PROTOKÓŁ NR XXXI/16
Z SESJI RADY GMINY GORZYCE
odbytej w dniu 15 grudnia 2016 r.
w świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP w Gorzycach
Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 15.05 rozpoczął obrady
XXXI sesji Rady Gminy Gorzyce.
Przewodniczący stwierdził prawomocność sesji do podejmowania uchwał, 15 radnych
obecnych na sesji. Następnie odczytał porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie między Sesjami.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok;
2) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat
w trybie bezprzetargowym;
3) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat
w trybie bezprzetargowym;
4) przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce;
5) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gorzyce
na lata 2017-2021;
6) zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy;
7) zmian budżetu Gminy na 2016 rok.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jakieś uwagi do porządku obrad. W związku z
brakiem uwag Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem porządku obrad:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Głosowanie jednomyślne.
Ad. 3
Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołów XXIX i XXX z sesji Rady Gminy
Gorzyce.
Głos zabrała radna Pani Bronisława Kochowska, która zapytała czy chodzi o protokół z
27 października. Po upewnieniu się, że tak powiedziała, że ma kilka uwag, które zgłosiła
pracownikowi (Pani Ewie Dul) i wyraziła nadzieję, że są te poprawki. Przewodniczący
odpowiedział, że były dzień wcześniej na Komisji Budżetowej. Było posiedzenie wspólne
Komisji, Pani radnej nie było dlatego o tym nie wie. Pani radna powiedziała, że Pani Ewa jej o
tym mówiła, protokół został jej przesłany na maila, jednak Pani radna przyznała, że nie zdążyła
się z nim zapoznać, jednak myśli, że Pani Ewa zawarła te punkty i są te poprawki naniesione.
Pani radna dodała, że chciała się jeszcze odnieść już nie zapis protokołu tylko do wypowiedzi
jednego z radnych. Zapytała czy może to zrobić teraz czy w wolnych wnioskach.
Przewodniczący zaproponował aby uczyniła to w wolnych wnioskach.
O głos poprosiła Pani M. Hara-Pałkowska. Przewodniczący zapytał czy otrzymała ona
również protokół. Pani M. Hara-Pałkowska odpowiedziała, że tak. Zapytała ona czy jest taka
możliwość aby projekty protokołów były udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej z
racji tego, że obywatel nie ma takiej możliwości (część wypowiedzi zagłuszona) a ma prawo
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się zapoznać. Pani M. Hara-Pałkowska odniosła się do swojej wypowiedzi przytaczanej na sesji
27 października. Powiedziała, że nie wszystkie te kwestie są zawarte w protokole. Pani M.
Hara-Pałkowska powiedziała, że chciałaby złożyć na piśmie aby wszystkie te kwestie były w
protokole.
Przewodniczący odpowiedział, że uwagi do protokołu składa radny i jeżeli są jeszcze
jakieś zastrzeżenia to w wolnych wnioskach. Dodał, że może je również zgłosić do radnego ze
swojego okręgu.
Następnie Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z XXIX
i XXX sesji Rady Gminy:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Głosowanie jednomyślne.
Ad. 4
 Gmina Gorzyce zajęła czwarte miejsce wśród gmin wiejskich w województwie
podkarpackim pod względem inwestycji i pozyskanych środków;
 zakończono zadanie rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości
Gorzyce na osiedlu Przybyłów oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej
w Sokolnikach i Motyczu;
 2 grudnia zakończono prace związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej
nr 1 w Gorzycach i Zespołu Szkół we Wrzawach, obecnie Gmina czeka na
rozliczenie tej inwestycji, otrzymane dofinansowanie wyniesie 85 %;
 zakończono prace przy przebudowie obydwu chodników na ul. ks. A. Osetka
w Gorzycach, koszt tego zadania to 116 tys. zł;
 trwają prace przy budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 854
w Gorzycach przy ul. Wrzawskiej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul.
