P R O T O K Ó Ł Nr III/2014
(sporządzony w oparciu o zapis dźwiękowy)
z przebiegu III sesji Rady Gminy w Drzycimiu
odbytej w dniu 19 grudnia 2014 roku
otwartej o godz. 1410
zamkniętej o godz. 1515.
W sesji udział wzięli wszyscy radni na skład ustawowy 15.
Spoza składu Rady Gminy w sesji uczestniczyły następujące osoby:
1. p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy Drzycim
2. p. Ludwika Rezmer – Sekretarz Gminy,
3. p. Anna Maćkowska – Skarbnik Gminy,
4. p. Małgorzata Rządkowska – Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu,
5. p. Paulina Riesop – Referent ds. gospodarowania odpadami komunalnymi,
6. p. Monika Gajewska – Referent ds. oświaty i płac oświaty
oraz sołtysi terenu gminy wg załączonej listy obecności ( załącznik nr 2 ) .
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy p. Jerzy Krüger.
Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przyjęcie protokołów z przebiegu I i II sesji Rady Gminy.
Przyjęcie porządku obrad.
Składanie interpelacji.
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Świetlicy Środowiskowej
w Drzycimiu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Placówek Oświatowych w Drzycimiu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Sprawy bieżące.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.
Ad. 1.
Otwarcia III sesji Rady Gminy dokonał p. Jerzy Krüger Przewodniczący Rady Gminy. Powitał
zgromadzonych: Panie i Panów radnych, sołtysów, Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy.
Ad. 2.
Przewodniczący Rady stwierdził, że zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczą wszyscy radni, wobec
czego Rada władna jest obradować i podejmować prawomocne rozstrzygnięcia. Lista obecności radnych stanowi
załącznik nr 1 do protokołu.
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Ad. 3.
Protokół z przebiegu I sesji Rady Gminy, odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku został przyjęty przez Radę
jednogłośnie.
Protokół z przebiegu II sesji Rady Gminy, odbytej w dniu 5 grudnia 2014 roku został przyjęty przez Radę
przy dwóch głosach wstrzymujących się.
Ad. 4.
Do przesłanego porządku obrad III sesji, radni uwag nie wnieśli, natomiast Przewodniczący Rady
wyjaśnił, że wpłynęło do biura Rady pismo podpisane przez czterech radnych:
1) p. Jacka Szopińskiego,
2) p. Wojciecha Kruczyńskiego,
3) p. Mirosława Parczyka,
4) p. Zygmunta Wycinka,
poczym je odczytał. Pismo dotyczyło w szczególności uwag do faktu powołania osób funkcyjnych w stałych
komisjach Rady Gminy, które odbyło się 5 grudnia 2014 roku, na II sesji Rady, w której nie uczestniczyło trzech
radnych spośród podpisanych pod przedmiotowym pismem. Wnioskodawcy podkreślili, że chcą mieć wpływ na
wewnętrzną organizację Rady Gminy a ich nieobecność mogła zaważyć przy wyborze konkretnych osób
funkcyjnych w stałych komisjach, których są członkami. Treść pisma, z projektami uchwał stanowi załącznik nr
3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby zaproponowany przez wnioskodawców temat rozpatrzyć po ósmym
punkcie posiedzenia, jako dziewiąty przed tematem „Odpowiedzi na interpelacje.” …”Jako Przewodniczący
mam obowiązek nadać bieg sprawie. Czterech radnych ma prawo zgłosić projekty uchwał a my mamy
obowiązek ustosunkować się do propozycji.”
Za wprowadzeniem do porządku obrad zainicjowanego przez czterech radnych tematu, opowiedziało się
9 radnych, 6 było przeciwnych. Całość porządku obrad III sesji z wprowadzoną zmianą Rada przyjęła
w następującym wyniku głosowania: 9 głosów „za” 6 przeciwnych.
Ad. 5.
Interpelacji nie składano.
