
P R O T O K Ó Ł  Nr  XLIII / 2017 
 z Sesji Rady Gminy Szczytniki 

 odbytej w dniu 18 stycznia  2018 r.

W sesji udział wzięło 14 radnych według załączonej listy obecności, Wójt Pan Marek
Albrecht, Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch.
Nieobecny  radny Pan Andrzej Kupaj.

 Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie projektów protokołów z ostatnich sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym
6. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
7. Interpelacje. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
     w Popowie (obr. geod. Popów).
11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania

przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
w  roku  kalendarzowym,  w  którym  kończą  6  lat,  w  przedszkolach  prowadzonych  przez
Gminę Szczytniki.

12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Zapytania, wolne wnioski.
14. Zakończenie sesji.

Punkt 1 – Otwarcie sesji.
Otwarcia  Sesji  o  godz.  9.10  dokonał  Przewodniczący  Rady  Gminy  Szczytniki  Pan

Bogdan Augustyniak i stwierdził, że na ustawowy ogólny stan 15 radnych na sesję przybyło 14,
zapewniając  tym  samym  quorum  wymagane  dla  prawomocności  obradowania  oraz
podejmowanych uchwał. 

Punkt 2 - Ustalenie porządku obrad.
Przewodniczący  Rady poinformował,  ze  zaszła  potrzeba  poszerzenia  porządku  obrad

i zaproponował po p. 9 dodać p. 10 w brzmieniu: „10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej  w  Popowie  (obr.  geod.  Popów)  oraz  p.  11
w  brzmieniu:  „11.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie
z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez
Gminę  Szczytniki”  pozostałe  oznaczyć  kolejno,  zwrócił  się  o  zgłaszanie  uwag  i  wniosków
w  sprawie  porządku  obrad  sesji.  Wobec braku  uwag   Przewodniczący  Rady  poddał  pod
głosowanie  projekt  porządku  obrad,  w  wyniku  którego  Rada  jednogłośnie  ustaliła  porządek
obrad (głosowało 14 radnych). Przewodniczący Rady poinformował, że sesja będzie przebiegać
wg porządku dziennego w brzmieniu jak wyżej. 

Punkt 3   Przyjęcie projektu protokołu  z przedostatniej i  ostatniej sesji.
Przewodniczący Rady zwrócił  się  o  zgłaszanie ewentualnych uwag do przedłożonych

projektów protokołów z ostatnich sesji.
- Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak – poinformował, ze w protokole z sesji w dniu
21 grudnia ubr. w p. 11 jest błędnie zaprotokołowana jego wypowiedź i powinna ona brzmieć
„zwrócił  się  o  wystąpienie  do  Starostwa  Powiatowego  o  spowodowanie  uprzątnięcia  terenu
„starego boiska” w Stawie, na którym były składowane materiały do budowy drogi”,

Wobec  braku  dalszych  uwag  w  sprawie  protokołów  Przewodniczący  Rady  zarządził
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głosowania w sprawie przyjęcia protokołów. Rada Gminy w głosowaniach jawnym jednogłośnie
(głosowało  14  radnych)  dokonała  przyjęcia  przedłożonych  projektów  protokołów  wraz  ze
zgłoszona poprawką.

Punkt 4 - Informacja o pracach Wójta w okresie międzysesyjnym.
        Wójt Pan Marek Albrecht –   złożył informacje o  pracy w okresie międzysesyjnym -
(informacja  o  pracy  Wójta  w  okresie  międzysesyjnym  stanowi  załącznik  do  protokołu),
następnie zwrócił się o zgłaszanie uwag, pytań odnośnie swojego wystąpienia. 
           Rada nie zgłosiła uwag i zapytań.