Szkolnej, wartość całego zadania to 250 tys. zł z czego Gmina Gorzyce
dofinansowała 100 tys. zł;
 do Referatu Świadczeń Rodzinnych na obecną chwilę wpłynęło 952 wnioski
w ramach programu 500 plus (854 wnioski w formie papierowej, 98 w formie
elektronicznej), do 8 grudnia wypłacono 5 306 765 zł;
 47 par obchodziło w tym roku jubileusz 50, 55 i 60-lecia pożycia małżeńskiego,
podczas uroczystości zostały wręczone medale za długoletnie pożycie
małżeńskie, były te medale przyznane dla 31 par przez Prezydenta
Rzeczypospolitej, 11 par z okazji 55-lecia i 5 par z okazji 60 rocznicy otrzymało
listy gratulacyjne, wszystkie pary otrzymały okolicznościowe prezenty i kwiaty;
 Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w nagrodę za aktywną pracę na rzecz Gminy
wyjechały na Centralne Targi Rolnicze do Nadarzyna koło Warszawy;
przedstawicieli wzięły również udział w plebiscycie Kół Gospodyń Wiejskich,
gala na podsumowanie tej rywalizacji odbyła się w Dębicy, koła z Gminy Gorzyce
uplasowały się w drugiej dziesiątce w województwie podczas tego plebiscytu;
 4 grudnia odbył się Gorzycki Kiermasz Świąteczny, w którym uczestniczyło
ponad 20 wystawców, podczas kiermaszu każdy mógł zakupić świąteczny
prezent, czekał również święty Mikołaj, który spotkał się z najmłodszymi
mieszkańcami;
 Wójt podziękował wszystkim strażakom za pomoc i udział w organizacji orszaku
św. Mikołaja, ten orszak przejechał prawie całą Gminę, w tym miejscu Wójt
usprawiedliwił i przeprosił za to, że wszędzie nie dojechano, orszak był dość długi
i ze względów bezpieczeństwa w porozumieniu z Policją podjęto decyzję o nie
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wjeżdżaniu do Zalesia Gorzyckiego i Motycza Poduchownego; Wójt podziękował
również Pani Annie Kozieł oraz całemu KGW z Gorzyc za pomoc
w zorganizowaniu kiermaszu;
 9 grudnia odbyły się II Igrzyska Mikołajkowe, w których udział wzięło blisko 400
uczniów, zmagania sportowe zostało wzbogacone o zmagania plastyczne
i taneczne, wszystkie dzieci zostały nagrodzone upominkami od św. Mikołaja;
 podsumowany projekt, który był realizowany na terenie Gminy Gorzyce, projekt
nosił tytuł „Lasowiackie Kluby Seniora” realizowany był od czerwca do grudnia
2016 r., jego realizator Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania pozyskała na
realizację tego projektu 200 tys. zł z rządowego programu „Aktywizacja osób
starszych”; w ramach projektu w Gminie powstał Lasowiacki Klub Seniora z
siedzibą w remizie OSP w Gorzycach, gdzie cyklicznie odbywały się różnego
rodzaju zajęcia dla seniorów z wszystkich sołectw Gminy, prowadzone przez 3
animatorów i 5 wolontariuszy, w ramach działań w gorzyckim klubie odbyły się
zajęcia fizjoterapeutyczne, florystyczne, odbyła się wycieczka krajoznawcza do
Sanoka, podczas której zwiedzano sanocki skansen, ostatni rodzaj zajęć to
warsztaty kulinarne, których celem była wspólna lasowiacka wigilia, która odbyła
się dzień wcześniej;
 Wójt zaprosił na następny dzień na spotkanie podsumowujące roczną pracę
Gminy.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania do informacji udzielonej przez Wójta.
Zapytań nie było.
