Protokół Nr XXX/2009
z Sesji Rady Gminy w Wilczycach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Sesja zwołana została zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ Obrady
rozpoczęto o godz.10:00 w budynku Urzędu Gminy.
W sesji uczestniczyli: radni, sołtysi, goście zaproszeni (listy obecności
w załączeniu do protokołu).
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Leszek Sałata,
protokołowała przebieg obrad Pani Alicja Król – insp.ds. obsługi Rady Gminy.
Przewodniczący otwierając XXX Sesję Rady Gminy powitał radnych, Wójta
Gminy Adama Bodurę, sołtysów, gości zaproszonych, pracowników Urzędu
Gminy, jednostek organizacyjnych oraz stwierdził, że obrady są prawomocne.
W sesji uczestniczyło 14 radnych na ogólną liczbę 15 radnych.
Nieobecny na Sesji Rady Gminy był radny – Robert Radosz- nieobecność
usprawiedliwiona telefonicznie.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt porządku obrad:
1) Otwarcie Sesji i powitanie.
2) Stwierdzenie quorum.
3) Zatwierdzenie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
5) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między Sesjami.
6) Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między Sesjami.
7) Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2010rok.
8) Opinia komisji o projekcie budżetu Gminy Wilczyce na 2010 rok,
9) Opinia komisji o projektach uchwał na Sesję Rady Gminy,
10) Dyskusja nad projektem budżetu Gminy na 2010 rok.
11) Podjęcie uchwał w sprawie :
a) Uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2010 rok,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2009 rok,
c) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok,
d) ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych
składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach
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prowadzonych przez Gminę Wilczyce oraz szczegółowych warunków
ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego,
e) zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.
12) Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych na 2010 rok.
13) Interpelacje radnych
14) Sprawy różne.
15) Wolne wnioski i zapytania
16) Zakończenie obrad.
Ad.3
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony
porządek obrad.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych obecnych na sali.
Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad tj pkt. 4 przyjęcia protokołu z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Poinformował, że protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy znajduje się do
wglądu u insp. ds. obsługi Rady Gminy , każdy zainteresowany może zapoznać
się z jego treścią. Radni nie wnieśli uwag ani zastrzeżeń , nie wymagali
odczytywania przyjmując protokół poprzez głosowanie jednogłośnie.
Ad.5
W informacji Przewodniczącego Rady Gminy z działalności między
sesjami Przewodniczący poinformował, że każdego tygodnia co wtorek pełnił
dyżur w Urzędzie Gminy.
Ad. 6
W sprawozdaniu Wójta Gminy z działalności między Sesjami, Wójt Gminy
poinformował, że zakończony został przetarg na przebudowę remizy strażackiej
w Wilczycach z myślą o przeznaczeniu tego obiektu pod potrzeby kulturalne
Gminy. Przetarg wygrała Firma POL-GIPS z Lipska. Została podpisana umowa
a realizacja tej inwestycji rozpocznie się w przyszłym roku. Jest to zadanie
wspólne, finansowane z budżetu Gminy i Urzędu Marszałkowskiego.
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Zakupiono do Zespołu Szkół w Wilczycach odkurzacz. Będzie on
wykorzystany do sprzątania sali gimnastycznej.
Od 1 stycznia likwidowany jest Posterunek Policji w Wilczycach. Gmina
podlegać będzie pod Komisariat w Dwikozach. Policja będzie musiała opuścić
lokal Urzędu Gminy, a ewentualnie lokal można zaproponować po Weterynarii.
Zakończono budowę dróg, które zaplanowane były do wykonania w 2009 r. Na
wniosek mieszkańców wsi Przezwody wykopano na odcinku drogi rowy, przez
co droga została odwodniona, wyrównano odcinek drogi Wysiadłowie i na
Ocinku w kierunku Pana Płazy.