Głos zabrała radna p. Elżbieta Babińska: „Chciałabym żeby Pan zapytał radnych czy słyszeli
informację na I sesji, że sesja II odbędzie się, którego dnia i o której godzinie i czy ktoś z tych radnych
składał wniosek o to żeby ona odbyła się w innym terminie.”
Przewodniczący Rady: „Jesteśmy w punkcie „Składanie interpelacji.” Rozumiem, że będziemy rozmawiali
na temat ten, o którym p. Babińska wspomniała w punkcie, który będzie dotyczył tego tematu, dobrze?”
Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Świetlicy Środowiskowej w Drzycimiu
omówiła p. Małgorzata Rządkowska – Kierownik Świetlicy.
Opinię pozytywną do omówionego projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji ds. Kultury,
Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej p. Elżbieta
Babińska.
W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Poddana pod głosowanie Uchwała Nr III/5/2014 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Świetlicy
Środowiskowej w Drzycimiu została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Placówek Oświatowych w Drzycimiu omówiła
p. Monika Gajewska – Referent ds. oświaty i płac oświaty.
Opinię pozytywną do omówionego projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji ds. Kultury,
Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej p. Elżbieta
Babińska.
W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Poddana pod głosowanie Uchwała Nr III/6/2014 w sprawie nadania imienia Zespołowi Placówek
Oświatowych w Drzycimiu została podjęta przez Radę jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki opłaty oraz informację dotyczącą przewidywanych wydatków związanych z systemem
gospodarowania odpadami w okresie 2015-2016 (załącznik nr 6 do protokołu) przedstawiła p. Paulina Riesop –
Referent ds. gospodarowania odpadami komunalnymi.
Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Prze-strzennej i Ochrony Środowiska wyjaśniła,
że Komisja zapoznała się z tematem, ale opinii w tym zakresie nie wydała.
Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów p. Józef Gawrych wyjaśnił, że Komisja wydała opinię
pozytywną: 2 głosy „za” 1 przeciwny i 4 wstrzymujące się.
Dyskusja:
Jako pierwszy głos zabrał p. Wójt zwracając się z apelem do radnych o podjęcie tej trudnej decyzji z uwagi
na ważność problemu, jak i konieczność podyktowaną brakiem czasu.
Radny p. Marian Krywald zwrócił się z kolei z prośbą, aby w przyszłości ten temat omawiać wcześniej, bo teraz
nie wszystko zostało wyjaśnione, bo zabrakło czasu.
Skarbnik Gminy p. Anna Maćkowska – Sugestia trafna, ale był to trudny okres, były wybory samorządowe
i z uwagi na to w tym czasie ogłosiliśmy ten przetarg. Nie spodziewaliśmy się takiej podwyżki. Szeroko o tym
dyskutowaliśmy na komisji, ale widziałam, że osoby się wstrzymały, więc pytam, może macie Państwo inną
propozycję na rozwiązanie tej sytuacji. Jeżeli nie podejmiemy tej uchwały to nie mamy możliwości realizować
wywozu śmieci.
Radna p. Elżbieta Babińska – Chciałabym podsunąć taki pomysł żeby, właściwie zostaliśmy postawieni przed
ścianą poprzez przygotowaną uchwałę, a wiadomo, że kwoty są niemałe na te śmieci i nie powinniśmy nabijać
pieniędzy firmom. Proponuję w miarę możliwości podpisać umowę z firmą wywozową na krótszy okres czasu.
Skarbnik Gminy – Takiej możliwości nie ma. Jeżeli firma wygrywa w przetargu musimy tak skalkulować
stawkę, aby te pieniądze były. Jedynie możemy unieważnić przetarg, ale wtedy nie mamy firmy na obsługę
od pierwszego stycznia. Nie możemy skrócić terminu, jeżeli w mieliśmy w specyfikacji 2 lata to tak już musi
zostać.
