PROTOKÓŁ Nr XV/2019

z obrad XV Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 12 grudnia 2019 r., która odbyła się w
Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz. 10.00
Skład Rady – 15
Obecnych według listy obecności – 13
Nieobecni : Małgorzata Lipka – Bartosik
Dorota Mianowicz
Ponadto na Sesję Rady Gminy przybyli: Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne, Pani
Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, Pan Marcin Gręda – Zastępca Wójta, Pan Janusz
Chaber – Kierownik ZGK w Sadownem i Pani Ewa Piórkowska – Dyrektor GOK w Sadownem.

Do punktu pierwszego porządku obrad:
Pan Tomasz Szymanik – Przewodniczący Rady Gminy - przywitał wszystkich zebranych i
rozpoczął obrady XV Sesji Rady Gminy Sadowne. Proszę o zalogowanie się do systemu i
potwierdzenie obecności. Czy ktoś chce wnieść zmiany do porządku obrad?
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Pan Waldemar Cyran – proszę o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie
uchylenia uchwały Nr XII/68/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 sierpnia 2019 roku w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadnia pod
nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4205W /Sadowne – Morzyczyn wraz z
rozbudowa mostu na rzece Wielącz” i kolejnej uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadania pod nazwą „Zakup pieca
olejowego w budynku przy ul. Kościuszki 74 w Sadownem”
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Do punktu drugiego porządku obrad:
P o r z ą d e k o b r a d:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami.
4. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania,
b) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
c) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sadownem,
d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
e) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
f) w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
właścicieli
nieruchomości
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym,
g) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz
warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
składanej przez właściciela nieruchomości,
h) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/103/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 14
lipca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
i) w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/68/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 29
sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Węgrowskiemu na realizację zadnia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi
powiatowej nr 4205W /Sadowne – Morzyczyn wraz z rozbudowa mostu na rzece
Wielącz”
j) sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację
zadania pod nazwą „Zakup pieca olejowego w budynku przy ul. Kościuszki 74 w
Sadownem,
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k) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata
2019-2030
l) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2019 r.
5. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.
6. Przyjęcie protokołu z obrad z XIV Sesji Rady Gminy.
7. Zamknięcie obrad.
Do punktu trzeciego porządku obrad:
Pan Waldemar Cyran – 8.11.2019 r. ogłosiliśmy przetarg na odbiór odpadów komunalnych,
22.11.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert, byliśmy jedną z pierwszych gmin, która ogłosiła