Wójt Gminy poinformował, że przez Lokalną Grupę Działania zostały przyjęte
i pozytywnie zaakceptowane 2 wnioski na modernizację i remont w strażnic
w Radoszkach i Wysiadłowie.
Zakupione słupki, siatkę i drut na wykonanie ogrodzenia placu Szkoły
Podstawowej w Radoszkach. Środki finansowe na ten cel zostały pozyskane
w ramach 6% rezerwy budżetowej.
Na terenie Gminy część świetlic( Dobrocice, Pielaszów, Daromin, Przezwody,
Dacharzów, Radoszki, Wysiadłów, Gałkowice-Ocin, Łukawa, Bugaj) została
doposażona w sprzęt sportowy. Zostały zakupione stoły do bilarda, stoły
z piłkarzykami i piecyki węglowe. Część świetlic była wyposażona w ramach
Programu Integracji Społecznej, a w ramach Programu odnowy wsi została
wyposażona świetlica w Tułkowicach.
Prowadzono rozmowy ze Związkami Nauczycielstwa Polskiego w sprawie
uzgodnień dotyczących projektu Regulaminu wynagradzania Nauczycieli.
Na Sesji Rady Gminy będzie podejmowana uchwała w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników
wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Wilczyce. Wójt nadmienił, że ze strony Związków Nauczycieli nie ma
zrozumienia, są roszczenia. Rok 2010 jest ostatnim rokiem w którym Gmina
może pobrać kredyt na oświatę, w następnym roku nie dostaniemy opinii
pozytywnej z RIO. Stąd też , są różne rozwiązania i przykłady w tej sprawie ale
decyzja należy do nauczycieli. Wójt Gminy podał do przykładu Szkołę w
Łukawie i Szkołę w Górach Wysokich. Szkoły te, są prowadzone przez
Stowarzyszenia.
Koszty utrzymania ucznia w szkole w Radoszkach czy Darominie są dwa razy
wyższe jak w Szkole w Wilczycach. Zwrócił się z apelem do nauczycieli
o przeanalizowane tej sprawy i założenie Stowarzyszeń, gdzie szkoły te
funkcjonowałyby i prowadzone byłyby przez Stowarzyszenia . W 2011 roku
nie otrzymamy już kredytu na funkcjonowanie tych szkół i szkoły się same
zlikwidują. Wójt Gminy podał również do przykładu Gminę Morawica o
największym budżecie Gminy, gdzie 5 szkół w tej gminie jest prowadzonych
przez Stowarzyszenie. Wójt Gminy nadmienił, że Gmina zaciąga dwa kredyty
w tym jeden na oświatę , który spłacać będziemy do 2016 r, a drugi na
inwestycję drogową tj na drogę od Wysiadłowa do Wilczyc.
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W sprawie tej drogi na wniosek mieszkańców Wysiadłowa i sołtysa wsi
Radoszki odbyło się spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych
Panem Martyniakiem. Po raz pierwszy w naszej Gminie ogłoszono konkurs na
świąteczną dekoracje świetlną. Nie wszyscy sołtysi zgłosili dekoracje
świąteczne ze swoich miejscowości do konkursu. Najwięcej zgłoszeń było
z miejscowości Łukawa. Dekoracje te oceniała komisja. Pierwsze miejsce w
konkursie dekoracji świątecznej zdobyło gospodarstwo Państwa Katarzyny
i Zbigniewa Szymańskich z Wilczyc. Gospodarstwo to, zdobyło również I
miejsce w konkursie ,,Piękna i czysta Zagroda”. Trzy wyróżnienia w konkursie
zdobyły gospodarstwa z Łukawy, Państwa Renaty i Marka Drzazga , Jolanty
i Aleksandra Bidas i Aliny i Grzegorza Piekarskich. Na terenie Gminy było
dużo ładnych dekoracji świątecznych ale nie były zgłoszone do udziału
w konkursie.
