Protok6lNr XV/2008
z odbytejw dniu 27 marca2008r.
sesjiRady Gminy Domaszowice

Na og6ln4liczbe
W sesjiudzialwziglo

- 15radnych
- 12radnych

Sesjqrozpoczgtoo godz. l2w
Sesjgzakoriczonoo godz. 144

Radni byli obecni wg listy obecnosci,kt6ra stanowi zalqczntkdo protokolu.
Ponadtow sesjiudzial wzigli:
Z. Kotarski - ll6jt Gminy
Z. tilesoly - SelcretarzGminy
zaproszeni goicie, dyrehorzy szk6l, przedszkola, soltysi wsi, pracowniqt (Irzqdu
Gminy.
Ad.1,2
Sesji przewodniczyl p. Jan Nowak - przewodnicz4cyRady, kt6ry na podstawie
listy obecnosci stwierdzil prawomocnos6obrad, po cz.:rrrrprryvvital pani4 i pan6w
radnych' w6jta Gminy, zaproszonychgosci, dyrektor6w sztot, prziosztota,
soltys6w, pracownik6w UrzEdu Gminy. zapylal czy sqpropozyc.le co do zmiany
przedstawionegoporz4dku obrad.
Radninie zglosili zmian do przedstawionego
porz4dkuobradsesji.
Proponowanyporz4dekobrad:
1. Otwarciesesji.
2. Przyjgcieporzqdkuobrad.
3. Przyjgcieprotokoluz poprzedniej
sesji.
4. Interpelacje
i zapytaniaradnych.
5. InformacjaPrzewodniczqcego
RadyGminyo dzialaniach
podiEtychw okresie
migdzysesyjnym.
6. Sprawozdaniez dzialalnoSciW6jta Gminy w okresiemipdzysesyjnym
7. Analizabezpieczeristwaochrony przeciwpo2arowej i zagrozshpiiarowych gminy
Domaszowicew 2007 roku.
8 . Informacja o mo2liwo5ci wsp6lfinansowania zadahgminy z funduszy unijnych.
9. Informacjaz dzialalnosciodrodka pomocy Spolecznejw Domaszowicachzarr
p6lrocze 2007 r.
10. PodjEcieuchwal w sprawie:
l) zmiany uchwaly Rady Gminy DomaszowiceNr XIIV68/02 z dnia 2g erudnia
2007r. w sprawieuchwaleniabudZetugminy Domaszowicena 200g rok.

2) uchylenia uchwary Nr XIV/76l0g Rady Gminy w Domaszowicach
z dnia
31 stycznia2008r. w sprawieokredlenia
szczeg6lowych
waru*ow frzyznawania
i oplatnosci za usfugi opiekuricze i specjalistycme usrugi opiikui"-cr"
o.szczeg6lowewarunki czgsciowegolub calkowitegozwolnienii od oplat i tryuu
icrr
pobierania.
zmianl uchwaly Nr XVIIVI 12104Rady Gminy w Domaszowicach
z dnia
l)
30 wrze6nia2004r. w-sprawieokresleniaszczeg6lowychwarunk6wpt yr,,u*^ra
i odplatnodciza uslugi opiekuriczei socjailstyczneustugi oprJt"i"r.
o.szczeg6lowe
warunkiczEsciowego
lub calkowitegozwolnieniaod oplati trybuich
pobierania.
I 1.Odpowiedzi
na interpelacje
i zapytania
radnych.
12.Wolnewnioski.
13.Zamknipcie
obradsesji.
Powy2szyporzqdekobrad poddanoglosowaniu.
W-glosowaniu jawnym udzial wziplo 12 radnych _ porz4dek obrad zostal przyiety
jednogloSnie.
Ad.3
Protok6l z ostatniej sesji by1 wylolony do wgl4du na sali obrad, przewodniczqcy
Rady zaproponowalprzyjpcie protokolu bez oiczatywania.
W glosowaniu jawnym udzial wziQlo 12 radnych, kt6rzy powy2szq propozycjg
i protokol przyj gli j ednoglo6nie.
Ad.4
PrzewodniczqcyRady zwr6cil sig do radnych o skladanieinterpelacji i zapfiart.
-.Radny Miecryslaw Dzialanski zroiryrna rpce przewodniczaego
Rudy * to.o,i"
pisemnej interpelacjg, kt6ra brzmi: "Zwracam sig z proibq- o remont
drogi
w kierunku Kopaliny i lesnicz6wki. poniewaZ ten odcinek drogi, jest
nie
przejezdny.Nie moZemy przejfil, ani przejecha6samochodem,bo jei
bloto. Nie
mo2eteL dojecha6karetkapogotowia.
Biela zofra, urszula Pacyna, cntc"*ara Marianna, urbaniak Janina, Urbaniak
Marcin".
- Radny Albin chrzanowski zlozyl w formie pisemnej
i odczytar interpelacjg
skierowanqdo:,,Przewodniczqcy
Rady Gminy w domaszowicach.
l. Proszgo przedstawieniezestawieniawykorrystanych delegacji i
ryczalt.t,oraz
ztytut' korrystaniaz tel. kom6rkowegosluzbowegoprzezpana w6jtl og6lemna
jak4sumgobciqlonogmingod dn. 1.I.2008r. do di. 31.III.200g
r.
o
informacjg,
jest
ile
zarejestrowanych
tel. kom6rkowych na Urz4d
!. frosze
Gminy i jakie osobykorzystajq.
3. Wjakim trybie byl dokonanyzakupsamochodtprzezGmingw 2007 roku,,.

