Protokół Nr X/2015
z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk
w dniu 10 września 2015r.
Ad 1. Pani Przewodnicząca Rady Gminy Aneta Żurowska o godz. 10 otworzyła obrady sesji
.Powitała radnych , Wójta Gminy, panią Skarbnik, panią Sekretarz, radnych powiatowych
, Prezesa LGD Cezarego Nowek , dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych,
sołtysów i zaproszonych gości. Stwierdziła ,że na sali obrad jest 13 radnych, dwoje
radnych ( Ewa Ofiara , Bogdan Wójcik) jest nieobecnych , nieobecność ta jest
usprawiedliwiona.
Ad.2. Pani Przewodnicząca odczytała porządku obrad :
Porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z VIII i IX Sesji Rady Gminy.
Konsultacje i informacje związane z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w ramach inicjatywy LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
5. Komunikaty i informacje :
- Przewodniczącej Rady
- Przewodniczących stałych Komisji Rady
6.Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Zapytania , interpelacje i wnioski radnych.
9. Odpowiedzi Wójta na zapytania , interpelacje i wnioski.
10. Odczytanie uchwały RIO Nr Ra.264.2015 w sprawie przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2015r.
11. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze.
12. Informacja o ocenie Zasobów Pomocy Społecznej dla gminy Jedlińsk.
13. Podjęcia uchwał w sprawie:
A) wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 – projekt nr
1
B ) wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015 rok – projekt nr 2
C) w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Jedlińsk– projekt nr 3
D) w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych dotyczących pomników przyrody
w miejscowości Wsola , gmina Jedlińsk – projekt nr 4
14. Sprawy różne
15.Zamknięcie X Sesji Rady Gminy Jedlińsk
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I poprosiła radnych o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 13 głosami za przyjęła porządek obrad.
Głos zabrała Dyrektor Szkoły w Bierwcach i w imieniu Radnej Ewy Ofiary zaprosiła na
„Jarmark Ludowy” a w imieniu własnym i społeczności szkolnej zaprosiła na uroczyste
nadanie imienia Szkole Podstawowej w Bierwcach.
Głos zabrała Wójt Gminy Pan Kamil Dziewierz i poprosił zebranych o uczczenie pamięci
Pani Mari Bartuli minutą ciszy .
Ad.3. Przystąpiono do przyjęcia protokołu i VIII i IX sesji
Rada Gminy w obecności 13 radnych – 12 głosami za i 1głosem wstrzymującym się
przyjęła protokoły z VIII i IX sesji.
Ad. 4. Pani Przewodnicząca Aneta Żurowska podziękowała za przybycie i oddała głos
Prezesowi Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Panu Cezaremu Nowek.
Pan Prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” przedstawił
prace związane ze stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2015-2020,
które umożliwią pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji,
wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru oraz przyczynią
się do poprawy życia mieszkańców.
Głos zabrał radny Powiatu Radomskiego Pan Marian Wikło pogratulował: imprezy
dożynkowej, gazetki „Panorama Jedlińska” oraz zacytował fragment wiersza.
Pani Przewodnicząca Rady Gminy ogłosiła 10 minut przerwy.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Panu Tomaszowi Michalcowi członkowi Zarządu
OSP w Wielogórze , który poinformował ,że w Domu Strażaka na Wielogórze mieści się
obwodowa komisja wyborcza i teoretycznie jest to lokal przystosowany dla potrzeb osób
niepełnosprawnych a praktycznie lokal ten nie spełnia wymogów dla osób
niepełnosprawnych ( nie ma podjazdu).
Pani Sekretarz Urzędu odpowiedziała, że właścicielem budynku jest Ochotnicza Straż
Pożarna i gmina nie może inwestować w budynek , który nie należy do gminy. Natomiast
gmina bardzo chętnie przyjmie ten budynek do majątku gminy.
Pani Sekretarz poinformowała ,że gmina nie ma obowiązku by wszystkie lokale wyborcze
były przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Kierownik referatu administracyjnego Pani Bronisława Mularska wyjaśniła, że na
wyposażenie lokalu wyborczego gmina ma 140 zł .
Pani radna Agata Nowakowska zwróciła uwagę, że jest błąd w obwieszczeniu Wójta
Gminy które informuje ,że lokal wyborczy na Wielogórze jest przystosowany dla osób
niepełnosprawnych.
O godzinie 11.30 na sale obrad sesji przybył radny Bogdan Wójcik

