
Protokół Nr 15/2020
z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej 

w dniu 24 lutego 2020 r.

W posiedzeniu udział  wzięli  członkowie Komisji,  Sołtysi  według listy  obecności  (załącznik do
protokołu)
oraz zaproszeni goście w osobach:
 Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna 
 Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza 
 Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
 Dorota Marynowska Florczak Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
 Andrzej Maliński Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
 Marcin Dłubak Naczelnik Wydziału Rolnictwa 

 
Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji

Przewodniczący Rady - wnioskował o rozszerzenie porządku posiedzenia poprzez wprowadzenie
projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia.

Porządek  posiedzenia  wraz  z  w/w  wnioskiem  przyjęty  został  jednogłośnie  w  obecności  13
członków.
Otrzymał brzmienie:

1. Sprawy organizacyjne.
2. Wnioski i zapytania.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał, które Rada Miejska podejmować będzie na

sesji:
a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025,
b) w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok,
c) zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wołczyn na 2020 rok,
d) w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom

zamieszkałym na terenie Gminy Wołczyn,
e) zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  określenia  zasad  wynajmowania  lokali  wchodzących

 w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołczyn,
f) w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania

 przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice,
g) w sprawie załatwienia skargi OR.0510.1.2020 na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wołczynie,
h) o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia honorowego wyróżnienia.
4. Odpowiedzi na zapytania i inne zapytania.

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Przewodniczący Rady – stwierdził, że wydajemy znaczne pieniądze na oświatę w naszej gminie,
oświadczył,  że podtrzymuje co powiedział,  że  trzeba wrócić do tematu przeprowadzenia zmian
w oświacie, 
- podejmując uchwałę chciałby, żeby wszyscy radni mieli wiedzę ile kosztuje utrzymanie każdej



jednostki oświatowej.

Radna  Jolanta  Schatt  –  pytała,  jak  wygląda  i  na  jakim  etapie  jest  współpraca  z  partnerskimi
gminami, czy jest to tylko na poziomie szkolnym;
- czy jest jakiś harmonogram naprawy dróg - mieszkańcy dopytują się ile dróg w ciągu 5 lat zostało
wykonanych i na jaką kwotę, jaki jest najbliższy plan asfaltowania dróg;
- jak funkcjonuje program Odnowy Wsi w naszej gminie;
- w jaki sposób są przekazywane informacje do poszczególnych sołectw przez pracowników gminy
i jaka jest pomoc gminy w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych, w jaki sposób uczestniczą w
warsztatach?

Radny Łuczek - prosił o interwencję w sprawie drogi w Gierałcicach, o ubicie nawierzchni, która
jest  pomiędzy  asfaltem,  a  ścieżką  rowerową.  Póki  co  mamy  gwarancję  i  możliwość
wyegzekwowania od wykonawcy, ubytki szlaki przy ścieżce rowerowej są duże.

Radny Pasternak – zgłosił wniosek w imieniu mieszkańców odnośnie nasadzeń drzew przy ulicy
Dworcowej, nie rozwijają się i nie spełniają funkcji,
- czy na drodze krajowej ul. Kluczborska planowane są wycinki drzew, ponieważ są oznaczone?

Sołtys Konrad Vogiel – zwrócił uwagę na tworzenie się zastoiska wody na przejściu koło kościoła
św. Teresy w Wołczynie,
- zgłosił, że w  Duczowie przy większych wiatrach za każdym razem brakuje światła,
- poruszył również sprawę zbyt wysokich opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Radna Krystyna Mazurczak – pytała, kiedy zostanie powołana komisja do spraw dróg?

Radny Mrugalski – pytał, czy podejmowane są działania odnośnie drogi w Brynicy, dzisiaj w nocy
poprzewracały się drzewa?

Sołtys Edward Mazur – pytał, czy będzie robiona świetlica w Świniarach Małych?

Sołtys Iwona Mendel – pytała, odnośnie śmieci gabarytowych, czy jest możliwy szybszy termin
wywozu niż w harmonogramie?

Sołtys  Marek  Konieczny  -  poinformował,  że  wiatr  zniszczył  dach  szatni  LKS  w  Ligocie
Wołczyńskiej. 

