
PROTOKÓŁ Nr XXXIII/17 
z sesji Rady Gminy Łubnice 

odbytej dnia 12 września 2017 roku 
  

W sesji udział wzięło 13 radnych, 1 nieobecny nieusprawiedliwiony. 
  
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
1. Anna Grajko – Wójt Gminy 
2. Danuta Lasota – Skarbnik Gminy 
  
Porządek obrad: 
  

1.     Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad. 
2.     Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
3.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na rzecz 
realizacji Projektu pn.: „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii  na terenie gmin 
partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic” 
4.     Podjęcie uchwał budżetowych. 
5.     Podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia do składania wniosku dotyczącego rewitalizacji 
Łubnic. 
6.     Podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia do wykonania audytu energetycznego ( oświetlenie 
uliczne). 
7.     Podjęcie decyzji w sprawie współfinansowania remontu drogi powiatowej w Budziskach. 

8.     Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Łubnicach nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łubnice 

9.     Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
10.                       Interpelacje i wnioski radnych. 
11.                       Odpowiedzi na interpelacje. 
12.                       Wolne wnioski i informacje 

  
Ad. 1 
  
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 
  
Ad. 2 
  
Protokół zatwierdzono jednogłośnie. 
  
Ad. 3 
  
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na 
rzecz realizacji Projektu pn.: „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii  na terenie gmin 
partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic”. 
P. Wójt – my jako gmina mamy za mało chętnych  szukaliśmy partnerów do tego projektu. Jesteśmy po 
spotkaniu w Połańcu, na którym ustalono, że wchodzimy w to w porozumieniu 3 gmin. Połaniec będzie 
występował jako lider. 
P. Skiba – co w to wchodzi 
P. Wójt – z tego co ustalone było na spotkaniu w Połańcu to pompy ciepła nie będą wchodzić bo Połaniec 
nie ma chętnych a Oleśnica nie ma jeszcze zebranych deklaracji a z ustnego rozeznania to też nie będą 
mieli chętnych. Więc w grę wchodzą tylko kolektory słoneczne i fotowoltaika. 
P. Kowalska – czy można się jeszcze dopisać 
P. Wójt – tak. Ta uchwała pozwala na spisanie porozumienia. Połaniec robi wizje lokalne. Będzie umowa na 
zrobienie wizji w terenie i wstępnego projektu. Za wizję będzie się płacić firmie 180 zł. 
P. Bryk – to sobie żarty robią, przyjedzie popatrzy i tyle pieniędzy. 
P. Wójt – nie tylko popatrzy, bo musi też wyliczyć z rachunków i opracować wstępny projekt. 
P. Nogacki – miało być 100 zł, dlaczego wzrosło? 
P. Wójt – ja powiedziałam ile biorą w Połańcu a my to będziemy negocjować. 100 zł miała brać inna firma. 
Ta firma została wyłoniona w drodze przetargu przez Połaniec a my najprawdopodobniej musimy mieć tą 
samą. 