Radny Albin chrzanowski zapytal czy jest jn2 decyzja Kuratorium oswiaty
w sprawiezamiarulikwidacji Szkotypodstawowejw Strzelcach.
- RadnyMarianMakarazapytalo budowgdrogi w stronglasuw
Wielolgce.
- RadnyJ6zefwalas zwr6giJsiQz zapyaniemczy jest decyzja
w sprawieszkory
w Strzelcach,czy biegniedalejproceduraw kierunkulikwidacji czy uleglazmianie
i zakoriczeniu.Drug4 sprawqkf6r4 porusryl Radnyto sprawaLZS-6w, kt6ra byla
omawianana Komisjach stalych Rady Gminy. zapytar na jakim etapie jest
organizowaniespotkaniez zarzqdemLZS. w dalszejkolejno{ci Lapytalczy oriiaq
sig pieniCze na r6wnaniedr6g polnych.poinformowal,ie po drog;h poinychw
miejscowosci
wochy nie moina przejechal.stwierdzil,ze sprzEtiolniizy bafizn
sig niszcry, a jego zdaniem kosztyr6wnaniadr6g nie bgdqwysokie,a poprawily
by cho6doruinieich stan.
PrzewodniczqcyRady poparl wniosek RadnegoJ6zefa walasa w sprawiedr6g
polnych.
- softyswsi DziedziceMieczyslawZasobniakpoinformowal,
ze w miejscowosci
Dziedzicenie dzialasyrenastra2acka.
Ad.5
Przewodnicz4cyRady Gminy Jan Nowak przedstawilinformacjg o dzialaniach
podiEtychprzez niegow okresiemigd4ysesyjnym- informacjasianowi zalqcmik
do protokotu.
Do przedstawionejinformacji pytaniezadawali:
- Radny JaroslawtraZniowski zapylal czego dotyczyraskarga
RadnegoAlbina
Chrzanowskiego.
P_rzewodnicz4cy
Rady poprosil seketarza Gminy o odcrytanie odpowiedzi
wgjewodr opolskiegozkt6rei bgdziewynikalo czegodotyczylaskarga'Radrrego
- odpowiedZstanowizalqcznikdoprotokolu. Albina Chrzanowskiego
- RadnyAlbin chrzanowski zapytal czy mozeodnies6sip do odpowiedzi,
kt6rq
otrry-al od wojewody z wydziatu Nadzorui Kontroli, a kt6rq odczytal zdzislaw
Wesoly.
Przewodnicz4cypoprosil by Radny Albin chrzanowski ustosunkowalsip do
otrrymanego
pismaw wolnychwnioskach.
- RadnyAlbin chrzanowski wyrazil zgodgna zabrarieglosu w punkciewolne
wnioski.
Ad.6
Przewodnicz4cy Rady Gminy poprosil w6jta Gminy Zenona Kotarskiego
o przedstawienie sprawozdana z dzialalnosci migdzysesyjnej. Sprawozdanie
stanowi zalqczntkdo protokolu.

4d.7.
KomendanlPowiatowejparistwowejStrazy pozarnejw NamyslowieKrzysztof
Gacek
przedstawilanalizgbezpieczeristwa.
ochrony przeciwpoiarowij i zagozei poiarowych
gminyDomaszowicew 2007roku - informacjaw zal4czeniu.
Do przedstawionej
informacji pyt wia zadawili:
- RadnyJ6zefWalaszapytalo fatszywetrza alarmy
na GminieDomaszowice.
odpowiedzi udzielil Krzysztof Gacek, ki6ry poinformowal, ze to sa sytuacjegdzie
:30n9s1t1jedzie do zgloszonegoalarmu i stwierdza,Le nie ma za<tnelo ziarzenia.
Powiedzial,2e nie jest proste-ustaleniesprawcy zgloszenil u * p."ypuiku
ustalenia
sprawgnale2aloby skierowai do prokuratury.
- RadnyJaroslawLazniowski zapytalczy w sprawieprzystqpienia
Jednostkiosp Strzelce
do KrajowegosystemuGasniczego
14io"rynion" kroki bfiednostkata moglado niego
przystqpi6.
odpowiedziudzielil KomendantGacek,kt6ry powiedzial,2e jednostkaw Strzercach
nie.spelnia
wszystkichwymagarii dlategonie moznazloryd wniosku.poinformowal,ze
dwiejednostkina terenieGminyDomaszowice
s4bardzoutty*t" na wysokimpoziomie,
tj. OSPStrzelcei OSpSiemysl6w.
- RadnyJaroslawtrazniowski nyvtal cw ze stuony
KomendyStrazyw Namyslowie
nie
mamo2liwodciwystqpienia
z wnioskiemo otrzymanie
samocirodu
,t -u.ti.go.
odpowiedzi
jest
.udzielil Krzysztof Gacek,kt6ry powiedzial,2e sprawasaniochodu
kwesti4pienipdzy.Powiedzial,2e Gminy kupui4samochodynp. z zachodu,
rrustpp.ri"
zatwdyl,
Le
czasem
zakup
samochodu
nie
wiryL
siQ
z
duzymi
pienigdzmi.
fmontui4.
Poinformowal,2ew tym roku Gminapok6j kupujenowy samoch6d.
- Soltys
wielolgka Maria woloszyn poinformowala,2e oSp wielolpka posiada
jednego_wsi
kierowcpsamochod]r
stra2ackiego,
kt6ry pracuje.powiedziala,Z"lii ia^n
powinienbyd przeszkolonyjeszczejedenkierowcaw tedy nie dochodzilo
uy ao tuti".j
sytuacj
i jaka ostatniomialamiejscew miejscowodci
wielolgka(stomeh6wol snaznicy
zapalilsiQsamoch6d
osobowy)i zewzglEdunabrakkierowcynaszaoSp nie wyjechala.
odpowiedziudzielilKrzysztofGacek,kt6ry poinformowal,2ejednostkaosp wielolpka
w roku ubieglymnie miala,zadnegowyjazdu.Stwierdzil,ze or[anizacyjniejestjednostkq
slab4.Je2elikierowca(cho6jedenz nich)bylby na miejscuto jeanostka*y.j""t
utuuy ao
zdarzenia-Poinformowal, 2e to Gmina zatrudnia osobE,kt6ra zajmuje sig
obstugq
samochoduw oSP. Komendantstwierdzil,2e przedstawion
u pn iuniirotty, .pru*u
jest pora2k4dlajednostki.
- Radny czeslaw Grabowskipowiedzial,ze jak
wynika z tabeli na stronie2l zestawienie
wynik6w przegl4d6wOSp wg poszczeg6lnych
gmin, Domaszowice
maj4
- 172punkfyujemnei 397punkt6wdodatnich.st*ietaril,
ze-wpor6wnaniudo bud2etu
gminyprzeznaczona
kwotana wszystkiejednostkioSp jest wysoka- l,gg %. zapytalco
powoduje, prgcentowywskaznik Srodk6wprzen aczonychna OSp jest 'frsoki,
:e
a zestawienie
wynik6wjest w duZymstopniunaminus.
odpowiedzi udzielil Krzysztof Gacek, kt6ry poinformowal, Le w tym roku wpisane
zostalyinwestycje,kt6re wplynetyna podwy2szonyprocentowywskaznik pnekianych
Srodk6wna osP. stwierdzil,2e slusmajest uwagaRadnego,ze taki zapis-ol" irye