2

Ad. 5 Pani Przewodnicząca Rady poinformowała o korespondencji jaka wpłynęła do Rady
Gminy od ostatniej sesji a w szczególności:
- pismo z Bierwiec z przedszkola „Leśni Czarodzieje”
- pismo z Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego odnośnie dowozu dzieci
do szkół.
- pismo od Stowarzyszenia „Rak” dotyczące współpracy dot. projektu.
- Rada Gminy wystosowała pismo do Wójta i do Pani Sekretarz odnośnie dekretacji pisma
dotyczącego remontu Urzędu Gminy.
- Pani przewodnicząca nie otrzymała odpowiedzi na pismo skierowane do Wójta z dnia
24.07. 2015r.
- Rada otrzymała pismo z sołectwa Jankowice
wielofunkcyjnego z placem zabaw.

z prośbą o budowę boiska

- zestawienia z Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej dotyczącego Święta
Plonów i Wesela Jedlińskiego ( wydatki).
- pismo od Stowarzyszenia Rozwoju i promocji Gminy Jedlińsk „Innowacyjny Jedlińsk „
odnośnie dzierżawy gruntów pod turbiny wiatrowe dotyczące odszkodowań.
- wniosek od Pana Wójta o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
- pismo od mieszkanki Piastowa Pani Katarzyny Ziętek dotyczące dowozu dziecka
niepełnosprawnego do szkoły.
- Rada dostała pismo od Wojewody Mazowieckiego Pana Jacka Kozłowskiego dot.
częściowej zmiany Uchwały studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Bierwce.
- pismo od Pana Sebastiana Zawionka z prośbą o pomoc w przeprowadzce .
- pismo z RIO o uchylenie Uchwały dot. niepublicznych przedszkoli.
- z Rady były wysłane pisma do Wojewody Mazowieckiego i Pani Prezes Rady Ministrów
dotyczące suszy.
- pismo od Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego dot. elewacji
w szkole w Ludwikowie.
Pani Przewodnicząca Rady w imieniu przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej Ewy
Ofiary odczytała protokół z posiedzenia wyjazdowego . Komisja Stwierdziła ,że wszystkie
placówki są dobrze przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016.
Głos zabrała radna Pani Agata Nowakowska i odczytała protokół Komisji Rewizyjnej,
której Przewodniczącym jest pan Bogdan Wójcik. Komisja miała wyjazdowe posiedzenie
w Publicznej Szkole Podstawowej w Bierwcach. Celem posiedzenie było sprawdzenie
przygotowania placówki do nowego roku szkolnego.

3

Pan Przewodniczący Komisji Gospodarki i Środowiska Pan Dariusz Lipiński odczytał
protokół z posiedzenia Komisji .
Następnie głos zabrał Pan Henryk Krzak, który zrelacjonował posiedzenie Komisji
Budżetu i Finansów z dnia 08.09.2015r. Komisja szczegółowo zajmowała się
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i zmianami w tegoroczny budżecie .
Pani Agata Nowakowska przewodnicząca Komisji Infrastruktury , Rozwoju i Promocji
odczytała protokół z posiedzenia komisji z dnia 08 września 2015r.
Komisja zapoznała się z: działalnością GKS Drogowiec Jedlińsk, którą przedstawił Prezes
Pan Zygmunt Kobylarczyk
oraz
poddała analizie:
wydatki z rozdziału Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego
za
pierwsze półrocze 2015r. Wszyscy członkowie komisji wnioskowali aby w budżecie na
rok 2016r zmniejszyć kwotę na powyższe działania i aby wynosiła max. 50000tyś.
Obecnie w budżecie w rozdziale Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego
na 2015r jest zaprojektowane 110000tyś.
- imprezy organizowane przez GCKiKF oraz Urząd Gminy w 2015r
- wydatki za pierwsze półrocze 2015 związanych z czyszczeniem rowów i utrzymaniem
dróg na terenie poszczególnych sołectw
- harmonogram czyszczenia rowów na II półrocze w rozbiciu na poszczególne sołectwa
wraz z wstępnym oszacowaniem wyżej wymienionych kosztów.
- zakres i stopnień zaawansowania wykonywanych robót na terenach sołectw w 2015r
- koncepcję budowy tras rowerowych na terenie gminy Jedlińsk.
- materiały dotyczącymi planowanej budowy zbiornika retencyjnego na terenie Gminy
Jedlińsk.
- planowane inwestycje na 2016r w rozbiciu na poszczególne sołectwa
dodatkowo zaopiniowała materiały sesyjne w zakresie tematycznym komisji
oraz zajęła stanowisk
za I półrocze 2015r.

