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P r o t o k ó l  Nr III/2019 
z sesji Rady Gminy Skoroszyce 

z dnia 25 stycznia 2019 r. 
 
 

   Przewodniczący Rady Gminy Skoroszyce Henryk Sokołowski w obecności 14 
radnych (nieobecna  radna Anna Kalisz z powodu choroby) otworzył sesję Rady 
Gminy Skoroszyce, przywitał wszystkich zebranych i przedstawił porządek obrad. 
Poinformował wszystkich, że niestety Starosta Nyski p. Andrzej Kruczkiewicz nie 
przybędzie na sesję z powodu pilnego wyjazdu do Warszawy. W porządku obrad był 
to pkt 3. Zgłosił wniosek o wniesienie do porządku obrad projektu uchwały               
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. Projekt uchwały był omawiany na 
komisjach stałych, a chodzi o sprostowanie zapisu w załączniku Nr 1 do uchwały. 
 
Propozycję poddał pod glosowanie, przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”, zatem 
porządek obrad przyjęto w następującej kolejności: 
 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Informacja z pracy Wójta za okres od poprzedniej  sesji. 
3a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. 
4. Spotkanie ze Starostą Nyskim p. Andrzejem Kruczkiewiczem. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wypłaty diet 

przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obrębu Chróścina w granicach obejmujących działkę     
Nr 570/2. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłaty 
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 

8. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy na 3 lata. 

9.  Wolne wnioski. 
10. Zakończenie sesji. 
 
Ad 2 
 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” bez 
odczytywania. 
 
Ad 3 
 
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od  20.12.2019 r. do 
25.01.2019r. 
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Praca wójta  

Szanowni Państwo, p. Przewodniczący, p. Radni, Sołtysi, pracownicy samorządowi, 
przedstawiam państwu sprawozdanie wójta z ostatniego czasu miedzy poprzednia sesją od 
20.12.18 r. po dziś dzień, czyli 25.01.19 r.  

27.12.18 r. 

W sprawie chodnika przy dr powiatowej w Brzezinach, w nawiązaniu do naszego pisma          
z 26.11.18 r. w sprawie przeglądu tegoż chodnika, zgodnie z deklaracją wykonawcy robót 
(pismo z dn. 19.12.18 r.) usterki zostaną usunięte niezwłocznie w miarę wystąpienia 
sprzyjających warunków atmosferycznych. Pismo do p. Sołtys Brzezin.  

28.12.18 r. 

• Złożyliśmy w UM wniosek o dofinansowanie z FOGR na dr w Mroczkowej, zlecona 
została dokumentacja projektowa dla tego zadania pn. ”Przebudowa drogi transportu 
rolnego we wsi Mroczkowa, dz nr 122”. Wyk. Przemysław Dłubała, cena 6 765 zł.  

• Podpisałam umowę z Adamem Olszyńskim, Skoroszyce, Ul. Dolna 8 na wykonanie 
robót budowlanych polegających na wymianie kanalizacji sanitarnej w świetlicy 
wiejskiej w St. Grodkowie, cena brutto 8 031 zł.  

4.01.19 r. 

W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” złożyliśmy ofertę dot. wyposażenia Dziennego 
Domu „Senior+”, wnioskowana dotacja na poziomie 80%, 55 740 zł, środki własne 20%, 
14 002 zł, celem jest przebudowa istniejących pomieszczeń do pełnienia funkcji Klubu 
Seniora. Po realizacji zadania Klub Seniora będzie posiadał 1 pomieszczenie ogólnodostępne 
wyposażone w stoły i krzesła pełniące funkcję sali spotkań, pomieszczenie kuchenne 
wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do spożywania posiłków, 1 łazienka 
wyposażona w 4 toalety i umywalkę, toaleta dla osób niepełnosprawnych, wydzielone miejsce 
na szatnię, pomieszczenie wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu. 
Termin realizacji od 1.03.19 r. do 31.12.19 r. Koszt sporządzenia koncepcji 1 118 zł brutto, 
wyk. inż. arch. Aleksander Kulpa. 

8.01.18 r. 