przetarg. Wpłynęły 3 oferty, najkorzystniejsza wpłynęła od ZGK w Stoczku na kwotę
1 422 262,00 zł , najdroższa wynosiła 1 710 000 zł. Mieliśmy dylemat co z tym zrobić, żeby
zminimalizować koszt odbioru odpadów naszym mieszkańcom. Ogłosiliśmy drugi przetarg na
okres 8 miesięcy, wpłynęły 3 oferty najkorzystniejsza była z ZGK w Stoczku na kwotę
735 798,90 zł. 27.11.2019 r. dokonaliśmy odbioru I etapu inwestycji budowa świetlicy
wiejskiej w miejscowości Zarzetka. Wartość robót 169 566,26 zł. 5.12.2019 r. podpisaliśmy
umowę w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim o dofinansowanie na przebudowę drogi
gminnej Złotki –Kolonia Złotki. Złożyliśmy wniosek w sprawie dofinansowania przebudowy
drogi gminnej Sadoleś – Płatkownica, długość odcinka 600 m. Zakończyliśmy inwestycję
„Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Morzyczyn Włóki. Wartość inwestycji
547 377,06 zł. Otrzymaliśmy pomoc finansowa z Sejmiku Województwa Mazowieckiego w
wysokości 30 000 zł na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Sadownem. W ramach
otrzymanych środków zostanie zakupione: 8 radiotelefonów, 3 prądownice niskociśnieniowe,
21 węży tłoczonych i 14 węży strażackich. 23 grudnia planujemy złożyć wniosek w ramach
Mazowieckiego instrumentu aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020. Wpłynęło 10 wniosków
od Rad Sołeckich wybierzemy 5 zadań i złożymy wniosek o dofinansowanie.
Pan Tomasz Szymanik – udzielam głosu Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Sadownem.
Pan Janusz Chaber – witam państwa na poprzedniej sesji zostałem państwu przedstawiony
jako nowy kierownik ZGK i w związku z tym chciałbym państwa poinformować o tym czym
się zajmujemy, bo może to być dla państwa interesujące. ZGK zajmuje się dostawą wody,
odbiorem śmieci i utrzymaniem dróg. Trzeba myśleć o modernizacji SUW w Ociętem i trzeba
dostawić jeden zbiornik retencyjny, dobrze było by, żeby projekt powstał w 2020 r. Jeśli
chodzi o SUW w Złotkach jest to nowa stacja są tam duże możliwości do wykorzystania
wody. Są projekty dobudowy sieci wodociągowej i wykorzystania zasobów wody ze Złotek i
zasilania północnej cześć gminy. Straty na sieci sięgają 40%, zdefiniowaliśmy źródła tych
strat, jedna to płukanie sieci, większa kontrola nad zużyciem wody z hydrantów i dlatego
zaczęliśmy akcję plombowania hydrantów. Od przyszłego roku zaczynamy akcję wymiany
wodomierzy bo działają one wadliwie i pomiar wody jest nierzetelny. Jeżeli chodzi o ścieki
oczyszczalnia funkcjonuje ponad 10 lat. Mamy operat wodno - prawny na około 1600
mieszkańców, my mamy podłączone dużo mniej mieszkańców. Jeszcze około 1000
mieszkańców możemy dołączyć. Podstawowym problemem, którym chcemy się zająć to
ograniczenie kosztów eksploatacji. Mamy dużo tłuszczy w sieci , myślę, że będziemy musieli
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przeprowadzić kontrolę separatorów w obiektach gastronomicznych. Jeżeli chodzi o
sprzątanie dróg robimy to na bieżąco.
Pan Ryszard Decyk – w ilu procentach jest wykorzystywana nasza oczyszczalnia?
Pan Janusz Chaber – w 60%
Pan Jarosław Popławski – w jakim procencie świadczycie usługi dla gminy.
Pan Janusz Chaber – świadczymy usługi na rzecz mieszkańców odbiór ścieków i dostarczanie
wody, usługi na rzecz gminy utrzymanie dróg. Musiał bym to dokładnie przeliczyć ale
dodatkowe wynoszą około 5% pozostałe 95%.
