
1 | S t r o n a  

 

PROTOKÓŁ NR II/14 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 

odbytej w dniu 12 grudnia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 13.35 otwarł obrady  

II sesji Rady Gminy Gorzyce. 

Powitał wszystkich przybyłych na sesję, w tym kierowników jednostek organizacyjnych 

gminy, dyrektorów szkół. 

W sesji uczestniczyło 15 radnych-była ona prawomocna do podejmowania uchwał. 

Pan Przewodniczący przed odczytaniem porządku obrad poinformował, że wprowadzone 

zostaną do niego trzy uchwały: w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet radnym, ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy oraz zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy 

Gorzyce do lokalnej grupy działania. 

Następnie Pan Przewodniczący odczytał porządek obrad wraz z zaproponowanymi 

zmianami: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie  porządku obrad. 

3. Przedstawienie protokołu  z ostatniej Sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Tarnobrzeskiemu; 

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu; 

2) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań wykraczających 

poza rok budżetowy 2014; 

3) w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok; 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na 

lata 2014-2022; 

5) w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet radnym; 

6) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy; 

7) zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Gorzyce do lokalnej grupy 

działania. 

7. Zatwierdzenie protokołu z ostatniej  Sesji. 

8. Wolne wnioski.   

9. Zakończenie obrad. 

Pan Przewodniczący zapytał czy są jakieś uwagi do porządku obrad. Nie stwierdziwszy 

uwag zapytał kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad: 

Za: 15 

(jednomyślnie) 

 

Ad. 3 

Pan Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. Uwag nie 

stwierdził. 

 

Ad. 4 

Pan Wójt poinformował, że co prawda od ostatniej sesji minął krótki okres ale był on 

bardzo intensywny. Pierwsze 3-4 dni to były zmiany organizacyjne w strukturze urzędu oraz 

przygotowywanie uchwał na sesję, porządkowanie spraw finansowych. 
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Pan Wójt poinformował, że Sekretarz, Pan Jan Czech, przebywa w tej chwili na urlopie i 

powierzone mu zostały inne obowiązki za porozumieniem stron, przechodzi o n na zastępcę 

kierownika zakładu oczyszczania ścieków w Gorzycach. Na razie jego obowiązki są 

powierzone Pani Marcie Jarosz. Później będzie ogłoszony konkurs na to stanowisko. Pan Wójt 

dodał, że dzień wcześniej sołtys Trześni podał się do dymisji. Do czasu wyborów w marcu 

należy powołać osobę na to stanowisko. 

Pan Wójt uczestniczył w dwóch ważnych spotkaniach, dotyczących m.in. lokalnej grupy 

działania. Gmina Gorzyce jest członkiem LGD „SANŁĘG”. To stowarzyszenie będzie kończyć 

swoją działalność na przełomie maja i czerwca. W dniu sesji Pan Wójt uczestniczył w 

spotkaniu, które odbyło się w Grębowie. Brali w nim udział burmistrzowie i wójtowie Nowej 

Dęby, Baranowa Sandomierskiego, Gorzyc, Grębowa, Zaleszan, Bojanowa. Jest propozycja 

aby stworzyć nową grupę. W tej chwili jest nowa perspektywa finansowa, jednak środki jeszcze 

nie ruszyły. Aby pozyskać środki z PROW trzeba powołać taką grupę, łatwiej jest o te środki 

wtedy aplikować i je wykorzystywać. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jest za tym aby te 

grupy liczyły powyżej 30 tys. mieszkańców. Im większa grupa tym wyżej punktowane są 

później wnioski do realizacji. Odgórne założenie jest takie aby tych grup działania było mniej. 

Trwają rozmowy dotyczące założenia takiego stowarzyszenia. 

Odbył się konwent wójtów i burmistrzów powiatu tarnobrzeskiego. Na tym konwencie 

określono zadania, które chciano by wspólnie zrealizować. Są to drogi, chodniki. Priorytetem 

będzie budowa dróg otwierających dostęp do stref przemysłowych. W Gorzycach będzie to 

budowa drogi do strefy przez tzw. Żabieniec. Odciążone zostanie wtedy osiedle od ruchu 

ciężkiego. Najprawdopodobniej pojawi się kolejny inwestor w strefie w Gorzycach. Aby 

pojawili się następni inwestorzy to należy tę drogę, z której się śmiano, że wybudowano ją dla 

zajęcy, a która się kończy przy betoniarni należy przedłużyć. Dodatkowo będzie realizowany 

chodnik na ul. Błonie w Trześni, chodnik łączący ul. Zabrody z Furmanami, chodnik w 

miejscowości Orliska od przystanku do budynku przedszkola oraz dwa parkingi przy drogach 

powiatowych-jeden we Wrzawach, drugi koło remizy w Orliskach. Będą to inwestycje 

realizowane wspólnie z powiatem. Cztery lata temu na taką propozycję był krzyk, na którym 

skorzystał  Grębów, Baranów i Nowa Dęba. W tej kadencji Gmina jest skazana na współpracę 

z powiatem i województwem i na partycypowanie kosztów. Powiat nadal podtrzymuje 

wsparcie dla spółek wodnych dla każdej gminy, tak samo dla ochotniczych straży pożarnych. 