W sprawie dalszych działań dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Sidzinie spotkaliśmy się       
z projektantem inż. M. Bartochą. Chodzi o optymalny wybór trasy budowy sieci w ul. 
Radziechowskiej i ul. Os. Słoneczne. 

9.01.18 r. 

Spotkałam się z p. Poseł Katarzyną Czocharą w sprawie pozyskania środków na budowę 
remizy w Skoroszycach. wystosowałam pisma w tej sprawie do Kom. Woj., Ministra Spraw 
Wewnętrznych  i Administracji Joachima Brudzińskiego, Woj. Opolskiego. 
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12.01.19 r. 

Podpisałam umowę na podst. złożonej oferty 8.01.19 r. na wykonanie robót budowlanych 
polegających na naprawie chodnika w Chróścinie, ul. Szkolna, wyk. Ryszard Biela, termin 
14.01.19 r.- 28.01.19 r., kwota ryczałtowa 1 992 zł brutto.  

16.01.19 r. 

• Otrzymałam odpowiedź na pismo z 3.12.19 r., które dotyczyło zabezpieczenia            
w budżecie Starostwa Powiatowego środków w 2019 r. na dalsze porządkowanie 
działki przy Łąkowej. „Na dzień dzisiejszy w budżecie nie zabezpieczono środków na 
usunięcie przedmiotowych odpadów.”  

• Uczestniczyłam w Walnym Zgromadzeniu Członków Subregionu Południowego, 
które dot. określenia dalszych kierunków działań w nowej kadencji. 

• Spotkałam się w terenie wraz z Sołtysem J. Hellebrandtem z Naczelnikiem A. Jagieło 
w sprawie dr powiatowej Skoroszyce – Czarnolas. Usterka zostanie usunięta               
w ramach gwarancji przy sprzyjających warunkach atmosfer. 

17.01.19 r. 

W UM podpisałam porozumienie o współpracy, Program LIFE na rzecz ochrony powietrza, 
woj. opolskie jako jedyne w Polsce aplikuje w Komisji Europejskiej o środki na ten cel. 
Przystąpiło do projektu 26 gmin, w tym 5 wiejskich. Przełoży się to na kompleksowe 
działania na rzecz mieszkańców. W gminie będzie wykwalifikowany doradca, który 
indywidualnie pomoże każdemu , kto się zgłosi, np. przy wyborze ekologicznego źródła 
ciepła. W niedzielę 20.01. 19 r. normy zostały przekroczone 500%. Chodzi po to, żeby nie 
palić byle czym i w byle czym. 

18.01.19 r. 

• Otrzymałam decyzję Nr VIII/ 77 KSRG Komendanta Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej o włączeniu jednostki OSP w St. Grodkowie do krajowego systemu 
ratowniczo – gaśniczego. Zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego PSP gen. 
Brygadiera Leszka Suskiego po odbiorze aktów należy zapewnić uroczystą odprawę 
ich przekazania jednostce OSP.  

• W świetlicy w m. Czarnolas odbyło się posiedzenie Komisji Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Rady Powiatu. Dotyczyło ono omówienia działalności Programu 
Odnowa Wsi w pow. nyskim. 

17,18,21.01.19 r. 

Obradowały komisje stałe RG. 

22.01.19 r. 

• Gościliśmy partnerów z czeskich – starostów ze Skoroszic i Czarnej Wody. 
Otrzymaliśmy zaproszenie na rozgrywki piłkarskie do Czarnej Wody na 27 lipca, do 
Skoroszic na coroczny turniej gmin 3 sierpnia. 
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• Spotkałam się z architektem Radosławem Żubryckim w sprawie dalszej ewentualnej 
naszej działalności w parku w Skoroszycach. I otrzymałam ofertę na: 

• uzupełnienie inwentaryzacji, projekt budowlany i wykonawczy wskazanych 
elementów (alejki, ławki, latarnie), uzyskanie uzgodnień Konserwatora Zabytków        
i organu administracji Arch-Bud, przedmiar i kosztorys cena brutto 22 140 zł, termin 
wykonania 3 miesiące od daty zlecenia. 

23.01 19 r. 

• Zebranie w Skoroszycach podsumowujące minioną kadencję Rady Sołeckiej i Sołtysa 
Skoroszyc i wybór na nowa kadencję Sołtysa i Rady Sołeckiej. 

