
 PROTOKÓŁ Nr XXI/2017
   sesji Rady Gminy w Przyrowie

       odbytej w dniu 03 listopada 2017 roku 

ad . 1 . Sesję Rady Gminy o godz. 12-tej otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rajmund 
Michalik witając przybyłych i stwierdzając prawomocność obrad.

Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 14 radnych, co stanowi 93 % 
składu Rady.
Radni nieobecni – Wierciochowicz  Barbara – nieobecność usprawiedliwiona.

Spoza Rady w obradach uczestniczyli :

Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak
Skarbnik Gminy – mgr inż. Ewelina Sikora-Migalska
Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska
pracownicy merytoryczni, uczniowie, którym przyznano stypendia oraz Pan Marek Chybiński
i mieszkańcy gminy zgodnie z załączoną listą obecności.

ad . 2 . Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu).
             Wójt Gminy – w ramach autopoprawki – poprosił o wprowadzenie jako punkt 15 
projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie.
Chodzi o wprowadzenie zapisu, który umożliwi jednostce w złożeniu wniosku do konkursu 
ogłoszonego przez Rybacką Lokalną Grupę Działania.
- radny Stanuchiewicz zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad jako punkt 3 
  o uczczenie pamięcią w postaci minuty ciszy ofiar katastrofy kolejowej w Juliance (pisemny
  wniosek w załączeniu). Wniosek został zaakceptowany jednomyślnie.
Wobec powyższego zmianie ulegnie numeracja kolejnych punktów porządku obrad, a 
zgłoszona przez Wójta autopoprawka omówiona zostanie w punkcie 16.
              Za przyjęciem porządku obrad uwzględniającego wprowadzone zmiany radni 
głosowali jednomyślnie.

ad . 3 . Minutą ciszy – na stojąco – obecni uczcili pamięć ofiar katastrofy kolejowej 
             w Juliance, która miała miejsce 03 listopada 1976 roku. W wyniku katastrofy zginęło 
w sumie 26 osób, 120 zostało rannych, w tym 16 zostało trwale okaleczonych.

ad . 4 . Do Protokołu poprzedniej – XX sesji Rady Gminy – uwag nie zgłoszono.
             Za jego przyjęciem Radni głosowali jednomyślnie.

ad . 5 . Przewodniczący Rady poinformował, że w tym punkcie porządku obrad odbędzie się
             wręczenie Listów Gratulacyjnych przyznających stypendia, z tym że ponieważ 
obecni mają być przy tym dziennikarze „Gazety Częstochowskiej” to nastąpi to z chwilą ich 
przybycia na obrady.

Wójt Gminy przedstawił informację z działalności międzysesyjnej, w której poinformował o 
bieżących wydarzeniach zaistniałych w okresie od ostatniej sesji, i tak:

 14 września nastąpił odbiór budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w Zalesicach (etap 
II)

 14-15 września odbyło się Walne Zgromadzenie RIT-ów
 17 września odbyły się Dożynki Prezydenckie w Spale



 18 września o godz. 16-tej odbył się w Pankach Zarząd Wojewódzki Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych

 21 września w Katowicach odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego 
Regionalny Program Operacyjny

 21 września o 13,30 obyło się spotkanie zespołu, który powołał Wojewoda Śląski do 
spraw nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 29 września do 2 października delegacja powiatu częstochowskiego uczestniczyła  
w wizycie w zaprzyjaźnionej gminie powiatu Śniatyńskiego na Ukrainie

 3 października realizowany był program TYP info dotyczący budowy elektrowni 
hybrydowej na biomasę rolą i leśną 

 4 października podpisaliśmy z Panią Skarbnik umowę na dotację w ramach RPO na 
dotowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Staropolu na kwotę 1 mln 22 tys. zł.. 
Umowa z wykonawcą również jest już podpisana

 w nocy z  5 na 6 października dotknęła nas trochę wichura Xawery, która uszkodziła 
3 budynki gospodarcze oraz kilkanaście drzew, które przy pomocy OSP zostały 
usunięte

 5 października odbyło się posiedzenie Zarządu naszej Lokalnej Rybackiej Grupy 
Działania „Jurajska Ryba”