Ad. 3

Skarbnik Gminy - omówiła jednocześnie projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy
finansowej  na  lata  2020-2025 i  projekt  w sprawie  zmiany budżetu  gminy Wołczyn na  2020 r.
(załącznik do protokołu), 
- podkreśliła, że proponowane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą dostosowania
wielkości  dochodów,  wydatków,  przychodów  i  rozchodów  budżetowych  do  wielkości
zaplanowanych  w  budżecie  na  2020  rok  po  zmianach  oraz  zmiany  przedsięwzięć,  poprzez
rozliczenie  środków  wydatkowanych  w  2019  r.,  a  dotyczą  rozwijania  umiejętności
przedsiębiorczych w szkole i szkoła jako fundament świata bez murów;
-  następnie  przedstawiła  proponowane  zmiany  budżetu  gminy  to  jest:  rozliczenie  dochodów  i
wydatków środków znaczonych,  czyli  programu  przeciwdziałania  alkoholizmowi  i  narkomanii,
rozliczenie  dochodów  i  wydatków  programu  gospodarowania  odpadami,  rozliczenie  zadań
finansowanych środkami UE,



- zmieniono nazwę zadań inwestycyjnych,
- wprowadzono dotację na rozbudowę żłobka w Wołczynie,
- na wniosek sołectwa Skałągi i Szum zmieniono wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Radny Łuczek - zabierając głos wrócił do sprawy dotacji dla PCZ w Kluczborku, 
- pytał, czy gmina posiada takie środki?

Skarbnik Gminy - odnosząc się do pytania stwierdziła, że nie widzi możliwości pomocy, nie ma
wolnych  środków,  środki  z  budżetu  gminy  można  przekazać  jedynie  rezygnując  z  jakiegoś
zaplanowanego zadania, jeżeli będzie propozycja radnych to przygotuje taki projekt.

 
Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2020-2025  -
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 członków Komisji.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2020 rok - zaopiniowany został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 członków Komisji.

Pani  Dorota  Marynowska-Florczak -  omówiła projekt  uchwały  zmieniający uchwałę  w sprawie
uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych
w gminie Wołczyn na 2020 rok (załącznik do protokołu),
-  poinformowała,  że  w ramach  realizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i  Przeciwdziałania Narkomanii  na 2019 rok została niewydatkowana
kwota  w wysokości  36 394,30 zł,  którą  dokłada  się  do  Gminnego  Programu  Profilaktyki
i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w gminie  Wołczyn  na  2020 rok  na  następujące
zadania:
1)  Kwotę  640,00 zł  na  kierowanie  osób  uzależnionych  na  badania  przez  biegłych  (psychiatrę
i psychologa) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie zakładu leczenia;
2) Kwotę 500,00 zł warsztaty terapeutyczne dla osób uzależnionych i ich rodzin;
3)  Kwotę  17 000,00 zł  na  tworzenie  miejsc  i warunków  do  alternatywnego  spędzania  czasu
wolnego przez dzieci i młodzież;
4)  Kwotę  12 890,95 zł  na  działalność  informacyjno-edukacyjną  w zakresie  rozwiązywania
problemów  alkoholowych  -  wyjazdy,spotkania  edukacyjne  i imprezy  masowe  w ramach
prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej;
5)  Kwotę  5363,35 zł  na  wspieranie  zatrudnienia  socjalnego–wynagrodzenie  dwa  miesiące  dla
opiekuna uczestników CISPOL. 

Radny Szczepan Mały - zwrócił uwagę, że w preliminarzu wydatków znalazła się kwota 22 tys. zł
na budowę placu zabaw w Brunach, 
-  czy na tą  chwilę  się  coś zmieniło? ponieważ kiedy pytał  parę lat  temu,  to  takiej  możliwości
finansowania placów zabaw nie było. 
Burmistrz  -  podkreślił,  że  Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych uchwalany jest  co  roku i  parę  lat  temu wprowadziliśmy zapis  tworzenie  miejsc
i warunków dla alternatywnego spędzania czasu, co daje nam możliwość przeznaczania środków na
takie zadania, 
- będziemy się starać tak dysponować środki, aby co roku można było zaplanować takie zadanie.

Projekt  uchwały  zmieniający  uchwałę  w sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn na 2020 rok - zaopiniowany został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 15 członków Komisji.