• Rada Budowy, spotkanie z inspektorem  nadzoru inż. Kurnatowską, kierownikiem 
budowy i wykonania w sprawie dachu na remizie i świetlicy w St. Grodkowie. Chodzi 
o ewentualną wymianę szlaki. Wymiana szlaki na dachu jest możliwa, jednakże ze 
względu na wysokie koszty robót propozycja projektanta inż. Czesława 
Kowalkowskiego, aby osuszyć ją za pomocą kominków wentylacyjnych 
o śr. od 110 do 160 mm w ilości 1szt na 5 -10 m2 w zależności od stwierdzonego 
rzeczywistego zawilgocenia w danym miejscu. I druga sprawa dotyczyła wykonania 
wieńca w miejscu murka, z cegły z betonu C20/25. Szerokość nowego wieńca 
powinna wynosić min. 25 cm. Zbrojenie wieńca: pręty podłużne: 4 ∅12, stal klasy A- 
IIIN, np. BSt500S. 

W St. Grodkowie 3.03.19 r. uroczystość w związku z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, współpartner Gm. Grodków, bieg „Wilczym tropem” godz 12.00, o godz. 15.00 
msza św. w St. Grodkowie, przejazd na Polanę Śmierci, poczęstunek w świetlicy, goście z 
Podbeskidzia – rodzina zastępcy H. Flamego – Przewoźnika ps. Ryś. 

24.01.19 r. 

• Uroczystość Diamentowe Gody 5 par z terenu Gm. Skoroszyce, więcej na fb Gm. 
Skoroszyce. 

• Złożone zostały dwa wnioski na konkurs w ramach programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej im. Władysława 
Stasiaka”. W pierwszym wnioskujemy o zabezpieczenie skateparku poprzez montaż 
monitoringu. Celem jest eliminowanie wandalizmu i zachowań patologicznych. 
Zaangażowaną i współpracującą jednostką w tym projekcje jest Zespół Szkolno- 
Przedszkolny w Chróścinie i policja w Nysie. Drugi wniosek ma służyć poprawie 
bezpieczeństwa dzieci na dr woj. 401, jest on realizowany po egidą UM.  

Dziękuję Państwu za współpracę, pomoc, sugestie w tym czasokresie dla dobra 
wspólnego. 

 

 
Przewodniczący – w związku z przeprowadzonym wyborem Sołtysa wsi Skoroszyce 
na zebraniu wiejskim, na którym Sołtysem została wybrana p. Ewa Gruszka, 
korzystając z obecności poprzedniego Sołtysa p. Józefa Burego, bardzo serdecznie 
podziękował za kilkuletnią pracę na rzecz wsi, za ogromne starania                          
i zaangażowanie, cierpliwość i nieustępliwość w działaniach. 
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p. Józef Bury – również odwzajemnił podziękowania, a także podkreślił bardzo 
dobrą współpracę z p. Wójt, Przewodniczącym Rady Gminy i całą Radą Gminy          
i pracownikami Urzędu Gminy. 
 
do przedstawionej informacji z działalności pytanie zadał radny Sokołowski, 
 
- co do programu LIFE w porozumieniu z 25 innymi gminami, czy oprócz 
wykwalifikowanego doradcy będą również szły za tym środki finansowe, 
 
p. Wójt – to na razie tylko porozumienie podpisane w Urzędzie Marszałkowskim na 
działanie, które ma spowodować aplikację do Komisji Europejskiej o środki na 
rzecz czystego powietrza. Na mocy tego porozumienia, jeśli do niego dojdzie,        
w gminie będzie wykwalifikowany doradca, który będzie doradzał zainteresowanym 
mieszkańcom również indywidualnie na rzecz wyboru odpowiedniego ekologicznego 
źródła ciepła do mieszkań. Jeżeli chodzi o środki, to też mają być, bo to będzie 
współdziałanie pod egidą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska                  
i Gospodarki Wodnej. 
 
Więcej dyskusji nie było. 
 
