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PROTOKÓŁ NR XLIV/17 

Z SESJI RADY GMINY GORZYCE 
odbytej w dniu 27 października 2017 r. 

w świetlicy wiejskiej budynku remizy OSP w Gorzycach 

 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan Krzysztof Maruszak, o godz. 10.00 rozpoczął obrady 

XLIV sesji Rady Gminy Gorzyce. 

Powitał wszystkich przybyłych na sesję. 

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

Następnie Przewodniczący przeszedł do porządku obrad. Poinformował, że z porządku 

zostaje zdjęty projekt uchwały nr 12. 

Przewodniczący zapytał kto z radnych jest za przyjęciem porządku. W tym momencie 

głos zabrał radny Pan Marian Chmura, który powiedział, że ma uwagę odnośnie punktu 2  

w punkcie 6, w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gorzyce”, chciał 

wyjaśnienia, czy jeżeli już ktoś ma obywatelstwo gminy czy może drugie dostać. 

Pani Ewa Dul, pracownik merytoryczny odpowiedziała, że to się nie wiąże z 

obywatelstwem, to jest tytuł honorowy. Podjęto uchwałę, która określa regulamin 

przyznawania tego tytułu. Pan radny zauważył, że ten tytuł był do tej pory przyznawany 

osobom spoza gminy. Pani E. Dul odpowiedziała, że te tytuły były przyznawane tylko na 

podstawie ustawy o samorządzie gminnym, teraz Rada Gminy podjęła uchwałę, w którym jest 

regulamin tego tytułu i przysługuje on mieszkańcowi Gminy jak i osobie mieszkającej poza 

Gminą, która ma wybitne zasługi na rzecz gminy. 

Przewodniczący powrócił do pytania, kto jest za przyjęciem porządku obrad po tych 

zmianach, które przedstawił: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 3 

Przewodniczący zapytał czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Uwag nie było. Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem protokołu: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 4 

 12 października odebrano boisko lekkoatletyczne przy Szkole Podstawowej Nr 2 

w Gorzycach, obiekt jest dopuszczony do użytkowania, wstrzymano się z 

użytkowaniem boiska trawiastego; 

 trwają prace nad zadaszeniem trybuny przy boisku LKS Sokolniki, planowane 

zakończenie prac to grudzień 2017 r.; 

 trwają również prace projektowe dotyczące budowy garaży OSP Gorzyce i OSP 

Furmany; 

 na ukończeniu są roboty budowlane przy realizacji zadań przebudowa dróg: ul. 

Zagłoby w Gorzycach, nr drogi 100128R w Motyczu Poduchownym-

modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych; planowane jest w przyszłym 

roku połączenie ul. Pańskiej w Gorzycach z Kawęczynem drogą asfaltową; 

 został wykonany parking i uporządkowany teren wokół kościoła we Wrzawach; 

 przekazany został plac budowy na zadanie: „Odwodnienie ulicy Furmańskiej w 

Sokolnikach”; 
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 zaczęto prace na chodniku przy ul. Sandomierskiej (Sokolniki) przy drodze 

powiatowej-przebudowa całego chodnika; 

 rozstrzygnięty został przetarg w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich na 

budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej we Wrzawach, wartość robót 300 

tys. zł w tym udział Gminy Gorzyce 100 tys. zł; 

 dobiegają końca prace przy projektowaniu oświetlenia drogowego na osiedlu 

Przybyłów, ulice Moniuszki i Konopnickiej, będzie ta inwestycja wykonywana 

wiosną przyszłego roku; 

 rozstrzygnięto przetarg na projekt (wspólnie z gminą Baranów Sandomierski) 

dotyczący kultury; oferty są sprawdzane pod względem formalnym, wpłynęły 

dwie oferty, jest też jedna oferta na dostawę sprzętu, wartość zadania we 

Wrzawach to 400 tys. zł; 

 zostanie podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na instalację farm 

fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, ta 

inwestycja ruszy na wiosnę; 

 25 października została zorganizowana konferencja „Zasmakuj w produktach 

lokalnych”, uczestniczyli w niej rolnicy, ogrodnicy, przetwórcy, handlowcy oraz 

Urząd Skarbowy, ZUS, ARiMR; rozmawiano na temat skrócenia drogi produktu 

rolnego od producenta do konsumenta; 

 13 października odbyło się spotkanie z dyrektorami i nauczycielami szkół z 

Gminy, podziękowano im za pracę, za trud włożony w oświatę i wejście bez 

zgrzytów w jej reformę. 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do informacji udzielonej przez Wójta. Pytań nie 

było. 

