Protokół nr XXXIII/17
z sesji Rady Gminy Sieciechów
w dniu 28 września 2017 r.
Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Sieciechów Pan Kazimierz
Mastalerz. Sesja rozpoczęła się o godzinie 9.00. W sesji udział wzięło 13 radnych (lista
obecności w złączeniu). Pan Przewodniczący przywitał radnych, sołtysów i wójta wraz z
pracownikami Urzędu Gminy. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum i przystąpił
do odczytania porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji XXXI i XXXII.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami.
5.

Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

6.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r.
1) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.,
2) Dyskusja,
3) Przyjęcie sprawozdania.

7.

Funkcjonowanie Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy.

8.

Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Zbycia nieruchomości.
2) Określenia zasad umarzania, odraczania, rozkładania na raty, niedochodzenia
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Sieciechów lub jej jednostkom organizacyjnym.
3) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023
4) Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2017 r.

9.

Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad.
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. Uwag do porządku obrad nie zgłoszono, więc
przewodniczący zarządził jego przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za
przyjęciem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było, porządek
obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji XXXI. Radni mieli możliwość zapoznać się z treścią
protokołu. Uwag do co do treści nie zgłoszono. Pan Przewodniczący zarządził przyjęcie
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protokołu z sesji XXXI. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem protokołu
głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Protokół z sesji
XXXI został przyjęty jednogłośnie. Następnie Pan Przewodniczący zarządził przyjęcie
protokołu z sesji XXXII nadzwyczajnej. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za
przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Protokół z sesji XXXII nadzwyczajnej został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami. Głos zabrał
Pan Wójt, który w punktach przedłożył swoje sprawozdanie za okres od 29.06.2017 do
28.09.2017 r.:
− Organizacja Festynu „Dni Gminy Sieciechów”.
− Udział w zawodach pożarniczych OSP Sieciechów, Głusiec, Łoje, Wola Klasztorna
organizowanych przez Gminę Gniewoszów.
− Organizacja i udział w uroczystościach z okazji upamiętnienia forsowania Wisły w 1944
r. przez 1 AWP.
− Spotkanie w sprawie omówienia warunków zaciągnięcia pożyczki w Narodowym
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i złożenie wniosku.
− Podpisanie umowy na remont Świetlicy Wiejskiej w Kępicach.
− Rozstrzygnięcie przetargów na wykonanie remontu ul. Paryż i Rynek w Sieciechowie.
− Wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu na wykonanie kanalizacji.
− Podpisanie umowy z LGD na plac zabaw w Zajezierzu i jego wykonanie.
− Udział w Dożynkach Powiatowych w Garbatce.
