
Protokół z esji nr L2!a016

XXV Sesji Ftar|y Gnliny Belslqi t}u*y

Z dnia żE grucłnia 2ff16 rgku

tan Racjy -- .1,5, nie obecny jeden {wg załączonej listy ohecnośr:i)

Spoza f{ncly r-rclział wzięli:

1. WtarJystaw Piątkr:uvski "-.Wóit Grniny

2, .,!tranna Ciamarczan -- Skarhnik Gminy

3. Renata 0statek -- Sekretarz {3miny

4. Maria Walewska- Zółcik - clyrektclr fiZEAS

5. Arkadiusz rrłtysiak - niłorlszy referent

6. Alrdrzrlj Rudzlqi * rar:!ca pra\\,ny

7 . Roman Woźniak - Prezes Glninnej C}SP

S. Jacek Prllszkowski * Mazowiecka lzlra Ftrrlnic;t

9, llaweł Czupryn - Zakład Arla|iz Środowiskcrwych Ekrr - precyzja

].0. Jarlusz i-|onory -.dynektor ZGK

11. Ernilia Tomasiak -- pornoc adrrinistracyjna

12. Faulina 0men -. Klepar:z -, rerlaktor,,JabłOnki"

0raz sołtysi {weclług załączonej listy obecrrcrści}.

pkt 1"

Fan Bogusław Sikł:lrski - Przeworlnicząr:y Rarly Gmirly rozpnczął XXV rls.!ę Fłady Gnliny, powitał goŚci

i raclrlych, stwierdził quorufi! oraz erdczytał proponowany poreądek obrad,

1. Otlvarcie obrad. Stwierdz*nie qilorijm.

?. Frzyjęcie plor.rąrlku r:brad

3, Przyjęcie prr:tokołr.r z poprzełlnie.! sesji.

4, Wystąpienie przecJstałvicieli firmy Zakłac| lĄnaliz rłrc|łrwiskowych fiktl-precyzia nt, 6rninnego

prngra m u ochrony śrnclnwiska

5. CIdczytaltie Opinii ttlO w sprar,vie WPF miny ttelsk Duży

6. Por-ijęcie uchwały w spnnwie \Ą/P[: na rok 2017

7. Uchw;rlenie budżetu gtllitly nel laL'7
a} Wprowar-lzerlie Skarbnilta i Wójta

b) 0tlczytanirł projektu uchwaty Łit,ltlżr.ltowtlj vdraz z uzasadnieniem lVÓjta

c) OrJczytanir-: opinii Konrisji Bt.rciżr.ltu i |Jchuvały lllO w sprawie opinii o przedłożonyi,n przez WÓjta

Grriny Belslt Duży pro.jeltcie uchwały hudżetowej.

d) oclczytanie stanowisita Wójta w sprawie opinii Komisji ir,vnioskółv rarJnych (autopoprawka}

e) Głosowalrię narJ projektern uchwały.

8. Porj]Ęcie uchwał w sprawie:

a} Znlianlr w WPF



ŁJ) Z mian w budżecie na rok 20:lti

c) Frzyjęcia grninnego pfogramu profilaktyki i rozwiązywania problerrlcrw alkoltolourych i

narkotykowych

d) Przyjęcia rocu neg$ F}rogriirnu wspólpracy z ongarlizar:]ami pozarządowl,pi

e) Plan pracy knmis.ii naż{JX.7

f} Przyjęł:ia gminnegn progrfrinu rewitalizacji

8} Przyjęcia progranlLl usuwania aebestu

h) Przyjęcia gminnegcl programu ochrony śnodor,riiska dla Gminy lielsk [}uży

i} Przyjęcie rai]ortu 2 programu ochnony środowiska
j) Zlelcenia kontroli komisji rewizyjnej

9. Sprawozdallie Wójta z tjziałalności orJ ostatniej sesji

,10. Zgłtlszerrie przez r;lr}nyclt norvych interpelacji i utlzitllenie odpowiedzi pnzez Wójt