 

Ad. 5 

Interpelacje i zapytania radnych 

1. Radny Pan Marian Chmura odniósł się do sprawy jazdy rowerami po chodniku, ta 

jazda jest dopuszczona, Pan radny ma takie zastrzeżenia gdyby coś się wydarzyło kto 

wtedy będzie odpowiadał; była kolizja rowerzysty z samochodem, został ukarany i 

rowerzysta i kierowca, rowerzysta za to, że jechał rowerem wzdłuż chodnika a 

kierowca za to, że włączał się do ruchu i nie ustąpił pierwszeństwa, radny zauważył, 

że jest tu nieścisłość, zapytał jak ten problem rozwiązać, z policją rozmawiać. Wójt 

odpowiedział, że w miejscu gdzie doszło do kolizji jest chodnik a nie ciąg rowerowo-

pieszy i to regulują przepisy ruchu drogowego. 

2. Radny Pan Robert Pasieczny zapytał w imieniu osób korzystających z bieżni 

lekkoatletycznej czy w porze wieczornej będzie tam zapalane oświetlenie. Zgłosił 

interpelację, w której poprosił o uzupełnienie pobocza od wału w stronę Orlisk oraz 

na ul. A. Kmicica i O. Zagłoby. Wójt odpowiedział, że jeżeli chodzi o Orliska to 

ubytki zostały zasypane. Wójt dodał, że konieczne będzie znalezienie środków na 

zakup kamienia na okres zimowy. Jeżeli chodzi o boisko to zostały podjęte pewne 

starania-boisko jest własnością Szkoły Podstawowej Nr 2. Boisko będzie zamykane 

o godz. 20.00. Wójt przypomniał, że w trakcie budowy dochodziło do dewastacji. 

Jeśli chodzi o oświetlenie to ma być włączane ale nie całe, były protesty ze strony 

Spółdzielni Mieszkaniowej, bo świeci po oknach. Obiekt musiał być oświetlony całą 

dobę ze względu na dewastacje. Z obiektu będzie można korzystać bez ograniczeń 

między 17.00 a 20.00. 

 

Ad. 6 

1/ Uchwała w sprawie ustanowienia pomników przyrody 
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Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Pani M. Wicińska, pracownik Urzędu Gminy. 

Pomnikami przyrody mają zostać dwa dęby bezszypułkowe: pierwszy znajduje się na terenie 

osiedla Gorzyce, drugi w miejscowości Trześń przy ul. Młynarskiej. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jakieś zapytanie. 

Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik, powiedział, że są jeszcze dwa dęby w Trześni. Pani 

M. Wicińska, odpowiedział, że ustanowienie pomników przyrody wiąże się z kosztami. 

Dodała, że trzeba złożyć wniosek. Wójt zauważył, że bardzo dobrze, że podniesiono ten 

problem, zaproponował aby złożyć wniosek. Przypomniał też, że kilka lat temu 76 dębów, 

zasadzonych jeszcze przez Tarnowskich, zostało zniszczonych. 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania-zapytał kto jest za ustanowieniem pomników 

przyrody: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

2/ Uchwała w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gorzyce” 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Pani E. Dul-sołtys oraz rada sołecka Trześni 

wystąpiła z wnioskiem o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gorzyce” Panu 

Janowi Pukowi, artyście ludowemu z Trześni. 

Przewodniczący odczytał też fragment protokołu z posiedzenia kapituły tytułu 

„Honorowego Obywatela Gminy Gorzyce”, która zaopiniowała pozytywnie wniosek. 