− Wykonanie remontu cząstkowego dróg Gminnych.
− Podpisanie umowy na remont drogi w Nagórniku.
− Podpisanie aktów notarialnych na sprzedaż działek w Sieciechowie i Głuścu.
− Udział w zebraniach sołeckich.
− Budowa chodnika w Sieciechowie na ul. 11 Listopada przy drodze powiatowej.
− Wymiana wodomierzy.
− Wykonanie zjazdów do parkingu i Ośrodka Zdrowia w Zajezierzu.
Ad. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. W tym punkcie głos zabrał Pan Mirosław
Szewc, który zwrócił się z wnioskiem o wytyczenie dróg gminnych w Mozolicach Dużych i
Małych. W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że po rozmowie z Panią sołtys Małgorzatą
Galarek odstąpiono od wytyczenia, ponieważ droga biegnie prawidłowo i nie ma potrzeby
narażać gminy na dodatkowe koszty. Pan Mirosław Szewc zgłosił również wniosek z prośbą
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o interwencję w firmie, która podpisała z gminą umowę na konserwacje oświetlenia
ulicznego. Od trzech miesięcy w Mozolicach Dużych jest problem ze światłem ulicznym,
pomimo wielokrotnych zgłoszeń niestety do tej pory nie jest naprawione, zwrócił się również
z zapytaniem do Pana Wójta, czy byłaby możliwość wykorzystania pracowników Gospodarki
Komunalnej do uporządkowania terenu przy jeziorze w Mozolicach Dużych, oraz o rozbiórkę
starych magazynów i wynajęcie kruszarki do betonu. W odpowiedzi Pan Wójt poinformował,
nie ma takiej możliwości ponieważ teren nie jest własnością gminy, a oprócz tego nie ma
obecnie nawet jak sporządzić umowy dzierżawy ponieważ teren nie ma uregulowanej
własności, a sprawa uregulowania jest w trakcie, więc gmina nie ma prawnej możliwości
działać na tym terenie. Co do oświetlenia Pan Wójt zwrócił się z zapytaniem, czy problem był
zgłaszany do Pana Jacka Boguckiego. W odpowiedzi Pan Mirosław szewc poinformował, że
sprawa była zgłaszana, co więcej firma przyjechała, ale nie dokonała naprawy.. Ten sam
problem zgłosiła Pani Sylwia Komorek, informując, że w Zajezierzu również od dłuższego
czasu nie świecą się lampy. Głos zabrał Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, który
stwierdził, że usługi firmy pozostawiają wiele do życzenia. Następnie głos zabrała Pani
Sekretarz informując, iż osobiście rozmawiała z przedstawicielem firmy, który zapewnił, że w
sobotę firma będzie naprawiać oświetlenie i jest zaskoczona, bo firma faktycznie przyjechała i
miała usterki usunąć, niestety okazało się inaczej. Głos zabrał Pan Przewodniczący
stwierdzając, że jeżeli są takie sytuacje, że firma nie wywiązuje się z umowy, to Wójt
powinien wyciągnąć konsekwencje wobec firmy. Głos zabrał Pan Wójt, tłumacząc zaistniałą
sytuację faktem, iż do przetargu na konserwację przystąpiła tylko ta firma, więc Gmina nie
miała innego wyjścia jak podpisać umowę. Głos zabrał Pan Marek Chołuj, który zwrócił się z
zapytaniem, kiedy będzie robiona elewacja na świetlicy w Zajezierzu. W odpowiedzi Pan
Wójt poinformował, że firma już rozpoczęła roboty. Dalej głos ponownie zabrał Pan Marek
Chołuj, który zapytał o budowę oświetlenia w Wólce Wojcieszkowskiej. W odpowiedzi Pan
Wójt stwierdził, że nie powinno się doświetlać ulic w miejscach niezabudowanych,