Do informacji nie było pytań. 

 

Po tym punkcie głos zabrał przedstawiciel OSP Orliska, Pan Jerzy Stachula, którzy wraz 

z delegacją złożył gratulację Panu Wójtowi oraz Pani Zastępcy. 

 

Ad. 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

1. Radny Pan Rafał Wajs 

 poprosił aby zrobić odcinek chodnika przestrzeni 10-15 m przy Szkole 

Podstawowej nr 2 od strony ul. 3 Maja, chodzi o teren za pocztą; 

 poprosił aby znajdującą się na Przybyłowie działkę przeznaczoną pod rekreację 

zagospodarować pod plac zabaw; 

 zwrócił uwagę na konieczność wykonania dróg i oświetlenia na Przybyłowie, 

szczególnie na ulicach, gdzie większość domów jest już ukończona. 

Pan Wójt odpowiadając na interpelację dotyczącą placu zabaw poprosił o trochę 

cierpliwości. Po to są tworzone lokalne grupy działania aby realizować tego typu urządzenia. 

Jeżeli chodzi o te inwestycje to możliwości budżetu gminy są ograniczone. Drogi będą 

realizowane w ramach posiadanych środków. Pan Wójt dodał, że w przypadku kolejnych 

nieruchomości sprzedawanych przez gminę akty notarialne nie będą zawierały klauzuli, że są 
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to tereny uzbrojone. Okazuje, że kolejne tereny zostały nie tak dawno sprzedane, jeden z 

mieszkańców już wybudował dom i przyszedł po kanalizację. Działki w tym miejscu zostały 

sprzedane bardzo tanio, wartość tych działek jest przypuszczalnie niższa od zrobienia 

kanalizacji. 

2. Radna Pani Kazimiera Dziura 

 poruszyła sprawę przepompowni w Sokolnikach znajdujących się przy boisku 

szkolnym i przy placu zabaw, zwróciła uwagę na panujący tam smród, Pani radna 

powiedziała, że było coś tam robione, jest troszeczkę lepiej jednak stwierdziła, że 

nie może to tak pozostać; zaproponowała aby zastanowić się nad przeniesieniem 

tych przepompowni poza miejscowość; 

 zwróciła uwagę na sprawę odwodnienia ul. Zastawie; 

 poprosiła o ogrodzenie boiska asfaltowego, znajdującego się przy szkole 

podstawowej. 

3. Radny Pan Tadeusz Turek 

 zwrócił uwagę na konieczność udrożnienia przepustu na ul. Bazarowej; 

 przypomniał o sprawie wykonania przejścia dla pieszych przy kościele i cmentarzu 

w Trześni, sprawa była rozpoznawana, jest tam kwestia zbudowania chodnika 

naprzeciwko kościoła aby do czegoś można było to przejścia doprowadzić. 

Pan Wójt poinformował, że kwestią przejścia dla pieszych zajął się Starosta 

Tarnobrzeski. Odnośnie chodniczka Wójt stwierdził, że trudno mu się wypowiadać bo nie wie 

czy dotyczy do terenu gminy czy powiatu. 

4. Radna Pani Bronisława Kochowska 

 w imieniu mieszkańców Furman przypomniała o sprawie podziału geodezyjnego 

działki 536 w miejscowości, mieszkańcy byliby zainteresowani podziałem tej 

działki, gdyż wówczas mogliby zakupić jej fragmenty przylegające do ich posesji, 

sprawa została przedstawiona na zebraniu wiejskim, w poprzedniej kadencji nie 

udało się tego zrobić, Pani radna poprosiła aby doprowadzić tę sprawę do 

pozytywnego dla mieszkańców  rozwiązania; 

 zgłosiła sprawę uporządkowania działki znajdującej się w centrum Furman przy 

przystanku, jest to działka nieuporządkowana, na której znajduje się walący się 

drewniany dom, który stanowi zagrożenie pożarowe; 

 poprosiła o przyłączenie do kanalizacji posesji których właściciele zgłosili tę 

sprawę podczas poprzedniej kadencji, w szczególności Panie Ewa Rak i Lucyna 

Byra; 

 poprosiła o zamontowanie brakujących lamp ulicznych, 

 poprosiła o wyposażenie sali remizy OSP. 