Ad. 5
Interpelacje i zapytania radnych:
1. Radny Pan Marian Chmura chciał zgłosić problem wysokich poboczy w Motyczu
Poduchownym, woda nie spływa do rowów, stoi na jezdni, powoduje niszczenie tej
jezdni;
2. Radna Pani Katarzyna Szeląg zapytała czy w tej kadencji jest możliwość aby na
Wrzawach powstały nazwy ulic;
3. Radny Pan Tadeusz Turek powiedział, że odnowiona została droga „na Bęca”
i zwiększył się tam ruch, zwrócił uwagę, że na rampie z jednej strony są barierki przez
co dwa samochody się nie zmieszczą, jeżeli kierowcy się zauważą to jeden cofa, jeżeli
się nie zobaczą to dochodzi do kolizji, zauważył że trzeba jakoś to rozwiązać. Wójt
zauważył, że ten odcinek należy do Podkarpackiego Zarządu Melioracji, Gmina
jednak spróbuje jakoś temu zaradzić. Te rampy są w trakcie przeprojektowywania,
planowana jest na nich nawierzchnia asfaltowa w przyszłości.
Ad. 6
1/ Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok (XXXI/193/16)
Głos zabrał przewodniczący Komisji Oświaty, radny Pan Rafał Wajs. Powiedział, że
program jest co roku zatwierdzany. Zadania, które były w zeszłym roku są wszystkie, oprócz
jednego związanego z piłka nożną-najmłodsza grupa dzieci przeszła do szkółki Lecha Poznań.
Środki przeznaczane są na zakup usług, organizację imprez, wyjazd dzieci z klas trzecich na
basen, działanie świetlicy środowiskowej, ponadto w każdej miejscowości są realizowane
zadania. Pan radny dodał, że opinia Komisji jest opinią pozytywną.
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jakieś zapytania.
Głos zabrał radny Pan Robert Pasieczny powiedział, że dzień wcześniej na posiedzeniach
komisji ustalono, że nie ma dwóch zadań. Postanowiono jedno zadanie reaktywować-zadanie
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z Trześni. Radny Pan Rafał Wajs powiedział, że jest. Radny Robert Pasieczny odpowiedział, że
on w materiałach nie ma. Przewodniczący potwierdził, że w projekcie tego nie ma, ale dzień
przed sesją dołączono to zadanie. Radny Pan Robert Pasieczny dodał, że postanowiono zabrać
5 tys. zł z usług i organizacji imprez i dać na zadanie w Trześni, którego nazwy Pan radny nie
pamiętał.
Głos zabrał Przewodniczący, który potwierdził brak jednego zadania na kwotę 6 tys. zł,
które przeszło do szkółki Lecha Poznań, dodał że w materiałach nie było zajęć terapeutycznych,
jednak zostały przywrócone.
Zastępca Wójta, Pani Lucyna Matyka, powiedziała, że trzeba przedstawić te zmiany.
Przewodniczący poprosił radnego Pana Roberta Pasiecznego aby przedstawił te zmiany.
Radny Pan Robert Pasieczny poinformował, że w punkcie 3 podpunkcie a) zmniejsza się
kwotę do 80 tys. zł, natomiast w punkcie 4 dodaje się podpunkt f) i przesuwa się 5 tys. zł na
zadanie w Trześni. Zastępca Wójta uzupełniła, że chodzi o zadanie prowadzenie zajęć
terapeutycznych w Trześni.
Głos zabrał radny Pan Rafał Wajs, który powiedział, że sprawa omawiana była dzień
wcześniej na posiedzeniu Komisji. Początkowo miało nie być tego zadania, jednak do niego
wrócono. Dodał, że radny Pasieczny siedział pół metra od niego a teraz mówi, że o tym nie wie.
Przewodniczący zwracając się do radnych stwierdził, że zostało to wyjaśnione. Zapytał
czy ktoś ma jeszcze jakieś zapytania w tej kwestii. Zapytań nie było.
Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem, z poprawką, Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2017 rok:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 1
2/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat
w trybie bezprzetargowym (XXXI/194/16)
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznegoprzewodniczący Komisji, radny Pan Marian Chmura poinformował, że opinia jest pozytywna.