J.:l. Zapytania iwtrlne wnloski

12. Zamknięcitl obrad

F|tlt ż.

tlał:la Grniny Belsk Duży przy.iEła prOp§n§wiłny pł:lrządek rii:racJ

pkt s

Racia fi nl i ny p rzyjęła protokńł z po przecl nie j sesji jełl nr.lgłośn ie,

Flłt,4

Pan Pawei C;:upryn z firnrv Zakład Analiz Śrr:łlowi:;koitłych Eko-precyzja przedstarvił zaioż-enia rio

Programu f)clirorry Środowiska na lata ?-D'.1.7-20ż0.

pkt 5.

F'an Eogtlsłłrl'l §i[<orski oclczytał urhwałę Nr Pł"3?7.7-01ti Stiłarju orzekającegrł łiegionalne.i izby

fibrachunkowejw Warsznwie z dnia 5 grudliia 2,0|t,6 roku w sprałvie npinii o pnzeclłr:żnnym przez Wńjta

€miny Łielsk t-)uży pnojekcie uclhwały w sprarvie Wifl!ł]letniej Prngtlcrzy }:inansorvł:lj tinliny Łlelsk Duży.

plft 6

Fan Andrzej Adamł:zyk orlczlłlg1 prcrjekt uc:hwały w sprarvie Wielr:lletniej Prł:gnozy [:iltansclwej"

Fłacia frnriny i,v głrrsowaniu.ialvnl,n1 przyjęła ł.lchwałę jednr:glośnie - Uchwała Nr XXV/134 lż01,6

Plqlt.7

a} PaniJoanna Cianł;irczall prz:r+dstawiła cltrchrrdy i itlydatki budżtltu grniny na rok 2fJ]"7,

P|an dochorjriw budżetowyr:h na żaX.7 r, ustalono iv łączntłj kwocitl ?7.55§.727 zł. Z tego ł-iochodli

wiasne gminy stanr:wią kwotę n5.I74.772 zł, dotacje celowe na zadania zlecł:lle kwotę 51.9.1.8.637 zł,

siihwencja ogólrla z btlclżetu państw;l ki,votę 5.962.868 zł, drrtacje ł:elowe na rJr:finansr:wanię zacjań

własnych - 49{:i.647 zł, łJł_ltacja z buclżetu pl;łłistwa na realizar:ję projektńw finansnwych z urJziałęrn

środkńv,l z htlclżetłl [.lnii Iurope.lskie.i 9"B0,3 złote. Głórline źrńrlła dochnrlów lvłasnych łv 2.fi]i,7 r"

stanrrwią:

Wptywy z trlodatku rjochodowego oti osólr fizyr:znych -3.548.673 zł

t



Wpływy z podatkr-r dochodcrwego crd osób pranych - 420.0C}0 zi

Wptywy z poclatku rolnego * 1.132.433 zł

Wpłyv,ly z podatktl od środków transpclrtowyr:h - 5188,000 zł

Wplywy z podatkrr r:d niclruchonrości- 7,33?.400 zł

Wpływy z opłaty targowej- 2,600 zł

Wpływy z karty prrdatkowej :!"5.000 zł

Wpływy z podatku od spadków id;.rr*wizn - 16,000 zł

Wpływ z opłaty skarbowe.i- 60.0fifi zł

Wpływy z podatku leśnego 30,81.7 zł

Wpływy z plodatku od czynności r:ylvilrropirawnych 172.aaa zt

Wpływy z rrpłaty eksploatacyjnej od wydobycia żlviru - 3.000 zł

Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogcrwego *:!.7-.Oilfi zł

Wptywy z tlpłat z;l ztl;lwolertia na sprredaż napojów alltoholtlwych - 83.000 ;lł