5. Radny Pan Wacław Pyrkosz zapytał czy zakończone zostały prace geodezyjne przy 

wytyczaniu drogi do posesji P. Brody i P. Kiełbasy. 

6. Radny Pan Marian Chmura zwrócił uwagę na sprawę drogi koło gminy, koło 

cmentarza, należałoby usunąć ten tor przeszkód i zrobić jakąś uczciwą jezdnię. 

Należałby stworzyć wspólną komisję z Dyrekcją i ruszyć w teren. Przede wszystkim 

chodzi o przejście dla pieszych, osoby, które idą z kościoła łamią przepisy, a 

przejście dla pieszych powinno być na przedłużeniu chodnika, nie 100 metrów dalej, 

słupki, które są jak wyjeżdża się z ul. Pańskiej tworzą ścianę, nic nie widać. Należy 

zrobić spotkanie z dyrekcja i jakoś te sprawy uzgodnić 

7. Radna Pani Katarzyna Szeląg 

 poprosiła aby w budżecie zaplanować elewację Zespołu Szkół we Wrzawach; 

 poprosiła o wykonanie brakującego oświetlenia w miejscowości Wrzawy. 

8. Radna Pani Anna Cetnarska 
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 zwróciła uwagę na to, że Pączek Gorzycki jest ulicą Gorzyc, mieszkańcy tej ulicy 

mają wszędzie daleko, nie ma możliwości dostania się do Gorzyc, jeżeli chodzi o 

dojazd rowerem to droga jest bardzo wąska, poprosiła aby robić coś w sprawie 

chodnika; 

 zwróciła uwagę na pozarastane rowy przy ul. Pączek Gorzycki oraz w Zalesiu 

Gorzyckim, krzaki są wysokości samochodów a nawet wyższe; 

 poinformowała, że brakuje jednej lampy na ul. Pączek Gorzycki; 

 poinformowała o złej widoczności na przejeździe kolejowym w Zalesiu 

Gorzyckim-Cyplu, są tam krzaki wysokości autobusu, jest to sprawa do zrobienia 

na teraz, podobnie sprawa wygląda w Zalesiu Gorzyckim; 

 poinformowała, że podczas poprzedniej kadencji zostały porobione nasypy na 

ludzkie parcele, które trzeba było wykonać w związku z tym, że wszystko tam było 

pozalewane, na razie został zrobiony jeden mostek na Dąbrowę od strony Pączku, 

natomiast pozostałe zjazdy pozostawały, niektórzy jeżdżą jak chcą a inni płaczą bo 

jeżdżą im po praktycznie po parceli. 

9. Radna Pani Anna Cisowska zwróciła uwagę na sprawę usytuowania kontenerów na 

śmieci na osiedlu- na ul. Metalowców są one postawione na wprost wejść do bloków, 

smród jest nie do opisania szczególnie latem. Poinformowała, że w śmietnikach 

żerują wrony, nie da się w związku z tym normalnie funkcjonować w okresie 

lęgowym. Pani radna powiedziała, że trzeba się zastanowić jak to rozsądnie zrobić. 

Można odpowiednio przyciąć drzewa, wykorzystać ten czas kiedy pogoda dopisuje. 

Odnośnie śmietników to należałoby się zastanowić nad zmianą ich usytuowania i 

zrobieniem nad nimi zadaszenia aby wrony nie mogły z nich wydzierać tych śmieci. 

10. Radny Pan Marcin Krzemiński zabrał głos w sprawie garaży przy ul. Żwirki i 

Wigury. Przez szereg lat nie zostało tam nic zrobione jeżeli chodzi o drogi 

dojazdowe, można tę sprawę bardzo łatwo załatwić, przywieźć trochę kamienia i to 

wyrównać. Ponadto przydałyby się tam dwie lampy. 

11. Radny Pan Robert Pasieczny zwrócił uwagę na sprawę zagospodarowania chodnika 

przy ul. 3 Maja, znajdującego się naprzeciwko budynku GOK. Chodnik ten mógłby 

być wykorzystywany podczas odbywających się tam imprez plenerowych. Poprosił 

również o zagospodarowanie tereny wokół sceny plenerowej. 