Przewodniczący Rady – Grudzień jest krótki, mamy trzecią sesję. To jest rzadkość w historii Rady Gminy,
że w jednym miesiącu odbywają się trzy sesje i jeszcze będzie jedna – prawda? Trudno żeby tutaj przesuwać
sprawy na później, kiedy sprawy muszą być załatwione, że tak powiem od ręki. Każdy chciałby mieć ten czas
żeby przemyśleć i skonsultować się z różnymi osobami, ale ile osób, tyle opinii. Zgadzając się na pełnienie roli
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radnego, radnej no to bierzemy na siebie ten ciężar i odpowiedzialność jednocześnie za to, że podejmujemy
w imieniu wszystkich decyzje. Te decyzje niekoniecznie muszą się podobać też i wyborcom, bo przecież ktoś
odpowiedzialny za pieniążki, za to dobro wspólne, którym jest gmina, to my, jako przedstawiciele tej
społeczności mamy właśnie taki obowiązek i trud, który musimy podjąć żeby gmina funkcjonowała jak
najlepiej. Musimy zagłosować za tym żeby nie utrudniać administracji naszej gminy prawidłowego
funkcjonowania.
Radna p. Teresa Piotrowska – Nie przekonuje mnie to, że firmy wywozowe zejdą z ceną, jeżeli te oszczędności
będą, bo nikt nie będzie w stanie tego naprawdę sprawdzić, jakie te firmy rzeczywiste koszty ponoszą. I czego
się obawiam. Jeżeli tą kwotą zmobilizujemy mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów, kwota znowu zrobi
się za mała i wrócimy do tematu kolejnej podwyżki. Tak, jak tu obliczył chyba Pan radny Popielas, pieniędzy
nam znowu zabraknie. Zostaniemy znowu postawieni przed sytuacją gorzką. Mieszkańcy powiedzą nam tak:
„Mieliśmy segregować te śmieci, segregujemy teraz i znowu kolejna podwyżka?” Jak wtedy spojrzymy ludziom
w oczy? Co powiemy? Dlaczego ta kolejna podwyżka mimo, że mieszkańcy segregują te śmieci?
Wójt Gminy – „To o czym Pani powiedziała, to jest sukces tej ustawy, która zakłada jak największe
zaangażowanie w selekcję. Jeżeli tak będzie, to powinniśmy się cieszyć my, jako społeczeństwo. Ludzie będą
płacili stosunkowo mniej. Ktoś, kto płacił 22 a zszedł do 10 złotych – tej mniejszej stawki z tego powinniśmy się
cieszyć. To, że nam w budżecie zabraknie, to nie będzie taki problem.” … Kontynuując Wójt wyjaśnił,
że najbardziej chodzi właśnie o uzyskanie efektu ochrony środowiska.
Przewodniczący Rady – Wcześniej były spotkania w poprzedniej Radzie na temat śmieci i tu cała Polska
dyskutowała o różnych możliwościach rozwiązania problemu, czy tematu, bo każdy człowiek, to inna głowa
i inne pomysły. Prawdopodobnie w przyszłości będziemy musieli ponownie spotkać się z tym tematem
i ponownie próbować go w jakiś sposób rozwiązać. Na dzień dzisiejszy mamy takie rozwiązanie i chyba innego
nie ma w tej chwili.
Radna p. Elżbieta Babińska – To przykre dla naszych mieszkańców, że gmina Osie np. ma stosunkowo większą
ilość mieszkańców i wygrała przetarg za 43 tysiące a my niestety mając mniejszą ilość mieszkańców mamy
tę kwotę wyższą – 44 tysiące z kawałkiem.
Przewodniczący Rady – Tu akurat musiałby się wypowiedzieć ten, który wywozi. Inna struktura jest w gminie
Osie, inna w gminie Drzycim. Jeśli ktoś wywozi gdzieś tam daleko po polach wiadomo, że jego koszty
są większe. W tej chwili my nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, na bazie jakiego doświadczenia te firmy
podchodzą do swoich ofert.