Wpływy z odsetek za zv.lłclkę - 1li.4.0CI zt

Ocjsetki tlcl śrocJków na racl,tulikach harrkowych gminy - ?4"000 zł

Wplaty rrrdzicriw za dzieci łlczęszczające elo przedszl<ola i oddziałórv przedszkoinych przy

:;zkotae;h porjstawowych *, 320.05ti zt

0płaty z tytutu z\r,rr"ltćjtlr koszttiw tlotacii za drit.lci z lerenu innych glnitl uceęszceające r_ltl

niepubliczntlgo przedszkola ,,KO§z;lłtłk-Opałek" v,r Rożcach, do Fubliczrlego Przetiszkola w
Starej Wsi i oddziałów przedszkolnych przy Ptlhliczrrych Szkofach Forjstawowych z terenr"t

grnirly Belsk Dtlży - 36a.?.,47 zt

Oplłaty rodzicóiv za żywienie na stołciwce szltolnej w girnnazjum w Br.llsku Drrżym -.150.00t] zł

Wydatki ŁludżetL.l g;lrliny n;: rclk 20'17 zaplanowan0 rłl łącznej kwr:citl 27 "769,476 ztz tego na wydatki
hieżącr: kwotę 24.7:1.8.57t zł. A na wydatki rrrajątkowe 3.05lCJ"905 zl, Główne kierunlliwydatków w

roku 20:!.7 stanrrwią:

wyciatki rla oświatę iwyłhowanie - 1]-.257.fJ33 zł,

wydatki na gospodarka komunalna i ł:ł:hrona środtrwiska * 559.300 zł
Wydatki na arlrninist,racjr; 3.739,z1,94 zl.

Wyclatlł,i n0 pl3moc snlołr::czną 945.709 zł
wydatlci na rolnictwrr 2.2..(149 l.|.

Bezplecleństwr.l pu bl iczrle i och ron;r przeciwpoza rf;\,\ł;l - 3?8 "4Ą:3 zł,
fr ospclclarka nlieszka ninwa il ]-L!.9ż6 zł

Kultura i ochrona tlzierjzictwa narorJolvr:go - 356.868 lł.
Wydatki na hieżilce utrzynlanie ślvietlicy wiejskirlj * 56.fi24 zł
oclrrr:na tabytktlw i opieka narJ zabytkami -. 100.000
kt"lltura fizyczrra i sport 235.990 zi
wydatki na ochrnnę zcjrowia * 83.00l:)

- lttlszty ohstugi tiługu puŁllic;lllego -. 139.01t zt

prowizja Bankr-l §półdzielczllgo - 1.4.CI{.}[l zł

Rezerwy ogrilne i celorlre - 90"822 zł
Wydatki na tzrv, ,,Jatrosikowe" - 109.837 zł

Flan lruldżetu zakłada, że w 2017 roku deficyt wyrliesie 2I2.749 zł i zostanie poknyty woinyrni

środkanri z rozliczeń xrożyczek ikredytów z lat ubiegĘch. Przychr:cly budżetu rra ż0].7 n. ust;llono

na kwotri 1.0żż,098, 51 zł ł tytułu wolnych środki:w z rozliczeri pożyczek i kredytów z lat uhiegłych.



Pan Wójt Władysław Piątkowslti

Bułlżet tak szczegółrrwrr był przedstav*liony na kornisjach rady" Tak jak w latach ukliegłych i w

tynr rokr,l, ten buciżet zapewnia funkcjclnolvanie urzędtl w sttlplniu minin,lalnynr" Prr:szę łvziąi:

płrłJ uwagę, że wzrost bue!żetu nie jest spoworJł:wany, że ntamy takie pieniądze tyl[<o to jest

pr6i]ram socjainy" W nan,lach zaclania zleconego wypłacamy świaclczerrie, ktńre stannwi }i

klr.rclżetr_r, 
't'e wielkości to są krłlrrty, które pozwcrlą nam rnzpocląć drinłalnoŚĆ w 2.[lj.7 roku. 'f'o

rnusi l.ttir",ć mie"isce bo to jest fullkcjonrrlvnnie szlcół i arlnlinistracji. 5ą teŻ umieszczol'le wstętrrne

zaclallia irlwestycyjne. Ale to s;;l zadania któł,e omawialiŚrny w planach. Jest lnaĘ deficyt