Ad 3a 
 
Na komisjach p. Skarbnik Jadwiga Piela wyjaśniała na czym polega konieczność 
poprawienia błędu pisarskiego w uchwale budżetowej, który zaistniał w załączniku 
Nr 1 do uchwały. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, nie zgłoszono 
uwag, wobec czego przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał pod 
głosowanie. Przyjęto jednogłośnie 14 gło0sami „za”. 
 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X X X 

2. Fornalik Urszula X X X 

3. Kalisz Anna  nieobecna Nieobecna Nieobecna 

4. Borelowska Violetta X X X 

5. Gawlas Katarzyna X X X 

6. Gmyr Czesława  X X X 

7.  Jakisz Jan X X X 

8. Juśkiewicz Aurelia X X X 

9. Kapinos Marcin X X X 

10. Klimas Piotr X X X 

11.  Kraska Rafał X X X 
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12. Rogalińska Janina X X X 

13. Rzepka Marcin  X X X 

14. Srebniak Jan X X X 

15. Winnik Kazimierz X X X 

 
Podjęto uchwałę Nr III/26/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 
rok. 
 
Ad 5 
 
Projekt uchwały był omawiany na wszystkich komisjach, pozytywnie zaopiniowany, 
nie było pytań zatem przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał pod 
głosowanie. Przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”. 
 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X X X 

2. Fornalik Urszula X X X 

3. Kalisz Anna  nieobecna Nieobecna Nieobecna 

4. Borelowska Violetta X X X 

5. Gawlas Katarzyna X X X 

6. Gmyr Czesława  X X X 

7.  Jakisz Jan X X X 

8. Juśkiewicz Aurelia X X X 

9. Kapinos Marcin X X X 

10. Klimas Piotr X X X 

11.  Kraska Rafał X X X 

12. Rogalińska Janina X X X 

13. Rzepka Marcin  X X X 

14. Srebniak Jan X X X 

15. Winnik Kazimierz X X X 

 
 
 
Podjęto uchwałę Nr III/27/2019 w sprawie  ustalenia zasad i wysokości wypłaty 
diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej. 
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Ad 6 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części obrębu Chróścina obejmującą działkę Nr 570/2 był szczegółowo omawiany na 
wszystkich komisjach, pozytywnie zaopiniowany, nie było pytań, zatem 
przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poddał pod głosowanie, przyjęto 
jednogłośnie 14 głosami „za”. 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X X X 

2. Fornalik Urszula X X X 

3. Kalisz Anna  nieobecna Nieobecna Nieobecna 

4. Borelowska Violetta X X X 

5. Gawlas Katarzyna X X X 

6. Gmyr Czesława  X X X 

7.  Jakisz Jan X X X 

8. Juśkiewicz Aurelia X X X 

9. Kapinos Marcin X X X 

10. Klimas Piotr X X X 

11.  Kraska Rafał X X X 

12. Rogalińska Janina X X X 

13. Rzepka Marcin  X X X 

14. Srebniak Jan X X X 

15. Winnik Kazimierz X X X 

 
 
 
Podjęto uchwałę Nr III/28/2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Chróścina w granicach 
obejmujących działkę  Nr 570/2. 
 
Ad 7 
 
Projekt uchwały był szczegółowo omawiany na wszystkich komisjach, pozytywnie 
zaopiniowany. 
 
Radna Gmyr – w Chróścinie ta sprawa wzbudziła wiele niepokoju, odebrałam kilka 
telefonów od zaniepokojonych ludzi, którzy sądzą, że te opłaty będą obowiązywać 
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dla wszystkich posiadających domy jednorodzinne. Tłumaczyłam, że to nie tak się 
sprawa ma, to dotyczy tylko jednego przypadku w Chróścinie, 
 
p. Wójt –  oczywiście, że to dotyczy tylko jednego budynku, w którym znajdują się 
dwa mieszkania i jeden lokal użytkowy, a to, że ludzie pytają, to bardzo dobrze, 
bo to oznacza, że się interesują swoimi sprawami, a tym samym budujemy 
społeczeństwo obywatelskie. To bardzo dobry objaw, że się interesują, a wy 
państwo radni jesteście właśnie po to, żeby przekazywać informacje z pierwszej 
ręki swoim mieszkańcom. 
 