12. Radny Pan Tomasz Soból 

 poprosił o zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Gorzycach; 

 zwrócił uwagę na brak chodnika przy ul. Osetka; 

 przypomniał też o ul. Szkolnej, która była przebudowywana a przy większych 

opadach deszczu strażacy muszą jeździć pompować wodę. 

13. Radna Pani Barbara Kaczor 

 zgłosiła w imieniu mieszkańców problem z oświetleniem przy ul. Zakole 6; 

 zwróciła uwagę na potrzebę wykonania chodnika i oświetlenia przy ul. Plac 

Mieszczańskiego 6; 

 zwróciła się z prośbą o to by wystosować pisma do przewoźników aby autobusy 

dalekobieżne zatrzymywały się na osiedlu. 

14. Radna Pani Małgorzata Turek 

 poprosiła aby usunąć z tablic ogłoszeniowych ulotki, które zostały po wyborach; 

 poprosiła aby zastanowić się nad postawieniem obok tablic ogłoszeniowych koszy 

na śmieci. 

15. Radny Pan Krzysztof Maruszak 

 zapytał czy byłaby możliwość aby busy mogły się zatrzymywać przy ośrodku 

zdrowia w Gorzycach, dotyczy to osób starszych, które chcą dojechać do lekarza; 
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 podziękował za wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na bibliotekę. 

Pan Przewodniczący ogłosił  minut przerwy. 

 

Ad. 6 

1/ Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Tarnobrzeskiemu 

Pan Wójt przedstawił uzasadnienie do uchwały. 

Pan Przewodniczący zapytał czy są uwagi do projektu. Pytań nie było. 

Pan Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za podjęciem uchwały: 

Za: 15 

(jednomyślnie) 

 

2/ Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu 

Pan Wójt przedstawił uzasadnienie do uchwały. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do tego projektu. Pytań nie było. 

Pan Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za podjęciem uchwały: 

Za: 15 

(jednomyślnie) 

 

3/ Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań 

wykraczających poza rok budżetowy 2014 

Uzasadnienie do uchwały przedstawił Pan Wójt. Poinformował, że dotyczy to przetargu 

rozstrzygniętego w poprzedniej kadencji. Dotyczył on odbioru odpadów od jednostek 

administrowanych przez gminę. 

Informację uzupełniła Pani Skarbnik. 

Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 15 

(jednomyślnie) 

 

4/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok 

Pani Skarbnik przedstawiła uzasadnienie do uchwały. Zmiany dotyczyły m. in. ujęcia 

zapłaconych wcześniej kar w związku z korektą nałożoną za projekt „Sukces w zasięgu ręki” o 

raz zasądzonego odszkodowania dla firmy Delta. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Opinia Komisji Oświaty-pozytywna. 

Radny Pan Marian Chmura poprosił o wyjaśnienie sprawy, tamta władza zawaliła a teraz 

radni muszą to w jakiś sposób wyprostować. Dlaczego tak jest, że tamci zawalili i w związku 

z tym nie ponieśli żadnych konsekwencji. 

Pan Wójt powiedział, że ponieśli konsekwencje, nie ma ich na sesji. 

Pan Wójt następnie udzielił informacji dotyczącej projektu „Sukces w zasięgu ręki”. 

Powiedział, że od początku były w nim nieprawidłowości. Chodziło głównie o wykonanie usług 

edukacyjnych. Przypomniał, że poprzednie władze gminy starały się o umorzenie należności. 

Pan Wójt powiedział, że gdy pracował w WUP był umówiony z Wójtem Grzegorzkiem na 

rozmowę w tej sprawie, jednak Wójt na to spotkanie nie dotarł. Chciano to załatwić jednak nie 

było dobrej woli. Poprzedni Wójt zapłacił te pieniądze ostatecznie bez zgody Rady. W tej chwili 

chodzi o to żeby to uporządkować. 

Pan Leszek Węgiel, kierownik ZGK w Gorzycach udzielił informacji odnośnie drugiej 

sprawy, dotyczącej odszkodowania dla firmy Delta. Głos w tej sprawie zabrała również radna 

Pani Małgorzata Turek. 
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Pan Przewodniczący zauważył, że Wójt jasno wyjaśnił tę sprawę, powiedział, że należy 

to uporządkować, żeby się to nie ciągnęło. Następnie zapytał kto jest za przyjęciem uchwały w 

sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok: 

Za: 15 

(jednomyślnie) 

 

5/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2014-2020 

Pani Skarbnik omówiła wskaźniki, które zmieniono. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna 

Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014-2020: 

Za: 15 

(jednomyślnie) 

 

6/ Uchwała w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet radnym 

Pan Przewodniczący odczytał tekst projektu uchwały. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Opinia Komisji Oświaty-pozytywna. 