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jakieś zapytania. Zapytań nie było. W związku z
tym Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za wyrażeniem zgody na zawarcie umowy
dzierżawy na okres kolejnych 10 lat w trybie bezprzetargowym:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
3/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres
kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym (XXXI/195/16)
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Porządku Publicznego-pozytywna.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania. Zapytań nie było. Przewodniczący
przeszedł do głosowania i zapytał kto z radnych jest za wyrażeniem zgody na przedłużenie
umowy dzierżawy na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
4/ Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Gorzyce (XXXI/196/16)
Uzasadnienie do uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Adam Kumor.
Poinformował, że przestawiony projekt jest kolejnym etapem sporządzania gminnego
programu rewitalizacji. Obecna uchwała uchyla tę wcześniej podjętą, gdyż była ona
podejmowana w momencie gdy Marszałek nie określił wytycznych sporządzania tych
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programów. Najpierw trzeba było określić obszary zdegradowane i zrewitalizowane co radni
uczynili na ostatniej sesji. Następny krok to sporządzenie gminnego programu rewitalizacji.
Sekretarz wyraził nadzieję, że program uda się sporządzić do końca marca następnego roku. Po
opublikowaniu programu w Dzienniku Urzędowym będzie można przystępować do zmian w
programie zagospodarowania przestrzennego oraz składać wnioski w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego.
Przewodniczący zapytał czy są jakieś zapytania. Zapytań nie było. Przewodniczący
przeszedł do głosowania, zapytał kto z radnych jest za przystąpieniem do sporządzenia
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Gorzyce:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
5/ Uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Gorzyce na lata 2017-2021 (XXXI/197/16)
Sekretarz Gminy odczytał uzasadnienie do uchwały.
Zapytań do projektu nie było. Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z
radnych jest za przyjęciem wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Gorzyce na lata 2017-2021:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
6/ Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok
budżetowy (XXXI/198/16)
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Marta Mazur-Matyka.
Poinformowała, że projekt upoważnia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania
finansowego na poczet budżetu 2017 roku w kwocie 34 000,00 zł na realizację zadania:
„Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 100120R „Plac targowy”
w miejscowości Gorzyce”. Zobowiązanie zostanie sfinansowane z dochodów własnych Gminy
z tytułu podatków w 2017 r.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji-pozytywna.
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jeszcze jakieś zapytanie. Zapytań nie było.
Przewodniczący przeszedł do głosowania i zapytał kto z radnych jest za zaciągnięciem
zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy:
Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 2
7/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok (XXXI/199/16)
Uzasadnienie przedstawiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że została przedstawiona
wersja B projektu, która została omówiona dzień wcześniej na posiedzeniu Komisji. W tej
wersji zwiększa się plan dochodów budżetowych w § 1 dział 710 71095 w związku z
podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim na dotację celową na realizację zadania
wsparcia aktualizacji programu rewitalizacji, Gmina otrzymuję dotację w kwocie 68 400 zł,
wkład własny Gminy to niewiele powyżej 7 tys. zł. Zadanie zostało wprowadzone po stronie
dochodowej i wydatkowej z zabezpieczeniem wkładu własnego. Kolejne zmiany są związane
z decyzją Minister Edukacji Narodowej, która przekazuje Gminie środki w rezerwy subwencji
ogólnej na zwrot kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych na
podstawie art. 20 i art. 88 Karty Nauczyciela. Inne zmiany do refundacja za przeszkolenie
dwóch pracowników młodocianych w przedszkolu, które dyrektor prosi o przekazanie na
wskazane przez siebie cele. Po stronie wydatkowej to zmiany przeprowadzone w oświacie,
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gdzie szkoły w ramach własnych środków zabezpieczają środki na wyposażenie kuchni, dlatego
że od 1 stycznia ruszają stołówki w Zespole Szkół w Gorzycach i Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Sokolnikach, gdzie będzie prowadzone dożywianie dzieci ze wszystkich
szkół.
