
   
                                                          Protokół Nr XXXIII/14 
                                                  posiedzenia Rady Gminy Tułowice 
                                                          z dnia 30 stycznia  2014r. 
 
 
BLS 100244 0,58,06 
Posiedzenie odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tułowicach i trwało od godz. 1400  
do godz. 1650. W posiedzeniu udział wzięło 14  radnych ( nieobecny był  radny Zbigniew 
Paradowski). Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam otworzyła 
obrady i stwierdziła ich prawomocność. Przywitała przybyłych na posiedzenie radnych, 
sołtysów i oraz pozostałych gości. Następnie przedstawiła  porządek obrad : 
    
   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
   2. Przedstawienie porządku obrad.  
   3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy. 
   4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 
   5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2014 rok. 
   6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach, 
   7. Podjecie uchwały w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania  
       dzieci na lata 2014-2020, 
   8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do  
       uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 
   9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do  
       uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do  
       uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 
 11. Podjecie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy  
       Zastępczej na lata 2014-2016, 
 12. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady  na 2014 r. 
 13. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2014 r.   
 14. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za 2013 r. 
 15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami, 
 16. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski, 
 17. Zakończenie obrad.  
 
Radni do przedstawionego porządku obrad nie zgłosili zastrzeżeń. Porządek obrad został 
przyjęty jednogłośnie. 
  
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy. 
 
Protokół  XXXII Sesji został przyjęty  jednogłośnie (14 głosów za ).  
 
Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam przypomniała, że na   
posiedzeniach Komisji sprawa skargi była szczegółowo omówiona. Został w tej sprawie 
przygotowany projekt uchwały.  



W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXXIII/195/14. 
 
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  budżetu Gminy Tułowice na 2013 rok. 
 
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gąska zaznaczyła, że zmiany opisane są szczegółowo w 
wniosku o podjecie uchwały, jeśli są jakieś pytania to odpowie. W związku z brakiem  
zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały i w wyniku 
głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę Nr XXXIII/196/14. 
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Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej  
           w  Tułowicach. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam stwierdziła, że na 
posiedzeniach Komisji projekt uchwały był szczegółowo omówiony.  
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXXIII/197/14. 
 
Ad. 7. Podjecie uchwały w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie  
           dożywiania dzieci na lata 2014-2020. 
 
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXXIII/198/14. 
 
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
           uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa  
           w zakresie dożywiania”. 
 
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXXIII/199/14. 
 
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  
          do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 
  
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXXIII/200/14. 
 
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  
          do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 
  
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXXIII/201/14. 
 
 



Ad. 11. Podjecie uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny  
              i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2016, 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam stwierdziła, że na 
posiedzeniach Komisji projekt uchwały był szczegółowo omówiony.  
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXXIII/202/14. 
 
Ad. 12.Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2014r.   
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Zofia Pietrusewicz odczytała projekt planu pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2014 r.  
Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej Pan Jerzy Piędzioch odczytał projekt 
planu pracy Komisji Gospodarczo - Budżetowej na 2014 r.  
Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Zofia Anna Janicka odczytała projekt planu pracy 
Komisji Społecznej na 2014 r.  
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXXIII/203/14. 
  
Ad.13. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2014 r.   
 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam stwierdziła, ze radni 
zapoznali się z przygotowanym projektem planu pracy Rady Gminy na 2014 r. 
W związku z brakiem  zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt 
uchwały i w wyniku głosowania jednogłośnie ( 14 głosów za)  podjęto w tej sprawie uchwałę 
Nr XXXIII/204/14. 
 