Pan  Andrzej  Maliński  -  przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie  zasad  udzielania  jednorazowej
zapomogi  z  tytułu  urodzenia  się  dziecka  osobom  zamieszkałym  na  terenie  Gminy  Wołczyn
(załącznik do protokołu), 
-  uchwała  w sprawie  tak zwanego ”gminnego becikowego” funkcjonuje w naszej gminie już od
2014 r. wydanych zostało 497 decyzji na kwotę 486 tys. zł. w tym 11 decyzji odmownych,
-  osobom  zamieszkującym  na  terenie  gminy  Wołczyn  przyznaje  się  jednorazową  zapomogę
w kwocie 1 000,00 zł,
-  podkreślił,  że  realizując  to  zadanie  problemem jest  weryfikacja  jednego  z  warunków to  jest
zamieszkania na terenie gminy i z tego też tytułu zostało wydanych 11 decyzji odmownych,
- mając na uwadze to, że są małżeństwa, którym rodzi się drugie dziecko to ta weryfikacja jest
bardziej możliwa poprzez wykonywanie obowiązku przedszkolnego,
-  w  przypadku,  gdy  osoba  której  przyznano  zapomogę  opuści  miejsce  stałego  zamieszkania
w przeciągu 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, będzie zobowiązana do zwrotu tej zapomogi.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy  projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  15
członków Komisji.

Pan Marcin Dłubak przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołczyn (załącznik do
protokołu),
- przedłożony projekt uchwały jest konsekwencją pisma Rzecznika Praw Obywatelskich, w którym
podaje  wątpliwość  zgodności  z  obowiązującym  prawem  zapisu  „Dwukrotna  nieuzasadniona
odmowa przyjęcia oferty zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przez osobę umieszczoną na
liście, o której mowa w ust. 4, stanowi podstawę do skreślenia osoby odmawiającej z tej listy”,
- w związku z tym po rozmowie z naszym radcą prawnym i argumentami wynikającymi z pisma
przychylamy się do uwagi i proponujemy uchylenie zapisu w celu wyeliminowania z przepisów
gminnych regulacji niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem.

Burmistrz - stwierdził, że kilka lat temu wprowadziliśmy uchwałę pozwalającą na zniżkę wykupu
wynajmowanego  lokalu  ze  zniżką  90%.  Nasze  wyjście  do  mieszkańców  zostało  pozytywnie
odebrane i najemcy wykupowali lokale, ale również pozostali tacy, których nie stać na wykup albo
im nie zależy na wykupie. Jeżeli się zwalnia takie mieszkanie, wiadomo że wymaga kapitalnego
remontu. Osoby, które zostały zakwalifikowane na listę, muszą spełniać warunki. Przyznając lokal
analizowana jest sytuacja rodzinny, jeżeli jest bardzo trudna to przydzielamy takie mieszkanie, aby
pomóc. Mieszkanie się przydziela rodzinie, która jest w potrzebie.

Radny  Marcin  Pasternak  –  pytał,  czy  jeżeli  ktoś  zostaje  ulokowany  w  mieszkaniu  socjalnym
pomieszka trochę, to może je nabyć od gminy na preferencyjnych warunkach?
- Wiemy też, że na liście jest 17 osób oczekujących, jeżeli będą mieszkania wykupowane to w
pewnym momencie zasób mieszkań w naszej gminie się skończy.,
- w jaki sposób jest dokonywana sprzedaż, czy jest to w jakiś sposób uwarunkowane,  ile nam tych
mieszkań jeszcze zostało?

Burmistrz – odnosząc się do zapytania stwierdził,  że sprzedaż lokali dokonywana jest w formie
przetargu, 
-  natomiast, czy dany lokal jest do sprzedaży, to bierzemy kilka elementów w jakim stanie jest ten
lokal  czy  wymaga  remontu  przez  inwestora,  czy  np.  jest  to  jedyne  mieszkanie  komunalne  we
wspólnocie mieszkaniowej.

Zastępca Burmistrza - podkreślił, że lokale sprzedawane są bezprzetargowo, z bonifikatą 90% dla



głównego najemcy pod warunkiem, że nie zalega z czynszem.

Radny Szczepan Mały - stwierdził, że parę lat temu była podejmowana uchwała jasno określająca
nabycie mieszkania i nie jest tak, że ktoś mieszka i kupi to mieszkanie i po pół roku sprzeda, zapis
mówi, że przynajmniej 5 lat musi mieszkać. 

Przedmiotowy  projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  15
członków Komisji.

Pan Marcin Dłubak - omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska
i Gierałcice (załącznik do protokołu), 
- przedmiotowa zmiana wynika z wniosku mieszkańców ul. Leśnej z powodu braku możliwości
budowy garaży i budynków gospodarczych
- stąd wychodzimy naprzeciw i proponujemy dokonać zmiany istniejących zapisów, aby umożliwić
taką  budowę. 

Radny Marcin Pasternak – pytał, czy docelowo będzie trakt asfaltowy, który będzie łączył ulicę
Ogrodową z ul. Leśną czy będzie można fizycznie przejechać samochodem?