wybudowanie oświetlenia w trym miejscu pociągnie za sobą lawinę podobnych próśb, więc
zdaniem wójta ta inwestycja jest niezasadna, natomiast mieszkańcy w ramach funduszu
sołeckiego mogą na ten cel przeznaczyć środki. Głos ponownie zabrał Pan Marek Chołuj
twierdząc, że środki na ten cel były zaplanowane w budżecie gminy i inwestycja powinna być
realizowana. Głos zabrał Pan Przewodniczący informując, że budowa oświetlenia w miejscu
od tunelu w stronę Wólki Wojcieszkowskiej, pomimo, iż jest to teren niezabudowany jest jak
najbardziej zasadna, ponieważ jest to miejsce niebezpieczne i niewidoczne i faktycznie jeżeli
można przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego, to należy tę inwestycję zrealizować w
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ramach funduszu. Głos ponownie zabrał Pan Wójt, który przypomniał radnym, że gmina
podjęła się poważnej inwestycji budowy kanalizacji na ponad 3 miliony złotych, więc należy
również na to zwrócić uwagę.
Ad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania wykonania budżetu Gminy Sieciechów za I półrocze
2017 r.
1) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu w sprawie
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. Uchwałę Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Radomiu odczytała Pani Skarbnik Halina Wrona, w której
RIO pozytywnie opiniuje wykonanie Budżetu Gminy Sieciechów za I półrocze 2017
roku.
2) Dyskusja. W dyskusji głos zabrał Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, który
stwierdził, że zarówno plan dochodów jak i wydatki są na poziomie 50% realizacji.
Wyjątek stanowi wykonanie inwestycji, gdzie wykonanie było zaplanowane w drugiej
połowie roku budżetowego. Pan Przewodniczący wielokrotnie apelował do sołtysów,
aby zakupy w ramach funduszu sołeckiego wykonywać wcześniej, nie czekać na
ostatnią chwilę, bo przecież kosze na śmieci, czy tablice informacyjne można zakupić
wcześniej.
3) Przyjęcie sprawozdania. Pan Przewodniczący zarządził przyjęcie sprawozdania z
wykonania Budżetu za I półrocze 2017 roku. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych,
za przyjęciem sprawozdania głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących nie było. Sprawozdanie z wykonania Budżetu za I półrocze 2017
roku zostało przyjęte jednogłośnie.
Ad.6. Funkcjonowanie Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy.
Głos zabrał Pan Paweł Witosław, Przewodniczący Komisji Ogólnospołecznej który
poinformował, że Komisja Ogólnospołeczna odbyła dwie wizyty w ośrodkach zdrowia:
Dnia 22 w ośrodku zdrowia VITA w Sieciechowie, który prowadzi Pani Krystyna Szcześniak
Oraz dnia 25 września z Ośrodku zdrowia ELTERMED w Zajezierzu.
W ośrodku zdrowia w Sieciechowie jest zapisanych 1.700 pacjentów. Ośrodek działa w
ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Ośrodek jest czynny od 8.00 do 18.00. Pacjentów
przyjmuje Pani doktor Krystyna Szcześniak. Okresowo przyjmował Pan doktor Howorus,
niestety nie miał pacjentów i zrezygnował. Oprócz Pani doktor pracuje dwie pielęgniarki na
pełny etat, 1 na pół etatu, oraz położna. Prowadzona jest również higiena szkolna w szkołach
w Słowikach i Sieciechowie, oraz oczywiście szczepienia ochronne.