Ad. 14. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za 2013 r. 
 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Zofia Pietrusewicz odczytała sprawozdanie  z 
działalności  Komisji Rewizyjnej za 2013 r.  
Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Budżetowej Pan Jerzy Piędzioch odczytał 
sprawozdanie  z działalności  Komisji Gospodarczo - Budżetowej za 2013 r.  
Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Zofia Anna Janicka odczytała sprawozdanie  z 
działalności  Komisji Społecznej za 2013 r.  
Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 15. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy mi ędzy Sesjami, 
 
Wójt poinformował, że jeśli chodzi o rejestr zarządzeń, to jednym z ważniejszych jest 
zarządzenie dotyczące powiedzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola 
Publicznego w Tułowicach. Przypomniał, że w momencie kiedy nie złożono ofert do 
ogłoszonego konkursu na to stanowisko miał dwie możliwości: albo powołać kogoś  na to 
stanowisko na okres 5 lat albo powołać zarządzeniem do pełnienia obowiązków  Dyrektora 
przedszkola pracownika tej jednostki. Powołana osoba  do pełnienia obowiązków  Dyrektora 
Przedszkola podjęła prace w tej jednostce i tym sposobem była podstawa do powierzenia jej 
tych obowiązków.  
Zaznaczył, że wielokrotnie  prowadził rozmowy z Paniami pracującymi w Przedszkolu ale 



żadna z nich nie wyraziła zgody  na pełnienie obowiązków Dyrektora  jednostki. W związku z 
tym trzeba było znaleźć jakieś rozwiązanie. 
Następnym zarządzeniem jest ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań 
własnych Gminy realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora  finansów 
publicznych. Są to pieniądze przeznaczane w większości na sport i dla CARITASU.  
Wójt poinformował, ze wydał także zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny tych 
ofert. Oferty w dniu dzisiejszym zostały ocenione i przyznani środki na działalność 
CARITASU i na działalność sportową.  
Jeżeli chodzi o wydarzenia to uwadze zasługują spotkania dotyczące przyszłości a wiec 
spotkania z projektantami. Było spotkanie z Prezesem i Wice Prezesem firmy Remondis 
dotyczące podsumowania wniosków po półrocznej obsłudze dotyczącej odbioru odpadów 
komunalnych. Było tez spotkanie z nowym inwestorem, który wykupił cześć byłego Porcelitu 
i otwiera tam zakład stolarski. W związku z tym będą nowe miejsca pracy. 
Wójt poinformował, że uczestniczył w spotkaniach z jubilatami ( 50 lat pożycia 
małżeńskiego).Wójt uczestniczył także w szeregu spotkań w sprawie możliwości zdobywania 
środków z LGR, LGD, był na spotkaniu z Marszałkiem na temat dalszej działalności tych 
grup. Czy obie grupy będą działać, czy tylko jedna, jaki będzie stopień realizacji, jakie środki. 
Radny Krzysztof Mróz zapytał o spotkanie Pana Wójta z Panem Rurynkiewiczem, czy było to 
spotkanie w sprawie byłego budynku szkoły w Szydłowie.  
Wójt  odpowiedział, ze Pan Rurynkiewicz jest na etapie opracowania koncepcji inwestycji 
wystąpił do Urzędu w sprawie wykupu sąsiedniej działki. Obiekt został opuszczony przez 
dotychczasowych mieszkańców i przekazany obecnemu właścicielowi.  
Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń zapytała co było tematem spotkania Pana Wójta z 
Panem Czyżewskim w sprawie odwiertów.  
Wójt wyjaśnił, że zgłosił się Pan, który chce wybudować blok mieszkalny. Przedstawiono mu 
dwa miejsca w Tułowicach gdzie w planie  zagospodarowania przestrzennego są tereny  
przeznaczone na budownictwo wielorodzinne. Jedno takie miejsce jest na osiedlu a drugie na 
skrzyżowaniu ul. Szpitalnej z ul. Zamkową.  
Pan jest bardziej zainteresowany działka  położoną przy skrzyżowaniu ul. Szkolnej z 
Zamkową . Aby jednak postawić blok to trzeba wiedzieć co jest pod spodem i dlatego był Pan  
wykonujący takie odwierty. Wójt rozmawiał także o odwiertach na terenie gdzie Gmina 
planuje postawić budynek czterorodzinny.  W tej chwili aby uzyskać pozwolenie budowlane 
to trzeba przedstawić dokumenty, że nie ma przeciwwskazań  aby taki budynek w tym 
miejscu stawiać.   
 