Punkt 5 - Informacja Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym
-  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  radna  Pani  Danuta  Świątek  -  poinformowała,  że
w okresie  międzysesyjnym   odbyło  się  jedno  posiedzenie  Komisji  w  dniu  15  stycznia  br.,
Komisja opracowała projekt planu pracy komisji na 2018 rok,
-  Przewodniczący  Komisji  Zdrowia  …  radny  Pan  Wiesław  Wróbel  –  poinformował,  że
w  okresie  międzysesyjnym   odbyło  się  jedno  posiedzenie  Komisji  w  dniu  11  stycznia  br.
przedmiotem obrad było omówienie „Informacji o realizacji zadań oświatowych za rok 2016/17,
Komisja  zgłosiła  wniosek  o  wystąpienie  do  zarządczy  drogi  krajowej  nr  12  o  rozważenie
możliwości  zainstalowania  sygnalizacji  świetlnej  na  przejściu  w  sąsiedztwie  Zespołu  Szkół
w Marchwaczu,
-  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  …  radny  Pan  Paweł  Domagała  –  poinformował,  że
w  okresie  międzysesyjnym  odbyło  się  jedno  posiedzenie  Komisji  w  dniu  8  stycznia  br.
poinformował,  ze z powodu nieobecności na ostatniej  sesji nie złożył  informacji z ostatniego
posiedzenia Komisji w  2017 r.:
-  w dniu 7 grudnia ubr.  –  Komisja odbyła  posiedzenie wyjazdowe,  Komisja zapoznała się
z  zaawansowaniem  prac  związanych  z  budowa  sal  gimnastycznych  przy  Zespole  Szkół
w Marchwaczu i  Radliczycach,  Komisja  obejrzała  nowo przebudowaną drogę powiatową na
odcinku Krowica Zawodnia do Zespołu Szkół w Stawie, Komisja obejrzała nowo przebudowaną
drogę w m. Radliczyce, zapoznała się z zaawansowaniem prac przy termomodernizacji Szkoły
w  Stawie,  omówiła  sprawę  przebudowy  drogi  ul.  polna  w  Stawie,  Komisja  obejrzała
przebudowana drogę Szczytniki – Kobylarka – droga wybudowana „na bogato”, poszerzony pas
drogowy, nowy chodnik, oświetlenie na nowych słupach,
- w dniu 8 stycznia br. odbyło się kolejne posiedzenie komisji, przedmiotem obrad była sprawa
wydatków na przebudowę drogi ul. Polna w Stawie, sprawa przeprowadzonej przez Państwową
Straż Pożarną kontroli OSP z terenu Gminy – Komisja zgłosiła wniosek o zapoznanie z treścią
protokołu z kontroli, omówiono sprawę działania LGD „Długosz Królewski” i dofinansowania
remontu dachu remizy OSP w Iwanowicach, współpracy GOK z LGD oraz organizacji imprez
przez  GOK,  omówiono  sprawę  zasadności  podwyżki  opłat  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2018 rok i zgłosiła wniosek
zmniejszenia planu wydatków na GOK o 15 tys. zł, zwiększenia wydatków na LZS o 10 tys. zł
z  przeznaczeniem 10 tys.  zł  dla  Klubu Sportowego  w Radliczycach,  Komisja  wypracowała
wniosek  o  przeznaczenie  środków  na  OSP  od  Powiatu  na  9  jednostek  OSP  spoza  KSRG,
omówiono  również  sprawę  rozbudowy  sieci  oświetlenia  w  Marchwaczu  i  wykorzystania
istniejących słupów elektrycznych,

Punkt 6 - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
Przewodniczący  Rady  poinformował,  ze  w  okresie  międzysesyjnym  wpłynęła

następująca korespondencja do Rady i zapoznał z jej treścią:
- pismo Zarządu OSP w Marcjanowie o dofinansowanie do przeglądu aparatów powietrznych –
pismo zostało przekazane wg właściwości Wójtowi,
- pismo zarządu OSP w Joance o dofinansowanie do rozbudowy oczyszczalni ścieków - pismo
zostało przekazane wg właściwości Wójtowi,