Ad.7
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad tj. pkt. 7 odczytanie opinii RIO o projekcie budżetu Gminy
Wilczyce na 2010 r.
Uchwałę Nr 96/2009 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej
w Kielcach z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu
Gminy Wilczyce na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
objaśnieniami i prognozą łącznej kwoty długu przedstawiła Skarbnik Gminy
Agnieszka Wrzosek ( uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad.8,9
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji punktu 8 i 9 porządku
obrad tj. odczytania protokołów i opinii komisji o projekcie budżetu Gminy
Wilczyce na 2010 rok i opinii komisji o projektach Uchwał na Sesję Rady
Gminy.
Protokół Nr 11 /2009 z posiedzenia komisji ochrony środowiska, oświaty,
kultury, sportu, zdrowia, spraw socjalnych i porządku publicznego z dnia
21 grudnia 2009 roku odczytał Przewodniczący komisji Jerzy Pietrzykowski
( protokół w załączeniu do niniejszego protokołu).
Protokół Nr 7 /2009 z posiedzenia komisji gospodarki finansowej ,
rolnictwa, drogownictwa, promocji i rozwoju gospodarczego z dnia
17 grudnia 2009 roku odczytał Przewodniczący komisji Andrzej Mazurek
( protokół w załączeniu do niniejszego protokołu).
Ad.10
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W dyskusji nad projektem budżetu Gminy Wilczyce na 2009 rok udział wzięła:
Anna Moszczyńska – radna wsi Radoszki powiedziała, że cena żyta
w stosunku do roku ubiegłego jest o mniejsza o 15 % , podatek rolny w
ubiegłym roku był wyższy , to w związku z tym w tym roku powinien być
mniejszy,a jest w takiej samej wysokości jak był ustalony w roku ubiegłym ,
radna zauważyła że dochody zaplanowane są na tym samym poziomie, obawia
się, że wykonanie dochodów w budżecie będzie mniejsze od planu.
Na zadane pytanie odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy wyjaśniła, że
wykonanie na koniec 2009 roku będzie wyższe więc można założyć takie
dochody gdyż przy realizacji planu wydatków nie są one w 100% wykonane,
dlatego zakładając wyższe dochody łatwiej zaplanować wydatki Jeżeli
wykonanie dochodów w trakcie roku byłoby niższe, to można podjąć uchwałę
zmieniającą plan dochodów i wydatków.
Wójt Gminy uzupełnił informację i powiedział, że są zaległości z lat
poprzednich, które wpływają na dochody podatków. Nadmienił, że umarzanie
podatków jest sporadyczne w wyjątkowych przypadkach.
Ad.11
Radni podjęli następujące uchwały:
a) Uchwałę Nr XXX/171/2009 w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Wilczyce na 2010 rok- radni jednogłośnie przegłosowali.
Za podjęciem Uchwały głosowało 14 radnych.
b) Uchwałę Nr XXX/172/2009 w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie Gminy Wilczyce na 2009 rok.- radni jednogłośnie
przegłosowali.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
c) Uchwałę Nr XXX/173/2009 w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok- radni jednogłośnie
przegłosowali. Za podjęciem Uchwały głosowało 14 radnych.
d) Uchwałę Nr XXX/ 174/2009 w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość dodatków i innych składników
wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Wilczyce oraz szczegółowych
warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego- radni
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jednogłośnie przegłosowali. Za podjęciem uchwały głosowało 14
radnych.

e) Uchwałę Nr XXX/ 175/2009 w sprawie zatwierdzenia zestawienia
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2010 rok- radni jednogłośnie przegłosowali.
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwalone uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.12
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji następnego punktu
porządku obrad tj. pkt.11 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na
2010 rok.
Plan pracy komisji ochrony środowiska, oświaty kultury, sportu spraw
socjalnych i porządku publicznego na 2010 rok odczytał Przewodniczący
komisji Jerzy Pietrzykowski – plan pracy w załączeniu do niniejszego
protokołu.