Pani doktor

współpracuje z Urzędem Gminy i twierdzi, że współpraca układa się bardzo dobrze. Czynsz
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nie jest wygórowany. Skarży się jedynie na hałas, który dobiega z przedszkola. W ostatnim
czasie przez pracowników urzędu zostało pomalowane pomieszczenie w którym wykonuje się
EKG. Zapytana o problemy zdrowotne wśród mieszkańców gminy Pani doktor
poinformowała, że wśród dzieci i młodzieży jest to otyłość i wady postawy, natomiast wśród
dorosłych to problemy z kręgosłupem, problemy krążeniowe, nadciśnienie, oraz cukrzyca. Od
września ponownie działa punkt apteczny, który z pewnością jest potrzebny szczególnie dla
osób starszych. Ponadto od niedawna został otwarty gabinet stomatologiczny w Sieciechowie.
Pani doktor Monika Mozgawa podpisała z funduszem zdrowia kontrakt na profilaktykę
szkolną. Będzie w ramach tej profilaktyki robić bezpłatne przeglądy stomatologiczne u dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Sieciechów, a oprócz tego będzie przyjmować pacjentów w
ramach funduszu, oraz prywatnie.
W ośrodku zdrowia w Zajezierzu przyjęła Komisję Ogólnospołeczną Pani Prezes Teresa Żak.
Poinformowała, że w ośrodku jest obecnie zapisanych ponad 1000 pacjentów. Ośrodek działa
bezpłatnie w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Przyjmuje 6 lekarzy rodzinnych oraz 1
pediatra. W ośrodku jest 6 pielęgniarek, w tym 1 i ½ etatu na umowę o pracę natomiast 4 na
umowę zlecenie. Ośrodek jest czynny od 8 do 18. W przychodni przyjmują również
specjaliści za odpłatnością: Kardiolog, Endokrynolog, Diabetolog, Psycholog. Przychodnia
jest wyposażona w EKG oraz USG. Przychodnia organizuje również różnego rodzaju akcje
profilaktyczne, takie jak:
- akcja spirometryczna,
- akcja mammografi,
- USG piersi przy współpracy z firmą AVON – obecnie jest realizowana,
- przy współpracy z Urzędem Gminy była realizowana akcja badania gęstości mineralnej
kości (inaczej badanie densytometryczne) pod kątem osteoporozy.
W ośrodku działa również punkt apteczny, oraz w ramach funduszu przyjmuje pacjentów
stomatolog Pani Monika Mozgawa.
Komisja zwróciła się z zapytaniem do Pani Prezes jaki ma pomysł na zagospodarowanie
pomieszczeń, które są na górze. W odpowiedzi Pani prezes poinformowała, że jeżeli będą
nabory o pozyskanie funduszy zewnętrznych, to chciałaby otworzyć ośrodek pobytu
dziennego dla osób starszych, ponieważ ludzi starszych na terenie naszej gminy jest coraz
więcej. Ten ośrodek działaby w ten sposób, że rodzina przywozi osobę straszą na czas, kiedy
idzie do pracy, a domu nie ma się nią kto zająć. Ponadto Pani prezes oprowadziła komisję po
pozostałej, niewykorzystanej części budynku. Faktycznie powierzchnia jest ogromna i daje
wiele możliwości wykorzystania. Pani Prezes prosiła również o poprawienie wjazdu do
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ośrodka, oraz poprawienie chodnika przed budynkiem, ponieważ zawyżony chodnik
zatrzymuje odpływ wody. Ponadto Pani Prezes prosi o naprawienie oświetlenia wokół
budynku.
Komisja została w obydwu ośrodkach bardzo mile przyjęta. Podsumowując można
powiedzieć, że działalność Ośrodków Zdrowia w ramach POZ jest bardzo dobra. Głos zabrał
pan Przewodniczący, który potwierdził, że współpraca z ośrodkami zdrowia jest na dobrym
poziomie, oraz faktycznie wśród mieszkańców, a szczególnie tych młodszych jest coraz mniej
ruchu i stąd choroby takie jak cukrzyca, nadciśnienie, czy otyłość. Głos zabrała Pani
Agnieszka Ciesielska, która wyjaśniła wniosek Pani prezes Teresy Żak odnoście chodnika, a
mianowicie chodzi o jego rozebranie, ponieważ chodnik jest zawyżony i przeszkadza w
odpływie wody, oraz przy parkowaniu. Ponadto wokół ośrodka zdrowia są stare lampy, które
są niesprawne i zagrażają bezpieczeństwu. Będąc u Pani doktor Krystyny Szcześniak Pani
Doktor skarżyła się na hałas, jaki dobiega z przedszkola, a były dyskusje o przeniesieniu
przedszkola do szkoły. Pan dyrektor szkoły w Sieciechowie, robił już rozeznanie gdzie i jak
można było by to przedszkole rozmieścić. Głos zabrał Pan Przewodniczący twierdząc, że
faktycznie były takie plany, ale koszty są znaczne. Jeżeli jest taka intencja rady, to można w
planowanym budżecie na 2018 rok zaplanować takie środki. Głos zabrała Pani Skarbnik
Halina Wrona twierdząc, że w przedszkolu były poniesione tak duże nakłady, że tego samego
nie da się odtworzyć w budynku szkoły, a gmina prowadzi budowę kanalizacji. W tym roku
otrzymamy pożyczkę, ale nie wiadomo co będzie w latach następnych, więc należy się nad
tym pomysłem zastanowić. W tym miejscu Pan Przewodniczący zarządził przerwę w
obradach. Po przerwie obrady wznowiono.
Ad. 8. Podjęcie uchwał:
1) Uchwała nr XXXIII/169/17 w sprawie zbycia nieruchomości Pan Przewodniczący
odczytał treść uchwały nr

