
PROTOKÓŁ Nr XL/18
z sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej dnia 13 kwietnia 2018 roku

 

W sesji udział wzięli wszyscy radni.

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:

1. Danuta Lasota – Skarbnik Gminy

2. Leszek Ziółek – Sekretarz Gminy

3. Sołtysi

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.      Przyjęcie  deklaracji w sprawie wyrażenia woli kontynuacji realizacji budowy biologiczno-
mechanicznej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubnice  oraz jej sfinansowania.

4.     Podjęcie uchwał  budżetowych.

5.     Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

6.     Interpelacje i wnioski radnych.

7.     Odpowiedzi na interpelacje.

8.     Wolne wnioski i informacje.

 

 Ad. 1

 

P. Przew. – otworzył sesje i przedstawił proponowany porządek obrad.

P. Skiba – stawiam wniosek aby pkt 2 przenieść na później czyli przed interpelacje.



Wniosek przegłosowano jednogłośnie.

Poprawiony porządek obrad zatwierdzono jednogłośnie.

 

Ad. 3

 

P. Przew.- gościmy dzisiaj Wice Marszałka Pana Marka Szczepanika. Pan Sekretarz będąc w 
poniedziałek na podpisaniu umowy w sprawie fotowoltaiki poprosił Pana Marszalka o wzięcie 
udziału w dzisiejszej sesji i podpowiedzenie nam jakie są możliwości pozyskania finansowania 
kanalizacji. Dziękuję Panu Marszałkowi, że znalazł czas i przyjechała na dzisiejsza sesję. 
Odbyliśmy posiedzenia Komisji i myślę, że część wątpliwości zostało rozwiane.

P. Skiba – wątpliwości to narastają. My opracowując koncepcję techniczna opieraliśmy się na 
kosztorysach. Miało kosztować wszystko 24 mln a teraz to jest nie aktualne. Teraz do samej 
oczyszczalni dodajemy 2 mln a co z resztą? Z czego to weźmiemy? Skok cen jest tak duży, że teraz 
to nie podołamy. Sołtysi się wypowiadali, że ludzie sami robią przydomowe oczyszczalnie. Dojdą 
koszty utrzymania i obawiam się, że gmina Łubnice tego nie udźwignie i upadnie.

Lepiej zakupić ciągnik z przyczepą i samochód i wywozić od ludzi do Pacanowa i Połańca. 
Kosztorysanci robili to 5 lat temu. Teraz to koszt będzie pewnie ze 35 mln i pytam się skąd to 
weźmiemy? Dzisiaj wchodząc w to, to przyszła rada będzie miała dylemat skąd na to wziąć. Każdy 
mówi, że stracimy to co wydaliśmy już i te 2 mln. To jest nic. Nie wydając na oczyszczalnie można 
te środki przeznaczone dać każdemu po 8 tysięcy, 2 tysiące sobie dołoży i zrobi sobie tą 
oczyszczalnię przydomową. Ostatnie zdanie z uzasadnienia, wójt ma upoważnienie do kredytów, 
weźmie kredyt i wepchnie nas w dołek. Była koncepcja żeby były rozmowy z mieszkańcami, co o 
tym myślą, upadła. Czego wy się ludzie boicie? Bójcie się, że jak zostaniecie radnym co ludziom 
powiecie. Nawet nie chcecie rozmawiać ze swoimi wyborcami. Każdy przy ślubowaniu deklaruje 
działanie dla dobra mieszkańców gminy.

P. Klimczak – chyba wszystko zostało powiedziane

P. Bryk – nie wiem skąd ta zmiana w podejściu radnego. Dziwię się Tobie. Wiedziałem, że do tego 
dojdzie. Wtedy kiedy ja ten temat podnosiłem to krytykowaliście mnie. Jednym z tych 
krytykujących byłeś Ty a  teraz takie olśnienie.

P. Skiba – nikt olśnienia nie dostał tylko tak wyszło na przetargu. Dokumentów nie robiłem ja tylko 
urzędnicy. Proces robienia tej dokumentacji trwał zbyt długo.

P. Kwiecień – chciałem tylko przypomnieć – część radnych jest już kilka kadencji. Pytaliśmy 
przecież specjalistów, ekonomiczniej było żeby na części gminy zrobić oczyszczalnie przydomowe 
a reszta kanalizację tradycyjną, w tej chwili mówić, że tyle to trwało. Taki był czas niezbędny na 
pozyskanie wszystkich zgód i pozwoleń. Panie Marszałku chodzi o to żeby znaleźć jeszcze jakieś 
dofinansowanie do tej inwestycji.