Ad. 16. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski, 
 
Radny Andrzej Wesołowski poruszył sprawę przydziału środków dla organizacji 
pozarządowych. Uważa, że środki nie zostały dobrze podzielone, bo wynika z tego, ze jedna 
drużyna dostała podwyżkę a druga dostała mniej środków, nie wie dlaczego tak się stało.   
Wójt poinformował, że środki zostały podzielone tak jak w ubiegłym roku. Zaznaczył, że 
każda z drużyn dostała mniej. Drużyny otrzymały środki proporcjonalnie jak rok temu, są to 
środki na pół roku, jak potem drużyny się połączą to będą miały do dyspozycji całą kwotę.  
Radny Andrzej Wesołowski stwierdził, że drugi Klub wycofał jedną sekcje i powinien starać 
się o środki na trzy sekcje a nie na cztery. 
Wójt stwierdził, że w omawianym Klubie trzy sekcje biorą udział w rozgrywkach a czwarta 
najmłodsza sekcja też ćwiczy. Prosił Pana Wesołowskiego aby o tej sprawie porozmawiali  
spokojnie w innym terminie. 
Radny Jerzy Imbiorski podziękował Panu Wójtowi za inwestycję, która została wykonana na 
początku roku tj. czyszczenie rowu w Goszczowicach. Wójt poinformował, że część zadań 



związanych z czyszczeniem rowów już zostało rozliczone a do części trzeba będzie wrócić, 
trzeba będzie przeznaczyć na to dodatkowe środki.  
Radna Halina Klimaszewska – Sadłoń zwróciła się z pytaniem do Pani Dyrektor Gminnego 
Zespołu Szkół, chodzi o ucznia niewidomego, dla którego przegłosowali środki w budżecie  
na zakup maszyny do pisania. Wie, ze to dziecko jest w tej chwili w czwartej klasie, w 
klasach 1-3 nauczycielka, która się tym dzieckiem opiekowała na pewno powiadała 
umiejętność obsługi takiego urządzenia. Zapytała jak to się teraz będzie miało, bo od czwartej 
klasy  jest specjalizacja, uczą różni nauczyciele, czy nauczyciele zostali przeszkoleni do 
obsługi takich urządzeń. 
Dyrektor GZSZ odpowiedziała, że uczeń jest w tej chwili w czwartej klasie i w świetle 
przepisów prawnych szkoła powinna zapewnić mu bezpieczeństwo. Zostało to zapewnione w 
ten sposób, że klasa jest pracownia to znaczy, ze uczniowie klasy czwartej są na stałe do tej 
pracowni przypisani. Uczeń ma pierwsze miejsce zaraz przy biurku nauczyciela. Maszyna, 
którą uczeń do tej pory się posługuje jest jego własnością, ze szkoły ma w tej chwili tylko 
komputer. Poinformowała, że wystąpiła do Pana Wójta z prośbą  o zakup takiej maszyny.  
W tej chwili taka maszyna zostanie zakupiona i przekazana szkole, zakupione zostaną także 
kubarytmy – jest to specjalna pomoc do nauki matematyki. Jeżeli chodzi o nauczanie, to 
wygląda ono w ten sposób, że szkoła zatrudnia dyflopedagoga, który pomaga uczniowi. 
Nauczyciele pracują w taki sposób, że uczeń pisze pismem braila, to pismo jest  przetwarzane 
na monitorze w czarnodruku i nauczyciel to odczytuje. Uczeń ma książki w języku braila  a 
nauczyciel ma taki zestaw  książek  w czarnodruku. 
Nastepnie poinformowała jak wyglada opieka nad uczniem, zaznaczyła, że na korytarzu są też 
naklejone znaki w języku braila. Zaznaczyła, że trudno się jest odnieść do tego, bo jest to 
nowy przypadek, na ile mogą to starają się. Uczeń jest objęty pomocą i wsparciem. Rozumie, 
że oczekiwania może są jeszcze większe ale na ile pozwalają im możliwości i wiedza to robią.  
Nauczyciele mają  też zajęcia z dyflopedagogiem, który uczy ich jak wygląda ten świat 
ciemny, próbuje pokazać jak uczeń widzi ten świat. Zaznaczyła, że sprawa jest otwarta i jeżeli  
któryś z nauczycieli wystąpi, ze chce zrobić studia podyplomowe z tyflopedagogiki to będzie 
mógł to zrobić. Obecnie taka osoba jest zatrudniona z zewnątrz. 
Wójt poinformował, ze nie ma możliwości prawnych wymusić na nauczycielu zdobycia 
dodatkowego wykształcenia. 
Następnie poinformował jaki sprzęt został wybrany, zostało to uzgodnione z 
dyflopedagogiem.  
Radny Józef Sukiennik  poruszył sprawę osób starszych. Poinformował, że do Sali 
widowiskowej przyjeżdżają różne firmy, wynajmują sale na różne pokazy. Te pokazy jednym 
się podobają , innym się nie podobają. Chodzi o to, że osoby starsze kupują tam różne 
produkty i urządzenia, które potem przychodzą pocztą i są przypadki, że to jak się potem 
porządnie sprawdzi to nie spełnia oczekiwań. Są to drogie rzeczy i ma taki sygnał, że w 
jednym dniu były nawet trzy przypadki odniesienia tego na pocztę jako zwrotu.  
Wiadomo, ze nikt nikogo nie zmusza do zakupu takich towarów ale ma prośbę aby na 
spotkaniach seniorów i zebraniach wiejskich kilka słów na ten temat powiedzieć żeby tych 
ludzi ostrzec przed takimi zakupami.  
Poruszył także sprawę funkcjonowania stołówki w szkole i ludzi, którzy tam przychodzą, 
niektórzy najpierw grzebią w śmietniku a potem przychodzą na stołówkę z której korzystają 
także dzieci. Może pomyśleć o osobnym pomieszczeniu  dla tych osób.   
Radny Józef Sukiennik poinformował, ze jest teren wydzielony pod przyszły cmentarz na 
który zwozi się ziemie. Niestety zwożona ziemia jest zanieczyszczona odpadami 
budowlanymi i innymi. Uważa, że jest to przejaw  braku stosownego szacunku dla osób 
zmarłych. Prosił o zainteresowanie się tym skąd ta ziemia pochodzi i co w niej jest.  