 19 października odbył się Konwent Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
 24 października odbyło się spotkanie Komisji przy przejeździe kolejowym 

w Bolesławowie dotyczącej ograniczonej widoczności sygnałów świetlnych i czasu 
reakcji na przejazd pociągu kiedy się rogatki zamykają. Jest na tę okoliczność 
spisana notatka służbowa, która przewiduje, że PKP wymieni lampy i wyreguluje 
system komputerowy i przesunie odpowiednie słupy w terminie do końca przyszłego 
roku. Jest również deklaracja ze strony PKP, że te rzeczy, które uda się zrobić 
szybciej, zostaną wykonane

 27 października odbyło się spotkanie – ponieważ złożyliśmy do zaopiniowania projekt
organizacji ruchu na ul. Szkolnej, Rynek i Lelowskiej – w sprawie 2 przejść dla 
pieszych, co do których powiat stwierdził, że nie mogą zostać zatwierdzone. 
Pozostałe przejścia uzgodnione zostały pozytywnie

 2 listopada odbyło się spotkanie z pełnomocnikiem Zarządu TAURON oraz 
z kierownikiem rejonu energetycznego z ul. Mirowskiej odnośnie współpracy
w zakresie: 
- uzupełnienia opraw oświetleniowych i dobudowania słupów – wstępnie uzyskaliśmy
  taką deklarację, ze na tych liniach, na których są przewody jest możliwość
  techniczna – bez dodatkowego projektowania – zawieszenia opraw. Natomiast
  dodatkowe słupy wymagają wykonania przez gminę projektów i budowy i one byłyby
  wówczas na pełnym utrzymaniu gminy
- przedstawili kwestię taką, że TAURON powołał oddzielną Spółkę, która będzie się
  zajmować oświetleniem ulicznym. Ta spółka ma zacząć funkcjonować od początku 
  przyszłego roku
- podświetlenie kościółka Św. Mikołaja – na decyzję trzeba poczekać, bo konieczny
  jest projekt na instalację i wykonanie oświetlenia.

Oprócz tego w okresie międzysesyjnym miały miejsce następujące bieżące zdarzenia :

- we wszystkich sołectwach odbyły się zebranie wiejskie dotyczące funduszy sołeckich,
omawiane były także inne kwestie związane z działalnością poszczególnych sołectw.
Ponadto w sołectwach południowej części gminy (Sieraków, Sygontka, Zalesice 
i Staropole) omawiany był temat budowy elektrowni hybrydowej na biomasę rolną 



i leśną
W tym miejscu Wójt zaapelował o większy i aktywny udział radnych w takich 
zebraniach

- wystąpiliśmy z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o umorzenie części zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji
w Wiercicy w kwocie 205837 zł.. Jeżeli uzyskamy pozytywną decyzję o umorzeniu to 
te środki byłyby rozliczone w budowie kanalizacji w Sygontce

- nastąpiła też ocena końcowa – pozytywna – wniosku w Sygontce i w poniedziałek 
jedziemy z Panią Skarbnik podpisać umowę na dotację w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich

- zostały też podpisane umowy do 2 wniosków złożonych przez Stowarzyszenie na 
rzecz rozwoju Gminy Przyrów do programów w ramach Partnerstwa Północnej Jury

- klub „piast” podpisał już umowę na modernizację naszego obszaru w „Brzózkach”
- pozostało podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach na 

zagospodarowanie zbiornika wodnego w Przyrowie, ma to nastąpić po 12 listopada
i wówczas będziemy przystępowali do ogłaszania w tym temacie przetargów

- przed sesją odbyły się posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Gminy
- dzisiaj – przy pomocy OSP -  zostały podcięte i usunięte gałęzie z drzew, które 

zostały uszkodzone przez wichurę, bądź zagrażają w inny sposób bezpieczeństwu. 
Drabina strażacka została też wykorzystana do remontu dachu na organistówce przy 
kościele w Przyrowie.