Ł.rułiżetł:lwy"'l-en Ł_ruldzet jeśli palistr*lo r,rchwalą to przy pierwszej sesji bęc|zie podlegał zlnianom.

ponieważ nie manry ra,zeznania, i nie witlmy w kttirą stroną to peijr.lzie. a cztlka nas reforrna

naucz;lrlia. 'l'o nie jest rzecz do przewidzeltia. Jak ilada podejrrlie prracti rlad reformą tcl po.iawią

siq potrzelby finansowr+. Trzeba się rjobrze ziłstanowić jak to s5liąć. Witllkich rewelacji nie nla,

poza drogatni o ktriryr:h mówiłem tri nie rna nr:wyr:h lnwestycji. Czeka nas rr:k naborów dtt

programów unijnych z PROW i t.GD. Pozwoli tr: zrealiztlwać zarlania, które przyjęłiŚnr}ł r,v

programie rewitalizacji, a potrzehujenry pienięrizy na zarnl<nięcie centrlirn Belska, terenriw

rekreacyirlych itd,. Bęcją iriwestycje \N gosxlodarkę woclną i kanalizację, l{abory

prawclopoclobnie ruszą w kwietniuł. Ten buclżet o który prnszę, żeby państwo przegłosowali

pozwrrli narn funkcjnnnrllać w żf,].7 rokłł a po 2.[!styczllia się ogarniemy i będziemy wiedzieli

na co nam potrzelra pienięcizy. W lrudżr:lcie są irrwestycje w toku. L]llrlr:wa Saii gimnastycznej

przy gimnal.lum" l tłl tłka inwestycja która rntlsi i:yć zał:elpieczonfi jako prirrrytet. '!'ak jak

mówiłem, jest to Łlł:rlżet lninimum żelry wystartł]wać, f3ęrlziecie rgłasz;rĆ potrleby i będzierny

zabiegać i żtłby nie hyłtr 6orze,!jait w tyrur roku.

b} pan t}ogusław Sikorski orjczytał projekt uchr,vały budżetu rla rok 301'/ wraz z uz;lsiidnieniern

Wójta.

c} pan lreneł.lsz Bałut tltlczyląi Opinię Krłnrisji Bułlżetu i Finansów riraz LJchrvałę Nr Fł.328.2016

Skłarju 0rzekającego Rl0 vu Warszawie z tlnia 5l grucinia 7-01"6 roku w sprawie oPinii o

prze<!łr:żonyrn przez Wóiia Gminy Eeisk Dużv projekcie uchwały budż*towej i rJ*fir:ycie na rrrk

2.a1.7.

|'an lrelreusz tłałut
gq<tąr już przy głosie, chciałlcyln tyikłr poi1.1iedzieć, że rlgółem wydatki lla nŚwiatę są clltŻe, w tym

ccr r,vyclajerrly na zadatlia tylko część jest sfinatrsł:walre z subwencji. 'l-r:l duże rrbciążerrie dla

buciżetu. Przy pociziale nac|wyżki w następnym roku clrciałbyrrr prosiĆ, żr::kly zlł,liłiltszyĆ kwotę na

drogi grrrinne i zwrócić na t0 uLlł;l§ę.

d} !};lniJoanna Ciatn;lrr:zan poinfrrrtnowata, żt: nitł zgłr"lsz*łr* żadrrycir zrttian, w związku z ptrwYŻszYnt

nie nra żarlnej autclpoprawki.