Marcin Dłubak - stwierdził, że będzie tam utwardzona droga, czy asfaltem, czy kostką brukową
takie decyzje jeszcze nie zapadały. 

Przedmiotowy  projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  15
członków Komisji.

Realizując porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - przedstawił
stanowisko  członków  Komisji  w  sprawie  załatwienia  skargi  OR.0510.1.2020  na  działalność
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie.

Dyskusji nie było.

Projekt  uchwały  w  przedmiotowej   sprawie  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie
w obecności 15 członków Komisji.

Zastępca Burmistrza -  przedstawił projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia
honorowego wyróżnienia (załącznik do protokołu),
-  proponowane  zmiany  dotyczą  terminu  składania  wniosku  w  sprawie  przyznania  statuetki
Wołczyńskiego Isandra,
- wydłużamy ten termin do 15 maja ze względu, że statuetki wręczane są podczas Dni Wołczyna w
związku z czym ten termin do 15 marca był za krótki w tej chwili proponujemy do 15 maja oraz
termin rozpatrzenia wniosków przez Kapitułę do 31 maja,
- wykreślamy również zapis, że statuetki powinny być przyznawane co roku w poprzedniej uchwale
taki się znajdował.

Przewodniczący Rady - podkreślił, że ranga wyróżnienia powinna być utrzymana, ale niekoniecznie
co roku.
Zastępca Burmistrza – zachęcał do składania wniosków do wyróżniania takich osób z terenu gminy.

Przedmiotowy  projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  14
członków Komisji.



Ad. 4

W odpowiedziach na wnioski i zapytania głos zabrali:

Zastępca  Burmistrza  -  odnosząc  się  do  pytania  na  temat  współpracy  z  partnerskimi  gminami
Hassloch i Kerekegyhaza stwierdził, że współpraca między gminami polega na wymianie między
grupami, w tym między innymi: młodzieżą, seniorami, myśliwymi, 
-  bardzo mile widziane są propozycje pochodzące od stowarzyszeń organizacji  z terenu gminy,
miasta partnerskie są chętne do współpracy,
-  te kontakty nie są za częste,  ponieważ musimy sobie zdać sprawę, że wiąże się to z dużymi
kosztami, czy to wyjeżdża nasza delegacja, czy przyjmujemy delegację u nas,
- planowane jest spotkanie z okazji jubileuszu 20-lecia współpracy partnerskiej, z tego też tytułu
miło są widziane różne propozycje.

Burmistrz  -  podkreślił,  że  współpraca  polega  na  wzajemności,  jeżeli  przyjeżdża  do  nas  grupa
uczniów to trzeba im zagospodarować czas, jeżeli nasza grupa wyjeżdża to oni nam też organizują
czas i nas goszczą, 
-  bardzo  mile  jest  widziane  jakby  jakaś  grupa  przyjechała  do  naszych  organizacji  do  jakiegoś
sołectwa. 

Zastępca Burmistrza - odpowiadając na pytanie dotyczące harmonogramu naprawy dróg stwierdził,
że nie ma odrębnego planu dróg jedynie jest wieloletnia prognoza finansowa, w której znajdują się
drogi do remontu oraz inne inwestycje i zgodnie z wieloletnią prognozą finansową gmina realizuje
zadania, 
- realizujemy zadania, które mają dofinansowanie,
-  trudno  przewidzieć,  które  zadania  wpiszą  się  w  programy  z  których  możemy  pozyskać
dofinansowanie.

Radny Adam Zarych - prosił o interwencję w sprawie łatania dziur na drogach powiatowych, które
są bardzo zniszczone.

Radny  Ryszard  Nowak  –  stwierdził,  że  rozmawiał  z  dyrektorem  Zarządu  Dróg  Powiatowych
i  otrzymał  informację,  że  jest  ogłoszony  przetarg  na  łatanie  dziur  masą  bitumiczną  i  że  będą
sukcesywnie naprawiane drogi, ale termin nie jest jeszcze podany,
- zaproponował, aby zaprosić na Komisję w marcu zarządców dróg i przedyskutować stan naszych
dróg.

Radny Szczepan Mały - poinformował, że był na spotkaniu z Zarządcą odnośnie drogi i utrzymania
ścieżki rowerowej w Gierałcicach, robią wszystko, utrzymują na bieżąco, czyszczą ale to nic nie
daje, uzyskał zapewnienie, że dożą do tego aby, tą ścieżkę utwardzić asfaltem w trzech etapach, w
pierwszej kolejności miejsca newralgiczne. 