XXXIII/169/17 w sprawie zbycia nieruchomości i

poinformował, że uchwała była omawiana podczas komisji. Uwag do uchwały nie
zgłoszono, więc Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały. W
głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXXIII/169/17 została
przyjęta jednogłośnie.
2) Uchwała nr XXXIII/170/17 w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania,
rozkładania na raty, niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny,

przypadających

Gminie

organizacyjnym. Pan Przewodniczący

Sieciechów

lub

jej

jednostkom

odczytał treść uchwały i poinformował, że
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Komisja Budżetu i Gospodarki Gminy wniosła uwagi do treści uchwały, a mianowicie w
paragrafie 3 ustęp 1, punkt 1 kwotę 5000 zł zmniejszyć na 2000 zł. uzasadniła swoje
uwagi tym, że kwota 5000 jest zbyt duża aby ją umarzać. Pan Przewodniczący uznał
wniosek za zasadny i zarządził głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za
przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie
było. Wniosek Komisji Budżetu i Gospodarki Gminy został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Pan Przewodniczący zarządził przyjęcie uchwały wraz z proponowanymi
zmianami. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXXIII/170/17
została przyjęta jednogłośnie.
3) Uchwała nr XXXIII/171/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2017-2024. Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omawiana
podczas komisji. Uwag do uchwały nie zgłoszono, więc Pan Przewodniczący odczytał
treść uchwały nr XXXIII/171/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej
na lata 2017-2024 i zarządził głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych, za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie
było. Uchwała nr XXXIII/171/17 została przyjęta jednogłośnie.
4) Uchwała nr XXXIII/172/17 w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2017
r. Pan Przewodniczący poinformował, że uchwała była omawiana przez Panią Skarbnik
Halinę Wronę podczas komisji. Uwag do uchwały nie zgłoszono, więc Pan
Przewodniczący odczytał treść uchwały nr XXXIII/172/17 w sprawie zmian w Budżecie
Gminy Sieciechów na rok 2017 i zarządził głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 13
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,