P. Bryk – ja proponuję żeby przypomnieć im, że miało być 100 zł. 
P. Kwiecień – jeździłem na spotkanie w Rytwianach, Połańcu i Łubnicach każdy audytor życzy sobie 
inaczej. W Połańcu i Łubnicach mieli płacić mieszkańcy po 100 zł a w Rytwianach nie mieszkańcy tylko 
gmina. Jak płaci mieszkaniec to go zobowiązuje  a tak to się wycofali i Rytwiany nie robią. Słyszałam, że 
maja wrócić do dofinasowania 80%. 
P. Bryk – mówiliśmy o tym, że być może w przyszłości dofinansowanie będzie większe. 
P. Wójt – jak już ktoś się zdecyduje to powinien robić. Opłata za wizję obliguje. To czy się później zmieni 
dofinansowanie z 60% na 80% to nic pewnego. Jeśli w tym naborze będzie wyczerpany limit środków to 
drugiego naboru nie będzie. Jeśli ktoś chce się wycofać to teraz. Będą umowy z mieszańcami i będą 
określone sankcje za zerwanie umowy. Przedstawiciel firmy zachęcał do robienia list rezerwowych jakby się 
ktoś wycofał. 
P. Kowalska – a co do kosztów 
P. Wójt – koszty są nie wiadome na dzień dzisiejszy, bo trzeba zrobić wyliczenia. A stawki i tak będą znane 
dopiero po przetargu. 
P. Kozioł- a jak się gmina wycofa? 
P. Wójt – w tej chwili to my tylko mówimy, że jesteśmy zainteresowani, i że mamy chętnych. Dopiero po 
wizjach będzie wiadomo dokładnie ilu jest chętnych. 
P. Przew. – czy Wojewoda wyjaśniał dlaczego u nas 60% w innych regionach jest 80%? 
P. Wójt – Wojewoda nie wyjaśniała, bo to są programy zarządzane przez Marszałka. Każde województwo 
ustala sobie regulamin u nas tak ustalili w Regionalnym Programie Operacyjnym. 
P. Skiba – ja jak uczestniczyłem w programie to koszt był około 12 tysięcy. 
P. Wójt – to było z innego programu, trzeba było brać kredyt a tutaj jest inne finansowanie. 
P. Skiba – to trzeba jeszcze powiedzieć ludziom, że jest to tylko na dom a jak chce na gospodarstwo to 
rozprowadza na własny koszt. 
P. Przew. – czy tylko jedna jest firma, która to robi. Bo to jest fikcja. 
P. Wójt – nie wchodźmy w polemikę, bo my tego nie zmienimy 
P. Bryk – niech zrobią od razu projekt. 
P. Wójt – generalnie to to będzie jakby projekt, bo za projekt gmina będzie płacić symbolicznie. 
P. Kwiecień – jak robi mi ktoś projekt to za wizje nie płacę 
P. Wójt – ale płacisz za projekt. 
P. Kowalska – teraz się wszystko po zmieniało. 
P. Bryk – przyjeżdża do mnie i stwierdza, że się nie da zrobić. To co z tymi 
180 zł? 
P. Wójt – firma odda środki 
P. Bryk – myślę, że trzeba skorzystać z tych środków 
P. Przew. – czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę wobec czego przejdźmy do głosowania uchwały. 

Uchwała Nr XXXIII/156/17 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn.: „Wzrost 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii  na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic” 

jako załącznik do niniejszego protokołu 

11 głosów za 
2 głosy wstrzymujące się 
  
Ad. 4 
  
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie gminy. Jednocześnie zapoznając 
rade z pismami od dyrektorów szkół o zapewnienie środków na opał. 
P. Wójt – pisma wpłynęły więc Przewodniczący je przeczyta ale to od Was zależy czy będzie to dzisiaj czy 
nie. 
W związku z tym, że została obniżona subwencja oświatowa to zostało też zdjęte z wydatków. Nie jest tak, 
że środków na kontach nie mają. Dała bym to pod rozpatrzenie na komisję. Bo budżet jest tak 
skonstruowany, że jak im damy a nie wykorzystają to mogą przeznaczyć na coś innego. 
P. Oleś – w każdym roku były środki wydatkowane na paliwo to można porównać 
P. Przew. – na takiej podstawie wyliczali. 
P. Bryk – wnioskuję żeby zakończyć dyskusję, podania dać na komisję. 
P. Przew. – dobrze, kto ma pytania do uchwały? 
P. Bryk – paragraf 2, zgodnie z załącznikiem 2, czego dotyczy zapis o drodze? 
P. Skarbnik – jest to załącznik w takim brzmieniu od początku roku, zmienia się tylko straż o 2 tysiące 
P. Przew. – czy ktoś ma jeszcze pytania? Nie widzę wobec czego przejdźmy do głosowania uchwały. 

Uchwała Nr XXXIII/157/17 



w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 

jako załącznik do niniejszego protokołu 
Podjęta jednogłośnie. 
  