Punkt 7 - Interpelacje. 
-  radna  Pani  Danuta  Świątek  –  stwierdziła,  że  rozbudowa  oświetlenia  w  Marchwaczu  jest
zasadna  ze  względu  na  ruchliwą  drogę  powiatowa,  natomiast  słupy  niby  nadające  się  do
wykorzystania pod rozbudowywaną sieć należą do Pana Wawrzyniaka i figurują na ewidencji
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jego majątku, i są one także częścią jego sieci oświetleniowej,
-  radny  Pan  Paweł  Domagała  –  stwierdził,  ze  rozbudowa  oświetlenia  w  Marchwaczu  jest
potrzebna, nie jest przeciw tej inwestycji, ale trzy słupy stoją w pasie drogowym i proponuje je
wykorzystać,
- Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, że na etapie opracowywania projektu rozbudowy
oświetlenia  w  Marchwaczu  i  na  etapie  uzgodnień,  przedstawiciel  spółki  oświetleniowej  nie
wyraził zgody na wykorzystanie tych słupów, dyskusja w tej sprawie na dzień dzisiejszy jest
bezprzedmiotowa,
- radny Pan Piotr Zimny – zwrócił się od radcy prawnego Pani Marii Kołakowskiej Marciniak
o  podjęcie  działań  w  sprawie  zakończenia  postepowania  w  sprawie  uregulowania  stanu
prawnego działek, na których jest pobudowany Ośrodek Zdrowia w Iwanowicach, zapytał kiedy
Rada może podejmować rozstrzygnięcia w formie głosowania imiennego,
- radca prawny Pani Maria Kołakowska Marciniak – poinformowała, że zgodnie z art. 14 ustawy
o samorządzie gminnym uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba ze ustawa stanowi
inaczej,
- radny Pan Piotr Zimny – zwrócił się o przedstawienie wykazu spraw odnośnie, których rada
gminy może podejmować rozstrzygnięcia w formie głosowania imiennego,
- inspektor Biura Rady Pan Mirosław Kowalski – stwierdził, że na tę chwilę przypomina mu się
jeden przypadek zapisany w ustawie o samorządzie gminnym i dotyczy to podjęcia uchwały
o  przeprowadzeniu  referendum  w  sprawie  odwołania  wójta  z  powodu  nieudzielenia
absolutorium lub innej przyczyny,
- radny Pan Tadeusz Buchwald – zapytał, czy Pan Wójt dokonał już podziału środków na OSP,
- Wójt Pan Marek Albrecht – odpowiedział,  że nie dokonano podziału środków na OSP, po
uchwaleniu budżetu nastąpi podział środków na OSP z zachowaniem dotychczasowych zasad,
- radny pan Kazimierz Bączyk – stwierdził, że jednostki OSP należące do KSRG nie potrzebują
środków na garaże, zgłosił propozycje podziału otrzymanych z powiatu środków na garaże na
9  jednostek  OSP  spoza  KSRG,  zwrócił  się  o  sporządzenie  wykazu  poniesionych  w  ciągu
ostatnich 7 lat wydatków na poszczególne OSP,
- radny Pan Paweł Domagała – stwierdził, że sprawa wydatków na OSP jest sprawą dyskusyjną
i  zwrócił  się  o  sporządzenie  wykazu  poniesionych  w  ciągu  ostatnich  7  lat  wydatków  na
poszczególne  OSP,  zapytał  na  jakim  etapie  jest  postepowanie  administracyjne  w  sprawie
lokalizacji  sklepu  „DINO”  w  Stawie,  stwierdził,  że  w  Szczytnikach  jest  scena,  poniesiono
wydatki  na  modernizacje  sceny,  zapytał  czy  jest  sens  wynajmowania  sceny  na  imprezy,
stwierdził, ze bez wiedzy Rady Gminy już podjęto decyzje o lokalizacji nowych siłowni,
-  Z-ca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  ze  GOK  nie  planuje  ponoszenia
wydatków na wynajem sceny w Szczytnikach,  natomiast  na imprezy niestety trzeba wynająć
oświetlenie  i  nagłośnienie,  co  do  lokalizacji  siłowni  za  zasadne  uważamy,  że  powinny  w
pierwszej kolejności powstać przy zespołach szkół, przy boiskach ze sztuczną nawierzchnią i
taka została złożona propozycja;  
-  radca  prawny  Pani  Maria  Kołakowska  Marciniak  –  poinformowała,  że  w  ustawie
o samorządzie gminnym w art. 28a ust. 5 i 28b ust. 4 jest mowa o głosowaniu imiennym,
- Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, ze w sprawie „DINO” jest wszczęte postepowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy,

Punkt 8 -   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak  poinformował,  ze radni  są w posiadaniu

projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  ze  zmianami,
następnie  zapoznał  Radę  z  treścią  Uchwały  Nr  SO-0957/58/2Ka/2017  Składu  Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia
opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki  na lata 2018-2022 oraz
z  treścią  Uchwały  Nr  SO-0951/100/D/2Ka/2017  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby
Obrachunkowej  w  Poznaniu  z  dnia  19  grudnia  2017  roku  w  sprawie  wyrażenia  opinii
o możliwości sfinansowania przez Gminę Szczytniki deficytu budżetu roku 2018, zwrócił się
o zgłaszanie wniosków,  uwag i propozycji w powyższej sprawie,
- Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch – poinformowała, że uchwała w sprawie  Wieloletniej
Prognozy Finansowej powinna być podjęta wcześniej niż uchwała budżetowa, świadczą o tym
m.in. treść normatywna art. 230 ust. 6  ustawy o finansach publicznych, gdzie ustawodawca użył
sformułowania – „nie później niż uchwała budżetowa”

Wobec  braku   uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt
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przedmiotowej  uchwały w wyniku,  którego Rada jednogłośnie podjęła  Uchwałę Nr XLIII /
245/ 2017 (głosowało 13 radnych, nie głosował radny Pan Piotr Szczepaniak, który za zgodą
i wiedzą Przewodniczącego Rady wyszedł z sali posiedzeń). 