Wójt uzupełnił informację dotyczącą dożywiania w szkołach. Poinformował, że chce się
zwiększyć potencjał szkół w tym zakresie i obniżyć koszty.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju i Promocji-pozytywna. Radny Pan Robert
Pasieczny zauważył, że w szkołach można zaoszczędzić.
Przewodniczący przeszedł do głosowania i zapytał kto z radnych jest za przyjęciem zmian
budżetu Gminy na 2016 rok:
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymujące się: 0
Ad. 7
W wolnych wnioskach głos zabrali:
1. Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik, podziękował za kamień, poprosił o pozwolenie
przycięcie koron drzew przy ul. Leśnej, poprosił aby zastanowić się nad
wybudowaniem nowych wiat przystankowych, które składałyby się tylko ze słupów;
2. Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, podziękował za przystanek, poprosił o wykonanie
monitoringu.
3. Radna Pani Bronisława Kochowska odniosła się do protokołu nr XXXI/16,
do wypowiedzi radnego Pana Mariana Chmury, dlatego, że na ostatniej sesji nie
odniosła się ona do wszystkiego, jednak po przeczytaniu protokołu może się
konkretnie odnieść. Powiedziała, że pozwoli sobie przytoczyć słowa Pana radnego
Chmury: „Pani radna Kochowska jakby nie zrobiła afery to by nie żyła”-zapytała w
jakich aferach uczestniczy, jakie afery robi, merytoryczne wypowiedzi jako radnej
Pan (Chmura) nazywa aferami; „złośliwość Pani Kochowskiej nie zna granic dlatego
musiała to publicznie”-Pani radna powiedziała, że nie wie o co w tym momencie
chodziło, być może o to, że powiedziała na sesji o tym, że nie została zorganizowana
Komisja Rolnictwa, powiedziała, że z faktami się nie dyskutuje; „Pani radna
Kochowska nigdy na Komisji nie podejmuje decyzji, nawet nie da się protokołu
napisać, mówi że się zastanowi w domu i telefonicznie oddzwoni”- to jest kłamstwo,
natomiast swoje bałaganiarstwo chce zrzucić na Panią radną, nie tędy droga; „Dodał,
że materiały Pani radna ma tydzień przed sesją, może się z nimi zapoznać i przyjść
przygotowana, powiedział, że przychodzi nieprzygotowana”-powiedziała, że wydaje
jej się, że to Pan radny jest nieprzygotowany do sesji, ponieważ wtedy kiedy była
mowa o likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej to Pan chmura jako
przewodniczący nie zauważył, że nie ma załącznika, że nie ma analizy ekonomicznofinansowej, nie wypowiedział się w tym temacie nic a ta uchwała została uchylona
dlatego Pani radna zapytała kto jest nieprzygotowany na sesję, jak Pan mierzy
nieprzygotowanie Pani radnej na sesję, to Pan radny się nie przygotowuje na sesję;
„Natomiast Pai radna chce zaistnieć, poprosił Pan radny by nie czyniła ona
złośliwości, by spojrzała w swoje oczy i zachowywała jak się należy”-to, że Pani
radna zwraca na sesji uwagę merytoryczną, ona sobie niczego nie wymyśla, to należy
do jej obowiązków, Pani radna stara się wykonywać to jak należy, dodała, że nikomu
nie ubliża, nie występuje przeciwko komuś tylko zgłasza merytoryczne uwagi, co
zostało zauważone przez władze, przez Pana Przewodniczącego, chociażby na
przykładzie tej uwagi, która została uchylona, więc nie chodzi o to by Pani radna
zaistniała, jeżeli Pani radna chciałaby zaistnieć to nie w ten sposób; następnie
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zacytowała ponownie „poprosił Pan radny by nie czyniła ona złośliwości, by spojrzała
w swoje oczy”-Pani radna powiedziała, że nie rozumie tego, to jest takie bardzo
uszczypliwe i w stosunku do Pani radnej i ona sobie nie życzy by na sesji nie używał
takich słów, bo jej się wydaje, że jeżeli Pan Chmura jako przewodniczący, jako radny
powinien się wypowiadać merytorycznie, takie stwierdzenie może on wypowiadać
ale w stosunku do swojej żony, dodała, że ona mówi do niego oficjalnie ”proszę się
do mnie w ten sposób nie odzywać”; „i zachowywała jak się należy”- zapytała jak
ona się zachowuje, dodała, że śmie twierdzić, że największym mącicielem jest Pan
(Chmura), Pani radna podziękowała, dodała, że powiedziała to co miała do
powiedzenia.