mylqcy.zauwati$, ze tak jak nadmienilwczesniejz dw6chjednostekgmina mo2eby6
zadowolona(dot. to osP strzelce,oSp Siemysl6w).JednostkaoSF Domaszowice
zaczyna r6wnie2 by6 aktywna, natomiast z pozostalymi jednostkami jest gorzej
(pokazuiasig tylko na zawodach).Stwierdzil, zi nie nile4 spodziewa6siQ dobrych
wynik6w po jednostce,kr6ra.nie potrafi zadbado wygl4d ert"ty"^y wok6l straznicy.
Poinformowal,2ecalezestawieniez przeglqd6wposzczeg6lnych
jednostekosp znajduje
sipw urzgdzieGminy.Na uzyskanywynik wplynploczyJednostiajest aktywna,jak dba
o powierzonyjej sprzgtitp.
- soltys wsi wlochy SebastianKurek zapytalczy w przypadkunieobecnodci
kierowcy
samochodu
strazackiegomo2ewyjechai inny kierowca.
odpowiedziudzielil KomendantGacek,kt6ry poinformowal,ze z sposr6dczlonk6woSp
minimum trzech powinno mied uprawnieniakierowcy. zauwuzyl, 2e kierowca jest
odpowiedzialnyza stantechnicmy pojazdl, zt,zyciepaliwa i bezp-ieczenstwo
pnzewoztr
os6bdo i po akcji Dlategonie dopuszczalne
jest by osobanieuprawniona
obslugiwala
samoch6dstrazacki.Poinformowal,ze w niekt6rychjednostkachoSp wyznaczanesq
dy2urykierowc6w.Stwierdzil,2eto wszystkozzleLryod organizacjijednostki.
Komendantpoinformowalponadto,2e por6wnui4clata poprzedniedo roku ubieglego
nast4pilazwigkszonaliczba wyjazd6wdo zdarzeitnp. w Strzelcachwypalanierow6w,
nasyp6w.Powiedzial,2e tam gdziejednostkajest aktywnaotrzymane
iieniqdze potrafi
wykorzystadz pozytkiem. Stwierdzil, ze przakladei;m
takim mogq itozyi .;"alro.tH
strzelcei siemysl6w.zatwtel,2e oSp strzelceposiadai4iako pi*rr"
w iowiecie
nozycedo cigcia.Stwierdzil,Le naleLysig zastanowidczy inweitowadwe wszystkie
jednostkijednakowo,czytylko w te, kt6rezawszesqgotowedo wyjazdu.
Ad.8
ft-erownik Referatuorganizacyjnegoi SprawobywatelskichDagmaraBak przedstawila
informacjg o mo2liwosci wsp6lfinansowa
nia zadafi gm.-y z funduszy unijnychinformacj
a w zalqczeniu.
Do przedstawionej
informacjipytaniazadawali:
- RadnyAlbin chrzanowski zapytal czy jest mo2liwos6otrzymaniadotacji
ze 6rodk6w
ynijnych na drogi dojazdowedo grunt6wrolnych. powiedzial,ze w innych gminachsq
budowanedrogi dojazdowedo grunt6wze Srodk6wunijnych.Zaproponowalbiyw naszej
gminie sporzqdzonownioski, kt6re umozliwilyby wybudowaniechoi jeinej drogi
dojazdowej
do grunt6ww ci4guroku.
odpowiedzi udzielila DagmaraBak, kt6ra poinformowala,ze do tej pory nie bylo
moZliwodciwsp6lfinansowaniadr6g dojazdowychz funduszyunijnych. zarwu|yla, Le
jezeli Gminy remontui4drogi dojazdowedo grunt6wrolnychto-podobniejak -Gmina
DomaszowicekorzystaiQz Funduszuochrony Grunt6w Rolnych (srodki, kt6rymi
dysponujezarz4d,wojew6dztwa opolskiego).poinformowala,ze Gmina Domaszowice
caly czas korzysta z Funduszu ochrony Grunt6w Rolnych i poprawia stan dr6g
dojazdowychdo grunt6wrolnych. powiedzial4 2e w planie Rozwojuiokalnego Gminy
Domaszowice
drogi polne te2 s4 przewidziane
do rearizacji(zaplanowano
jeina drogq
w ci4gu roku). Poinformowal4 2e realizacjatego zadaniajestuzale2nion
u od tigu .ry

Zarzqdwojew6 dztwa bgdzieposiadal.rodki
finansowe.-_stwierdzil4
2e urzqd Gminy
sklada wnioski i stararie " i'"vrt*i"
;;;;ffi
mo2riwvch
dotacji.podkrl!;firaraz
jeszs'ze'2e ze Srodk6wumjnycl
ni. -n-Jo?tiioici
skorzystaniui doprutna drogi
dojazdowedo grunt6w rolrJrr. oopruty
-"^"'"ory-ad
na drogi gminne tylko w
przTpadkugdy drogi te maiq maczenie."gioJr"
on..
trzeba uzasadnii,2e drogajest
waina. powiedziala, Le byty problemy
,;l;;;d"r"*em,
2e droga w miejscowo.ci
Siemysl6wjest drogqstrategi:lq p.o;udri
iJ"r"rii'o*
rn*"stycyjnych.
- Radny Jaroslawtr'azniowski
rr""i"i"oriJ, t" o-'*"runiu
grunt6w moina wykonai
drogEdojazdowqdo grunt6w. zapylal,
"ry' poa;it"
s4
dzialania
r--Jr-'
w sprawie scalania
gruntoww miejscowo5ci
Wielolpka.
odpowiedzi udzielila DagmaraBak, kt6ra poinformowal4
2e scaraniegrunt6wrealizuje
starostadanegopowiatu, w przypadku
cLiny oomaszowice,starosta Namyslowski.
Poinformowala,2e wlascicieregiii"to.tl
it"ri*vi*;e
chgi przeprowadzeniascalenia
grunt6w.Aby zadaniezostaloprzewia"iun"-io
iJizacji, wladcicieregrunt6wmusz4
wystqpii z takim wnioskiemdo Starostwa
- Sohyswsi Grgbosz6w
Jansobaspowiedzial,2e w D4browieprzeprowadzono
scalanie
grunt6q

gdy2bvro
bardzo
du2e
roza.obni"ni"'Ji"i.t.
i"a"rpr"ytiia r*"!. ffi
miat t2 ha w 13 dzialkach.,poproril
by-;ryr;;;
iiu.ry

