul. Karskiej, bo wcześniejszy projekt z tęczową kładką nad 

jezdnią był o wiele ciekawszy, choć może droższy i nie utrudniałby życia mieszkańców tej 

części Pacanowa i gminy. Mieszkańcy są oburzeni pomysłem zamknięcia ulicy. 
 

Radny A. Czub zaznaczył, że z drogi tej korzystają również rolnicy, którzy dojeżdżają do 

swych pól i to również należy wziąć pod uwagę, by nie utrudniać im życia. Stwierdził, że 

należy znaleźć jakieś rozwiązanie, bo nikt nie jest przeciwny dalszej rozbudowie ECB, ale 

wszystko powinno jakoś współgrać ze sobą, a nie stwarzać takie problemy mieszkańcom                     

i użytkownikom tej drogi. Zaproponował, by wykonać sygnalizację świetlną, by dzieci mogły 

bezpiecznie przejść na drugą część ECB, a takie rozwiązanie umożliwiłoby sprawny przejazd 

użytkownikom drogi. 
 

Wójt W. Skop stwierdził, że przed gminą ważna inwestycja – budowa przedszkola na miejscu 

po byłym UG, a w przyszłości parking na miejscu obecnego przedszkola. Samorząd 

województwa pozyskał na dalszą rozbudowę ECB 5 mln EURO, ale mimo to nie można 

pozwolić na zamknięcie tej ulicy, która stanowi ważną drogę dojazdową dla mieszkańców 

wschodniej części gminy i innych użytkowników. Jeśli chodzi o kładkę nad jezdnią, to ze 

względu na bardzo duże koszty realizacji zrezygnowano z jej realizacji. Należy znaleźć inne 

rozwiązanie, ale nie można dopuścić do wyłączenia tej ulicy z ruchu. 
 

W-ce starosta Klimczak stwierdził, że z obserwacji wynika, że władze, jak i mieszkańcy                     

są przeciwni zamykaniu tej ulicy i ta opcja odpada i należy wybrać jakieś inne rozwiązanie, 

bo takie nie może mieć miejsca. 
 

Radny M. Kumoń stwierdził, że on nigdy nie był przeciwnikiem rozbudowy ECB, ale nie 

można tego zrobić wbrew woli  mieszkańców, utrudniając im tym samym życie. Należy 

wybrać inną koncepcję dalszej rozbudowy, bo ta zaproponowana przez dyr. ECB jest 

nierealna. 
 

Przewodniczący J. Nowicki stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem byłaby bajeczna kładka 

lub bajeczne przejście, a nie zamykanie ulicy, bo mieszkańcy i inni użytkownicy drogi muszą 

mieć zapewniony dojazd. 
 

Radny A. Molenda stwierdził, że jego zdaniem sprawa zaczęta od końca, bo jego zdaniem 

najpierw powinny być konsultacje z mieszkańcami, walne zebranie mieszkańców Pacanowa, 

których nie było, a dopiero później projekt i występowanie z wnioskiem o  środki na 

rozbudowę. Nie można myśleć tylko o zabezpieczeniu bezpieczeństwa dzieci 

przyjeżdżających do Pacanowa przez wyłączenie z ruchu tej ulicy, ale należy pomyśleć też o 

zapewnieniu tego bezpieczeństwa dla dzieci miejscowych, które uczęszczają do szkoły, 

przedszkola. 
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Przewodniczący J. Nowicki poddał pod głosowanie wniosek dot. nie wyrażenia zgody                           

na wyłączenie z ruchu ul. Karskiej. 
 

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek i opowiedzieli się przeciw wyłączeniu z ruchu                             

ul. Karskiej. – obecnych 13 radnych. 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwał: 

 

a) Uchwała w sprawie zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2017-2028. 

 

Skarbnik D. Adamczyk omówiła szczegółowo propozycje zmian w WPF-ie, zgodnie                          

z projektem uchwały w tej sprawie.  
 

Przewodniczący J. Nowicki otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Z uwagi na brak chętnych do dyskusji, przewodniczący zamknął dyskusję odczytał projekt 

uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała Nr XLIV/214/17 została podjęta jednogłośnie – obecnych 13 radnych. 

 

b) Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.              

 

Skarbnik D. Adamczyk omówiła szczegółowo propozycje zmian w budżecie, zgodnie                          

z projektem uchwały w tej sprawie.  
 

Przewodniczący J. Nowicki otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Z uwagi na brak chętnych do dyskusji, przewodniczący zamknął dyskusję odczytał projekt 

uchwały i poddał pod głosowanie. 

Uchwała Nr XLIV/215/17 została podjęta jednogłośnie – obecnych 13 radnych. 
 

Przed zakończeniem obrad wójt W. Skop poinformował, że 7 z 9 wniosków stowarzyszeń 

zakwalifikowało się o środki unijne, ale nie wszystkie z nich otrzymały je w wys. 85%                               

i powstał problem, bo gmina będzie musiała dołożyć 12.700 zł dla tych stowarzyszeń. 10 tys. 

zł jest zapłacone, a brakuje 2.700. Zaznaczył, że nie dotyczy to wniosków o place zabaw                     

i dotyczy stowarzyszeń Komorów, Oblekoń, Zborówek, Sroczków, Kępianki. 

Przewodniczący J. Nowicki poddał pod głosowanie wniosek o dofinansowanie z budżetu 

gminy do stowarzyszeń do wkładu własnego kwoty 2.700 zł. 

Radni opowiedzieli się za dołożeniem tej kwoty dla stowarzyszeń na wkład własny. 

 

Ad.5.  Zakończenie. 
 

W związku z wyczerpaniem się tematyki obrad sesji, przewodniczący J. Nowicki zamknął 

obrady XLIV Sesji Rady Gminy Pacanów – Sesji Nadzwyczajnej, dziękując obecnym                 

za udział w obradach.  Czas trwania obrad od godz. 10-tej do godz. 12:30. 

 

 
 
Protokołowała                                                                                                Przewodniczący RG 

Danuta Kawa                                                                                              (-)   Jan  Nowicki 
 