Następnie przeszedł do głosowania-zapytał kto jest za podjęciem uchwały: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Głos zabrał Wójt, który poinformował, że 17 listopada odbędzie się uroczystość 

poświęcona twórczości Pana J. Puka. 

3/ Uchwała zmieniająca uchwałę nr XXXIV/187/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 

lutego 2013 r.  w sprawie podziału Gminy Gorzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 

numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Pani E. Dul, wyjaśniła, że przedstawiona wersja 

A projektu różni się od poprzedniej układem zapisu na pierwszej stronie, została również 

uaktualniona podstawa prawna. Dodała, że zmiana uchwały spowodowana jest 

przekształceniem Zespołu Szkół w Gorzycach w Szkołę Podstawową Nr 2-nastąpiła zmiana 

nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Gorzycach. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś  pytania. 

Radna Pani Anna Cisowska zapytała, w kwestii okręgów wyborczych, czy istnieje 

możliwość odłączenia osiedla Przybyłów od Motycza. 

Pani E. Dul, odpowiedziała, że nie można tego zmienić, gdyż jest to odgórne w sytuacji 

zmiany prawa wyborczego. Dodała, że już kilkakrotnie wyjaśniała dlaczego Przybyłów 

połączono z Motyczem. 

Pani radna zauważyła, że osiedle Przybyłów się rozrosło. Pani E. Dul odpowiedziała, że 

Przybyłów nie może być (okręgiem). Przybyłów i Motycze nie mogą samodzielnie istnieć jako 

okręgi.  Pani radna powiedziała, że w jej opinii to są skrajności. 

Głos w tej sprawie zabrał również Wójt. Powiedział, że być może do końca listopada 

zostaną zakończone prace nad nowym projektem ordynacji wyborczej i będzie można o tym 

dyskutować w grudniu. Prawdopodobnie jednomandatowe okręgi zostaną zniesione. 

Głos zabrał również Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk. 
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Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jeszcze jakieś zapytania do tego projektu uchwały. 

W związku z brakiem zapytań Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto jest za 

przyjęciem uchwały: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

4/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna. 

Pytań nie było. 

Przewodniczący zapytał kto jest za wyrażeniem zgody na zbycie w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

5/ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy na okres 5 lat 

w trybie bezprzetargowym: 

Opinia Komisji Rolnictwa-pozytywna, dla wszystkich osób wymienionych w projekcie 

uchwały. 

Zapytań nie było. 

Przewodniczący zapytał kto jest za wyrażeniem zgody na przedłużenie umowy dzierżawy 

na okres kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

Następnie Przewodniczący przeszedł do szeregu projektów uchwał w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół. 

Opinia Komisji Oświaty-pozytywna dla wszystkich projektów uchwał. 

Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania. 

Radna Pani Kazimiera Dziura poruszyła kwestię przedszkola w Furmanach. Wójt 

odpowiedział, że wchodzi ono w skład Szkoły Podstawowej. 

Wójt dodał, że te projekty są konsekwencją reformy oświaty. Podobnie będzie za dwa 

lata ale tylko w szkołach z klasami gimnazjalnymi. 

Następnie przewodniczący przeprowadził głosowanie dla każdego projektu osobno: 

6/ Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 

1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 7/ Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową im. Stanisława Jachowicza w Furmanach: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

8/ Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Sokolnikach wchodzącej w skład Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana 
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Twardowskiego w Sokolnikach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Sokolnikach: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

9/ Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Trześni wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Trześni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w 

Trześni wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trześni 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

10/ Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Gorzycach w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

11/ Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół we Wrzawach w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową we Wrzawach 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

12/ Uchwała w sprawie udzielenia dotacji udzielenia dotacji Samodzielnemu 

Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik gminy, Pani Marta Mazur-Matyka. 