Pan Vtlójt Włarlysław Piątkł:wski

[};ln prztłwodniczący kornisji powir:ciział o zagrr:żł:niach i przeuridywanych trurlrlościach. Jedną

złotówkę rnożna wyelać raz" Nie rja się ea tr; sarną złotówkt2 utrzyrrlać r:światy i robiĆ drogi. Jak

zaczęliśrrly wspiiłpracrrwać; to przyjęliśnry taką rnetotlę i trochę tr: bolato na początktl. Gmina nie

prowacIzi tlziałalnnści gospclrlarcze.i i musirny rlbać o racjnnalne wydalvanie pieniędzy i ich

zarabianie. przy!ęliśrny taką clrogę, że żeby zarrrbiĆ tnzeba stworzyi: i,rlarunki. Zawszę nas pytłłli o

eneł"gię elektryczną na terenie gr.niny" Pierwsze 6lytanie to zasi|anie w errergię elektrył:zrrą, KaŻcly z

inr,łestł:lrów pyta jak z 5ł:sporlarką ścieke-rrvą, .!ak z zanpatrzr.lniem w gł}z, [-1ez tyclr decyz.li, które

kieclyś pncljęliśnly nie roznlawialibyórny n takich pieniądzach teraz. J'a tr.rndencja utrzymuje siq w



/ bucJżecie, 'n'e decyzje związane z oświata polegają na zdobyciu śrcldków opnócz podatku
gruntowego. Nie rna innegcl wydatkoivania środlców. l\4usirny dhać o zaopatrzenie w worJę i gaz.

Proste nretocly rłlyciobywania pieriiędzy od sadownikór,v i rrrlników się skrrńczyiy. Na poclatek

rLlnt it,y nie nla co liczyĆ. Te podatki to sami wiecie iak to wygląda. Trzeba inwestować w
infrastrukttlrę. Na pewno wiele rzeczy nie zriałeźliście. Te słalcł:lści lruejietu są znane" I bęrjzieniy
musieli naprawdr; trudne decyzje porJejrnrrwać. Altlo stawiamy na nświatę albo iltwestujemy w
rozr*łój infrastnuktury, Ostatnio wyliczyłem, to rlrogi nlusirrry nobić, które będą spełniały warunki
funkł_:jcrncrrvania gcrsprrrlarstw" Zaopatrzenie rv wodę to są suche lata, ale trzeba to upłrrząr|kclwac.

L}ędzir::cie państwo ł-1olł;onyw;rć wybclru będą plany inwestycyjnei rJrograffly urli.lne i ivtedy się okaże
czy jest tak czlt talc. każdy z was jest gospodarzern, zaniiyt zar:znię: wyrrrieniać w dorni,l klarlrki na złottl
to r-ibacie Lr przeclrowalnie, Ł:* z tt?go macie dochody. 'l-ł:n kirłrunr:k w kttiryrr idzierny, rnozr-.lcie się
z tym nie zgadzaĆ. ]'o czasem lrr:li, ale gnrina musi się rozwljai: w stronę inwestowania.

e} Ft;rda Grniny przyjęła i.lirdżet jednogłośnie w głcrsrrwaniu jawnym.

Pkt" 8

a} Pan Andrzej Adanlczyk oclceytał projekt uchwały,

Rada Gminy przyjęła ur:hwałę jerlnogbśnie, L.Jchwała Nr XXV/:1.36lż01,{,

b} Fari Bogusław Sikorsk:i rrrlr.:zytai prcrjekt r-rchwały lr'r'raz t uzasadnieltietn

Rar*a Grniny preyjqta uclrwałę jednogłośnię. Ui:hwała Nr XXV/137 /2a"].6

c} Pan Andrzej Adanlczyl< oclrzytał projek"t uchw;rły.