*.0,y

p.ryuupili do ,,Odnowywsi,,
udostgpnid
informacieo mozliwl.ci *r;fifi#;;ania
roan-gminyz fundusryunijnych.
Kierownik Referatrioreanizadnegg'r sil;";;aterskich
poinformowala,ze na
najbli2srymspotkaniuruf,sesjin"a/c.iry,
r"int!i'ro**i sohysiotrzymaiqinformacjp
natematmo2liwo5ciwspolfinansowania
zd; gminy" r*ouszy unijnych.
Radnl J6zef
poprosil
o
omowieriie--n1Jri*os"iskorzystaniaze srodk6w
.walas
w; ramachpoddzialania
3.1.2- drogi lokalnenpo wo 2007,-2013.
powiedzial,2ejego

;:#:ffi.fl."h

srodk6w
mozna
ikorzvstai
na robotvbudowrane-Joi.-**
* ,r,n

OdpowiedziudzielilaOu811l "*:

kt6rapowiedziala,
2e.Srodki
te dot.dr6g,kt6remaj4

z. .inytu,a.Ofgminnych
IiT
9"*l gminnej._poinformowala,
_r:a".i. ,?i ,".ro*i.
mternetowej
urzgdu

Gminy i na.stanowiskup.u"y u}-u Romana
G a. stwierdzila,2e
wniosekpowinienby6 skradanyjesli p.t
nlose1
ie bgdzieonrozpatrzony
.i".,
pozytylvnie,
-alt*1rlntu";i
poniewa2 sporzqdzeniewniosiu *ivi
rG ,' tolou-i
wykonania

w wvsoko.ci
okolo20fvs.zlofch.roinrormoiala'i"

aor"utoiilil ripo ""iilr"**"
jest drogaw GrEboszowie,
;;;"';"
ma szarrsQreatizacjidlatego,
ze
jest drog4 dojazdow4do [::l:.ilil.
boiska sportowego,otaczapark w kt6rym jest
mn6stwo
zabytk6w'Poinformowala'
ze minimalna*uioie ;i;i^musi
wynosi6600tys. zrotych.
Zauwu,yla,ite zamieszczone.
opisy dzialarinfO ni" ,a *err;q obecnieobowi4zuiqc4
teraz

druga'.poiniori,r"*"r",
2"-*--"LlL!

znlldujesieaktuarnv
::y]ry
r"1a
ramowy
narmonogram
naboruwniosk6ww ramachRpO WO ZOOI_
Zbti
przylpty
p;u-i*aa
wojew6d.ztwa
o-polskiegow dniu r l -*." zooa;. itt-f"rmui4cy
o
terminach
nabor6wna
poszczeg6lnedzialania. poinformowala,
Ze p;enuiry_nab6r dotyczqcy transportu,
infrastruktura
drogowa,drogi Jokalne;";p;i"
,i;;1d
--' "' koniec biei4cegoroku, drugi
podkoniec2009r.. trzecipodkoniecroku
201l.
- RadnyJaroslawl-ainiowski
zapytarcry drogaw strzelcachna Szerokiejwsi
mo2esip

zakwalifikowai do finansowaniaz RpO.
odpowiedzi udzielila Dagmara-Bak, kt6ra powiedziara,ze jej
zdaniemprojekt ten nie
mialby szanspowodzenia.poinformowala,zi sqeksperci,
rtotycrr .ore:;rt'o;;; -d*iu.
zapytalajaki wptyw ma ta
naront6j w;je;;dztwa oporskiego.poinformowala,
2eIJrzqdp_lanuje
jej remont,{oga
alewe wlasnynizakresie.
- Radny Jaroslaw trazniowski powiedzial,
- ze mozezamiast
-por""o"ni",
wlasnych
pieniEdzynale2y skorzysta6ze srodk6w po"uuua""to*ych inwestowania
i wykonai
naprawgprzepust6w.
- OdpowiedziudzielilaDTTT1 Suk,kt6ra
powiedzial
aoLe poszerzenie
tej drogi niejest
mozliweze wzglsduna btiskosi.prywatnych
dziatek.S;i;;il4
;;_#
Je ?i-"e, i,
wydaiqcpieniqdzena wykonanie dokumentacjitej drogi,
"i" ;"jdri; d" l"j ."ai_":i.
Powiedziala,2e naleto szukaf
ktge ,riui4 ,r*r9 realizacji. Stwierdzila,2e
groj_ekt6w,
Gminagl6wniebpdzie korzysu3,'r.g.u-u R";;jr
obszar6wwiejskich tzw. pRow,
szczeg6lniez dzialafi dot.
p.g*u
.,,Odnowywst' (Swietlici, zabytki,,k*";i;t;;;
'IEADER". Poinformowala,
2e srodki , F*dus"u sp6jnoici &ai'pi"
i^n
nu
kanalizacjg.
Gloszabralw6jt Gminy ZenonKotarski,kt6ry poinformowar,2e
w okresieostatnichlat
wy.konanoszefi dr6g (trzy.w Domaszo*icaci,:eanq* Strzeicach,
jednqwe Wochach
i.jeanl y Zalesiu).powiedzial,ze uzyskanesioaki'z program6w
to kwota r.g00.000
zlotych.zatwu\|,2e wniosekd3trczalvscalaniagnrnt6w pnezgming
byr
zlozonyjako
pierwszyi jest sprawqaktualn4.poprosiisoltys6wiri
wi"toigt u, zofi;6wk;;;;a
wies
o poinformowanie
mieszkaric6w
o korzydciach,
kt6raodniosqw .rr*riir*i"ir" !.-ro*.
Ad.9
Informacjpz dzialalnoscioirodka
snolecznejw Domaszowicach
zail phhocze
fgrno.cr^
2007r przedstawilaHelenaMarszalek
_informacjawlahczeniu.
- RadnyJaroslawtrazniowski zapytal
w6jta Giriny zenona iotarskiego jak wygl4da
s1'tuacja
szpitalaw Namyslowie.
W6jt Gminy ZenonKotarski powie4zial,Ze sytuacjaszpitala
w Namyslowiejest
trudna
","fu"
i zbli20na do sytuacji wiglszosci szpitari'* iioir&,
nie jest j"d"J
u.
szpital przyjal pacjent6wz innych wojew6&nv
L"..1f."-:ylt, Le powiedzial,
o"rr"srisii"g",
t.
wielkopolskiego.
z9 pn dyrektor-trukaiviecki ,i.' J".-- ,rfior"*i
w Namyslowie zapraci' g70 tysigcy zlotych tlumaczQc
sip tym, iz szpita piwinien
przyi4i pacjent6w z pozaterenutylko w pizypadku
zagro2enia
2ycia. poinform ow,i.,Le
szpitalnie ma dfugu. Nadmienil, ze w p;h;; nie ma dobregopomyslu
na ro'"tiqzantie
problem6wfunkcjonowaniasfuzby zdrowia. podkreSlil,
z"1u "rr*ili ;"";
;. -"
zagroLentazamknigciaszpitala.
- RadnyJaroslawLalniowski powiedzial,
Le dziwi go fakt, 2e rekave wywalczyli sobie
podwyzkia dlapielggniarek
podwy2ekniema.
9dp"*1"*i udzielil W6jt Gminy ZenonKotarski,kt6ry powiedzial,Le wingza to,ze
pielpgniarki
nie otrzymalypodwyzkizrzucasigna jyrektor6wszpitali.