Punkt 9 -   Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. 
Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak  poinformował,  ze radni  są  w posiadaniu

projektu uchwały w sprawie podjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok ze zmianami, następnie
zapoznał Radę z treścią  Uchwały Nr SO-952/58/2Ka/2017 Składu  Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej  w Poznaniu  z  dnia  19 grudnia  2017 roku w sprawie  wyrażenia  opinii
o  projekcie  uchwały  budżetowej  Gminy  Szczytniki  na  2018  rok,  poinformował,  ze  projekt
budżetu  był  omawiany  na  posiedzeniach  Komisji  Rady  Gminy  i  został  zaopiniowany
pozytywnie, zwrócił się o zgłaszanie wniosków, uwag i propozycji w powyższej sprawie,
- radny Pan Piotr Zimny – zgłosił wniosek o przeznaczenie dochodów uzyskanych ze sprzedaży
nieruchomości w m. Górki na wybudowanie oświetlenia na osiedlu domów jednorodzinnych
w m. Iwanowice,  poinformował,  ze planuje zorganizować w Iwanowicach spotkanie z Panią
konserwator zabytków,
-  Wójt  Pan  Marek  Albrecht  –  stwierdził,  że  dotychczas  środki  uzyskane  ze  sprzedaży
nieruchomości były wprowadzane do budżetu Gminy, poinformował, że na oświetlenie osiedla
w Iwanowicach jest opracowana dokumentacja, w tym roku planuje się wykonać oświetlenie
w  Marchwaczu  i  Raliczycach  i  nikt  nie  mówi,  że  odstąpi  się  od  wykonania  oświetlenia
w Iwanowicach, będzie ono wykonane w dalszej kolejności,
- radny Pan Paweł Domagała – zgłosił wniosek Komisji Rolnictwa … w sprawie wprowadzenia
zmian do projektu budżetu Gminy na 2018 r., zaproponował zmniejszenie o 15 tys. zł środków
zaplanowanych  na  wydatki  Gminnego  Ośrodka  kultury  w  Szczytnikach,  zaproponował
zwiększenie wydatków na LZS o 10 tys. zł  dla KS w Radliczycach do kwoty 30 tys. zł, zgłosił
wniosek o przeznaczenie środków otrzymanych na działalność OSP na 9 jednostek OSP z terenu
Gminy spoza Krajowego Systemu ratowniczo-Gaśniczego,
- radny pan Wiesław Wróbel – stwierdził, że w sołectwie Antonin też sprzedano nieruchomości,
środki zostały wprowadzone do budżetu Gminy i uważa, że nadal tak powinno być, bo gmina
ponosi wydatki na utrzymanie i rozbudowę infrastruktury, czy szkół,
-  radny Pan Piotr  Zimny –  stwierdził,  ze  inwestowanie  w Zespół  Szkół  w Iwanowicach to
inwestowanie dla prawie połowy Gminy a nie w miejscowość Iwanowice,

Wobec braku dalszych wniosków odnośnie projektu uchwały budżetowej  Przewodniczący
Rady Rady zarządził głosowanie w sprawie rozpatrzenia zgłoszonych wniosków wg kolejności
ich zgłoszenia:
- wniosek radnego Pana Piotra Zimnego - wniosek o przeznaczenie dochodów uzyskanych ze
sprzedaży  nieruchomości  w  m.  Górki  na  wybudowanie  oświetlenia  na  osiedlu  domów
jednorodzinnych w m. Iwanowice – w głosowaniu jawnym większością głosów Rada  wniosek
odrzuciła (głosowało 14 radnych, za – 5, przeciw – 8, wstrzymało się - 1)
- wniosek Komisji Rolnictwa … zgłoszony przez radnego Pana Pawła Domagały - w sprawie
wprowadzenia zmian do projektu budżetu Gminy na 2018 r., zaproponował zmniejszenie o 15
tys.  zł  środków  zaplanowanych  na  wydatki  Gminnego  Ośrodka  kultury  w  Szczytnikach,
zaproponował zwiększenie wydatków na LZS o 10 tys. zł  dla KS w Radliczycach do kwoty 30
tys. zł, zgłosił wniosek o przeznaczenie środków otrzymanych na działalność OSP na 9 jednostek
OSP z terenu Gminy spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w głosowaniu jawnym
większością głosów  Rada  wniosek odrzuciła  (głosowało 14 radnych, za – 5,  przeciw – 8,
wstrzymało się - 1)
- radny pan Paweł Domagała – stwierdził, że szkoda, że tylko część uwag zaproponowanych
przez Komisje została uwzględniona przez Pana Wójta w zmianach do projektu budżetu.