P. Skiba – pierwszy strzał to dostaliśmy jak dofinansowanie spadło z 3 mln na 2 mln. Teraz to 
dążmy do tego żeby zrobić przydomowe i niech sobie wywożą gdzie chcą. Zrobić zebrania na 
wsiach co chcą przydomowe czy nitkę?



P. Świerk – u nas już dużo zrobiło przydomowe a ci co zostali jak będą dużo płacić to będą 
przeklinać.

P. Bryk – bawimy się w proroków. Zasadnicze pytanie do Pana Marszałka. Konkretnie odzyskanie 2
mln, czy nie było lepszej możliwości, może z innych źródeł, żeby te pozyskane środki były 
większe?  Bo tak to zadłużymy się na przyszły rok przynajmniej o milion.

P. Motyl – jak była mowa o kanalizacji to była mowa o tym, że koszt przyłącza będzie 2 tysiące tak 
jak przydomowe.

P. Przew. – było ustalone, że płacimy tyle samo za przyłącze co Ci za przydomowe oczyszczalnie.

P. Motyl – ale czy to się nie zmieni?

P. Przew. – było ustalone, że najpierw robimy przydomowe oczyszczalnie a później kanalizacje 
tradycyjną a teraz już radni zmieniają zdanie. Trudno powiedzieć co będzie z tamtym ustaleniem.

P. Oleś – to mój był pomysł żeby zrobić rozeznanie przez sołtysów kto chce przyłącze ale upadło. 
Ja mam od Sekretarza umowę ale to nie jest deklaracja.

P. Motyl – trzeba było zrobić zebrania powiedzieć ludziom cenę.

P. Kwiecień – nikt w tej chwili nie powie ile będzie kosztowało. Tak somo deklaracje nic nam nie 
dają bo w każdej chwili może się wycofać albo dopisać.

P. Paruch – ile będzie chętnych to tez zależy od tego jak długo jeszcze ludzie będą czekać. Jak 
zejdzie jeszcze kilka lat to rzeczywiście ludzie porobią sobie przydomowe.

P. Kozioł – odnośnie przyłącza to różnie może być, zależy kiedy będzie robione

P. Skiba – tak jak Pani Sołtys mówi, jak będą musieli czekać a będą musieli bo nas nie stać na 
robienie nitki to założą przydomowe.

P. Sekretarz – tak jak było ustalone na komisji listy zostały przygotowane. Umowa jest rzeczywiście
na zgodę na przejście. Integralną część tej umowy stanowi mapa a na niej już jest kto ma przyłącze. 
W tym projekcie i przetargu jest już uwzględniony ciągnik z przyczepą.

P. Gromny – musimy wziąć pod uwagę, że środki już zostały wydane i pójdą w błoto.

P. Oleś – budowa oczyszczalni to jest to jakiś czas, nitka też jakiś czas. W tym czasie to zrobimy 
może za rok a może za dziesięć.

P. Bąk – debatujemy nad oczyszczalnią i nitką. Jakbyśmy zapytali czy Ci ludzie wywożą z tych 
oczyszczalni przydomowych. Przyjdzie taki czas, że trzeba będzie udokumentować, że te ścieki z 
oczyszczalni przydomowych są naprawdę ekologiczne i gdzie się wywozi osady. Nawet jak byśmy 
nie zrobili nitki to oczyszczalnia i tak będzie potrzebna bo będzie gdzie wywozić.

P. Skiba – ale żeby oczyszczalnia ruszyła to musi być ileś tam przyłączy.

P. Marszałek – nie jestem zdziwiony i zaskoczony tą dyskusją. Dzisiaj coraz więcej mamy takich 
dylematów. Jeśli chodzi o ceny szczególnie gdy chodzi o roboty budowlane, wzrosły koszty cen 
pracy. Dzisiaj mamy kumulację przepisów dotyczących wzrostu cen. Ceny teraz są można 



powiedzieć z kosmosu. Ktoś może powiedzieć, że jest to wina Marszałka, że tak późno uruchomił 
środki unijne. Zabiegaliśmy o to żeby środki na kanalizacje były duże i one są ale zmieniły się 
przepisy na 1 km musi być 120 przyłączy. A na zmianę przepisów nie mamy wpływu. Zabiegamy o 
to żeby zmienili te zapisy, bo praktycznie żadna gmina wiejska nie może z tych środków skorzystać
i są nie wykorzystane.