Wójt Gminy – Jeżeli mówimy o gminie Osie to jest przykład tego, że w gminie Osie są dwa skupiska tak
praktycznie: Osie, Tleń. Gro zbiórki jest wokół dwóch ośrodków. U nas tych ośrodków takich pomniejszych jest
dużo więcej. Gmina Drzycim ma więcej skupisk takich pomniejszych, jeżeli mówimy o sołectwach.
Skarbnik Gminy – Osie ma stawki 10,50 zł i 20,00 zł, więc porównywalnie z naszą gminą.
Radny p. Ryszard Popielas – Wójt powiedział, że dobre, że zmobilizujemy ludzi do selektywnej zbiórki i nic się
nie stanie jeżeli budżet będzie mniejszy. Skoro budżet będzie mniejszy to oczywiste jest to, że ludziom
w nagrodę zafundujemy kolejne podwyżki. Chociaż ktoś zejdzie z nieselektywnej na selektywną to i tak
za chwilę dostanie podwyżkę. Nie przekonuje mnie to.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Tutaj argumentacja radnego Popielasa zmierza do tego, aby podnieść stawkę
za zbiórkę selektywnych odpadów. Tutaj tak to można odczytać. Tak to może być odebrane, bo tych działań nie
unikniemy. Uważam, że te propozycje są minimalne, jakie w tej chwili można zastosować, bo można tylko
więcej. Być może w przyszłości trzeba będzie się nad tym zastanowić a może tutaj faktycznie powinny być
działania ukierunkowane na urealnienie liczby mieszkańców gminy Drzycim. Dziewięciuset nam w tej chwili
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brakuje w tych deklaracjach. Tu jakieś działania poczynić. Kwestia zbiórki selektywnej odpadów to jest też
istotne. Te działania może pozwoliłyby na to żeby te koszty obniżyć.
Poddana pod głosowanie Uchwała Nr III/7/2014 w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty została przez Radę Gminy podjęta przy 5 głosach
wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 9.
Przewodniczący Rady – Przechodzimy do kolejnego punktu obrad: Wybór przewodniczących i ich
zastępców w dwóch stałych komisjach Rady Gminy. Wniosek został złożony, w związku z tym jesteśmy
zobowiązani zająć stanowisko, czyli zgodnie z proponowanym wnioskiem radnych należałoby odwołać
poprzednie ustalenia i podjąć decyzje odnośnie nowego składu. Zanim jednak przeczytam projekt uchwały,
podyskutujmy. Otwieram dyskusję w tym, temacie.
Dyskusja:
Radny p. Józef Gawrych – Sprawa dotyczy mnie. Nie, żebym tutaj jakoś bardzo oponował, jeżeli Rada, czy
Komisja podejmie inną uchwałę, bo tu nie o to chodzi o to, że będziemy się licytować kto się bardziej nadaje,
czy nie na tego przewodniczącego komisji, bo to nie o to chodzi w tym wszystkim. Chodzi mi o zasadę. W ten
sposób możemy wracać do każdej uchwały. Dziś może mi się to podobać, może mi się nie podobać. To, co Pani
Babińska sugerowała w interpelacjach, chociaż to nie powinno być w interpelacjach, dlatego czekałem,
bo myślałem, że Pani Babińska zabierze głos, chodzi o to, że byliśmy świadomi wszyscy, wybieraliśmy
na pierwszej sesji już składy komisji. Składów komisji nie udało się wybrać, ponieważ nie skompletowaliśmy
składu jednej komisji i ustalenia były takie, że na następnej sesji ustalamy składy komisji. I to było dla
wszystkich jasne. Myślę, że argumentacja taka, że ktoś nie mógł być, czy mógł być, czy chciał być a nie mógł,
to akurat nie ma żadnego znaczenia w tym przypadku, bo każdy był świadomy, że na tej sesji będziemy
wybierać komisje, czy składy komisji i przewodniczących, ponieważ takie były ustalenia, przynajmniej ja je
słyszałem. Jeżeli ktoś ich nie słyszał, to już jest jego problem. Tak samo, jeżeli mówiliśmy o terminie tej sesji.