Rada Gniiny przyjęła uchwałę.iednogłclśrrie, tJr:hv,lała ltjr XXV/:!.3łt l20:l,$

d} Pan Bogusław 5ikcrrslti rrriczytał projekt uclhwaty,

Racla fiminy przyjęla uchwałę jerlnogłośnie. LJchrvała 1,1r XXV/13_Q /?01,6

e} Pan Andnzej Adanlczyk oclczytał projekt uchw;rły.

Rar}a G m iny przyjęia uchwałę .ierj nogłośn ie. t.lr:hwała N r XXV/l4t] l 7-01(t

f} Pan Bogusław 5ikorski rrrlr.;7y161 projekt uchwały,

Rada Grniny przyjęła uchwałę jeclnogłtlśnie. tJchwała Nr XXV114J,/20].6

8} Parl AndrzejAdarnczyk orlczytał projekt uchw;rły.

RarJa Gminy przyjęła r"rr:hwałę jeclnogbśnie. L.Jchwała Nr XXV/:!.4?/?016

h} Pan Bogtlsław Sikorslł.i rrriczytal prcrjekt ułhwały,

Rada Gminy przyjęła ucŁrwałę jednogłośnie. tJchwała l\lr XXV1143/20].{;

i} Pan AndrzejAdanrczyk or-lczytał projekt uchwały,

Rarla Gnliny przyjęła uchwałę jecjnogbśnie" |Jchwała Nr XXV/:1.44lż016



-
j} Pari Bngłlstaiti Snkorsl<i orJr:;:ytat pro.iekt uchwał,/

fiałla nliny xlrzyjqł,ł uchlvałę lt,iększością głosów pr?y dwoch głnsach w.strzynrując:yrh, Uclrwała itlr

XXV/145/2016

pkt 9

Pan Wr-ijt Władysław Piątkowski

Prarłldę mówiąc nic się narJzvuyczajriegrr nie rlrycl6p2r1", żeby pałistvutl czas zajrnować. Tę zadania które

hyły na tęn rOk przyjęte to zakończyliśm1,, .1g526;2e został chrłdnik w Starei Wsi nie hył wykonany bo

trzeba klyłr: sprawę przenryśleć i porlejclziemy clłr tego Fo lrlow}łnr roku. BticJowa hali pnstęptlje zgodnie

z planem. fiłóvlrra część bęclzie zł"ohiona p0 nou/vm roku. {,hciaient rarlzie powiedzieć, bo byłeni nie

rioinfornrr:lwarly, 0trzynraliśnry orl pana nrinistra tiańki pirlrrvszą transżę dntacji, czyli pół nriliona rra

kcrtłtcr clraz łlłrpięliśnly roz|icrr_.nie sanlcrchoclu strażackiego i wpłyrrqła clł:tac.!a ?50.000 z Wir0ŚiGW i od

p;rna Suskiegcr l lłomendy głównej i dcrtacja z [lF:OŚiGtĄ/, 'l'akie pieniądze że urlało nant się fizycznie

riostać dofinansowallie na ponad 700.000 złotyclr na zakupu samr:chodu, Mówi się łr c,lobrych rzeczach,

więc o drclgach nie będę rrlówił. 'Tutaj rozrnawialiśrrly z panĘlTl przewcldniczćłcyn,l, zawsze w czerwcu

mówię na ctr poszła reżerwa wójta. lrlie m;l się co rnartwić, tak kwo,ta ittóra rnarn 90.0CI0 lviększość

posrła na awarie na drogach i wspornożenir.l na rvy6l;ldki straży czyli w rarnach htlzpieczelistwa i rozliczę

się z tego cri rlr: riotówki. Dowiedzą się państwcl| na co wć)jt tę rezerwę wydał. Nlitr nla ukrytych

pieniędzy. Nic vuięce.i mi nie przychtldzi tlo głowy. Kiedyś się zastanawialiśi:ie niłd rirganizacjarii

pol_arządautymi i trr uaprocentfiwało rąl ostatnim czasie rniędzy sesjanri, W tej chwili rjziała 18

organizacji pclrarządnwych, tegcl wcześnie.! nie llyło Rada dnfinansnwuje te organizacje z huclżetr"t

gminy. l-iarrenze sełrinrki, klulry s1:lłrtowe, węclkarze, funrlacja, robią trochę naszej rnbnty splsłecrnej i