Pani Irena Dębkowska – czy jest szansa, żeby z naszych drzew i słupów pozrywać stare
ogłoszenia?
Pan Janusz Chaber – nie widzę przeszkód w ciągu tygodnia zostaną usunięte.
Do punktu czwartego porządku obrad:
a) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania,
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b) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za
pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
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c) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sadownem,
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Pani Jadwiga Gutowska – był pracownik GOPS u tego pana, ale go nie zastał z opinii
środowiska wynika, że on tam nie mieszka tylko pojawia się czasowo, będziemy to
monitować.
Pani Irena Dębkowska – czy ten pan przyszedł do pani po jakąś pomoc?
Pani Jadwiga Gutowska – do końca nie wiem po co, wyjaśniłam jakie powinien złożyć
dokumenty ale on takich dokumentów nie złożył. Nie da się załatwić sprawy bez
współpracy.
Pan Waldemar Siwiecki – dzielnicowy – jeżeli jest to się zamyka, albo go nie ma.
Bardzo trudno jest skontaktować się z ta osobą i ustalić jakiej potrzebuje pomocy.
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d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
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Pani Anna Rukat – ostatnia podwyżka była w 2015 roku, proponowana zmiana jest o 10 %
każdej stawki podatku.
Pan Jarosław Popławski – skąd ta podwyżka o 10 % ?
Pan Tomasz Szymanik – taka była propozycja poddana pod dyskusję na komisji i taka stawka
została wypracowana.
Pan Jarosław Popławski – mamy stawki porównywalne do sąsiedniej gminy Łochów i to jest
gmina miejska, a my jesteśmy gminą wiejską. Skąd ta kwota, czy brakuje w budżecie gminy?
Pan Tomasz Szymanik – jeżeli chodzi o podatki ludźmi jesteśmy równymi, jeżeli chodzi o
dochodowość tu poproszę panią skarbnik.
Pani Anna Rukat – w Obwieszczeniu Ministra stawka nie ma rozgraniczenia na gmin wiejskich,
czy miejskich, jest ona jednakowa.
Pan Jarosław Popławski – idą w górę podatki, śmieci , energia, czy emeryci to wytrzymają?
Pan Waldemar Cyran – czy gminie Sadowne potrzebne są pieniądze?, tak. Ile wynosi inflacja?
Wszyscy jesteśmy mieszkańcami i wszyscy jesteśmy podatnikami i to podwyższa nasze
wydatki. Gdybyśmy podnosili te podatki sukcesywnie, nie było by dzisiejszej podwyżki o 10%.
Pan Marek Gajewski – podwyżkę tego podatku odczują głównie przedsiębiorcy, przez 5 lat
tego podatku nie podnosiliśmy i teraz trzeba podnieść rękę i zagłosować.
Pan Waldemar Cyran – wiem jak przedsiębiorcom jest trudno wypowiadać się na temat
podwyżki podatku. Dziękuję radnemu za ten rozsądny głos. Nie chcemy przedsiębiorcom
wkładać ręki do kieszeni i zabierać im. Rząd się przedsiębiorców nie pytał, a podwyższył płacę
minimalną. W tym tygodniu wpłynęła dotacja, zwrot kosztów budowy targowiska. Dziś mówi
się, że od września będzie podwyżka dla nauczycieli o 6%, której nie ma w budżecie.
Pani Bożena Rodź – jeżeli nie podnosimy podatków zmniejsza się subwencja ze strony
państwa. Subwencje dla szkół niepublicznych są małe, jeżeli nie będą rosły będzie problem z
zatrudnieniem nauczycieli.
Pan Waldemar Cyran – jesteśmy po kontroli RIO, która zaleciła nam kontrolę przedsiębiorców
z zakresu złożonych deklaracji.
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d)