Pan Przewodniczący pytał, czy każdemu pasuje. Nikt nie…, jedna propozycja była żeby zmienić godzinę. Pani
radna zgłaszała inną godzinę sesji i wszyscy radni się zgodzili. W związku z tym, ja uważam, że argument taki,
że ktoś nie mógł być, czy chciał brać udział w tym głosowaniu i z innych powodów nie mógł no to ten argument
odpada. Jeszcze mam pytanie do samej procedury. Jak to Państwo widzicie – wnioskodawcy tej uchwały?
Wydaje mi się, że idziecie trochę na skróty, ponieważ komisje są już powołane. To jest fakt. Prawomocną
uchwałą. I teraz jeżeli komisje chcą zmienić przewodniczącego to uważam, że komisje powinny się spotkać
i komisje powinny spośród siebie, bo w ten sposób się komisje powołuje, czy przewodniczących komisji a nie
Rada powołuje sama z siebie przewodniczących komisji i uważam, że w ten sposób powinno być to załatwione.
Czy Państwo uważacie, że jest inaczej? Mogę się mylić. Uważam, że to jest procedura właściwa do tego żeby
zmieniać przewodniczących komisji. Komisje są powołane. Komisje powinny się spotkać. To powinno być
w ogóle w punkcie wpisane – wybór przewodniczącego komisji, bo ja też jako członek tej komisji chcę
wiedzieć, że to będzie się działo na najbliższej komisji, to są sprawy personalne i wtedy proszę bardzo – komisja
wnioskuje do Rady Gminy o zmianę przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Rada tą zmianę przyjmuje.
Robi zmianę uchwały dotyczącą powołania komisji i sprawa jest załatwiona według mnie. Myślę, że Państwo
trochę na skróty idziecie i chyba niektórym trochę się spieszy.
Radna p. Lucyna Talaśka – Ja zrobiłam wszystko żeby stawić się na tej sesji. Jest mi przykro, że niektórzy woleli
sobie wyjechać na jakiś prywatny wyjazd. Wypoczynek jest dla mnie też waży i chciałabym żeby wszyscy
uszanowali czyjś czas. Dla mnie mój czas jest na wagę złota, żebyśmy nie robili powtórki z sesji, która się
odbyła i sądzę, że miała podstawy prawne do tego żeby dzisiaj nie była po raz drugi, czyli po raz drugi ta sama
praca żeby nie był nasz czas marnowany.
Radny p. Zygmunt Wycinek – Podnosiłem na II sesji kwestię nieobecności kilku radnych. Mówiłem żeby
tej sprawy w tym dniu nie rozstrzygać, ponieważ jest brakiem uszanowania radnego wybranego
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w prawomocnych wyborach, jeżeli nie pozwala mu się decydować o kwestiach personalnych w ramach komisji,
do której przynależy. Tak to odbieram. O tym mówiłem. Nie posłuchano mnie. Prowadzono dalej, wykorzystując
sytuację. Mówiłem dwie sesje w ciągu jednego tygodnia. Te sprawy się nałożyły. Rozumiem. Ktoś faktycznie
pracuje i ma być radnym co trzeci dzień w gminie, może nie dać rady. Tu też trzeba do tego podejść. Samo
pełnienie funkcji radnego, to nie jest wszystko. Każdego z nas zresztą. Poza tym mamy przykłady z wszystkich
samorządów, z wielu samorządów okolicznych, łącznie z powiatowym, gdzie przy nieobecności dwóch radnych
tymi sprawami już się nie zajmowano. Przełożono je na sesję, na obrady, gdy będą wszyscy obecni, gdy wszyscy
będą mogli decydować, gdy nikomu nie będzie się takiego prawa zabierało. Dzisiaj jesteśmy wszyscy – nie ma
problemu. Sprawa może być w ten sposób rozwiązana, że nikt nie będzie jej podważał, że bez mojej obecności
o mnie decydowano. Takie coś jest nieuczciwe, to jest postępowanie, które można by określić przykrymi
słowami. Uważam, że należy te sprawy wyprostować, dlatego byłem jednym z wnioskodawców wprowadzenia
tego punktu do porządku obrad.