w

sprawie

sprawozdania

z

wykonania

budżetu

W Sprawach bieżących i różnych: członkowie komisji uzyskali pisemną informację na
temat dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2015/2016 od Pani Dyrektor Durak
oraz omówili dalszy etap budowy kanalizacji Wsola –Wielogóra. Przedstawiono problem
dotyczący umiejscowienia przepompowni.
Ad.6 Głos zabrała Pani Anna Kwiecień sekretarz Gminy i poinformowała, że Gmina ma
obowiązek wskazać 1/3 lokali przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. W
ogłoszeniu jakie wyda Wójt Gminy na najbliższe wybory lokal w Wielogórze nie będzie
wskazany jako dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Pani sekretarz wyjaśniła
również , że wszelkie pace związane z przebudową budynku wymagają opracowania
projektu budowlanego .
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Pan Kamil Dziewierz Wójt Gminy powitał wszystkich zebranych i wyjaśnił, że na sesję
Rady Gminy są zapraszani kierownicy referatów Urzędu Gminy i w sprawach
szczegółowych będą udzielać odpowiedzi radnym.
Pan Wójt poinformował , że od ostatniej sesji zostały zakończone następujące inwestycje:
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Ludwikowie została
termomodernizacja budynku (ocieplenie, elewacja, remont dachu).

zakończona

- w Zespole Szkół Publicznych we Wsoli przebudowano kotłownię z węglowej na gazową.
- zakończono budowę drogi w Klwatce Szlacheckiej -1000 m , i w Klwatach 640 m
- została wydana gazetka Panorama Jedlińska
- tablice informacyjne dla sołtysów dla sołectw będą wykonane przez pracowników ZGK
.
- odnośnie suszy Wójt powołał komisje składającą się z czterech wykwalifikowanych
osób, które przyjęły około 400 wniosków.
- był nagrany program odnośnie suszy przez TVP agrobiznes na terenie naszej gminy.
- odbyły się dożynki gminne połączone z turniejem sołectw.
- odbył się 25 koncert organowy poświęcony Janowi Pawłowi II.
Pan Wójt wyjaśnił ,że gminę reklamuje się po to aby przyciągnąć inwestorów i zbudować
nowe miejsca pracy.
Pani sekretarz uzupełniła ,że zarząd gminy bazuje na budżecie poprzedniego wójta
i nie wydał nawet złotówki więcej na promocję gminy tylko tyle co zostało zaplanowane.
A promocja gminy jest konieczna po to by gmina się rozwijała.
Ad 7 Głos zabrał Radny Powiatu Radomskiego Pan Dobosz Robert udzielił informacji
odnośnie procedur związanych z suszą. Poinformował również jakie wymogi trzeba
spełnić aby przy nowo wybudowanej drodze mieć wybudowany zjazd na posesję.
Głos zabrała Pani sekretarz Gminy , która stwierdziła ,że przepisy dotyczące suszy są
nieżyciowe dla rolników. W gminie Jedlińsk na 400 wniosków tylko 30% zakwalifikuje
się do pomocy tzn. wykażą straty pow. 30 % ogólnej produkcji.
Głos zabrał mieszkaniec Lisowa, który ma pretensji do wykonawcy drogi odnośnie
swojego wjazdu na posesje i odnośnie figurki , którą Niemcy przestawili nie zniszczyli a
teraz obok jest zbiornik wodny i nie ma dojścia do kapliczki.
Ad.8 Głos zabrał radny Pan Marek Janiec poinformował ,że przepusty przy posesjach
powinny być utrzymywane przez właściciele posesji. Ponadto w gminie Jedlińsk nie było
wyłożonych projektów drogi Jedlińsk – Bartodzieje. Stwierdził brak wjazdów na posesję
to wina projektanta i inspektora nadzoru.
Głos zabrała radna Danuta Kozłowska poruszyła budowę przepustu przy drodze
powiatowej w Piastowie , ponieważ woda z posesji nie ma odpływu.
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Sołtys z Lisowa Pani Aneta Celi poinformowała ,że w związku z budową wjazdów na
posesję zostało złożone pismo z podpisami mieszkańców do Powiatowej Dyrekcji Dróg.
Ad.8 Radny Pan Radosław Langierowicz stwierdził ,że sesja Rady jest miejscem gdzie
problemy należy rozwiązywać a nie wytykać błędy.
Komisja Infrastruktury , Rozwoju i Promocji chce obniżać środki na promocję radny
Langierowicz Radosław jest członkiem tej komisji i składa wniosek oby nie obniżać
środków bo to może się źle skończyć dla gminy.
Radny Langierowicz przypomniał ,że Rada Gminy pełni również funkcję kontrolną i
należy pozwolić coś zrobić a później oceniać.
Odpowiedzi Radnemu R. Langierowiczowi udzieliła Przewodnicząca
Komisja
Infrastruktury , Rozwoju i Promocji Agata Nowakowska i przytoczyła zapisy protokołu z
posiedzenia komisji z dn.08.09.2015r. gdzie członkowie komisji zwrócili się z prośbą, o
analizę efektów zamieszczanych informacji prasowych ponoszonych z rozdziału
Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego i zaproponowali wybranie pisma o dużym
nakładzie i dużym zasięgu np. Echo Dnia, Gazeta Wyborcza.
Wszyscy członkowie komisji wnioskowali aby w budżecie na rok 2016r zmniejszyć kwotę
na powyższe działania i aby wynosiła max. 50 000. Obecnie w budżecie w rozdziale
Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego na 2015r jest zaprojektowane 110 000.
Radni zaproponowali aby w wyniku projektowanych oszczędności w budżecie na 2016r
w rozdziale Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego środki przesunąć na zadania
inwestycyjne.
Radny Pan Łukasz Kurek przypomniał ,że wpłynęło pismo do Pana Wójta i do Rady Gminy
odnośnie zakupu działki pod budowę świetlicy z miejscowości Gutów i nie było
odczytane.
Radna Pani Nowakowska Agata powiedziała, że reprezentuje mieszkańców i ma
obowiązek pisać , pytać i wyjaśniać sprawy które nurtują ludzi.
Na ręce Wójta złożyła interpelację w sprawie wybudowania pochylni i poszerzenia
drzwi wejściowych w Domu Strażaka w Wielogórze aby lokal ten był przystosowany dla
osób niepełnosprawnych oraz w pełni gotowy do przeprowadzenie wyborów do Sejmu i
Senatu w dniu 25 października 2015r.