Radny Pan Marian Chmura zwracając się do Pani radnej Bronisławy Kochowskiej
powiedział, że jedna komisja była przed wcześniejszą sesją, gdzie obszernie
omawiano sprawy, komisje są po to aby zapoznać temat, podjąć konkretne problemy,
wyjaśnić i wyjaśniana była ta uchwała na komisji; kiedy przed następną sesją na
pytanie „Pani radnej wyjaśniał dlaczego ta Komisja jest tak późno, to wyjaśnił Pani
radnej że przyjechał na Komisję z leczenia sanatoryjnego, poprosił Panią Ewę Dul o
zwołanie komisji bo on nie miał nawet jak; ta komisja została zwołana aby
przypomnieć tylko problemy związane z podjęciem tej uchwały, dodał, że Pani radna
była z tego zadowolona, że radny jej to wyjaśnił, bo Pani radna miała to na sesji
poruszyć ale nie będzie tego poruszać. Ale Pani radnej to nie zadowoliło, Pani radna
na sesji wywołała aferę bo publicznie chciała podkreślić, że Komisja była za późno.
Pan radny powtórzył, że te sprawy były omawiane przed wcześniejszą sesją i Pan
radny uważał, że sprawy zostały wyjaśnione i dlatego powiedział Pani radnej, że
chciała zaistnieć, pokazać swoją wyższość, że to ona jest taka ważna i dlatego
powiedział jej to powiedział i dalej to podtrzymuje. Następna sprawa to to, że Pani
radna otrzymuje materiały przeważnie tydzień przed sesją i kiedy na komisji chce się
podjąć jakieś opinie Pani radna nigdy nie chce podpisać, mówi, że się w domu
zastanowi i da odpowiedź przez telefon, zapytał czy tak nie jest, dlaczego Pani
kłamie, dodał, że jeżeli teraz będzie trwałą trzy godziny cztery to Pan radny będzie
pisał od razu protokół żeby Pani radna na komisji podpisała, może się od tego uchylić,
podpisać albo nie podpisać, powtórzył, że Pani radna nigdy nie podpisuje tylko przez
telefon Pani radna się musi zastanowić, zapytał nad czym, czy doradców się musi
doradzić, dodał, że śmie mówić, że to Pan radny robi bałagan, powiedział, że Pani
radna słucha byłego Wójta Grzegorzka, stwierdził, że nie tędy droga. Dodał, że Pani
radna powinna się zachowywać tak jak powinien zachowywać się radny a nie swoją
wyższość p, powiedział, że tak jak Pani radna się do nie go wyraża to może się do
swojego męża wyrażać.
Radna Pani Bronisława Kochowska powiedziała, że miała się nie odzywać ale powie
jedno zdanie „niech się Pan nie kompromituje”. Radny Pan Marian Chmura
odpowiedział, że to Pani radna się bardziej kompromituje.
Przewodniczący kończąc tę dyskusję stwierdził, że Państwo radni powinni to sobie
wyjaśnić na Komisji Rolniczej dokładnie, żeby praca jakoś funkcjonowała. Zapytał czy są
jeszcze jakieś inne wolne wnioski. Kolejnych wolnych wniosków nie było.
Przewodniczący po wyczerpaniu porządku obrad zamknął sesję o godz. 16.00.
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