1lrzł:rd świritami to się pcrkazało. Wyszło to naglrawdę tak jak powinnr:l wy,!ść, pr:lrłinniśmy się sliotykać

i liyło widać źe to funkcjontl.ie, Jak płtrzyliście na konris.iach to na ukończeniu jest prace projektnwe

związana z teretlem Belska i nie tylko. Tnochę jest tych fcrrmainości geodezyjnych bo taki jest niestety

wyrrró6. Dobrrlienly do kcltica i znajdziłl to odzwierciedlenie w pracach nac! narhtyzką, W !-lutlżecie rrie

lTt;J grysu ale na to pierri;;.clze są, hędzie jeszcze podtłjście u1o tego. Powoli idzieriy z postępem że

wykorrujerny roboty na rirogach, talrl gtlzie s;; protrzehntl a nie ho ,,przytlało Łiy sie;". 'Io nie zał;ltrvia

sp}rawy. Br;tlzitłrny pracourać żeby n3 słło dale{" Zaraz ptr n$wylT! rokt.t wchodzą na budtlwę zbiorni|ta na

terenie ZGK. Ttl nam pr:może tror:hę zriyscyplinovłai: i zarobinly fia tyfil. [iJa głlspodarce worJnej i

ściekowe! nrnżna zarohić,

pkt 10

Fan irenęusz Eałirt

Pan wóit powiedeiai że nic się nie deiało. [(u uciesze ntojej i 6larti srrłtys sypie się pobocze. CŁrciałbyrrr

grrcrsić, żeby usypać od geofizyki tlo Małej!Vsi. A6re|tlję ł1o pana ołtysiaka, żeby llad tyrll czuwał.. Niecir

powiat w n$wylTl rokr-l przyjrzy się tyn śjprawom usunięci;l t*rzelv. Obok płrrra Chłrrielewa jest powalone

drzeltłó, wszystko poszło w o6rr:rjztlnie pana Majdy a jak by poszło w druga stronę?. ltlie bęrjri mówił o

drotize Dohnyszew - Trzylatkriw. Trzeba to przejrzeć. [t{ie ma cr: więcej zaclali robii;.

pkt :1,1"



/ Pan ,A.ntlrz,ej Kuligor,tłski

Diaczegr: gnlina ma wy<lawać na grys na drogi pcrwiatł:lwe?

[,a ni Jr:a nna Cia ma rcza n

T'o pouliat nobi i powiat płaci.

Pan Bogusław 5ikorski

W zaProsleniach rnieli Palistwo punkt wystąlrirlrrie Pana Starł:lsty. Pan starosta pnosił o wskazanie
terrninu sesji, zeby mógł 6lrzyjechać a potem wyznaczonO na sesjri powiatu lra ten sam dzień.

pan Jacek pruszkowski

T'e zmiany w związku z zatrudniatlieln ;rraccrwrrikÓ,,,^r sezonowyclr r^lłrjrlą rrr! kwietnia, nic się u.l tej
sPrawie na razie nie zrnienia. Z takich rueczy z rJziałłlności lzby Roirliczej, to zg{<lsiiiśmy projekt
driałanria strukturalnego nrającego zastąpić rr.lkultywacja terenó,,tł używanych sadowniczo, ,Io jest r,.ł

trakcie Pnac, W rarnach WPR to działanie Ł:ędzie mozliwe. 0prócz tego, chciałtlrui złoryć życzenia po
Świ;lteczne, Źycz.yĆ wszystkir:go deibrego. Jak też byrn sohirł życzył, żeby współpraca siri układała jak
dotYr:hczas Żeby to się crrjbywało tak jak teraz hez splorów partyjnych, możemy się spierac o rlziałania
związarle z nai?-ą rrkolica, Dziękuję że w tyrł ,zgiełku, tutaj ódbywa się to inaczej, Belslr,;latvsze był
PrzYkłarJem i oclhywało się to spnawnie, lJzięku!ę państwu za głos i żyr:zę wszystkiego dobregcl w
Nlnwytn Roku"