Następnie poruszył sprawę tworzenia  spółdzielni socjalnych dla ludzi starszych, które musza 
jeszcze  pracować. Zapytał czy Urząd Gminy zamierza starać się o środki unijne na taki cel, 
co przyczyniłoby się do ograniczenia bezrobocia i ograniczenia emigracji w celach 
zarobkowych poza granice kraju. 
Radny Józef Sukiennik zapytał Panią Dyrektor Szkoły i Przedszkola czy do tych placówek  
jest wprowadzana ideologia gender. Z tego co się dowiedział z mediów jest to niebezpieczne, 
bo już małym dzieciom wpaja się coś takiego co nie powinno być.  
Następnie zwrócił się do Pana Wójta, że mieszkańcy zgodnie z obietnicą Pana Wójta czekają 
na obniżkę  opłaty śmieciowej, co miało być zrobione po nowym roku. Stwierdził, że Pan 
Wójt aktualną opłatę uzasadnia koniecznością budowy pszoku i wskazuje ile to ma kosztować 
i że to musi być. Jednak inne gminy tego nie robią, nie budują i nie wydaja tych pieniędzy. 
Uważa, ze ten pszok na pewno będzie stał pusty bo nikt nie będzie tam woził na swój koszt  
gabarytów takich czy innych a będzie czekał na tą wywózkę, która wynika z harmonogramu 
jaki jest wywieszony na klatkach schodowych. 
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa poinformował, że jeżeli chodzi o wynajmowanie świetlicy w 
Tok, to TOK ma prawo prowadzić działalność, a jeśli ktoś wynajmuje to nie zawsze uprzedza, 
że będzie tam przeprowadzony pokaz. Na ostatnim zebraniu wiejskim w Ligocie Tułowickiej 
Pani Dzielnicowa tłumaczyła ludziom na co mają zwracać uwagę, bo są różne działania. Na 
każdym następnym zebraniu wiejskim będzie dzielnicowy aby ludzie go poznali i uważa, że 
takie ostrzeżenie z ust zainteresowanego jest znaczące. Takie informacje są także podawane w 
telewizji i prasie. Nie można jednak  nikomu zakazać kupna promowanych na pokazach 
produktów. 
Jeśli chodzi o pszok, to w 11 skontrolowanych przez NIK gminach pierwszymi zarzutami jest 
brak pszoku.  Ustawa zobowiązuje gminy do zrobienia pszoku. Obecnie  odpady , które maja 
być przyjmowane na pszoku sa  przyjmowane w ZGKiM.  
Dyrektor ZGKiM poinformował, że nie ma jednego dnia aby ktoś nie przywiózł takich 
odpadów. Stwierdził, że pszok jest potrzebny.  
Wójt poinformował, że osobiście liczył, ze na dzisiejszej Sesji uda się podjąć uchwałę o 
obniżeniu opłaty śmieciowej. W lutym byłby czas na zbieranie deklaracji i od marca opłata 
byłaby niższa. Niestety Trybunał Konstytucyjny uchylił pięć przepisów dotyczących ustawy 
śmieciowej. W stosunku do trzech dal okres przejściowy – 18 miesięcy, w stosunku do dwóch 
nie dał okresu przejściowego  i uchylił je całkowicie. Jednym z tych przepisów dotyczy tego, 
ze rada gminy uchwala stawki. Może jeszcze dojść do tego, ze uchwalone przez Radę stawki 
są nielegalne. Rada Gminy na dzisiaj nie ma możliwości  prawnych , bo nie ma takiego 
przepisu. Poinformował też, że wystąpił z pismem do RIO w Opolu z prośba o odpowiedź, 
czy Gmina Tułowice może podjąć uchwałę o obniżeniu stawki nie mając podstawy prawnej, 
bo w tej chwili nie ma takiego przepisu. Jeżeli organ nadzorujący stwierdzi, że można, to 
zostanie projekt uchwały przedstawiony do rozpatrzenia Radzie Gminy. 
Wójt stwierdził, że po zrobieniu symulacji myśli, ze przy opłacie 10 zł. wystarczy na 
utrzymanie gospodarki śmieciowej.  
Odnośnie korzystania osób kierowanych na obiady z Ośrodka Pomocy Społecznej Wójt 
poinformował, że starają się aby te osoby dostawały obiady w menaszkach . Dzieci maja  też 
określone godziny spożywania posiłków, dopiero potem przychodzą osoby z OPS.  
Odnośnie ziemi  na cmentarz, to sypia ziemię, którą mogą gdzieś zdobyć, w momencie gdy 
będą przygotowywać ziemię pod przyszły cmentarz to wtedy po rozplantowaniu ziemi 
zostanie ona oczyszczona.  
Jeżeli chodzi o spółdzielnie socjalne to była taka sytuacja jak było likwidowane gospodarstwo 
pomocnicze w stołówce. Był wtedy czas aby te osoby , które pracowały  w stołówce   
utworzyły spółdzielnie socjalną. Osoby te nie wyraziły na to zgody. Jeśli znajda się takie 
osoby, które wyrażą chęć założenia takiej spółdzielni to uzyskają pomoc w jej założeniu. 