Ad. 5 
  
P. Wójt – przyszła odpowiedź na zapytanie czy można zrobić kanalizację. Okazuje się, że nie można bo jest 
to nowa inwestycja. Zadaje pytanie bo rozmawialiśmy o tym, że można by było zrobić park, wyremontować 
budynek po punkcie skupu może na punkt informacji turystycznej, toalety może na jakiś mini bar. Wchodził 
by też w tą inwestycje plac, którego cześć wydzierżawiamy, budynek Ośrodka Zdrowia, uzupełnienie 
oświetlenia ulicznego i chodników przy drodze powiatowej. 
P. Nogacki – miejsca parkingowe by się przydały, np. wzdłuż ogrodzenia szkoły 
P. Kwiecień – nie szło by uporządkować ruin po pałacu 
P. Wójt – jeśli się zdecydujemy to musi być wszystko uzgodnione z konserwatorem zabytków 
P. Bryk – jaką kwotę można pozyskać 
P. Wójt – maksymalnie 4 miliony 200 tysięcy 
P. Bryk – musimy określić co chcemy to wtedy kwotę sobie obliczymy 
P. Wójt – ale czy w ogóle wchodzimy, bo za projekty i kosztorysy to się płaci 
P. Przew. – uważam, że ten budynek punktu skupu powinien zostać do czego służył, bo jeszcze trochę 
gospodarstw mamy. Żeby nie było tak jak z targowiskami. Gdzie są to tylko sprzedają ciuchy. 
P. Golba – ale weźmy pod uwag e to, ze nie jest wykorzystywany rolniczo 
P. Bryk – chodzi ci o to żeby tam był plac targowy 
P. Przew. – nie, żeby pozostawić tak jak jest do czego służył niech nadal służy 
P. Bryk – na remont pójdą ciężkie pieniądze może przeznaczyć na cos innego 
P. Wójt – tylko na co? Propozycje mogą być. Ja tak powiedziałam, że na punkt informacji turystycznej ale 
może być tez na coś innego 
P. Bryk – nie możemy zrobić punktu skupu bo tylko będzie szpecił. Jeśli dokładamy tylko 15 % to trzeba 
brać bo za takie pieniądze to można cos zrobić, np. te parkingi 
P. Skiba – jak zrobimy Lipiny to trzeba co najmniej 2 ludzi zatrudnić do utrzymania. 
P. Wójt – na pewno. Gdyby Łubnice były zrewitalizowane, że nie ma zapuszczonych miejsc, to musi być 
ktoś do utrzymania. Niewątpliwie cos z tym parkiem trzeba zrobić. Jak zauważyliście wszędzie się dąży do 
rewitalizacji takich miejsc. 
Decyzja jednogłośna rady aby przystąpić do rewitalizacji. 
P. Wójt – nie powiedzieliście co zrobić z tym budynkiem przy parku 
P. Przew. – mieliśmy dyskutować później, jak będzie robiony projekt 
P. Gromny – tak czy tak to wyremontować go trzeba. 
  
Ad. 6 
  
P. Wójt – odbyło się spotkanie z audytorem, na którym był przewodniczący i zastępca. Pan poinformował 
nas, że wchodziłaby w grę tylko wymiana nie dokładanie nowych. Z każdym właścicielem gruntu, na którym 
stoi słup musi być umowa dzierżawy. 
P. Kwiecień – może być lampa z soczewką rozpraszającą światło ale nic konkretnie nie może powiedzieć 
bez audytu. 
P. przew. – żeby wyliczyć koszty to trzeba wyliczyć wszystko nie tylko światło. Bo wszystko trzeba liczyć 
oprawki, wymiany żarówki itd.       
P. Wójt – jeszcze wchodzą w grę koszty dzierżawy słupów od Rejonu Energetycznego. 
P. Nogacki – czy te lampy, które nie oświetlają drogi zostają czy będą likwidowane? 
P. Przew. – wszystkie, które są zostają 
P. Kowalska – ja u siebie wymieniłam wszystkie na ledowe a rachunki się nie zmieniły  
P. Przew. – czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę wobec czego przegłosujmy, kto jest za tym żeby 
przystąpić do opracowania audytu energetycznego? 
0 głosów za 
10 głosów przeciw 
3 głosy wstrzymujące się 
  
Ad. 7 
  
P. Kozioł – wiemy, że to miejsce jest niebezpieczne, e budżet gminy nie jest z gumy. Niech Pani Wójt nam 
powie czy nas na to stać. 
P. Wójt – stać na pewno nas będzie tylko nie będzie na inne inwestycje. 
Jest to kwestia wyboru inwestycji do realizacji w najbliższym czasie. 