P. Bryk – przepisy zmieniły się ze strony unijnej czy naszej

P. Marszałek – zmienił nasz rząd. To co Państwo korzystacie to jest PROW i to też nie my 
określiliśmy maksymalne limity. Jest to dylemat czy bierzemy czy nie. Pan ma propozycję, że 
przydomowe oczyszczalnie czy kredyt. Gminy zaciągają kredyty np. Połaniec, Stopnica. Nie znam 
gminy, która nie ma kredytów inwestycyjnych. Gorzej by było gdyby brały kredyty na wydatki 
bieżące. Wy nie macie kredytu a macie kilka szkół a gminy maja po jednej. Jest dylemat czy brać 
kredyt i robić oczyszczalnię  nie uciekniemy od tego problemu. Przepisy unijne nas zobowiązują do
rozwiązanie problemu ścieków do 2015 roku, przedłużono termin do 2018 roku. Jak tego nie 
zrobimy to będą nakładane kary. Nie przeskoczymy tego, że musimy zrobić. Protestujemy te 120 
przyłączy ale nie wiem czy zmienią. Porównywał Pan koszt utrzymania ale czy faktycznie tak jest, 
że przydomowe są tańsze. Do tradycyjnej dajemy wszystko a czy przydomowe tak robią. Bakterie 
co najmniej raz na pół roku. Jak nie działa to musi sobie sam naprawiać. Ma pan racje, że trzeba 
zrobić rachunek co najmniej na 10 lat nawet jak ten kredyt będziemy spłacać. Jak nie weźmiemy 
tych 2 mln to zostanie 4 mln na przydomowe oczyszczalnie ale na 10 lat to moim zdaniem 10 mln 
na utrzymanie przydomowych oczyszczalni. 5 lat temu też nie jest powiedziane, że Państwa 
wniosek by przeszedł. Teraz weszło nowe prawo wodne nie przystosowane do przepisów unijnych. 
Żadnych pieniędzy oprócz tych 2 mln nie będzie bo nic się nie zmieni w sensie zabudowy czyli i 
finansowania. Nie znam gminy, która by bazowała tylko na nadwyżkach nie brała kredytów. Jak 
słyszę, że do tej pory robiliście tyle inwestycji bez kredytów bazując tylko na nadwyżkach to jestem
pełen podziwu.

P. Bryk – o czym to świadczy, że jesteśmy nieudacznicy, trzeba było brać kredyty wcześniej i robić.

P. Marszałek – nie mieliście projektów. W okresie płatniczym 2007-2014 nabory i rozstrzygnięcia 
wniosków były w latach 2010-2012. Następny nabór zaczął się w 2016 roku ale już weszły nowe 
przepisy. Dylemat jest czy budujecie oczyszczalnie ale trzeba też myśleć o dalszej inwestycji nitki. 
Nie da się od tego uciec i nie da się załatwić sprawy tylko samymi oczyszczalniami.

P. Przew. – 120 przyłączy czy mieszkańców na 1 km?

P. Marszałek – 120 mieszkańców na 1 km. Czy przydomowe czy system mieszany czyli 
przydomowe i nitka  to musi to być zrobione bo będą kary. Dla mnie wydatki inwestycyjne nie są 
stracone.

P. Kozioł – do kiedy gminy maja się wywiązać?

P. Marszałek – do 2015 roku

P. Skiba – jeszcze bardziej mnie Pan utwierdził w przekonaniu żeby nie budować oczyszczalni. 
Według mnie kupujemy samochód, ciągnik i beczkę i w ten sposób gmina się wywiązuje z zadania. 
Robimy wszystkim przydomowe i mamy sprawę załatwioną

P. Marszałek – trzeba było podjąć decyzję, że robicie same przydomowe a była decyzja na system 
mieszany



P. Skiba – tak, ale było kosztorysowane na 24 mln a teraz jest drożej. Nadwyżkę to my mamy po 
powodzi.

P. Marszałek – nie obchodzi mnie skąd macie nadwyżkę. Utrzymujecie 4 szkoły robicie inwestycje i
jeszcze macie nadwyżkę to bardzo dobrze.

P. Klimczak – podkreślił Pan 2 razy, że utrzymujemy  szkoły. Mam tu, że pierwsza koncepcja 
kanalizacji była z 2007 roku i co przez ten okres było robione? Pan Marszałek zna gminę i wie, że 
nie mamy żadnych przedsiębiorstw, samo rolnictwo i dochody z podatków. Do Pani Skarbnik – 
może nam Pani powie z jakich środków będziemy płacić odsetki?