Ad.10.
Podjpcieuchwalw sprawie:
1) zmianyu**uty Rady Gminy DomaszowiceNr
XIIV6g/07 z dnia2g grudnia2007r.
w sprawieuchwaleniabud2etugminy Domaszowice
na Z00grok.

Rady gzy.potwial, 2e projekt uchwaly byl om6wiony
lj""yg{.re9y
na
K3misjachstatychRadyGminyw dniu lg -*.u ZOOS
,.
J6zefWalaspoprosilo po.ro*ne om6wienieprojeku
:R?d1ny
uchwaly.
rojett uchwalyom6wilaZofia'Zbroszczyk.
f
Do przedstawionegoprojektu uchwaly
iyt*i" zadal Radny J6zef walas, kt6ry
yyVtal cWm sqspowodowane
zmianyw budzecie.
odpowiedzi udzielila Zofia Zbroszc.yk,kt6rapowiedzial4
2e nr,,ury w budzecie
nastqpityw skutekostatecznego
rozliczeniakwoty subwencjiog6lnejdla Gminyna
2008.r' orazpodpisanejumowyz Agenci4NieruchomoSci
Rornejna remontdrogi
dochody
bud2etu
o
:iS.+A: tj. subwencjgo5wiatow4o kwotp_
1ylel.^r?olo
214.483zl na droggw Zalesiuo\rote
kwotE104.000ir zmnieiszenie
dochod6wbudzetu
o kwotg 70 zlotych- kwota zmniejszeniadotyczyaotaqi
na ,ttuuiir*3e ,pirO*
*y9ol?lh: nastgpniezmniejszeniewydatk6w o kwotg
ZIA.VO a ti.-iO aoty"n
w dziale 751, w dziale g0r - 39.300 zrotychoraz
w dziare92r - 337.500zI
w zwiqTku z tym, i2
roku
bieiqcym
nie bgdzie roqoczgta l.r*"rry..iu
-w
w m-iejscowosci
Siemysl6w.po przeprowadzonych
zwigkszeniach
dochod6woraz
zmniejsze_niach
wydatk6w,zwigkszonowyautli budzitu " t*"te
iss.igl, ""
poszczeg6lnychdzialach-na wyda&i bie?qceo
kwotg 639.2g3zl o,*z wydatki
majqtkoweo kwotg56.000zlotvch
Po om6wionymprojekcie ucirwaty przewodnicz4cy
zarz4dzirpiEciominutow4
przerwg.
Po przerwiedo przedstawionego
projektuuchwaty
- Radny J6zef Walas zapytal.ile pieniqdry pytania zadawali:
sig na podwyzki dla
iii^*"u
pracownik6w
urzpdu,a ile na odprawypracownicze.
odpowiedzi udzielila zofia Zbrosziryrrekt6ra poinform
owala,ze na podstawie
projektu.
dotyczqcym
wynagrodzeri
pracownik6w samorz4dowych
Yur"y
przesunpla
srodki frnansowg,by * chwili wejsciaustawyw irycie yzeprowad,.|
podwyzki dla pracownik6w samorzqdo*y.tt.
rowie&ia4 z"'nu-oJpru*y
emerytalne
przewidujesiqkwotg29 tysigcyA.
- Radny J6zef Walas p?yi9&i"l:
z. oap.u*y pracownikom odchodz4cymna
emerytur€ sig nale2q. Stwierdzil, ze i
iego analiry wynika
z.__[ira.,,,
-remontu
przeprowadzeniainwestycji y gminie (uuao*y
di6g,
J*ilui"y
w.Siemyslowie) przeprowadza,
siqpoawyzkgdla pracownik6w.powiedzial, ze jego
zdaniemna,lelalonapisa6,_o
ile przewidujesigprocentowywzrostplac.
Glos zabralw6jt Gminy Zenon.Kotarski,ktiry poinformowal,
zJ ruLavczlowiek
za swoiq pracp chce otrzymat,godziwie wynagrodzeni.
np. .otnit --rr"oi.