Dalszej dyskusji nie było, zatem przewodniczący przedstawił projekt uchwały           
i poddał pod głosowanie, przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”. 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X X X 

2. Fornalik Urszula X X X 

3. Kalisz Anna  nieobecna Nieobecna Nieobecna 

4. Borelowska Violetta X X X 

5. Gawlas Katarzyna X X X 

6. Gmyr Czesława  X X X 

7.  Jakisz Jan X X X 

8. Juśkiewicz Aurelia X X X 

9. Kapinos Marcin X X X 

10. Klimas Piotr X X X 

11.  Kraska Rafał X X X 

12. Rogalińska Janina X X X 

13. Rzepka Marcin  X X X 

14. Srebniak Jan X X X 

15. Winnik Kazimierz X X X 

 
 
Podjęto uchwałę Nr III/29/2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. 
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Ad 8 
 
Projekt uchwały  był również szczegółowo omawiany na wszystkich komisjach, 
pozytywnie zaopiniowany, nie było pytań, zatem przewodniczący przedstawił 
projekt uchwały i poddał pod glosowanie. Przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”. 
 
Lp. Nazwisko i imię Za Przeciw  Wstrzymał się 

1. Sokołowski Henryk X X X 

2. Fornalik Urszula X X X 

3. Kalisz Anna  nieobecna Nieobecna Nieobecna 

4. Borelowska Violetta X X X 

5. Gawlas Katarzyna X X X 

6. Gmyr Czesława  X X X 

7.  Jakisz Jan X X X 

8. Juśkiewicz Aurelia X X X 

9. Kapinos Marcin X X X 

10. Klimas Piotr X X X 

11.  Kraska Rafał X X X 

12. Rogalińska Janina X X X 

13. Rzepka Marcin  X X X 

14. Srebniak Jan X X X 

15. Winnik Kazimierz X X X 

 
 
Podjęto  uchwałę Nr III/30/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
dzierżawy na kolejne 3 lata. 
 
Ad 9 
 
Przewodniczący – przypomniał przewodniczącym komisji Rolnej i Oświatowej          
o przygotowaniu planu pracy na ten rok, bo na sesji lutowej będą zatwierdzane. 
 
p. Dorota Witos Sołtys Brzezin – zwróciła się do p. Wójt i zastępcy Wójta. 
Poinformowała, że w świetlicy od dwóch tygodni nie ma prądu, dogrzewa trochę 
grzejnikami, żeby c.o. nie rozmroziło się, ale to jest niebezpieczne. Jest zima, 
zbliżają się wybory sołtysa, jak w nie ogrzewanej świetlicy przeprowadzić zebranie. 
Naprawę prądu miał wykonać p. Ignaczak, ale otrzymała informację, że 
zrezygnował z tej pracy, 
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p. Wójt – nie wiedziała, że p. Ignaczak był już w świetlicy i przeprowadził ogląd. 
Miał złożyć ofertę, jak do tej pory nic nie powiedział, że się wycofał. Świetlica 
mieści się w starym budynku i zapewne sieć elektryczna została przeciążona. 
Zrobimy wycenę prac i zdecydujemy, co będziemy robić, 
 
p. Krzysztof Bryła Sołtys Chróściny – w związku z tym, że zbliżają się wybory 
sołtysa w Chróścinie, podziękował wszystkim radnym, sołtysom, p. Wójt, 
urzędnikom za współpracę i wsparcie przez ostatnie cztery lata. Zgłosił kilka spraw, 
- na osiedlu Zacisze brak jest oświetlenia, 
- przy wejściu do domu kultury przy świetlicy brak jest kilka metrów ogrodzenia, 
jest pełno śmieci przy budynku, ktoś nawet śmietnik przyciągnął pod budynek, 
prosi, aby zwrócić na to uwagę i może poprawić to ogrodzenie, 
 