P. Skiba - byliśmy u Pana Dyrektora żeby ograniczyć wydatki, skrócić odcinek. Uzyskaliśmy odpowiedź, że 
nie da się skrócić bo to jest najkrótszy odcinek a czym dłuższy tym więcej punktów. O remont tej drogi 
staramy się od 7 lat. Czy nas stać? Kredytu na to brać nie będziemy. 
P. Przew. – problem wziął się stąd, że droga się wydłużyła, miało być od szkoły do remizy a teraz jest od 
remizy do Czarzyzny. 
P. Skiba – już na wiosnę było o tym  mówione. Myśmy nie zabiegali o wydłużenie, to powiat tak 
zadecydował 
P. Gromny – my mamy zadanie myśleć o całej gminie nie tylko o jednej miejscowości. W Budziskach w tym 
roku jest dużo robione termomodernizacja szkoły, 2 drogi gminne, teraz jest ten projekt przedszkola za 500 
tysięcy. Uważam, że trzeba się mocno zastanowić nad tą drogą. 
P. Bryk – remont – był robiony w 2009 roku, na czym to polegało i czy myśmy w tym uczestniczyli? 
P. Przew. – z tego co pamiętam to była zrobiona a później były problemy z odwodnieniem terenu więc 
wykopali głębokie rowy co rezultatu i tak nie dało. Później zabezpieczyli rowy barierkami. Na pewno żeśmy 
dopłacali bo do każdej drogi powiatowej dokładamy. 
P. Bryk – czyli była zrobiona 7 lat temu i od 7 lat ubiegacie się o remont? Tego   nie rozumiem 
P. Skiba – droga powodziowa jest robiona w takim stanie w jakim była. Nie mogli zrobić kolektorów. 
Przedszkole, które powstało to gmina nic do tego nie dokłada. Praktycznie jest już komplet dzieci a wy 
ciągle macie coś przeciw temu. 
P. Gromny – w ubiegłym roku chciałeś drogę do żwirowni zgodziłem się pod warunkiem, że w tym roku 
będzie u mnie robiona w jeziorach w pierwszej kolejności, jak sam obiecałeś 
P. Kowalska – zrezygnowaliśmy w zeszłym roku z drogi na rzecz tej drogi do żwirowni bo miały być 
dowożone dzieci a teraz chcecie następną drogę 
P. Oleś – jak takie sobie będziemy robić wyliczanki to Pan Marian mówi, że do przedszkola dokładamy 500 
tys. Co nie jest prawdą. 
P. Gromny – ja mówiłem, że taki jest koszt a nie, że gmina dokłada 
P. Oleś – projekt jest finansowany z środków unijnych, gmina nic nie dokłada. My chcemy korzystać na tą 
drogę z programu, z którego korzystała Czarzyzna a tam musi być dłuższy odcinek 
P. Bryk – dokładajmy ale nie koniecznie u was jest wiele gorszych dróg. W Beszowej mieli zrobić rowy i 
przepusty ale Pani Wójt powiedziała, że nie dokładamy. 
P. Wójt – rowy deklarowali zrobić z własnych środków jak była droga robiona. Później w ustnej rozmowie 
ustalono finansowanie 50% na 50%. Też droga jest ujęta w powodziowych i rowy są też ujęte i na pewno 
tez będziemy dokładać 10%. 
P. Oleś – do wszystkich dróg dokładamy pieniądze i jak będzie trzeba to do innych też dołożymy dlaczego 
akurat tu nie? 
P. Kwiecień – poprzez waszą aktywność, powiat uległ presji i za tak wielki koszt obiecał wam zrobić tę 
drogę. Na inne drogi nie mają środków a na waszą są środki. Przysięgaliśmy działać na rzecz gminy a nie 
tylko dla jednej miejscowości. Nas nie stać na to żeby dokładać do takiej drogiej drogi. 
P. Skiba – a czy jest gdzieś taki niebezpieczny odcinek. Projekt jest gruby bo to nie da się tak zrobić, że 
częściowo tylko trzeba kompleksowo. 
P. Kwiecień – to niech sobie sam powiat płaci. 
P. Bryk – czy jest tam konieczne robienie nawierzchni, mnie się wydaje, że nie. Powiat niech zrobi pobocze 
i rów na własny koszt i będzie taniej niż korzystać z projektu. 
P. Oleś – nie ma tak gdzie wody puścić trzeba do wodotoku 
P. Skiba – tak jak jest rów to trzeba by pogłębić 
P. Kozioł – jak zepsuli to niech naprawią 
P. Skiba – tak to tez nie można 
P. Przew. – skąd się wziął ten odcinek od szkoły do Czarzyzny i czy nie można go wyrzucić 
P. Oleś – byliśmy u nich żeby to wyrzucić ale się nie da, bo jest robiony projekt pod konkretny program i 
musi być dłuższy odcinek bo wniosek nie przejdzie i tego nie skrócą 
P. Bryk – mówimy, że środki z zewnątrz to nas nie obciąża ale nie jest to zgodne z prawdą bo inwestycja w 
2009 roku i teraz to kosztuje, to są duże pieniądze 
P. Skiba – a ile jest warte życie ludzkie? 
P. Bryk – teraz dajesz równo 
P. Witek – wam się wydaje, że jeden jedyny taki punkt jest u was co nie jest prawdą. Na każdej 
miejscowości taki punkt jest. Trzeba jeździć zgodnie z przepisami i nie będzie się lądować w rowie. 
P. Przew. – czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę wobec czego przegłosujmy, kto jest za tym żeby 
przystąpić do współfinansowania drogi powiatowej w Budziskach? 
2 głosy za 
6 głosów przeciw 
5 głosów wstrzymujących się 
  