pto.fob: r6wnie2 pracownik samorz4dowyoczekuje
naleinej mu
podwy:zki.Poinformowal,ze^przewidywmairzezminlstrapoa*yrr.a z ustawy
* p-i"t"i.
wynosi6ma od 400 do 500 zrorych.wysotose podwyzki
au por"."l"golny.t
pracownik6w uzaleiniona bgdzie od pireprowudzonych
w .&u zooT o""n
pracownik6w i posiadanychsrodk6w_finansowych.wstgpnie
,upt*o*"nu j"rt
w wysokosciokolo 5%o.przypomnial,ze na Komisjurtr'stuty"ti
i"ay-c^iny
wyjasnial'i2 nab6t wniosk6wna remontswietlicy w miejscowosci
siemysl6w
rozpoczniesip w kwietniu natomiastroryoczgcieremontumo2liwe
bgdziedopiero
w listopadzieze wzglpduna nadchodz4cqzimg.
Dlategow roku fi."q"yl-fi.-ror"
bed"i.
wykonanyfylko projekt, a w 2009roku remont.powiidzial, ze
srodd
prze''*czone,zostaly gl6wnie na kanalizacjp.stwierdzil,
in urz4d Gminy przy
posiadanymbudzecie8.210.4s7,00zlotych-nie jest w
rt*r. pL" u."ye
inwestycjewigcej niZ 900.000,00aotyin. powiedzial,ze Srodkiprooru"^n"nu
w tym roku na kanalizacjgt9 kwgta 600 fysigcy zlotych,*ip.,ru?ogi-mo2na
przemaczy(zaledwie300tysigcyAotych.
J6zef walas podzigkowalw6jtowi za wyjasnienie.Stwierdzil, 2e takie
\*14y
rozbiciepowinnoznajdowadsig w zarqcznikudo uchwaty. Zapytarskqd
w;q sig
SrodkifinansowenapodwyZkidlanauczycieli.
odpowiedzi udzielila zofia Zbroszizyk, kt(ra poinformowal
4 2e zostara
zwigkszonasubwencjaoswiatowado kwoty zt+ tyiip"y o.- otoio
zoo tyrig.y
r
przesunigto
znienearizowanej
inwestycjiwmiejscowosci
Siemysl6w.
Chrzanowski zapytat kto jest przewidziany do nagrody
;."1:gl
llbin
euszoweJ.
Juo
odpowiedzi udzielila Mariola czochdr, kt6ra powiedziar4 Le
do nagrody
jubileuszowejprzewidzianajestpani RenataKopkai
Maria Zamorowska.
Uchwalgpoddanoglosowaniu.
W glosowaniu
jaovnymudzialwziglo 12radnych.
_za
_9radnych
-przeciw
-0radnych
- wstrrymalosig - 3 radnych
UchwalaNr XV/83/08 z dnia 27 marca 200g r. zostalapodjgta
wipkszo5ci4
glosr6w.
uchwalyNr XIV76l0gRadyGminyw Domaszowic
achz dnia3rstycznia
J)^uchylenia
2008

r. w sprawie okreslenia.szczeg6lowychwarunk6w przyznawaniai
oplatnodciza
uslugi opiekuricze i specjalistyczni usfugi opiekuricze oraz szczegftowe
warunki
czEdciowego
lub calkowitegozwolnieniaoa opaii trybuich pobierania.
ProjektuchwalyprzedstawilaHelenaMarszalik.
Do przedstawionegoprojekfu uchwaly nie bylo pytari.

Uchwalppoddanoglosowaniu.
W glosowaniujawnym udzial wziplo 12 radnych.
-za
- 12 radnych
- przeciw
-0
- wstrzymalo sig - 0
Uchwala Nr XV/84/08 z dnia 27 marca 200g r. zostala podjpta jednoglo5nie.
])^zrnianvuchwatyNr XVIU1 l2l04 RadyGminyw Domaszowicach
z dnia30 wrzesnia
2004 r. w sprawieokresleniaszczeg6lowych*r.rnko* prryznawania
i odplatrodciza
uslugi opiekuricze i socjalistyczne usfugi opiekuricze oraz
szczegrowe wanrnki
czg5ciowego
lub calkowitegozwolnieniaod optaii tryUuich pobierania.ProjektuchwalyprzedstawilaHelenaMarslalek.'
Do.przedstawionegoprojektu uchwaly nie bylo pytari.
Uchwalgpoddanoglosowaniu.
W glosowaniujunv.rymu&ial wziglo 12 radnych.

-za
- 12radnych
- przeciw
- 0
- wstrzymalosip - 0

UchwalaNr XV/85/08z dnia27 marca200gr. zostalapodjgtajednogloSnie.
Ad.l1
odpowiedzi na zlolone interpelacjeudzielil ZenonKotarski, kt6ry
powiedziar,2e
drogado le5niczowkiw Grpboszowie
na dzieridzisiejsrynie jej ir"eiAirrrrq.
Poinformowal'ze na rgce.przewodnicz4.cego
Rady zostanqprzekazane
informacje
dot.sprawzawartychwinterpelacjipanaRianego'ct'zanowstiego.
po*i"Jia, ze
telefon kom6rkowy jest jeden w .Jrzpdziei ia go on. Zauw-uiryl,
2e pofrzeba
kupienia telefonu kom6rkowego wynikla * "ria7t, , p.uioa"i,^r:r,
kt6re
nawiedzilynaszkraj w latachubiegtych.poinformowal ze ryizan
r*o"rroao*y
,
-gminy
to kwota okolo 200 ztoty_ch
(300 km), na inne *Vj*di poza teren
wystawianesq delegacje.powiedzial, Ze zakupiony ,u-orhOd
slu2bowy sluzy
r6wnje_z do wyjazd6w sfu2bowych. poinformowal, ze
w sf.a*iJ Orogi
m]eisgoworici
wielolpka
bgdzie
wyslane
pismo do starostyNuriyrto*rti.go.
1r
Powiedzial,
2ew dniu29 lutegobr. odiylo sipw szkolepodst#owej * st J.u.r,
spotkanie z rodztcami uczni6w uizgszcz-alqcychdo tej
*rt"oty.- noa"i..
wnioskowaliby szkola zostala,dlategopodigio-decyzjg
o pizostawilniuiztoty
w Strzelcach.
Poinformowal
, ze w zwiqzkuzpozostawiiniemsztoty roarta*o*";
w Strzelcachw miejscowoS:l
zadneinwestycje.
l"j.t" bpdq przeprowadzone
Powiedzial,
ze na Komisjachstatych
RadyGminy,kt6reodbytysrpra marcazooa