Radny p. Mirosław Parczyk – Faktem jest na pewno, że Pan Przewodniczący na I sesji poinformował wszystkich
o terminie II sesji, o godzinie. To jest na pewno faktem. Faktem jest też, że nieobecni głosu nie mają, ale proszę
mi uwierzyć, ja tego dnia naprawdę nie mogłem być obecny. Życie zawodowe często zmienia się z dnia na
dzień, z godziny, na godzinę i nie mogłem być obecny a chciałbym mieć możliwość wypowiedzenia się, jeżeli
chodzi o przewodniczących komisji
Przewodniczący Rady – Na pierwszej sesji miałem świadomość i taką wiedzę, że na II sesji nie będzie jednego
z Państwa radnych, bo już wcześniej miał potrzebę bycia w innym miejscu w tym samym czasie. Nie miałem
wiedzy na temat innych osób i te osoby również nie wiedziały. Życie niesie nam różne niespodzianki i każdy
z nas to rozumie, że zdarzają się sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Jeśli się próbuje w moją
stronę skierować jakiś zarzut, że mówiłem o następnej sesji i w tym temacie właśnie, no to miałem wiedzę,
że wszyscy z wyjątkiem jednej osoby będą obecni na tej sesji. W momencie, kiedy widziałem, że nie ma pełnego
składu, jakby zaniechałem wprowadzania tego tematu, ale na wniosek koleżanki Elżbiety Babińskiej, zgodnie
z zasadami demokracji i zgodnie z zasadami debaty Rady Gminy, sprawa została rozpatrzona, ale czy trafnie,
czy słusznie? Czy ku zadowoleniu wszystkich? Jak wynika z pisma, no niestety nie. Jeśli chodzi o prawne
rzeczy, to Pan Gawrych sugeruje, że idziemy na skróty. Otóż nie, bo inicjatywę uchwałodawczą ma właśnie
4 radnych, komisja, Pan Wójt albo jeśli istnieją – kluby radnych. Jeśli inicjatywę uchwałodawczą wykazuje
grupa 4 radnych i składa na moje, na nasze ręce pismo no to jesteśmy zobowiązani się tym zająć. Nie ma innej
możliwości żeby najpierw obradowała komisja w sprawie zmian na stanowisku przewodniczącego, skoro cała
Rada powołała przewodniczącego, w związku z czym może być sytuacja, że ta Rada, która podjęła taką uchwałę
postanowi, że odwołuje przewodniczących i wtedy następuje spotkanie komisji i w tych komisjach ponownie
następuje debata i uchwalenie wspólne, wystawienie kandydata na przewodniczącego na zastępcę
przewodniczącego komisji i wtedy Rada ponownie podchodzi do tematu całościowo zatwierdzając lub nie
decyzję właśnie tej poszczególnej komisji.
Radny p. Józef Gawrych – Chciałbym spytać, czy na dzisiaj była planowana Komisja ds. Budżetu i Finansów,
bo ja jej nie zwoływałem.
Przewodniczący Rady – Nie, nie jest planowana, ale jak radni postanowią o odwołaniu, to robimy to,
co robiliśmy na II sesji, spotkanie komisji w gronie samych zainteresowanych i tu nie ma potrzeby wielkiej
dyskusji tylko przegłosować, kogo większość widzi na stanowisku przewodniczącego i na stanowisku
wiceprzewodniczącego i z propozycjami wychodzi do Rady i następuje podjęcie uchwały w sprawie ponownego
wyboru tych osób.