P. Skarbnik – na I etap środki w kwocie 4,2 mln mamy na ten rok zabezpieczone w budżecie. II etap
mamy w wieloletnich inwestycjach zabezpieczone 1272825,00 zł rozbieżność jest 1,7 mln. Kredyt 
będziemy musieli wziąć ale ile to na dzień dzisiejszy nie wiem.

P. Klimczak – skąd weźmiemy te środki?

P. Skarbnik – będzie robiony budżet na przyszły rok to część się  w nim uwzględni a na brakujące 
dopiero będziemy brali kredyt.

P. Klimczak – czy my mamy możliwość wziąć te środki skądś czy tylko z likwidacji szkół?

P. Byk – czy były inne możliwości pozyskania tych środków?

P. Marszałek – z PROW nie dostaniecie z tego co ja się orientuję w państwa sytuacji to z RPO też 
nie. Środki krajowe to tylko pożyczka.

P. Klimczak – zamknąć te lata ubiegłe. Jak były możliwości to ktoś powinien ponieść 
odpowiedzialność za niegospodarność.

P. Marszałek – były możliwości i są. Ale w Państwa specyficznej sytuacji możliwości tylko z 
PROW. Na dzień dzisiejszy to nie jest problem podpisania umowy po przetargu bo środki są 
zabezpieczone. Wychodzi na to, że problemem jest jak teraz systematyczne zagospodarowanie ma 
wyglądać. Ja wcale nie namawiam Pana na branie kredytu, czy Pana na likwidowanie szkół. Ja 
tylko wyraziłem zdziwienie, że tyle szkół utrzymujecie.

Złożyliście Państwo wniosek na rewitalizację. Dofinansowanie jest 4 mln zł a Wy dajecie ponad 
milion.  Co będzie jak wyjdzie na przetargu ponad 7 mln? Co robimy z rewitalizacją?

P. Skiba – dla nas to jest kolejna krzywda te kosztorysy. Te co my mamy to są nieaktualne. Unia to 
jest dla ludzi bogatych, bo ile trzeba swoich wyłożyć żeby złożyć wniosek.

P. Marszałek – jeśli chodzi o mnie to w poprzednim okresie były boiska, domy kultury – żałujemy –
nie. O tym nie myślimy a przecież były robione różne inwestycje. Nie mam gotowej koncepcji i nie 
przyjechałem namawiać do takiej czy innej decyzji. Spotkaliśmy się z Sekretarzem w poniedziałek 
przy podpisywaniu umowy na parasolówki na fotowoltaikę. Też PGE zmieniło warunki co nie było 
zależne od nas.

P. Motyl – jak będzie cała gmina miała przydomówki to tez będą kary?

P. Marszałek – trzeba zagospodarować ścieki a nie tylko przydomówki. Co robimy z rewitalizacja?



P. Skiba – problem jest z tym, że ceny tąpnęły w górę i kto temu podoła.

P. Marszałek – nie wierzę w to, że zrobią i problemu nie będzie, bo będą

P. Bolon – jakie problemy z oczyszczalniami przydomowymi?

P. Marszałek – z użytkowaniem, i osiągnięciem efektu ekologicznego.

P. Skiba – jaka kara. Zrobią wygódki i co im kto zrobi?

P. Marszałek – ja się nie zgadzam z takim rozwiązaniem. Chodzi o zrównoważony rozwój. Nie 
tylko duże aglomeracje, ale żeby każda gmina miała dostęp do środków. W poprzednim okresie 
dużo korzystały kościoły a teraz nie mogą korzystać.

P. Klimczak – nas nie interesuje kto jest z PIS czy PSL tylko realne środki.

P. Marszałek – gdyby to było w RPO to bym dołożył środków ale w PROW są ustalone limity i 
więcej nie można pozyskać.

Teraz o jest cała masa gmin, które chciałyby skorzystać z środków na kanalizacje ale nie mogą.

P. Klimczak – bardzo dobrze, że Pan Marszałek się pojawił i wyjaśnił nam zasady i możliwości 
pozyskania środków.

P. Marszałek – na każdym posiedzeniu jest mowa, że ten kaganiec nałożony czyli 120 osób na 1 km
jest nie realny ale nikt nas nie słucha i nie zmieniają tego.