l0

r' ustalonezostalo, 2e na nastgpneposiedzenieKomisji
Statych zostanie
zaproszonyZarz4d Stowarzyszeni2LVS, by odpowiedzi"ena pyt*iu
-finansowych
Radnych.
Poinformowal, ze jesli starczy srodk6w
to r6wniarka zostanie
wypoiryczona i niekt6re drogi wyr6wnane. powildzial 2e 9
kwietnia br.
,
Urzgdzie Gminy odbgdzie sig spotkaniez przedstawicielami
1
Koncemu
"EnergiaPro"w sprawiemodernizacjioswietleniadrolowego,r.toreugLie poregae
na wymianielamprtgciowycl
ry l*npy "n.rgoorrr"9dne. ioinformowal, zJ syrena
straZacka
w miejscowoSci
Dziedzicezostanienaprawiona.
Glos zabral Przewodnicz4cy
fg1r:i .Rewizyjnej Jaroslaw tr_azniowski,kt6ry
poinformowal,2ew planie Komisji
Rewiryinej w liitopa&ie 1nuwrriorek-naarrego
Albina chrzanowskiego)iest zaplanowanatontota deLgacji
i rtiazdow
slu2bowych.
Ld.t2
Wolnewnioskizglosili:
- Radny Jaroslawtra2niowski powiedzial, pani
ze
trukaszewiczchce wykupi6
mieszkanie.
czy
w
zwiqzku
z wykupem nast4pi rozrqczniecentralnego
Vupyt"t
ogrzewania.Stwierdzil,2ewptynEloby to na oszczpdnoiciSzk;ry, gdy2
w czasie
weekend6rv
i ferii nie bylo by potrzebypalenia
w piecu.
odpowiedziudzielilw6jt GminyzenonKotarski,rtory powiedzial,zejesli
nast4pi
wykupto Gminabgdziedqry6do rozdzieleniaogrzewania.
- soltys wsi StrzelceAnna Bodzioch powiedzial4
2e w "*i4zk, z zamiarcm
likwidacji Szkoty Podstawowej.w
-strzilcach byl zaproszonyredaktor z gazety
-Trybunaopolska". Po rozmowiez kilkoma
mieszkancami
napisalartykul w'NTo.
Powiedziala,2e informacje_
jakie zamiescils4 nieprawdzii'" i po"iz.:e." ah
mieszkaric6w
wsi Strzelce.stwierdzila,ze tak przedsiawione
hrormu"leii"no.;q
zabol.aly,a
podstawowa
informacja,
izizkola
,w,szczeg6lno6ci
;"rt j.ayr,y_
osrodkiemkultury na wsi. powiedziala,2e jest rzeczq nat.xarnL
2e jako
mieszkanka Strzelec trig chce zamknipcia szkoty, ul" "i" igud^
sig
ze stwierdzeniem,2e
szkoratojedynyosrodekkulturywe wsi. poinformowar4ze
we wsi dziala:
-Zesp6lludowy,,Tpcza',prowadzonyprznzp.MarkaMatysik4
- ,,!cfolal' prowadzonaprzez
p. MariolpCzoch6rip. GrzegorzaMazepkg,
- Ochotnicza
Stra2Po2ama,
- Dnuynapilkino2nej.
zgvvtala czy wymienionedziaraiqceosrodkinie s4przejawem kultury, a przecie|
nie dzialai4w Szkole.Stwierdzil42eudzieloneiniormacjedo prasypowinny
uye
rzetelnei prawdziwe,a nie oczerniai4cei niwecz4cepracginnych mieszkanc6w.
Powiedzial42eosoba,kt6ra zaprosilaredaktorapowlnnaaotonae.rut**t
prury
(mo2eby6 w lokalnej gazecietj. w Informatorie gminnym na pierwszej
stronie)
ll

przeprosini sprostowari.
blgdniepodanychinformacji. poprosilaaby RadnyAlbin
Chrzanowskipodpisalrie p.o9zaniesrLzonymsprostowaniem jak
tak
pJpsat sig
pod apelem,kt6ry skierowaldo mieszkaric6wStrzelec.
Panisohysotrrqala oklaskiod obecnychna sesji.
- Sottys
-wsi siemysl6w stanislaw wesotowsti podzigkowalw6jtowi Gminy
ZenonowiKotarskiemuza nowe tablice informacyjne,t<tire
zostaty-i,aiontowane
we wsiach. Stwierdzil,
byry
one
potrze'bn
e gdyz r6inych informacji
-ze
i obwieszczerijest
bardzoduZo.
- Radny Albin chrzanowski powiedziar,
ze nie mial wplywu na zanieszczon4
informacjp w prasie. stwierdzil, ze redaktor roznu,wiar
z wieloma rodzicami,
w tym r6wnie2 z nim, ale nie. wszystkie wypowiedzi
zamiescil *- p*ri".
Poinformowal,2e sprawqwazn4byla irlotu, *iuao,n" j"rr,;;';;'nu'*ri
i*.
jeszczegrlodki kultury. powiedzial,ze ran wojt
w sprawieszkoty'nie do korica
powiedzialprawdp dlatego,,2e IJn4d rum ornycofal
dokumenty'z-furatorium
w sprayie likwidacji szkoly. Zauwuiryl, 2e nie bylo torrr.rtt""ji
spolecznel
z mieszkaricami
strzelec-odbyla sig konsultacjaz mieszkaricami
mielicowosci
Grpboszow.Stwierdzil, ze
prawo pisa6 o ivyjasnienieponiew:u2od urzgdu
.ma
cigzkojest otrr.*ac odpowiedzina
prania. powiedziatze oi"v^i*yjaJnieni"
dalecego nie zadawala,
jestniepelnei wymijai4cenie mazapisu,z" i,zrri
"upirue
zainlenielub sig odwola6.powiedzial
, Le toa"ic"jak r6wniez*rryr"y "u."ni "u
sesji (dyr. Szk6l, soitysi), widzieri jak on star a pan p."#*iii"ray
"i.
przer:ywajqcczytal uchwalp. Zapytaljak mo2nabylo nie
awuiryta-iii.
_u
piecz4tkiprawnika i thtrnaczy', ze projekt uc'waty Uyt **rit;il;;
poprosit
by obecniwzigli ten fakt pod rozwagg.zwr6cil uwagpprzewodniczqcemu
Rady,2e
powinno byt, zeby "rytae A"y projekt-od t"go, fcOry
$ 1:
tyi.-O*y.
Powiedzial,irc na przyczynytakiego matacziniasprawy.Radny
zwr6cil sig do
w6jta stwierdzaiqc,
Lenie mapotrzebystosowania
tuti.ir'*yti"g6*, gaytp"ri"d"
on wigkszoS6
w Radzie.
Przewodnicz4cy Rady poinformowal, 2e pracownik urzgdu,
kt6.y jest
odpowiedzialnyza, prowadzenieRady Gminy za zaistnial4pomylkg'zostal
upomniany.Powiedzial,ze sprawapomylki byrajuz nnar<rotnie'wyjll"iLu"
a"
Radnyuparciedo niej wraca.lodkresliljesz"i" ,ul zenie mapotrzeuv
,r"r"**i"
wybieg6wo kt6rychm6wi wci44RadnaAlbinChrzanowski,liczbylitopomylka
niedopatrzeni
e, ze stronypracownika.
-_DyrektorZespoluGimnazjalno- Szkolnego
pani Bozena
w Domaszowicach
Hendrysiak poinformowal4 ze ostatnio uciestniczyla w naradzie
Jy."ti.o*
z calegopowiatu namyslowskiegow sprawieot'warcianowego
tur.n'u
t.yt"go
w Namyslowie.powiedzial42e powstajetam plywalniaotffiska
"
iptJ"r"
rekreacyjnym.poinformowala, ze szkoryw Nilyslowi. p.""*iau3a-tofiJ*i.
z ptywalni w ramachlekcji w-f, szkoryz terenuie2 bgdqmiary
taii moziiwose.
t2