Ponieważ, pomimo ogłoszonej przerwy, dziennikarze Gazety Częstochowskiej jeszcze 
nie dojechali, postanowiono, że realizowany będzie dalszy ciąg przyjętego porządku 
obrad, a  kontynuacja tego punktu zostanie wznowiona po ich przybyciu.

ad . 6 . Interpelacje i wnioski zgłosili:

- Radna Miedzińska zapytała czy jest już opracowany raport oddziaływania na 
środowisko elektrowni hybrydowej
Wójt odpowiedział, że raport wpłynął do Urzędu przed kilkoma dniami i Wójt 
jeszcze w całości się z nim nie zapoznał, w związku z czym zawieszone 
postępowanie o wydanie zezwolenia na budowę nie zostało wznowione.

- Radny Stanuchiewicz poruszył następujące sprawy: 1) wizji lokalnej na 
przejeździe kolejowym w Bolesławowie – czy nie można wcześniej wykonać 
przeniesienia słupa zasłaniającego sygnalizację świetlną?, 2) awaria autokaru 
szkolnego – jako Przewodniczący Komisji Oświaty chce usłyszeć co dalej z tym 
problemem ?, 3) zgłosił wniosek w sprawie wymiany syfonu w studzience 
kanalizacyjnej na ul. Cmentarnej koło posesji Pani Sowy ze względu na 
wydobywający się fetor oraz wniosek w  sprawie w sprawie wyrównania 
nawierzchni drogi koło Pani Zych również na ul. Cmentarnej, bowiem w 
powstałym w jezdni zagłębieniu gromadzi się woda, a jadące auta rozbryzgują ją 
na budynek

- Radna Dors poruszyła sprawę dodatkowych lamp oświetleniowych, które miały 
być zamontowane w Sygontce

Wójt odpowiadając radnej Dors poinformował, że właścicielka posesji na której stoi słup, 
z którego można by pociągnąć kabel dla zainstalowania oświetlenia, nie zgadza się aby z jej 
posesji poszedł kolejny kabel. W tej sprawie został złożony wniosek do Tauronu i czekamy 
teraz na odpowiedź.



Odnośnie spraw zgłoszonych przez radnego Stanuchiewicza Wójt poinformował, że zrobione
zostanie rozeznanie ile kosztuje nowy autobus a ile generalny remont i wówczas 
podejmowane będą decyzje w tej kwestii. Ostatnia awaria autobusu, o której była mowa na 
posiedzeniu komisji została usunięta.
W kwestii wymiany syfonu w studzience kanalizacyjnej przeanalizujemy sytuację na jakiej 
głębokości znajdują się rury i jakie są w związku z tym możliwości zainstalowania syfonu.
Odnośnie wgłębienia w jezdni wystosowane zostanie pismo do Powiatowego Zarządu Dróg
o wyprofilowanie nawierzchni  drogi na tym odcinku.
Co zaś się tyczy problemów na przejeździe kolejowym w Bolesławowie to jak wcześniej Wójt 
informował zostanie to wykonane w roku przyszłym, a obecnie wymienione zostaną lampy 
na żarówki ledowe, które poprawią widoczność sygnalizacji.

- Radna Miedzińska zapytała czy jest szansa żeby w Sierakowie zwiększyć ilość lamp
oświetleniowych?
Wójt odpowiedział, że będzie to analizowane, a póki co poprosił o wskazanie ich ilości 
i lokalizacji. Jednakże zaznaczył w  swojej wypowiedzi, że na prostych odcinkach dróg 
utrzymanie oświetlenia na co drugim jest wystarczające.

ad . 7 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego
             Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami pożytku publicznego na 2018 rok.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały.

Uchwała Nr XXI/154/2017 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 14 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ciąg dalszy punktu 5.

Na obrady przybyli dziennikarze Gazety Częstochowskiej.
W ich obecności oraz w obecności zaproszonych na tę okoliczność gości : Dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie Pani Haliny Trojak, Dyrektor niepublicznych szkół 
podstawowych w Zalesicach i Woli Mokrzeskiej Pani Reginy Deska, księdza Tomasza 
Kośnego oraz rodziców uczniów, którym przyznano stypendia Wójt Gminy wspólnie z 
Przewodniczącym Rady Gminy dokonali wręczenia Listów Gratulacyjnych i Dyplomów dla 
następujących laureatów :

 Krystian Stanuchiewicz za zajęcie VI miejsca w etapie centralnym Ogólnopolskiego 
Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864.
Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego - za wolność Waszą i Naszą”