Pan Wójt Władysław Piątkc.iwski

Faclła tu §Prawa powiatu, tanr był młyn w p:owiecie ncl paru tJni. Wyrlvałem pana starO$tĘ na chrłi!kę
mYŚlę, Że tak się skłacla że gnrinę i Frclrviat v,lięcej łączny niż mamy urybón" Obięcałeni że paru rzeczy nie
glowiem. JeŚli llędzienly konsekwentni tCI te spra\^/y bęclą szfu. Pan nińwił o tym łataniu. Jest tr: racja
ale nie raz tłk się zdarza, że trzeha ustąpić. [}opiero co byty zyczenia lvigiliine. Zr:bat:ecie jak tłlrr czas

PłYnie, szkoda czasu na głupoty. Unł:lsin,ly się ernocjr:rłl, ja też. Nikt rrir,: jest rloskonały. Zazclrcrszczę
korrrisji oŚwiaty i współczuje irn, że trlusieli wysłucŁr;rć o wyzseości świ;rt, Kazciy popełrri;r błęrly. Nie
tnarn intenrji dzielenia Irruizi.'Ie stołki na którycŁr się pracuje łącea się z ryzykiern, Uwierzcie mi, rnamy
tak rnało czas jak siti elarrly wplątać w te spory, tt-i całł,litltlt stracirtly czas. ZtJarzały się wpadki, ale bęcir;
się st;lnał, ŻeŁ:y krardzie! chłodzif: jalt rozgrztlwai: ;ltnlł:sferę. Po rjobror:i czasern więcej się załatwi.
Zr:Łlac;:ymy jek to poskutku.le" Kończąr: dziękuję państwu wszystkim, którzy pr:rnagaią gminie ra ten
rok. NastęPny rok będzie trudny, Załlen nie jest łatwy. Taka jest speł:yfika samorzą.rJu, że są róźnir:e,
Trzęba zrlanie szanowaĆ i nozm;lrłriać, Jest rzecz tego systę$lu że liczą się ręce u! gorzę.Trzeha się starai:
Żeby to rvypoŚrodkowaĆ. Nie uawsze rządy większości są cleniokrac!ą. ,lęst tak jak płrwinno być clla
gminy dcrlrrze. Źyczę, żebyŚcie vuytrwali jak najdłużej, Jak ktoś narzeka, kto mówił źe bęłizie lekko?. ,f,o

jest Pnaca spr:lłeczna. {.zasem bierze się nie zasłużcrne baty. t'akie jest życie. 'l-rzelca się uodpornić. W
Przysełym roku który szylrko nastąpi bierzemy się rjo pracy. Jak będzie rlobno w rlonrach, to bęc|zie
dobno się działo. Jak coś się zaczyna crd ciołu to irlzie to wyżej ijest trudno. Pornyślności w nowyrn roku
idosie6o rr.:kt,l.



\c

pkt" 1ż

Fnzewodniczący Bcrgusław Siknrski zakończył obraciy i pnrlziękrrwał za pnzybycie i złożył nbecnym

życzenia noworOczrte.

Ses.ia trwata ocl gttdziny 10.:1,5 rjn gOdzlny

N ;l tyrn p rc}tt] l,"rlł za ktl ti L,zo no.

P rottt ki:łowa ła :

1'?,, t prz.erwą w g$rlzinach ].2.00 -, 12,:L0.
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