Plan pracy komisji gospodarki finansowej, rolnictwa, drogownictwa, promocji
i rozwoju gospodarczego na 2010 rok odczytał Przewodniczący komisji
Andrzej Mazurek –plan pracy w załączeniu do niniejszego protokołu.
Plan kontroli komisji rewizyjnej na 2010 rok odczytał Przewodniczący
komisji Adam Śliwa –plan kontroli komisji w załączeniu do niniejszego
protokołu.
Za zatwierdzeniem planów pracy komisji stałych na 2010 rok głosowało
14 radnych.
Ad.9
W interpelacjach radnych radni nie zabrali głosu.
Ad.10
W sprawach różnych głos zabrali :
Ryszard Dąbrowski – radny wsi Daromin zwrócił się z zapytaniem do Wójta
Gminy w sprawie Programu Integracji Społecznej, zapytał ile środków
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finansowych wydatkowano na ten cel.
Na zadane pytanie odpowiedzi udzielił Wójt Gminy poinformował, że w tej
sprawie należy przygotować sprawozdanie. Program się jeszcze nie
zakończył, z chwilą kiedy taka potrzeba będzie należy złożyć wniosek
i sprawozdanie takie zostanie przygotowane.
Adam Krakowiak – radny wsi Daromin zwrócił się z prośbą do
przedstawiciela Policji aby w jakiś sposób próbować odnaleźć sprawców
łamania znaków drogowych w miejscowości Daromin w dniu 24.12.br.
Michał Rosowski – sołtys wsi Bożęcin zwrócił się z zapytaniem do Wójta
Gminy w sprawie środków finansowych na realizację drogi Wysiadłów –
Wilczyce.
Na zadane pytanie Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, poinformował, że na
realizację tej drogi przekazujemy 25 % środków finansowych. 75 % to są
środki pozyskane część z powiatu i część z rządu jest to w ramach Rządowego
Programu Odbudowy Dróg Lokalnych. Na drogę tą bierzemy kredyt
w wysokości 1500 ml. zł. Droga ta jest główną drogą Gminy Wilczyce.

Sławomir Parcheta – po. Kierownika Posterunku Policji w Wilczycach
podziękował za współpracę , życzliwość , obywatelską podstawę i dobrą
współpracę. Nadmienił, że Pan Piotr Furman w dalszym ciągu będzie pełnił
funkcję Dzielnicowego na terenie Gminy.
Maria Kajpust – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radoszkach w swej
wypowiedzi powiedziała, że będzie bronić szkół. Utrzymanie tych dwóch
szkół nie kosztuje tyle co utrzymanie wszystkich szkół w kraju. Powiedziała,
że widzi trochę inną sytuację, środki finansowe wydatkowane są na inne cele
np. remizy strażackie, zapytała czy nie można było by zrobić Centrum Kultury
w szkołach, bo szkoły są. Po rozmowie przeprowadzonej z rodzicami ,jest
zorientowana, że w przypadku zlikwidowania szkół część dzieci będzie
dojeżdżać do szkół w Sandomierzu, do szkoły w Górach Wysokich i do
Wilczyc. Kadra Nauczycieli sukcesywnie się dokształca. Jeżeli szkoły zostaną
zlikwidowane to część kadry pozostanie bez pracy.
Wójt Gminy powiedział, że nie chodzi o likwidację szkoły w Darominie
i Radoszkach tylko o zmianę sposobu prowadzenia tych szkół, gdzie szkoły te
prowadzone byłyby przez Stowarzyszenie . W 2011 r. nie ma żadnych szans
na ich utrzymanie, wtedy musi nastąpić ich likwidacja.
Nie może być tak, że Centrum Kultury będzie w innej miejscowości i będzie
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zlokalizowane w szkołach. Są wyremontowane budynki remiz strażackich
i młodzież tam się spotyka. Przekształcając remizę strażacką w Wilczycach
w Centrum Kultury poprawimy bazę lokalową biblioteki, będzie to również
miejsce przeznaczone do spotkań młodzieży.