Pan Przewodniczący zapytał czy są pytania do projektu. 

Pan Wójt poprosiła aby w §1, ust. 1 pkt 5 dopisać „dla pozostałych radnych nie będących 

członkiem komisji Rady Gminy”. 

Innych uwag nie było. 

Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 15 

(jednomyślnie) 

 

7/ Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Pan Przewodniczący odczytał tekst uchwały oraz uzasadnienie do niej. 

Radny Pan Robert Pasieczny w imieniu Komisji Budżetu przedstawił przebieg 

dotychczasowej kariery zawodowej Wójta Gminy. Poinformował, że opinia Komisji jest 

pozytywna. 

Opinia Komisji Oświaty-pozytywna. 

Pan Przewodniczący powiedział, że według niego jest odpowiednia osoba na tym 

stanowisku. 

Radna Pani Katarzyna Szeląg zapytała jak to się kształtowało w poprzednich latach. 

Pan Przewodniczący udzielił odpowiedzi. 

Głos w tej sprawie zabrali również Pani Lucyna Matyka, Zastępca Wójta, radny Pan 

Marian Chmura, radna Pani Małgorzata Turek. 

Pan Przewodniczący poinformował, że w poprzedniej kadencji Wójtowi podniesiono 

wynagrodzenie tylko raz. Związane to było z brakiem współpracy. Dodał, że wynagrodzenie w 

każdej chwili można również obniżyć. 

Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 15 

(jednomyślnie) 

Pan Wójt podziękował za podjęcie tej uchwały, powiedział, że będzie się starał. 

 

8/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Gorzyce do lokalnej 

grupy działania 

Pan Przewodniczący odczytał tekst uchwały. 
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Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem uchwały: 

Za: 15 

(jednomyślnie) 

 

Ad. 7 

Pan Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji: 

Za: 15 

(jednomyślnie) 

 

Ad. 8 

Wolne wnioski 

1. Radny Pan Tadeusz Turek poprosiłaby sesje odbywały się po godz. 15.00 

2. Pan Józef Grębowiec poruszył następujące sprawy: 

• po wałach jeżdżą motocyklami, poprosił aby policja się tym zainteresowała; 

• zwrócił uwagę na zniszczone pobocza i kruszący się asfalt; 

• poprosił aby chodnik w Orliskach był od początku wsi; 

• zauważył, że radni podjęli uchwałę w sprawie diet a nic nie było o sołtysach; 

• poprosił aby podwyższyć drogę w międzywalu. 

3. Radny Pan Marian Chmura zauważył, że sołtysi to zawsze było takie piąte koło u wozu, 

wyraził nadzieję, że teraz sołtysi będą traktowani tak jak się należy. 

4. Pan Wójt powiedział, że nowy budżet przewiduje środki na podwyższenie wynagrodzeń 

dla sołtysów. 

5. Pan Przewodniczący powiedział, że radni ustalili sobie ryczałt, a nie podwyższyli sobie 

diety. Powiedział, że sprawa sołtysów zostanie wzięta pod uwagę. 

6. Radny Pan Wacław Pyrkosz stwierdził, że sołtysom powinno się należeć takie 

wynagrodzenie jak urzędnikowi. 

7. Pan Wójt powiedział, że prowadzone są rozmowy z zakładem energetycznym w Mielcu, 

odnośnie konserwacji oświetlenia ulicznego. W tej chwili proponowana jest 30% podwyżka. 

Radny Pan Marcin Krzemiński zapytał czy nie można by było wymienić oświetlenia na ledowe. 

Pan Wójt powiedział, że można się nad tym zastanowić. 

Wyjaśnień w tej sprawie udzielił Pan Leszek Węgiel. 

Radny Pan Marian Chmura poinformował o możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych.  

Pan Wójt odniósł się do sprawy zgłoszonych interpelacji. Stwierdził, że należy ustalić 

priorytety na cztery lata. Lepiej zrobić mniej a do końca. Omówił zasady na jakich mogą być 

finansowane realizowane na terenie gminy inwestycje. Pan Wójt odniósł się również do sprawy 

poruszonej przez Pana Grębowca odnośnie drogi w międzywalu. Powiedział, że będzie 

podwyższona droga jeżeli będzie podwyższony wał. Rozważane jest również wyprowadzenie 

ruchu  z mostu poza Orliska. 

 

Pan Przewodniczący po wyczerpaniu porządku zamknął obrady o godz. 16.15. 

 

Protokołowała      Przewodniczący Rady Gminy 

Młodszy referent     Krzysztof Maruszak 

Ewa Dul 

 