 Kamila Kustal –  za wysokie wyniki w nauce
 Julia Wiaderek –  za wysokie wyniki w nauce  
 Kacper Kapkowski –  za wysokie wyniki w nauce

Wójt złożył podziękowania na ręce rodziców uczniów oraz dyrektorów szkół za ich wkład 
w osiągnięcia uczniów.
       Następnie pamiątkowym pucharem i dyplomem oraz przyznaniem nagrody pieniężnej 
uhonorowano Pana Marka Chybińskiego za osiągnięcia sportowe w tenisie stołowym - 
ostatnio jako reprezentant Polski osób niepełnosprawnych kategorii XI na mistrzostwach 
Europy na Słowenii w październiku zajął II-gie miejsce w klasyfikacji drużynowej,
a indywidualnie uplasował się pomiędzy 5 a 8 miejscem.
Pan Marek Chybiński podziękował za przyznane wyróżnienie, złożył ponadto podziękowania 
wszystkim, którzy okazywali mu pomoc i wsparcie w realizacji jego pasji.

Dyrektor Trojak – korzystając z okazji – zaprosiła Radnych, w imieniu społeczności 
szkolnej, do  udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 
o godz. 11-tej w kościele w Przyrowie.



Złożyła również obecnym życzenia z okazji Święta Niepodległości i wręczyła okolicznościowe
kartki z życzeniami. 
Pani Deska Regina zaprosiła radnych, w imieniu uczniów, na wieczornicę w dniu 
10 listopada o godz. 17-tej organizowaną w kościele w Woli Mokrzeskiej oraz w dniu 
11 listopada o godz. 17-tej w kościele w Sygontce.
Wójt Gminy podziękował dyrektorom szkół za coroczny wkład w organizowanie tych 
obchodów, podziękował także księżom za to że te uroczystości mogą odbywać się w 
kościołach. Dodatkowo podziękował księdzu Tomaszowi Kośnemu za udzielane wsparcie 
i pomoc dla Pana Marka Chybińskiego. 
Radny Stanuchiewicz – za zgodą Przewodniczącego Rady – opuścił obrady.

ad . 8 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przekształcenia
            dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały.

Uchwała Nr XXI/155/2017 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 13 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

ad . 9 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej
            prognozy finansowej.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały.

Uchwała Nr XXI/156/2017 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 13 
radnych – podjęta została 11 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się.

ad . 10 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
              Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały.

Uchwała Nr XXI/157/2017 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 13 
radnych – podjęta została 11 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się.

ad . 11 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały
              w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych 
wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z samorządowym 
zakładem budżetowym.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały.

Uchwała Nr XXI/158/2017 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 13 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

ad . 12. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
              nr 10/III/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie 
uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie.
Skarbnik Gminy dodała, że podjęcie tej uchwały ściśle wiąże się z podjętą w poprzednim 
punkcie porządku obrad uchwałą.



Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały.

Uchwała Nr XXI/159/2017 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 13 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

ad . 13 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt uchwały
               w sprawie określenia podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.
Wskazała, że proponowane stawki podatku pozostają niezmienione w stosunku do aktualnie 
obowiązujących. Wniosła o umieszczenie w § 2. punkt 3 na końcu zdania, po przecinku 
zapisu: „z wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej”.
- radna Miedzińska poinformowała, że na posiedzeniu Komisji ds. Oświaty radny
  Stanuchiewicz zgłaszał wniosek o obniżenie stawek podatku bo podatki w naszej gminie są
  na wyższym poziomie niż w innych gminach
Wójt odnosząc się do wypowiedzi radnej Miedzińskiej potwierdził, że w trakcie posiedzenia 
faktycznie padł taki wniosek i był on omawiany i dyskutowany. Z protokołu komisji nie wynika,
aby po dyskusji i wyjaśnieniach został on podtrzymany i ma być w tym punkcie rozpatrywany
jako wniosek Komisji. Stanowisko prezentowane zarówno przez Wójta jak 
i Panią Skarbnik podczas posiedzeń komisji nie uległo zmianie. Jeśli więc Pani radna uważa 
za stosowne to może wniosek zgłosić teraz i Rada zdecyduje o tym,  czy zostanie on 
uwzględniony.
Wniosków i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały.