Odnośnie oświaty Wójt Gminy poinformował, że w Gminie Klimontów o dużo
większym budżecie Gminy zostały zlikwidowane 2 szkoły, zostały założone
Stowarzyszenia. Następnie w Gminie Baćkowice, na trzy szkoły zostało
założone jedno wspólne Stowarzyszenie do prowadzenia szkół.
Należy podjąć wspólne działania i rozważyć możliwość dalszego
funkcjonowania szkół i nie doprowadzić do ich likwidacji. Idąc przykładem
innych gmin i uniknąć dodatkowych kosztów można powołać jedno wspólne
Stowarzyszenie do prowadzenia tych dwóch szkół.
Krystyna Oszczudłowska- Kierownik OPS poinformowała, że zakończono
realizację Projektu Aktywizacja Społeczno Zawodowa w Gminie Wilczyce.
Projektem było objęte 7 osób, które uczestniczyły w działaniach
przewidzianych w Projekcie. 22.12 br. zorganizowano podsumowanie projektu.
Każda beneficjentka programu otrzymała zaświadczenie o uczestnictwie w
projekcie. Całkowity koszt projektu wynosił 68 tys. zł, z czego dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosiło 61 tys zł. W przyszłym roku
będzie kontynuacja tego projektu. Jest podpisana umowa ze Świetokrzyskim
Biurem rozwoju regionalnego do 2013 roku. Zwróciła się do radnych,
sołtysów o informowanie i zachęcanie osób bezrobotnych do udziału w tym
projekcie. Nadmieniła, że 2 osoby przez to, że uczestniczyły w tym projekcie
odbyły przygotowanie zawodowe z Urzędu Pracy.
W tym roku został też wprowadzony projekt z udziałem finansowania Banku
Światowego pod nazwą ,,Poradnictwo specjalistyczne”, w którym to programie
były udzielane porady dla mieszkańców naszej Gminy w zakresie porad
prawnych, logopedycznych i psychologicznych.
Od 1 stycznia 2010 roku nastąpiła zmiana przepisu odnośnie świadczenia
pielęgnacyjnego, które będzie przyznawane bez względu na dochód
w rodzinie. Świadczenie to dotyczy rodziców dziecka niepełnosprawnego,
bądź dla dla dorosłego członka rodziny w stopniu niepełnosprawności
znacznym, które wymagają stałej bezpośredniej opieki.
Ryszard Ciźla- Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej podziękował za
współpracę w bieżącym roku. Wsłuchując się w prowadzone dyskusje
powiedział m.in., że niektóre sprawy zostały zasygnalizowane w sposób
niepokojący. Wynika to z pewnego niezrozumienia ,oraz z sytuacji jaka jest
w kraju,Unii Europejskiej i całym świecie.
Nawiązał do wypowiedzi Pani Dyrektor, powiedział, że nie jest to likwidacja
szkoły tylko zmiana sposobu prowadzenia szkoły gdzie organem
założycielskim nie będzie Gmina tylko Stowarzyszenie założone przez
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nauczycieli lub założone przez mieszkańców. Gdy nie nastąpi to działanie , to
wtedy nastąpi likwidacja szkół. Dlatego póki jest jeszcze na to czas bazując na
doświadczeniu sąsiednich szkół, należy dążyć do tego, aby zapobiec tej
likwidacji i poczynić starania założenia Stowarzyszenia i zmienić tylko sposób
prowadzenia szkoły. Należy zrozumieć, że nie chodzi tu o likwidację szkół,
tylko o zmianę sposobu prowadzenia szkoły.