Wobec  braku  dalszych  uwag  i  propozycji  w  sprawie  projektu  budżetu  Gminy
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedstawione przez Wójta  „autopoprawki” do
projektu budżetu,  w wyniku którego Rada Gminy większością głosów dokonała ich przyjęcia
(głosowało 14 radnych, za – 9, przeciw – 3, wstrzymało się 2). 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  projekt budżetu Gminy ,  w wyniku
którego Rada Gminy większością głosów podjęła Uchwałę Nr XLIII / 246 / 2018  (głosowało 14
radnych, za – 12, przeciw – 2,).

Punkt 10 - Podjęcie uchwały w sprawie   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
       w Popowie (obr. geod. Popów).

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej sprawie,

4



zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji. 
Wobec  braku   uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt

przedmiotowej uchwały w wyniku, którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLIII /  247
/ 2017 (głosowało 14 radnych). 

Punkt  11  -    Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie
z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,  w przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Szczytniki.

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak omówił projekt uchwały w powyższej sprawie,
zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji. 

Wobec  braku   uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt
przedmiotowej uchwały w wyniku, którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLIII /  248
/ 2017 (głosowało 14 radnych). 

Punkt 12 – Odpowiedzi na interpelacje.
- odpowiedzi udzielono w p. 7

Punkt 13 - Zapytania, wolne wnioski.
- radny Pan Kazimierz Bączyk – zwrócił się o omówienie sprawy podziału środków na OSP,
sprawa była kilka razy  omawiana na posiedzeniu Komisji, zwrócił się o rozpatrzenie wniosku
Komisji o podział środków otrzymanych z Powiatu i Gminy tylko na 9 jednostek OSP spoza
KSRG,
- radny Pan Tadeusz Buchwald – zapytał ile jednostek OSP złożyło wnioski o dofinansowanie
do działalności,
- Z-ca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak – poinformował, że w budżecie nie ma wydzielonych
środków  na  dotacje  celowe  dla  poszczególnych  OSP  jest  wyodrębniona  kwota  ogólna  i
dotychczas 4 jednostki OSP złożyły wnioski o dofinansowanie,

Przewodniczący Rady zwrócił  się o rozpatrzenie  wniosku o podział  środków otrzymanych  z
Powiatu na 9 jednostek OSP spoza KSRG i poddał w/w wniosek pod głosowanie, w wyniku
którego  Rada Gminy większością głosów wniosek odrzuciła, (głosowało 14 radnych, za – 5,
przeciw – 8, wstrzymało się – 1),
- radna Pani Danuta Świątek – zwróciła się do radnych, aby mieszkańców Gminy informować
rzetelnie  i  prawdziwie  o  wynikach  głosowania  i  sposobie  głosowania  przez  nią  jako  radną,
informując mieszkańców o podwyżce opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy
informować ile wynosi podwyżka na osobę, a nie ile wynosi podwyżka na rok, o tym jak ona
głosowała  za podwyżką opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  mówił  radny Pan
Paweł Domagała przed kościołem w Rajsku, zwróciła się, aby podczas wypowiedzi o drugiej
osobie przypomnieć sobie treść ósmego przykazania Dekalogu,
- radny Pan Tadeusz Buchwald – zwrócił się aby jak najszybciej ogłosić przetarg na kanalizację
Popów Marcjanów po to, aby w przypadku wysokiej ceny móc ogłosić drugi przetarg oraz aby
była możliwość wykonywania prac w okresie letnim, wtedy kiedy jest w miarę sucho,  gliniaste
podłoże w m. Marcjanów, Popów o okresie opadów jesiennych spowoduje duże utrudnienia w
pracach, spowoduje zniszczenia dróg, stwierdził, że przetarg na wymianę dachu na remizie OSP
w Iwanowicach powinien być rozstrzygnięty w 2017 r,

Punkt  14–   Zakończenie sesji.
W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady

o godz. 11.50 zamknął sesje. 

Protokołował:

Inspektor 
Mirosław KOWALSKI
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