Uchwała Nr XXI/160/2017 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 13 
radnych – podjęta została 11 głosami, przeciw głosowało 2 radnych.

ad 14 . Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia dotacji
            przedmiotowych.
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały.

Uchwała Nr XXI/161/2017 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 13 
radnych – podjęta została 11 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się.

ad . 15 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
              w sprawie apelu do Komisji Regulacyjnej ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały.

Uchwała Nr XXI/162/2017 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 13 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

ad. 16 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały 
             w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie. Jak wcześniej 
sygnalizował w informacji międzysesyjnej uchwalenie tych zmian da możliwość GOK-owi  
wziąć udział w konkursach ogłaszanych Przez Lokalną Grupę Rybacką.
- radna Ślęzak-Zawadzka wniosła (po wyjaśnieniach szczegółowych Urzędu
  Marszałkowskiego) o uszczegółowienie zapisu w § 1 projektu uchwały i dopisanie słowa



  sektora, aby wymagany zapis brzmiał:  „działania na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa
  i akwakultury”. Wniosek został zaakceptowany.
Do projektu uchwały – z uwzględnieniem wnioskowanej zmiany -  uwag i pytań nie 
zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej 
uchwały.

Uchwała Nr XXI/163/2017 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 13 
radnych – podjęta została jednomyślnie.

ad . 17 .   Komunikaty i wolne wnioski:

Przewodniczący Rady przedstawił:
 informację Wójta Gminy o złożonych na jego ręce oświadczeniach majątkowych – 

wszystkie zobowiązane osoby złożyły oświadczenia majątkowe w terminie, a po ich 
analizie nie stwierdzono w nich nieprawidłowości,

 informację Wojewody Śląskiego dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez
Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy – oświadczenia złożone zostały w 
terminie i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości,

 informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych – wszystkie 
zostały złożone w ustawowym terminie, Urząd Skarbowy stwierdził nieprawidłowości
w oświadczeniach 3 radnych. Oświadczenia zostały przez radnych poprawione, i ich 
korekty przesłano do Urzędu Skarbowego

- Wójt Gminy w uzupełnieniu wcześniejszej informacji międzysesyjnej  poinformował, 
że: 

- 30 października odbyły się zawody powiatowe ochotniczych straży pożarnych – 
gminę reprezentowało OSP Staropole. Na 17 startujących drużyn uplasowali się na 
5 miejscu,

- 16 października odbyło się organizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego 
spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

- Nasza Gminna Spółka Wodna – w  ramach prowadzonego konkursu przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – złożyła wniosek na zakup sprzętu do 
utrzymania urządzeń melioracyjnych – do odmulania rowów melioracyjnych.

Przewodniczący Rady poszerzył tą informację. Poinformował, że Walne Zgromadzenie 
Spółki opowiedziało się za złożeniem takiego wniosku. Maksymalne dofinansowanie 
może wynieść 500 tys. zł (tj. 80%), wkład własny wyniesie więc 100 tys. zł..
        Następnie Przewodniczący Rady odniósł się do ostatnich zaistniałych zdarzeń 
związanych z realizowanym przez TVP info reportażem oraz artykułami prasowymi na 
temat naszej gminy. Wyraził prośbę by dyskutując o nurtujących mieszkańców i radnych 
sprawach i problemach rozmawiać fair przekazując i podając prawdziwe, sprawdzone 
wcześniej informacje.

Radna Miedzińska opuściła obrady.
     Wójt Gminy wypowiedział się w podobnym tonie, ponadto podziękował wszystkim za 
udział w realizowanym reportażu telewizyjnym dotyczącym elektrowni hybrydowej.
Poinformował, że jest przygotowywany wyjazd na zrealizowaną już inwestycję według 
projektu, który ma powstać na naszym terenie.
Poprosił radnych by rozmawiać i uzyskiwać wyczerpujące informacje w każdym 
kontrowersyjnym temacie, a później przedstawiać mieszkańcom prawdziwe i sprawdzone 
informacje. 
Ad . 18 . Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował zebranym
               za uczestnictwo w obradach i zamknął XXI sesję Rady Gminy .



Protokółowała :

  