Nawiązał do rolnictwa, powiedział, że trudna jest sytuacja w rolnictwie, coraz
więcej gospodarstw jest na skraju bankructwa. Rolnicy pobierają kredyty i nie
mają z czego ich spłacać. Są sygnały aby przyspieszyć wypłatę płatności
obszarowej , bo są do spłaty raty kredytu. Nie ma takiej możliwości
przyspieszenia wypłat dopłat, bo są ustalone kryteria wg których są
przyznawane w kolejności płatności obszarowe.
Stanisław Godzina – sołtys wsi Wysiadłów zwrócił się z zapytaniem do do
Pana Wójta w sprawie drogi krajowej, a w szczególności o dojazdy do pól.
Na zadane pytanie przez radnego odpowiedzi udzielił Wójt Gminy ,
powiedział , że informował radnych i sołtysów w tej sprawie na poprzedniej
Sesji Rady Gminy. Należy indywidualnie wystąpić z pismem do Dyrektora
Zarządu Dróg Krajowych. Zjazdy i przejazdy będą wszystkie robione, termin
zakończenia inwestycji planowany jest na dzień 30 czerwca 2010 roku.
Wójt Gminy wyjaśnił sołtysowi, że Gmina poniosła wydatki na wykopanie
rowu odwadniającego koło Pana Sochy , którego dzisiaj nie ma. Kiedy został
Wójtem rozmawiał z Panem Łukawskim właścicielem działki aby udostępnił
grunt pod ten rów, on stwierdził, że za działkę zapłacił i jest jego własnością.
Dyrekcja Dróg zwraca się do Wójta aby wykonać odwodnienie. Jest to
niemożliwe, ponieważ nie rozbierze się ogrodzenia Pana Sochy i Pana
Łukawskiego. Na wniosek radnego Makowskiego Wójt gminy zgłosił tą
sprawę do Dyrektora Dróg Powiatowych , bo jest to droga powiatowa.
Następnie Dyrektor wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad ,
ponieważ dotyczy to wód płynących z góry , aby woda uderzała prosto i
płynęła dalej tym rowem .Z rozmowy z Dyrektorem Martyniakiem, wynika,
że to Generalna Dyrekcja Dróg nie chce się na zgodzić , uważa , że to tak
powinno być , jest tam przepust o większej przepustowości. Wójt nadmienił, że
jest on zasypywany, a jak przyjdzie duża woda to spowoduje zalania.
Stanisław Godzina – sołtys wsi Wysiadłów wyjaśnił, że w trakcie powodzi
woda rwała z góry , byli pracownicy Urzędu , rów został wykopany .
Sprawdzał byłych użytkowników gruntów od których Pan Łukawski ich nabył,
zwracał się do Urzędu o wykup tego rowu , który był połączony z rowem
najniżej położonym koło Mojduszki. To nie zostało zrobione, rów się zapadł,
a Pan Łukawski kupił grunt bez rowu. Sprawa jest trudna, nie ma gdzie
9

odprowadzić wody . Natomiast co do przejazdów , jeżeli jest zrobiony do
sąsiada, to żeby przez niego przejeżdżać, ale sąsiad raz się zgodzi , a raz nie.

Wójt Gminy wyjaśnił, że nie ma takiego tłumaczenia. W wyniku rozmowy z
insp. nadzoru , każda działka musi mieć dojazd. My jako Urząd nie mamy
wglądu do dokumentacji, ale indywidualnie jest to możliwe, należy się zwrócić
pisemnie to odpowiedzą . Wójt Gminy zwrócił uwagę aby się temu
przyjrzeć, w trakcie można jeszcze przeprojektować, a Pani Dyrektor będzie
się zwracać do Generalnej Dyrekcji o środki finansowe na ta inwestycję,
jeżeli będą wnioski to będą uwzględniane przepusty i wjazdy.
Ad.11
Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.
Ad.12
W związku z wyczerpaniem tematyki obrad o godz.11:45 Przewodniczący
Rady Gminy zamknął obrady XXX Sesji Rady Gminy.
Protokołowała : Alicja Król
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