Ad. 8 
  
P. Przew. – przedstawił projekt uchwały dotyczącej 



  
P. Wójt – jest problem bo część działek, na których maja stanąć altanki jest straży a część jest nasza. Jak 
wiecie o altanki może występować tylko stowarzyszenie co robi właśnie straż. Dlatego też potrzeba jest 
uchwała na wydzierżawienie na 7 lat naszych działek dla straży, spisanie stosownych umów i dopiero 
możemy składać wniosek. 
P. Przew. – czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę wobec czego przejdźmy do głosowania uchwały. 

Uchwała Nr XXXII/158/17 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubnicach 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łubnice 

jako załącznik do niniejszego protokołu 
Podjęta jednogłośnie. 
  
  
  
  
Ad. 9 
  
P. Wójt – odbyło się spotkanie z audytorem energetycznym oraz w Połańcu w sprawie odnawialnych źródeł 
energii. Uczestniczyłam w spotkaniu poświęconym gospodarce wodno-ściekowej i były omawiane uwagi 
jakie  zgłoszą kontrola. Kontrola będąca w Urzędzie Marszałkowskim zwraca dużą uwagę na decyzje 
środowiskowe. Jeżeli droga ma powyżej 1 km to musi mieć decyzję. U nas są 3 takie drogi, zwróciliśmy się 
do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska odpowiedź czy musimy mieć taką decyzję. 
Podane   zostały do województwa pozostałe z 2010 roku drogi powodziowe. Podaliśmy też drogi pozostałe 
od 2013 roku do 2016 roku. 
  
Ad. 10 
  
Brak interpelacji 
  
Ad. 11 
  
Brak odpowiedzi na interpelacje. 
  