P. Sekretarz – Pani Wójt  mówiła, że na konwencie też wnoszą o zmianę tego przepisu o 
aglomeracjach.

P. Marszałek – jest to jedno z ograniczeń a do tego gmina musi być ujęta jako aglomeracja w 
Programie Ochrony Środowiska.

P. Bryk – odnoszę wrażenie, że od tej polityki nie uciekniemy. Byłem na takim spotkaniu gdzie 
mówili o tym, że Marszałek Jarubas źle gospodaruje, Pan Mówi o tym, że oni ustalają zasady i 
limity.

P. Skiba – Pański kolega radny wojewódzki powiedział, że wynegocjowali 100 mln na szkolenia a 
nie na konkretne sprawy. Jakby było mniej na szkolenia a więcej na inwestycje to i limity by były 
wyższe.

P. Marszałek – ja nie będę Was namawiał do takiego czy innego glosowania.

P. Oleś – jak wejdziemy jeszcze w rewitalizację to nie wiem skąd weźmiemy na to wszystko.

P. Marszałek – rewitalizacja jest do dyskusji. Jest to inwestycja rozłożona na lata ale kanalizacja jest
najważniejsza. Problemy z przetargami są wszędzie ale wydatki inwestycyjne nigdy nie są stracone.

P. Przew. – czy ktoś chce jeszcze zabrać glos w tej sprawie? Nie widzę wobec czego zapoznam z 
treścią deklaracji i przejdziemy do głosowania.

10 głosów za



2 głosy przeciw

3 głosy wstrzymujące się

Deklaracja w sprawie wyrażenia woli kontynuacji realizacji budowy biologiczno-mechanicznej 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łubnice  oraz jej sfinansowania – stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.

 

P. Przew. – na poprzedniej sesji informowaliśmy o tym, że Powiatowy Lekarz Weterynarii chciałby 
się spotkać z radnymi i sołtysami. Został powiadomiony o dzisiejszej sesji i przyjechał. Proponuje 
teraz krótkie spotkanie z nim. Czy wyrażacie zgodę.

Tak.

Powiatowy Lekarz Weterynarii – w związku z tym, że może wystąpić afrykański pomór świń 
musimy zachować szczególna ostrożność. Co prawda był duży odstrzał dzików i populacja jest już 
mała ale zagrożenie nadal istnieje. Zgodnie z tym co przekazała nam Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa mamy w powiecie 1617 gospodarstw hodujących świnie i musimy w nich 
przeprowadzić kontrole. Kontrola dotyczy wielu elementów. Zostawię Wam ulotki, na których jest 
dokładnie opisane co będziemy kontrolować. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
wydajemy decyzję z 5 miesięcznym terminem na usunięcie braków.

P. Skiba – choroby przenoszą też lekarze chodząc od stajni do stajni. Przepisy są głupie. Lepiej by 
było przekazać te środki na koła łowieckie żeby wystrzelali dziki. U nas dzików jest bardzo dużo.

Powiatowy Lekarz Weterynarii – obiecuję, że przekażę sygnał z Gminy Łubnice, że jest dużo 
dzików.

P. Skiba – ja zgłaszałem już do Lekarza Wojewódzkiego żeby nie wchodził lekarz do chlewni 
wydając świadectwo. On nie stwierdza czy są zdrowe tylko czy są w ogóle.

Powiatowy Lekarz Weterynarii – lekarz stwierdza czy są i czy są oznakowane.

P. Bryk – w jakim celu jest to spotkanie? Czy jako sołtysi czy radni mamy to wszystko przekazać 
mieszkańcom? To jest nierealne. Lepiej było zrobić spotkania na wsiach z rolnikami 
zainteresowanymi i przekazać im jakie sa wymagania i co będziecie kontrolować.

Powiatowy Lekarz Weterynarii – sama się wprosiłam na sesję bo chciałam przekazać informacje 
sołtysom i radnym. Jak zrobicie takie spotkanie i mnie powiadomicie to chętnie przyjadę i pouczę 
rolników.

P. Gromny – czy jak ma rolnik same kury to też będzie kontrolowany?

Powiatowy Lekarz Weterynarii –  ja dostałam wykaz gospodarstw z Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa i tam dotrzemy. Ale może być tak, że ktoś powie, że sąsiad też ma trzodę 
chlewną to na pewno skontrolujemy.

 



Ad. 4

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Do 
projektu nie wniesiono pytań i uwag.