Radna Pani Agata Nowakowska poprosiła o dokończenia budowy oświetlenia
na ul. w Wielogórze. Chciałaby również uzyskać informacje co do dalszego czyszczenia
rowów na ul .Ceglanej w kierunku lasu oraz na Grabinie. Pani radna Nowakowska Agata
zapytała czy jest możliwe aby przedszkole we Wsoli było otwarte do godz. 17.
Zapytała również, na jaką drogę zostanie złożony wniosek o dofinansowanie przez Gminę
Jedlińsk w programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019. Termin zakończenia naboru wniosków jest do końca października 2015r.
Program przewiduje udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z
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budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy i
remontów dróg powiatowych i gminnych.
W odpowiedzi ze stron Władz Gminy padło zapewnienia, że zostanie złożony wniosek do
końca października 2015 na drogę: Wsola ul. Graniczna –Piastów -Klwaty .
Pan Wójt wyjaśnił, że konieczny jest projekt na budowę linii oświetlenia nie można robić
samowolki.
Pani Anna Kwiecień sekretarz gminy zaapelowała o przegłosowanie Uchwały w sprawie
projektu remontu budynku gminy ponieważ zagraża to życiu pracowników i
interesantów.
Pracownik Urzędu Gminy Pan Michał Surus przedstawił sprawozdanie z wykonanych
prac na terenie Gminy. Wyjaśnił ,że nie można przygotować harmonogramu i ściśle wg
niego wykonywać prace bo w trakcie trzeba będzie wykonać zadania nie cierpiące zwłoki.
Pani Przewodnicząca Rady Pani Aneta Żurowska udzieliła głosu kombatantce Pani
Rajkowskiej która chciała zapytać o pomieszczenie dla Muzeum Ziemi Jedlińska i nadaniu
nazwy ulicy (obwodnica). Pani Przewodnicząca odpowiedziała ,że po starym ośrodku
zdrowia będzie wygospodarowane pomieszczenie dla Muzeum, taki jest plan.
Pan Radny Zbigniew Dobosz chciałby aby na pytania radnych odpowiadał tylko Wójt.
Pani Przewodnicząca RG ogłosiła 5 min przerwy.
O godz. 16.15 wznowiono obrady.
Radny Pan Wójcik Bogdan zasugerował ,że jest wymieniana instalacja oświetleniowa
przez firmę PGE i należałoby z nimi wejść w kontakt aby w ramach ich prac dołączyć jeden
warkocz .
Odnośnie linii 26 miała być przedłużona do Klwatki Szlacheckiej i do tej pory nic się nie
dzieje.
Pan Wójt odnośnie linii 26 wyjaśnił , że była słaba rentowność i linia nie będzie
przedłużona.
Radny Pan Marcin Drewnowski zapytał odnośnie nowego cmentarza w Bierwcach w jaki
sposób to się będzie odbywało. Prosił o wsparcie aby linia autobusowa Bus została
przedłużona do miejscowości Wierzchowiny. Zapytał co dalej z projektem drogi łączącej
gminę Jedlińsk i gminą Stromiec. Złożył wniosek o stworzenie ekipy , która byłaby
odpowiedzialna za utrzymanie poboczy przy drogach gminnych ( oczyścić z gałęzi ażeby
poprawić widoczność).
Radny Pan Henryk Krzak wystąpił z prośbą o umożliwienie przejścia przy krajowej -7.
Następnie zwrócił uwagę ,że przystanki autobusowe przy drodze krajowej są własnością
gminy i należałoby je odnowić. Wystąpił również z wnioskiem aby Wójt wyszedł z
projektem Uchwały która by nakazywała mieszkańcom utrzymaniem drożności rowów
przy swoich posesjach.
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Radny Pan Rędzia Robert zasugerował ,że nie jest zasadne ściąganie mieszkańców na
sesję RG. Radni są przedstawicielami mieszkańców i to oni w ich imieniu zabierają głos.
Radna Pani Aneta Żurowska zasugerowała ażeby wokół kontenerów PCK był zachowany
porządek. Zapytała również kto wyraził zgodę na umieszczenie symbolu raka na jednym
z prywatnych samochodów. Zapytała również czy lista osób do prac interwencyjnych nie
powinna być typowana przez radę. Zleciła przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej
przeprowadzenie dwóch kontroli: - wydatkowanie środków z komisji rewizyjnej i pism
wpływających do urzędu gminy.