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
Pan Waldemar Cyran – uchwała dotyczy wydzierżawienia 1m² powierzchni na której jest
postawiona skrzynka przekaźnikowa.
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e)

f) w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
właścicieli
nieruchomości
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kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym,
Pan Waldemar Cyran – sytuacja jest katastrofalna, na wszystkich zebraniach sołeckich
informowałem mieszkańców, że te podwyżki będą.
Pan Tomasz Szymanik – propozycja stawek jest 20 zł mieszkańca. 60 zł to stawka dla
mieszkańca, który deklarował segregację śmieci ale tego nie robił.
Pan Waldemar Cyran – wszystko jest wynikiem ustawy, która weszła w życie we wrześniu tego
roku.
Pan Tomasz Szymanik – proponujemy zniżkę 1 zł dla mieszkańca, który deklaruje
kompostowanie śmieci i sami gospodaruje swoimi śmieciami.
Pan Jarosław Popławski – ja nie mogę sobie darować, że musimy płacić kwotę narzuconą nam
przez firmy. Panie wójcie warto zajrzeć do ustawy jest tam taki zapis, który mówi, że możemy
powołać spółkę.
Pan Waldemar Cyran – ja bym był ostrożny używać terminu „nie musimy”. Szanowni państwo
ta cena, którą proponują nam firmy obejmuje koszty transportu, zatrudnienia pracownika. Żeby
nasz ZGK przekształcić i dosprzętowić, to koszt kilku milionów złotych. Takiego zadania nie
mamy zabezpieczonego w budżecie. Mamy radcę prawnego, który w tym temacie nas wspiera.
Pan Janusz Pągowski – mecenas – na dzień dzisiejszy w Gminie Sadowne nie ma tzw. in hous.
ZGK w Sadownem, nie może stanąć do przetargu. Oczywiście, taka możliwość teoretycznie
istnieje. ZGK musiał by zebrać odpowiedni sprzęt, rozwinąć swoją działalność, oczywiście taka
możliwość teoretycznie istnieje tylko nie oznacza to, że było by to taniej. Nie wiem skąd pan
to kalkuluje, ten zakład mógłby być na plusie, mógłby być na minusie.
Pan Jarosław Popławski – warto pochylić się nad kalkulacją bo pieniądze, które zainwestujemy
w spółkę, wrócą do naszej gminy , zatrudnimy ludzi z terenu naszej gminy. Ja się nie zgadzam.
Zwracam się do radnych, żeby się pochylili na tematem.
Pan Waldemar Cyran – proszę przekonać kolegów i koleżanki radne do tego pomysłu.
Pan Janusz Chaber – ja swojego casu robiłem rozeznanie w sprawie przekształcenia ZGK na
Spółkę, przeciętny wzrost na wodzie i ściekach to wzrost o 8 % dla spółki Kapitałowej 20 %
Pani Irena Dębkowska – obecny przetarg jest ogłoszony do sierpnia i wynosi 20 zł od osoby.
Panie radny niech pan założy firmę i stanie do przetargu i obsługuje naszą gminę.
Pan Jarosław Popławski – drodzy radni proszę żebyście zapoznali się z ustawą.
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Pan Janusz Pągowski – drodzy państwo, żeby uporządkować dyskusję musimy kierować się
tym,co było ustalone w przetargu, koszty musza się bilansować. Pan radny proponuje pan
rewolucje przekształcenia ZKG, nie jest to poparte żadnym kosztorysem jest to pomysł nie
poparty żadnym konkretem. W każdej gminie jest problem wysokich opłat za śmieci.
Pan Marcin Gręda – obecnie nie ma możliwości, żeby ktoś zadeklarował, że nie będzie
segregował śmieci, kontrolę będzie przeprowadzała firma odbierająca. Ustawa umożliwia
Radzie Gminy zastosowanie zniżki dla osób, które będą deklarowały, że maja kompostownik.
Jeżeli ktoś zadeklaruje kompostownik, nie będzie mógł oddawać bio odpadów na RIPOK.
Pan Jarosław Popławski – było powiedziane, że przekształcenie ZGK to ogromne koszty, to ja
przytoczę jakie roczne koszty poniesie gmina 1 400 000 zł.
Pan Marcin Gręda – pan się odnosi do kalkulacji rocznej, a my mamy doświadczenie, że firma
obniżyła kalkulację i dała niższa cenę w drugim przetargu.
Pan Tomasz Szymanik – odnośnie 1 zł zniżki za posiadanie kompostownika taka stawka została
wypracowana, proponuję zastanowić się nad tym na przyszłość, skoro dotujemy do ścieków
2,45 zł do m³ , to może należy zwiększyć zniżki.
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g) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz
warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
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odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
składanej przez właściciela nieruchomości,
h)

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/103/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 14 lipca 2016 r.
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w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,

i) w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/68/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 sierpnia 2019
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na realizację zadnia
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pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4205W /Sadowne – Morzyczyn
wraz z rozbudowa mostu na rzece Wielącz”

j) sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na
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realizację zadania pod nazwą „Zakup pieca olejowego w budynku przy ul.
Kościuszki 74 w Sadownem,
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f) k) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata
2019-2030
25

l) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2019 r.
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Do punktu piątego porządku obrad