Odnośnie idei gender to zdaniem Wójta nie jest to warte uwagi, bo trzeba się cieszyć tym, ze 
dzieci są zdrowe , a idea taka zawsze była  bez względu  pod jaką nazwą.  
Następnie Wójt poinformował o obecnej sytuacji  na Ukrainie w Gminach partnerskich. Radni 
rozmawiali o ewentualnej pomocy w postaci darów dla tej Gminy. 
Radny Józef Sukiennik zapytał Dyrektora ZGKiM czy pracownicy pracujący na dworze maja 
odpowiednie  ubranie i czy dostają posiłki regeneracyjne.  
Dyrektor ZGKiM odpowiedział, że ludzie  maja ubrania przewidziane w tabelach, maja 
dostęp do ciepłych pomieszczeń gdzie mogą się ogrzać. Jeśli są awarie to osoby pracujące 
przy usuwaniu awarii dostają takie posiłki.  
Skarbnik Gminy Pani Bożena Gaska zwróciła się z prośba do osób, które zajmują się salami  
aby złożyli zapotrzebowanie na środki czystości potrzebne do sprzątania tych pomieszczeń.  
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła  
obrady.  
Na tym protokół zakończono. 
 
           
Protokołowała:   
Teresa Cybuchowska-Balwierz                                     
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