Uchwała Nr XL/201/18

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

jako załącznik do niniejszego protokołu

Podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 2

 

P. Skiba – proszę o naniesienie poprawki w protokole poprzez dopisanie do mojej wypowiedzi 
dotyczącej przyjazdu lekarza powiatowego weterynarii na sesję słów „Lepiej by było zorganizować 
spotkanie z zainteresowanymi rolnikami czyli hodowcami trzody chlewnej”

P. Przew. – czy ktoś jeszcze zgłasza uwagi do protokołu? Nie widzę wobec czego kto jest za 
zatwierdzeniem protokołu z naniesioną poprawką?

14 głosów za

1 głos wstrzymujący się

 

Ad. 5

 

P. Sekretarz – podpisaliśmy z Panią Skarbnik umowę na 55 tys. Na dofinansowanie zakupu sprzętu 
dla OSP mających aktualne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Podpisaliśmy umowę na 
projekt parasolowy na fotowoltaikę. Mamy  kontrole z Wód Polskich – zaoczną.

Weszła ustawa, która zrzuca na sołtysów obowiązek szacowania strat w szkodach spowodowanych 
przez zwierzynę łowną.

 

Ad. 6

 

Brak interpelacji i wniosków.



 

Ad. 7

 

P. Sekretarz przeczytał odpowiedź na interpelację w sprawie strony internetowej i gazety gminnej i 
wyjaśnił:

Informatyk tworzy stronę we własnym zakresie i jest ona jeszcze w budowie. Poprzednia strona 
była tak zawirusowana, że nawet nie dało się wysyłać e-maili. Obowiązkowo musimy mieć BIP a 
strona jest tak jakby dodatkowo.

Centrum kultury też jest odpowiedzialne za temat gazetki, bo to oni redagują a w zasadzie Pani 
Aneta, która była specjalnie zatrudniona do jej prowadzenia. Prosiłem też żeby bardziej się 
interesowali co się dzieje np. w stowarzyszeniach. Proszę też w druga stronę, jak się coś dzieje to 
powiadamiajcie o tym Centrum Kultury żeby wiedzieli i mogli coś na ten temat napisać. Można tez 
o jakiś takich wydarzeniach dawać ogłoszenia na nasza stronę.

P. Przew. – zapoznał z odpowiedzią na zapytania radnego w sprawie kanalizacji.

P. Kwiecień – dlaczego teraz mówisz o tym, że masz kuzynkę projektantkę, dlaczego wcześniej nie 
powiedziałeś o tym może by nam coś podpowiedziała.

P. Klimczak – nie zagłosowałem za protokołem bo uważam, ze są pisane połowicznie. Tak żeby 
komuś było wygodnie.

P. Bryk – dlaczego masz pretensje do Tomka

P. Kowalska – on wtedy nie był radnym jak zaczynali projektować.

 

Ad. 8

 

Pismo o kiermaszu ogrodniczym – informacyjnie.

Pismo z PGE w sprawie wytypowania miejsce na stacje ładowania samochodów na prąd.

P. Skiba – na buchcie

P. Kwiecień – to jest dobry pomysł bo to musi być blisko stacji transformatorowej.

P. Przew. – z tego pisma to wynika, że my jesteśmy specjalistami. To oni maja wiedzę i powinni 
wskazać takie miejsca.

P. Sekretarz – były 2 wnioski złożone z OSP Budziska i Słupiec. Dofinansowanie z naszej strony 
miało być 20%. Komendant Powiatowy powiedział, że 50% na 50%. Powiedzieliśmy, że nie 
wyrażamy zgody to później



zszedł do 30%. Powiedziałem Komendantowi, że mamy sesję jak radni się zgodzą to oddzwonię na 
con odpowiedział, że nie będzie czekał  na telefon tylko  przekażą te wnioski do województwa tak 
jak są. Ale może być tak, że przyjdzie informacja, ż jednak 30 % dokładamy. Jaka jest wasza 
decyzja?

P. Klimczak jakie to są pieniądze

P. Sekretarz – duże. Budziska 36 tys. a Słupiec 50 tys. czyli co?

Decyzja rady – czkamy co odpowiedzą.

Następnie Przewodniczący poinformował, że obowiązki wójta pełni Sekretarz Gminy.

 

P. Przew. – Czy ktoś chce jeszcze zabrać głos, nie widzę, wobec czego zamykam obrady dzisiejszej 
sesji.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokołowała:                                                    Przewodniczący Rady Gminy

 

Henryka Rogala                                                            Marian Komasara