Pani Małgorzata Zyśk – chcę wyjaśnić zmiany w uchwale budżetowej dotyczące inwestycji z
powiatem. Uchwała dotycząca inwestycji miała charakter roczny i na koniec roku trzeba ją
wycofać, na początku następnego roku trzeba będzie podjąć uchwałę i wprowadzić inwestycję
do budżetu.
Pan Ryszard Decyk – korzystając z obecności pani radnej przypominam o konieczności
remontu drogi powiatowej Morzyczyn – Prostyń.
Pan Tomasz Szymanik – na terenie Płatkownicy działa zakład Energetyczny i była prośba,
żeby droga po wykonaniu inwestycji była w takim stanie jak przed inwestycją, została
zostawiona zdewastowana. Na odcinku drogi Kolonia Gać jest duża dziura w asfalcie.
Pan Waldemar Cyran – taka inwestycja toczyła się na odcinku drogi Sojkówek – Sadoleś i
tam wykonawca przywrócił drogę do stanu użyteczności.
Pan Janusz Kibart - na odcinku drogi Sadowne – Morzyczyn miało być przeprowadzone
odkrzaczanie i nie zostało to zrobione. Jest teraz objazd przejazdów kolejowych i droga ta jest
bardzo uczęszczana. Proszę, żeby się tą drogą zainteresować.
Pan Marek Gajewski – droga powiatowa do Wilczogąb też jest bardzo zakrzaczona, przy
drodze są 3 drzewa, które stanowią poważne zagrożenie.
Pani Izabela Wasielewska – proszę, żeby zwrócić uwagę na drzewo stanowiące zagrożenie
przy przystanku w Morzyczynie.
Pan Zbigniew Kłósek – czy w projekcie budżetu powiatu jest ujęty chodnik na Sokółce?
Pani Małgorzata Zyśk – tak jest ujęty, co do dróg powiatowych dostałam odpowiedź, że drogi
w naszej gminie są najlepsze w powiecie i teraz trzeba zając się innymi.