głosów przeciwnych i

wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXXIII/172/17 została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 9.Sprawy różne. Głos zabrał Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz. Nawiązując do
remontu sali konferencyjnej poinformował, że sala konferencyjna jest poniekąd wizytówką
gminy i należy jej remont przeprowadzić profesjonalnie. Zaproszono firmę, która wyceniła
koszt remontu na kwotę około 20 000 zł. Pan Wójt stwierdził, że jest to zbyt drogo i będzie
szukał tańszej firmy. Następnie Pan Przewodniczący poruszył sprawę uporządkowania
wjazdu przed szkołą w Zajezierzu. Do wypowiedzi odniosła się Pani Anna Kowalczyk, która
stwierdziła, ze faktycznie należy coś zrobić z tym wjazdem, bo teren przed szkołą
bezsprzecznie wymaga utwardzenia i uporządkowania. Następnie głos zabrał Pan Wójt, który
poinformował, że 3 krotnie podejmował kroki zmierzające do uporządkowania statusu drogi
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do cmentarza w Zajezierzu, niestety po rozmowie z notariuszem uzyskał informację, że nie
ma takiej możliwości, aby uregulować stan prawny tej drogi, ponieważ nie uda się zebrać
wszystkich właścicieli działek w jednym miejscu. Następnie poinformował radnych o
końcowym etapie wymiany wodomierzy. W związku z tym ujrzało światło dzienne wiele
nieprawidłowości. Są sytuacje, że od dwunastu lat nie było odczytów za wodę, wiele
odbiorców nie ma podpisanych z gminą umów na dostarczanie wody. Wszystkie te sprawy
wyszły tylko dlatego, że zatrudniono osobę z zewnątrz, niezależną. Rachunki za wodę są na
poziomie 3-5 tysięcy i więcej. Następną nieprawidłowością było płacenie zaliczkowe, nie ma
takiej możliwości, żeby mieszkańcy mogli dokonywać płatności zaliczkowych, płatność jest
za fakturę, natomiast wpłacane zaliczki będą zwracane. Przy wymianie wodomierzy są
jeszcze problemy związane z cenami wodomierza, ponieważ niektóre gospodarstwa domowe
mają większe i droższe wodomierze, które kosztują około 1500 zł. Pan Wójt zastanawia się
jak rozwiązać ten problem, bo standardowo gmina zakłada mniejsze i tańsze. Pan Wójt uciął
wszelkie plotki dotyczące ośrodka zdrowia w Sieciechowie. Nie ma mowy o jego likwidacji,
a wręcz odwrotnie gmina czyni wszelkie starania, aby polepszyć obsługę mieszkańców w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Ponieważ Komisja Budżetu i Gospodarki Gminy
wybiera się do szkoły w Słowikach Pan Wójt zwrócił się do członków Komisji z prośbą, aby
porozmawiali z Panią Dyrektor i zwrócili uwagę, że nie łączenie las, a głównie chodzi tu o
lekcje W-F skutkuje dodatkowymi kosztami, które rocznie wynoszą 8 000 zł. Następnie Pan
Wójt zwrócił się z apelem do radnych i sołtysów o większe zaangażowanie w realizację
inwestycji z funduszu sołeckiego. Głos zabrał Pan Mirosław Szewc, który odniósł się do
wypowiedzi Pana Wójta w związku z wymianą wodomierzy. Podczas zakładania
wodomierzy, jeżeli właściciel większy wodomierz, to do ceny standardowej musiał dopłacić
różnicę i teraz gmina powinna postąpić podobnie. Głos zabrał Pan Przewodniczący, który
poinformował radę o piśmie Ministra Administracji i Cyfryzacji w związku z uchwałą Rady
Gminy w sprawie zmiany nazwy miejscowości Stare Słowiki, Nowe Słowiki i SłowikiFolwark. Minister Administracji i Cyfryzacji zwrócił się z prośbą o zaopiniowanie uwag i
propozycji zmian w nazwach Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych. Taką
opinię Rada powinna wydać. Pan Przewodniczący zaproponował, aby pozytywnie
ustosunkować się do sugestii Komisji i udzielić odpowiedzi. Głos zabrał Pan Marek Chołuj,
który zwrócił się z zapytaniem, czy coś wiadomo na temat budowy nowego sklepu w
Zajezierzu. W odpowiedzi Pan Przewodniczący poinformował, że firma ma problemy z
uzgodnieniami zjazdu z drogi krajowej. Zaapelował do radnych i sołtysów o większe
zaangażowanie w wykorzystanie i realizację funduszu sołeckiego. Głos zabrała Pani
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Skarbnik, która poprosiła o wyrozumiałość i o ponowne umożliwienie spisania liczników, bo
pracownicy gminy starają uporać się z bałaganem i uporządkować pewne sprawy. Głos zabrał
Pan Wójt, który poinformował, że to, że Pani doktor przeszkadzają dzieci, to nie powód, żeby
przenosić przedszkole, za tym idą ogromne koszty na które gminę nie stać. Pan Wójt odniósł
się również do budowy parkingu przed szkołą w Zajezierzu, czy w pełni będzie to inwestycja
przemyślana, bezpieczna dla dzieci i potrzebna, skoro obok szkoły jest nowo wybudowany
parking. Zdaniem Wójta należy utwardzić teren jedynie do wjazdu samochodów
dostawczych, a nie budowa parkingu. Pan Przewodniczący zakończył krótką dygresją, aby
być dobrej myśli, bo następny rok jest rokiem wyborczym i Wójt z pewnością będzie
realizował wszystkie postulaty.
Ad. 10. Zamknięcie obrad. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Pan Przewodniczący
zarządził zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Mirosława Pachocka
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Kazimierz Mastalerz
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