Udziela się dotacji Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Nowej Dębie na zakup aparatu rentgenowskiego. Kwota dotacji to 10 tys. zł. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Zapytań nie było. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za podjęciem 

uchwały: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

13/ Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok 

Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. W paragrafie 1 zwiększa się 

plan dochodów budżetowych: dział 700/70005 paragraf 6680 wpłaty środków finansowych 

niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego-

10 tys. zł; dział 756/75621 paragraf 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych-

kwota zmieniona w stosunku do pierwotnej wersji o 1000,00 zł; wprowadzono nowy dział 

80101 szkoły podstawowe paragraf 2030-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 

zadania „Aktywna tablica”; rozdział 801/80104 zwiększa się dochody związane z wpływem od 

innych gmin za koszty wychowania przedszkolnego; rozdział 80148 paragraf 0097-7 631,98 zł 

(zwrot kosztów wykształcenia pracownika młodocianego). Paragraf 2 zwiększa się plan 

wydatków budżetowych: dział 600/600616 drogi publiczne-nastąpiła zmiana pod względem 

paragrafów, zostało uwzględnione 15 tys. zł na remont części chodnika przy ul. 11 Listopada 

oraz 60 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie chodnika od ul. Edukacji Narodowej wzdłuż 

ogródków działkowych; dział 801/80101, 801/80103, 801/80104 80148-Szkoła Podstawowa 

Nr 1 w Gorzycach, Samorządowe Przedszkole w Gorzycach, Szkoła Podstawowa nr 2 w 

Gorzycach dokonują przesunięć między paragrafami w ramach własnych środków; dział 
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851/85111 paragraf 6220 dotacja celowa w kwocie 10 tys. zł na rzecz SPZZOZ w Nowej Dębie; 

dział 851/85104-szkoły w ramach własnych środków dokonują zmian; dział 900/90002 

paragraf 6050-1 000,00 zł na promocję zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla 

budynku SUW oraz oczyszczalni ścieków w Gorzycach”; rozdział 900/90005 paragraf 6050-

1 250,01-zabezpieczenie kwoty na pracownika; dział 926/92601paragraf 6050-zwiększa się o 

dodatkowe 30 tys. zł na zadanie realizowane przez GOSiR (trybuna przy stadionie w 

Sokolnikach). Paragraf 3 zmniejsza się plan wydatków budżetowych zostają ściągnięte środki 

z działu 020 Leśnictwo łącznie na kwotę 12 tys. zł, dział 700/70095 kwotę 8 300,00 zł i z działu 

754/75421 (Zarządzanie kryzysowe) kwota 41 tys. zł. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś ma jeszcze jakieś zapytanie. 

Radna Pani Kazimiera Dziura zauważyła, że jest radca prawny a od czasu do czasu 

pojawiają się koszty postępowania sądowego, tym razem w szkole w Gorzycach. 

Wyjaśnień w tej kwestii udzielił Wójt-związane jest to z pozwem do Sądu Pracy 

przeciwko szkole. Szkoła skorzystała z pomocy radcy prawnego, który ma umowę z Urzędem 

Gminy, nie ze szkołami. Kiedy mają sprawy z Sądem Pracy wówczas wynajmują prawnika. Z 

porady prawnej korzystają bez płacenia, jednak jeżeli idzie się do sądu wówczas się płaci 

adwokatowi. 

Innych zapytań nie było. Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych 

jest za przyjęciem zmian budżetu gminy na 2017 rok: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

14/ Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gorzyce na lata 2017-2027. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że projekt uwzględnia zmiany zawarte w uchwale w 

sprawie zmian budżetu Gminy. Omówiła załączniki do projektu oraz zawarte w nich wskaźniki. 

W projekcie ujęto również zapisy z uchwał podjętych miesiąc wcześniej upoważniających 

Wójta do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy. Projekt przewiduje 

deficyt na kwotę 34 600,00 zł. 

Opinia Komisji Budżetu-pozytywna. 

Przewodniczący zapytał czy ktoś z radnych ma jakieś zapytanie. Zapytań nie było. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania. Zapytał kto z radnych jest za podjęciem uchwały: 

Za: 15 

Przeciw: 0 

Wstrzymujące się: 0 

 

Ad. 7 

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

1. Przewodniczący Rady Gminy, który odczytał informację na temat złożonych przez 

radnych oraz zobowiązanych do tego pracowników Urzędu Gminy oświadczeń 

majątkowych. Wszystkie oświadczenia zostały złożone we właściwym terminie, nie 

stwierdzono w nich nieprawidłowości. Do dnia sesji nie otrzymano informacji na 

temat oświadczeń majątkowych z Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu. 