Do punktu szóstego porządku obrad

Pan Jarosław Popławski – na ostatniej sesji zgłosiłem wniosek formalny, który nie został
przegłosowany i nie ma zapisu w protokole.
Pan Tomasz Szymanik – po sesji odsłuchałem nagranie, zgłosił pan wniosek formalny, które
treści pan nie wypowiedział bo głos został udzielony innej osobie, później udzieliłem panu
głosu, ale pan już wniosku nie powtórzył.
Pan Janusz Pągowski – jeżeli chodzi o dostarczanie radnym metariałów sesyjnych jest to
wniosek o zmianę statutu, wniosek formalny dotyczy przebiegu sesji Rady Gminy.
Pan Tomasz Szymanik – chciałbym wrócić do punktu sprawy różne i na podstawie pana
wniosku stworzyliśmy oświadczenie dla radnych z informacją w sprawie przesyłania
materiałów w formie mailowej.
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Do Rady Gminy wpłynęło pismo z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grabinach w sprawie
prośby o nie wynajmowanie budynku znajdującego się na placu szkolnym. Pismo to wpłynęło
również do wójta.
Pan Waldemar Cyran – budynek jest w bardzo złym stanie technicznym, nie ma podłóg,
sufitów trzeba tam włożyć bardzo duże pieniądze, żeby nadawał się do użytku.
Pan Zbigniew Kłósek – moim zdaniem ten budynek się nadaje się do remontu.
Pan Tomasz Szymanik – kolejna sprawa to wniosek w sprawie wydania pozwolenia
regulaminu strzelnicy.
Pan Marcin Gręda – wniosek został skierowany do wójta, został rozpatrzony i sprawa jest w
toku.
Pan Tomasz Szymanik – wpłynęło podanie od mieszkańców Zalesia w sprawie postawienia
znaków ograniczenia prędkości.
Pan Waldemar Cyran – na poszczególne odcinki już zostało zrobione zlecenie, zajmiemy się
pozostałymi.
Pan Tomasz Szymanik – kolejne pismo od Zarządu OSP w Zieleńcu w sprawie
dofinansowania budowy świetlicy.
Pan Janusz Kibart- skoro budowa została zaczęta to dokończymy, nie jesteśmy w stanie
powiedzieć kiedy.
Pan Jarosław Popławski - OSP w Zieleńcu włożyło duży wkład, żeby ta straż tam postała.
Dużo naszej pracy, czasu i sprzętu, którego nie jesteśmy w stanie oszacować. Mówicie, że
trzeba to zrobić, czy to będzie ta kadencja wójta. Myślę, że nad budżetem można jeszcze
popracować.
Pan Tomasz Szymanik – w projekcie budżetu tych środków nie ma. Projekt budżetu został
wysłany do RIO. Jeżeli pojawią się środki w budżecie to zrealizujemy.
Pan Jarosław Popławski – rozmawialiśmy o dokończeniu tej budowy dużo wcześniej.
Wszyscy zgodnie mówili, że zróbcie dokumenty to zrobimy. Ja mam wrażenie, że to ze strony
radnych i wójta jest to atak na moją osobę. Co innego mówimy na komisjach, co innego
mówimy na sesjach.
Pan Ryszard Decyk – ja się nie zgadzam z tym, że na Zieleńcu się nic nie robiło. Inne
miejscowości patrzyły z zazdrością na Zieleniec, na Zieleniec złożono wniosek o
dofinansowanie do LGD, zrobiono nakładkę. Inne miejscowości też chcą. Jest fundusz
sołecki, czy przeznaczyliście środki na ten budynek? W naszej miejscowości zbieraliśmy 2
lata na remont świetlicy. Na ostatniej sesji było zdjęcie psa i stada baranów umieszczone na
Feacebooku, trzeba się zastanowić i swoje postępowanie zmienić. Uważam, że należy się
wam pomoc tylko zobaczymy jak tych środków będzie starczało, ale przede wszystkim wola
współpracy z radą.
Pan Kłósek – ja podzielam zdanie pana Decyka, nie zgodzę się z tym, że Zieleniec został
pominięty, dostaliście środki z LGD, zrobiliśmy nakładkę.
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Pan Jarosław Popławski – jeżeli taki ma być odwet na mojej osobie, to ja się zrzeknę bycia
prezesem OSP w Zieleńcu.
Pan Tomasz Szymanik – proszę nie odbierać tego personalnie, nie jest wolą Rady utrudniać
panu, dokumenty zostały uzupełnione, myślę, że trzeba to dokończyć. Mamy dużo zaczętych
inwestycji, które trzeba dokończyć.
Pan Waldemar Cyran – ta świetlica będzie dokończona. Nie rozumiem postępowania
sołectwa, jeżeli mówicie, że cieknie dach, a później robicie inną inwestycję. To jest kolejny
rok, że wy nie myślicie o tej inwestycji, a przychodzicie po środki z budżetu gminy. To się
nazywa współpraca. Te argumenty o których pan mówi, że jest to polityka prowadzona
przeciwko radnemu jest nieprawdą, to nie ma miejsca na tej sali. Nie będzie na tej sali
polityki przeciwko radnemu, my nie robimy tego dla radnego tylko dla mieszkańców. Chce
pan powiedzieć, ż e środki dostają ci co przychodzą do wójta. Tego na tej Sali nie ma i nie
będzie, ta świetlica będzie dokończona.
Pan Jarosław Popławski – to, że nie inwestujemy środków sołeckich w świetlicę to decyzja
mieszkańców.
Pan Tomasz Szymanik – wola rady jest, żeby tę świetlicę dokończyć tylko nie wiemy kiedy,
może w kolejnym roku, proponujemy przekazać fundusz sołeckich na ten cel.
Pan Waldemar Cyran – jeżeli są potrzebne środki na doraźne zabezpieczenie, żeby nie ciekło
po ścianie, to te środki się znajdą.
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Do punktu siódmego porządku obrad
Pan Tomasz Szymanik – podziękował za przybycie i udział w obradach, zamknął posiedzenie
XV Sesji Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Protokolant:
Anna Stawiarz

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Szymanik
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