Radny p. Józef Gawrych – Ja zmierzam do… technicznie, jak to ma wyglądać, ponieważ Rada może uchylić
uchwałę w całości lub w części, ale procedura wyboru nowego przewodniczącego jest określona, że komisja
spośród siebie. Dlatego ja nie mówię, że rada zrobi źle, jeżeli przyjmie propozycję Komisji Budżetu i Finansów
i to zatwierdzi w formie zmiany uchwały, bo o tym mówimy cały czas. Ja się czepiam procedury cały czas,
bo uważam, że ta procedura nie jest właściwa. Czy Pan radca podpisał projekt tej uchwały, który złożyła grupa
inicjatywna?
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Przewodniczący Rady – W tej chwili nie mam podpisu, ponieważ to jest sprawa z wczoraj.
Radny p. Józef Gawrych – No właśnie ja o tym mówię.
W związku z tym, że głosów w dyskusji więcej nie było Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały
w sprawie odwołania przewodniczących i ich zastępców następujących stałych komisji:
1) ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,
2) ds. Budżetu i Finansów.
Uchwała w tym zakresie Nr III/8/2014 została przez Radę Gminy podjęta w następującym wyniku
głosowania: 9 głosów „za” 6 przeciwnych. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący Rady – W związku z tym, że Rada odwołała osoby funkcyjne w komisjach poproszę teraz
właśnie o spotkanie tych komisji, Budżetu i Finansów może w pierwszej kolejności a dla pozostałych chwila
przerwy.
Przerwa w obradach
Po przerwie Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do członków Komisji ds. Kultury, Oświaty,
Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej o: „dokonanie tych
samych zadań.”
Przerwa w obradach
Po kolejnej przerwie w obradach Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wyników
wyborów w poszczególnych komisjach.
Głos zabrał radny p. Zygmunt Wycinek przedstawiając wyniki wyborów w Komisji ds. Budżetu i Finansów:
„Przewodniczący Zygmunt Wycinek, Zastępca Józef Gawrych.”
Przewodniczący Rady – Jaki wynik wyborów w Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych,
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej?
Radna p. Elżbieta Babińska – Bez zmian ( Komisja w głosowaniu postanowiła, że Przewodniczącą pozostanie
p. Elżbieta Babińska a Zastępcą p. Marian Krywald ).
Po przeprowadzonych wyborach Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w tym zakresie i poddał
pod głosowanie. W wyniku głosowania członków Rady Gminy: 9 głosów „za, 5 przeciwnych i 1 wstrzymujący
się, Uchwała Nr III/9/2014 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz wyboru
ich przewodniczących i zastępców została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad. 10.
Interpelacji w punkcie piątym obrad nie złożono.
Ad. 11.
Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady przypominając radnym o następujących obowiązkach:
- dostarczeniu oświadczeń majątkowych,
- dostarczeniu usprawiedliwień nieobecności na posiedzeniach Rady i komisji,
- sporządzeniu przez komisje projektów planów pracy na rok przyszły.
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Radny p. Zygmunt Wycinek – Czy są konsekwencje za złożenie nieprawdziwych deklaracji dotyczących opłaty
śmieciowej? Jak to się przedstawia? Czy są jakieś prawne konsekwencje, czy nie ma żadnych, bo jest ustawa
i jeżeli chodzi o dostawców tych śmieci musi nieść za sobą jakieś zobowiązania z ich strony.
p. Paulina Riesp – Wójt wydaje decyzję i nakłada opłatę.
Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska p. Teresa Piotrowska
zaapelowała do członków tejże Komisji o zastanowienie się nad tematyką spotkań w roku przyszłym w celu
opracowania planu pracy.
Ad. 12.
W wolnych wnioskach nikt nie zabrał głosu.
Ad. 13.
Przewodniczący Rady po zamknięciu III sesji Rady Gminy złożył wszystkim obecnym życzenia z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jerzy Krüger
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