Ad. 12 
  
P. Bryk – wracając do kwestii drogi przy wale. W tej chwili to jest już po przetargu. Pieniądze przyszły 
niesamowicie duże. Skąd się to wzięło? Występuje się o konkretna kwotę? 
P. Wójt – przypuszczam, że rozbieżność wzięła się stąd, że dali na całą drogę a jest uznany odcinek 530 
mb. Poprosimy Panią Dudek i przedstawi całą procedurę. 
P. Dudek – jeżeli jest powódź to sprawa jest prosta. Jak są deszcze nawalne to najpierw występuje 
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o ekspertyzę. Po otrzymaniu pozytywnej opinii zbiera się 
Komisja Gminna i  spisuje protokół, w którym podaje się wartość strat. Do 2013 roku szacowało się 
samemu. Od 2013 roku do protokołu dołącza się kosztorysy. Następnie przyjeżdża Komisja Wojewódzka, 
która weryfikuje podane straty. Jak podajemy kolejność dróg do Wojewody jest ta sama kwota co w 
protokole. 
P. Bryk – jeżeli droga była wyceniona na 300 tysięcy a później występuje się o kwotę dużo, dużo, dużo 
mniejszą. 
P. Dudek – my występujemy o taka kwotę jak kosztorys inwestorski a promesę dają albo większą albo 
mniejszą 
P Bryk – pytam konkretnie o drogę w Beszowej. Szacunek był 300 tysięcy, wystąpiliśmy o 180 tysięcy a 
dostaliśmy mniej. 
P. Dudek – ale była szacowana w asfalcie a chcieliście w kamieniu to było mniej oszacowane 
P. Bryk – a jak była szacowana droga w Orzelcu Dużym 
P. Dudek – Orzelec Duzy był po 2013 roku i miał kosztorys 
P. Kowalska – jak idą zbiorki na poszkodowanych 
P. Wójt – zbierają sołtysi przy podatku 
P. Bryk – chciałbym poruszyć sprawę dowozu dzieci. Liczyłem na to, że się cos zmieni, dzieci z Beszowej 
wstają naprawdę wcześnie/ 
P. Wójt – jeszcze raz powtarzam, że my robimy przetarg a godziny dowozu ustalają dyrektorzy 
P. Bryk – proszę Panią Wójt o interwencje żeby to jakoś rozwiązać 
P. Wójt – od tego są dyrektorzy 



P. Kowalska – nie jest to tak. Dyrektor odsyła do Wójta  Wójt do Dyrektora. 
P. Wójt – dyrektorzy biorą dodatki funkcyjne niech rozwiązują problemy. My nie mamy wykazu ile dzieci i o 
której jeździ. 
P. Bryk – ale dyrektorzy podlegają pod Wójta 
P. Przew. – chciałem jeszcze zgłosić sprawę gałęzi i krzaków w pasie drogowym. Mieszkańcy 
wypowiedzieli się, że nie będą zgłaszać. Od tego jest pracownik żeby pojechał i sprawdził. Podnoszę ten 
temat bo u nas na zebraniu jest zawsze poruszany ten temat. Ciągle się pytają co jest w tej sprawie 
zrobione. 
P. Bryk – wydaliśmy tyle pieniędzy na piłę może byśmy ja wykorzystali 
P. Wójt – przecież było nią robione np. w Łyczbie. 
P. Przew. – problem jest nie tylko w Orzelcu Dużym ale na całej gminie 
P. Gromny – kto to ma zrobić jak właściciel nie zrobi 
P. Przew. – o gałęzie to trzeba wysłać pismo 
P. Gromny – a właściciel powie, że gałęzie są za cienkie i nie będzie wycinał 
P. Przew. – ręcznie to nie ma sensu bo to jest za drogo, lepiej wziąć maszynę 
P. Wójt – było powiedziane na ostatniej sesji, Pan Radca Prawny  wyjaśniał, że trzeba zgłosić Pani Dudek 
pojedzie zobaczy, wyśle pisma i dopiero można wycinać. 
P. Bryk – niech Pan Witek przejedzie i spisze. 
P. Kowalska – to Pani Dudek ma zobaczyć nie Pan Witek. 
P. Bryk – to niech się umówi z sołtysem i radnym i objedzie te dróżki, ileż to jej zejdzie 
P. Nogacki – chodzi mi o to, ze  droga gminna łączy się z powiatową a na środku jest kupka kamieni co z 
tym zrobić 
P. Kwiecień – to jest nie tylko na asfaltowych ale na kamiennych też, będziesz wszystko zamiatał 
P. Przew. – to jest nie do zrobienia. 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 

 