2. Radna Pani Małgorzata Turek odczytała informację na temat osób skierowanych do 

Zakładu Gospodarki Komunalnej osób, które mają w nim odpracować zasądzoną karę 

grzywny, których egzekucja okazała się bezskuteczna. 

3. Pan Józef Turbiarz, sołtys Sokolnik, podziękował za środki na zadaszenie. 

4. Pan Henryk Matyka, sołtys Trześni, poruszył sprawę kamienia. 
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5. Pan Marian Zimnicki, przewodniczący zarządu osiedla, podziękował za wsparcie 

przy robieniu tablic ogłoszęń na osiedlu, poruszył również sprawę ul. Akacjowej. 

6. Pan Jerzy Stachula, sołtys Orlisk, poruszył kwestię wykonania asfaltu na drodze 

pierwszej od Gorzyc po zjeździe z mostu. 

7. Radny Pan Marian Chmura również odniósł się do sprawy kamienia, zauważył że są 

to zaległości z lat poprzednich. 

8. Radna Pani Anna Cisowska powiedziała, że w Urzędzie Gminy ogłoszony jest 

konkurs na stanowisko specjalista do spraw pozyskiwania funduszy europejskich, 

Pani radna chciałaby się bliżej czegoś dowiedzieć, bo jest referat, który zajmuję się 

pozyskiwaniem środków europejskich i działa bardzo dobrze i w jej opinii nie ma 

potrzeby tworzenia nowego etatu. Wójt odpowiedział, że ilość osób zatrudnionych 

się nie zmieni. Wynika to z nowelizacji ustawy jeśli chodzi o asystentów. Do tej pory 

pani zatrudniona w urzędzie zajmowania się prowadzeniem wniosków szkolnych i 

miękkich projektów. Na niezmienionych warunkach zostaje ogłoszony konkurs.    

Wójt powtórzył, że nie zwiększa się ilości etatów. Dodał, że taki pracownik jest 

potrzebny, ponieważ nadal prowadzony jest niedokończony projekt w Furmanach 

oraz w Sokolnikach.  

9. Radny Pan Wacław Pyrkosz podziękował za wykonanie parkingu we Wrzawach. 

10. Radna Pani Katarzyna Szeląg zaprosiła radnych i sołtysów na akademię z okazji  

11 Listopada, która odbędzie się 10 listopada w Szkole Podstawowej Nr 1. 

11. Głos zabrał Wójt, który zwracając się do obecnego na sesji prezesa Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Gorzycach, na temat ruchu jednokierunkowego. Powiedział, że 

zadanie zostanie wykonane prawdopodobnie w listopadzie, jeden kierunek na  

ul. Zakole będzie. Odnosząc się do dalszych dywagacji (Pana prezesa) na temat 

Zakola 2-ta inwestycja jest przewidziana w następnym roku. Odniósł się również do 

kwestii ul. Akacjowej. Zwrócił się ponownie do Pana prezesa i poprosił aby takich 

rzeczy nie opowiadał. Głos zabrał prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorzycach, 

który odpowiedział, że on sobie nie przypomina aby coś takiego mówił przy szerokim 

audytorium. Powiedział, że jeżeli chodzi o ruch jednokierunkowy to Spółdzielnia jest 

za tym. W trakcie dyskusji Pan prezes poruszył przywrócenia do pracy jednego z 

nauczycieli. Wójt odpowiedział, że jest to sprawa dyrektora szkoły. Są to koszty 

reformy oświaty oraz braku godzin. Dodał, że nie będzie dyskutować, oczekiwane 

jest uzasadnienie. Głos w tej sprawie zabrał również radny Pan Rafał Wajs-

powiedział, że na ten temat należy pytać dyrektora. Pan prezes zwrócił się do radnych 

aby się w tej sprawie wypowiedzieli. 

 

Przewodniczący po dyskusji, w związku z brakiem dalszych wolnych wniosków 

zakończył sesję o godz. 11.40. 
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