p. Wójt – powiedziała, że takie rzeczy robią przecież młodzi mieszkańcy danej 
miejscowości, bo nikomu innemu nie przyjdzie do głowy, żeby śmietnik ustawić pod 
drzwiami  świetlicy, to także słowa do wszystkich radnych o zwrócenie uwagi we 
wszystkich miejscowościach na takie działania. W Chróścinie być może zmiana 
ogrodzenia pomogłaby, ale nie jestem tego taka pewna, bo w tejże samej 
Chróścinie na skate parku mimo ogrodzenia też tak się dzieje. Jeżeli my sami o to 
nie zadbamy i nie będziemy działać, to nikt nie będzie strażników stawiał przy 
każdym parku, czy placu zabaw, musimy być tego świadomi. Zgłasza pan wymianę 
ogrodzenia, bo młodzi zdewastowali ale tym samym daje pan świadectwo o swoim, 
sołtysa  działaniu, a raczej jego braku, bo dlaczego doszło do zniszczenia 
ogrodzenia ? 
 
p. Bryła – ale w tym ogrodzeniu brakuje tylko 4 metry siatki i zamknięcia bramki,  
 
p. Wójt – to trzeba przebudować, a nie mówić, że brakuje ogrodzenia. Przyjrzę się 
sprawie  i zobaczymy co się da zrobić, 
 
p. Rudkowski – z-ca wójta – zamykanie braki nic nie da, tylko nasze działania         
z młodzieżą, profilaktyka. 
 
p. Maria Lenartowicz Sołtys Pniewia – przy drodze do wsi lampa nadal nie świeci 
lampa solarowa, 
- na drodze powiatowej  przy świetlicy jeżdżą duże pojazdy z AGRO – AS-u, jeżdżą 
zbyt szybko, co stwarza duże zagrożenie dla mieszkańców, może byłoby dobrze 
postawić znak ograniczenia prędkości/ 
 
p. Wójt – w sprawie lampy przy drodze 401, sprawa ciągle trwa, piszemy kolejne 
pisma, co dało w rezultacie zmianę oświetlenia w Makowicach, mam nadzieję, że 
doprowadzi też do zmiany takich lamp. Napiszę ponownie pismo w tej sprawie. 
 
Przew. RG – zmiana opłaty śmieciowej, to nas czeka w tym roku, do zmiany na 
pewno dojdzie, chciałbym, aby p. Wójt na temat coś więcej powiedziała, 
 
p. Wójt – nic nowego poza tym, co już państwo wiecie nie ma. Mogę tylko 
przypomnieć, że szeroko o tym mówiłam na poprzednich sesjach. Od podwyżki na 
pewno nie uciekniemy, niezależnie od działań  z EKOM-em i oczekiwaniu na 
odpowiedź, to opłata marszałkowska co roku jest większa i to będzie nas obligować 
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do zmiany naszej opłaty. Rozmawialiśmy już w tej sprawie z pracownikami  
merytorycznymi. Opłata musi się bilansować z wydatkami, co na razie tak właśnie 
jest, nie wiem jak długo. Jeżeli dojdzie do podwyższenia opłaty, to być może przy 
tym uda się wynegocjować dodatkowe usługi. Czas pokaże, co będziemy musieli 
zrobić. 
 
Radna Juśkiewicz – trzeba podjąć temat terminu organizacji dożynek gminnych, bo 
ten termin podany przez organizatora Sołtysa z Czarnolasu, nie jest dobry, bo 
będzie kolidował z innymi miejscowościami, które w tym czasie organizują swoje 
wiejskie dożynki, a przecież nie chcemy, żeby tak było, poza tym najpierw powinny 
być wiejskie, a dopiero później gminne, żeby można było zaprezentować swoje 
korony dożynkowe, 
 
p. Hellebrandt – rozmawiałem z p. Wójt i zapisałem termin na 31 sierpnia br. 
zamówiłem orkiestrę. 
 
Radny Winnik – trzeba to zmienić, bo  najpierw powinny być wiejskie, a później 
gminne, 
 
Przew. RG – uważam, że to sami sołtysi wspólnie z p. Wójt muszą się dogadać, 
więc proszę, abyście się spotkali i uzgodnili wspólnie datę. 
 
Wobec wyczerpania wszystkich tematów z porządku obrad, przewodniczący 
zamknął obrady. 
 
Protokolant:        Przewodniczący obrad: 
Barbara Janik-Zawada        Henryk Sokołowski 
 
 
 
 