Radny Bartosiński – podniósł temat namalowania pasa na drogach powiatowych w miejscowości
Gierałcice, Brzezinki, Skałągi, stwierdzając, że to nie jest taki duży koszt. 

Pan  Marcin  Dłubak  -  odpowiadając  na  pytanie  w  sprawie  funkcjonowania  Odnowy  Wsi
poinformował, że w naszej gminie deklaracje uczestnictwa złożyło 16 sołectw, w ubiegłym roku 3
sołectwa tylko złożyły sprawozdania, 
-  wszystkie  informacje  jakie  otrzymujemy  z  Urzędu  Marszałkowskiego  przekazywane  są  do
sołtysów papierowo i meilowo,
- trudno jest zmuszać sołectwa, żeby uczestniczyły w tych programach, pracownicy chętnie pomogą
lecz inicjatywa i uczestnictwo w projektach musi wypływać ze sołectwa. 



Adam Zarych - podkreślił, że inicjatywa i chęć uczestnictwa w różnych programach musi wyjść
z danego sołectwa, to ludzie z sołectwa muszą chcieć się angażować w różne zadania.

Radny Waldemar Antkowiak - stwierdził, żeby w danym sołectwie coś się działo musi być jakiś
lider,
- mamy Lokalną Grupę Działania,  płacimy składaki na tą grupę,
-  podkreślił,  że  miło  wspomina  czasy,  kiedy  tych  liderów  zapraszano,  robiono  szkolenia,
przeprowadzano z nimi różne projekty i rozliczano,
- teraz wygląda to inaczej, nie ma zaangażowania. 

Pan  Marcin  Dłubak  -  odpowiadając  na  pytanie  dotyczące  nasadzeń  przy  ulicy  Dworcowej
w Wołczynie - drzewa były nasadzone z inicjatywy gminy Wołczyn, była susza i kilka drzew uschło
i trzeba uzupełnić,
-  odnośnie  oznaczeń  drzew  do  wycinki  na  ul.  Kluczborskiej  Dyrekcja  Dróg  objęła  wszystkie
drzewa,  które  znajdują  się  przy  drodze  krajowej,  zaniepokoiło  nas  to  i  w  związku  z  tym
powołaliśmy  dendrologa,  aby  ocenić  stan  drzew  i  będą  wycinane  tylko  te,  które  zostały
zakwalifikowane do wycięcia przez dendrologa.

Burmistrz  -  odpowiadając  na  zgłoszenie  Sołtysa  Duczowa  w  sprawie  częstego  braku  prądu
w Duczowie poinformował, że możemy wystąpić z wnioskiem do zakładu energetycznego.

Pan Marcin  Dłubak -  zabierając głos  w sprawie odbioru gabarytów, stwierdził,  że  porozmawia
z Prezesem PGKiM i może się uda zorganizować wywózkę jeszcze przed świętami.

Burmistrz  –  odnośnie  zniszczonej  szatni  w  Ligocie  Wołczyńskiej  stwierdził,  że  temat  będzie
rozważany.

Pan Konrad Vogiel - na wioskach ludzie mają mniej śmieci nie wyrzucają resztek z obiadu.

Burmistrz - porównując inne gminy stwierdził, że mamy podobne ceny, ale niepokojące jest to, że
śmieci będą drożeć.

Ryszard Nowak - przy następnej podwyżce, a będzie, bo wie jak wygląda sytuacja, zgłosi żeby tam
gdzie są kompostowniki nie było złotówki obniżki tylko 2 zł albo 3 zł, a czy to przejdzie, czy radni
przegłosują to  jest  inna sprawa,  a cenę śmieci  nie podnoszą radni tylko właściciele  składowisk
odpadów.

Jan Bartosiński - zabierając głos powiedział, że jeżeli będą dalej się toczyć takie dyskusje złoży
wniosek, aby przy następnej podwyżce ogłosić przetarg, przecież nie musi to robić Spółka PGKiM.

Sołtys  Brun -  zgłosił  propozycję,  aby  po następnej  podwyżce  zwolnić  sołtysów z  roznoszenia
decyzji, mieszkańcy ubliżają sołtysom, przez to, że śmieci podrożały, 
-  zaproponował,  aby  zrobić  zebranie  wiejskie   i  wytłumaczyć  mieszkańcom  z  czym  to  jest
związane.

Radny Waldemar Antkowiak - poinformował, że w planie jest zorganizowanie zebrań, żeby ludzie
mieli wiedzę z czego wynikają te podwyżki.
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