Ad 9 Pan Wójt odpowiedział , że od przyszłego roku postara się stworzyć ekipę , która
byłaby odpowiedzialna za utrzymanie czystości rowów przy drogach gminnych.
Odnośnie drogi między Wierzchowinami a gminą Stromiec zostało zawarte
porozumienie.
Ad.10 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska odczytała uchwałę Regionalnej
Izby Obrachunkowej w sprawie przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015r.
Ad.11 Przewodnicząca RG przystąpiła do głosowania nad przyjęciem sprawozdania z
wykonania budżetu za I półrocze. Rada Gminy w obecności 11 radnych – 10 głosami za i
1 głosem wstrzymującym się przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze
2015r.
Ad.12 Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aneta Żurowska przedstawiła informację o
ocenie Zasobów Pomocy Społecznej dla gminy Jedlińsk. Informacja została przyjęta przez
radnych.
Ad.13 Skarbnik Gminy Pani Ilona Starzyńska szczegółowo omówiła projekt uchwały nr 1
i projekt uchwały nr 2
Wice-przwodniczący Pan Henry Krzak przytoczył fragment protokołu z Komisji Budżetu
i Finansów. Zaapelował aby komisja wcześniej była informowana o zmianach w budżecie
a członków komisji poprosił o zagłosowanie za przyjęciem Uchwał Budżetowych .
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt Uchwały nr 1 i poprosiła radnych o
przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 10 radnych – 10 głosami za przyjęła Uchwałę Nr X/48/2015 w
sprawie wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019.
Projekt Uchwały nr 2 odczytała przewodnicząca Rady i poprosiła radnych o
przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 10 radnych – 10 głosami za przyjęła Uchwałę nr X/49/2015 w
sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015 rok .
Projekt Uchwały nr 3 odczytała Pani przewodnicząca i poprosiła radę o przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 10 radnych - 9 głosami za i 1 głosem wstrzymującym przyjęła
Uchwałę nr X/50/2015 w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Jedlińsk .
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Przewodnicząca Rady odczytała projekt Uchwały nr 4 i poprosiła radnych o
przegłosowanie.
Rada Gminy w obecności 10 osób – 10 głosami za przyjęła Uchwałę nr X/51/2015
w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych dotyczących pomników przyrody w
miejscowości Wsola , gmina Jedlińsk.
Ad.14 Radny Dobosz Zbigniew poprosił Panią sekretarz o znalezienie środków na
odmulenie rowów a w szczególności rowu w miejscowości Ludwików – Gryzów.
Pani sekretarz odpowiedziała , że pracę będą wykonywane w zależności na ile starczy
budżetu. Gmina nie jest w stanie wykonać w ciągu jednego roku zaniedbań z przed 20 lat.
Radna Pani Agata Nowakowska zadeklarowała pomoc w przygotowaniu budżetu w
zakresie inwestycji na 2016rok. Poprosiła Wójta o wyznaczenie terminu wspólnego
spotkania.
Pani Przewodnicząca o godz.18-tej zamknęła X sesje Rady Gminy.

Protokółowała
Teodozja Bień
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