Powiedzial42e uczestnictw.o
grupy 60-cio osobowejw zajpciachna basenie
lgszuje 400 zlorych. .poinformowala,2e wsp6lni. , fanii On"lror Albin4
Kotarskqwyliczylyiz wyjazddla 300_ ru dziecimiesipcznie
*y;;ff;A;
e2.700
iloy{.
sig
z
prodb4
do
Radnych
by znaleiiono Sroati nnanso*e na
.Zwr6cila
dzieci(z wszystkichszkol)na basin w ramachgodzinw-f. powiedziala"
)yj4
2e
bylo by to z korzySci4dla dzieci, naucryly by siq plyria6 i ni"
"iagneio by i.h ao
korzystaniaze staw6w w kt6rych pry*-i. jest niebezpie.^J
i'zabionione.
Poinformowala,
2etermin.skladania
oikiaracji&."r, naszedziecibpd4korzysta6
zplywalniw ramachlekcji w-fjest *yoru"rony do l0 kwietnia
br.
Glos zabralaKierownik.9fo9&l pomocy SpolecznejHelena
Marszalek,kt6ra
pohformowala, ze osrodekplaci miesigcznii za doirywianie
i zasilek .oLi*y
i wszystkiedodatki nalente.zqftufu ustawy.powiedziala,ze
nie bylo by trageaia
aby rodziceza wyjazddzieckasamizafiacili. stwierdzil4 2e s4
rodziny,ttJre stae
na oplaceniewyjazd6w, dlatego sytuacja finansowa rodziny po*in
ru bye tu
uwzglgdniona,
bo niedlugo
do
tegl,
2e
wszystko
sip doiuje.ziiiwu,
z"
pracownik6wrozlicza sig z {ojdzie
kazdejdelegacjiz kazdegowyjaza,tz tJi.i
6o-":
-zl-o16wki"' dlatego nareiry n6imi.o*u6- doplaty w zale2nosci od dochod6w
rodziny. Stwierdzil4 Le rodzny korzystajqceL r6inych zasilk6w
otzymuj4
calkiemdobrapensjg.
- Soltrs wsi Grgbosz6wJan sobaspoinformowal,
2e w Grgboszowie
odbyrosip
spotkanie
rodzic6wdzieciuczgszczai4cychdo
Szkolyw strzelcach.Strvierdzil,2e
j:d:r....od1i: "_h9hlty jego dzieckocirodzilodo
Szkotyw Strzelcachpozostali
chcieliby ich dziecichodzilydo Domaszowic.
- s9t{r wsi strzelcepowiedziala"2e otrrymara
dwie tabliceinformacyjneale ze
wlgtgAu dy lan starejtablicypotrzebnu
byluby3"r""zejedna.
T
- RadnyAlbin
chrzanowskipowiedziar,zepizewodtti.rqry Ruay m6wi nieprawdg
poniewazon nie m6wi kitka razy w jednejsprawie,zglosit
interperu.;fi oJ""r.ui"
odpowie&i poniewaZdl ^ sip-nalezy. powiedlal, ze
leiti "'" *V.tepr:.
w obronieszkolywalczyo ich etaty,o zatrudnieniepracownik6w
to r6wnolaczne
jest' 2e w obronienaucrycieli,a nie przeciwko
nim. poinformowai,;;;
,""
zaryia.' ani potrzebyzarrieszczeniawgazecieprzeprosin.ZapytarczSrpaniiortys
wsi Anna Bo&ioch nie zauwuiryra,irc-panwiijt w prasiem6wil
.os in".go nz
w informacjido rodzic6wi na spotkaniu
z rodzic"ami.
- Solt1rwsi Strzelcepowiedzial42e nie interesowala
si9 wypowiedziqW6jta bo
on.odpowiadaza swoiq wypowiedZ.Stwier&ila, ze interesu;e
iq miejs;;oSe
y ktgrej jest soltysem.Powiedziala,Zeby osobakt6ra zaprosiia'reajctoraao
Strzelec_dopilnowala
by zamie.szczone
informacjebyly rzeteinei p.u*ari*f
s-zyl.<anuiecg
pracpinnych olt\)t z,auwaiala,zejesli siqnie crrceudziela6w 1rri"
swojej
miejscowosci
atylko drqiryl,fiak komik w arzewie;to takiezachowanie
iestnie na
mleJscu.

l3

- RadnyAlbin Chrzanowskipowie&ial,2e
dla wsi udzielasig od dawnai ze
swoichpieniEdzy.Zauwt|yr, 2e nie zyczy souietakictr
uwag. poinform owar,i-e
Pani Dyrektor ze szkoly podstawowejpolkowski^
w
;.
"ir4- i" nuooy
spowodowalinterwencjginspektoraoSwiaty.
- Dyrektor Szkoty podstawowej.Elzbieta
Idzi powiedziar42e nie miala miejsca
rozmowao kt6rej m6wi RadnyAlbin Chrzanowski.
Gloszabralw6jt Gminy Dornaszowice
ZenonKotarski,kt6ry powiedzial,dlaczego
Radny wciqp opowiadanieprawdpi m6wi4c
igzykiem Radnego ci*gle mataczy.
Poinformowal,ze wszyscyzar6wnot"q$o. g-.fr,
kuratorjak i rodziceotrrymari
te samqinformacjpan., 2e_zostara
podjptau.t*utu " --i*r.
rit*iJ.iis"mry
w strzelcach'poprosil,bq Radnrnie mow'o sprawach
co ao tto.yci JJposiada
rzetelnych.rlformacji,jak np., 2e wycofane zostafu
dokumenty'; k*":;"..
Zapytal jaki zwiqzek z tematemspotkaniaw szkore
dot. likwidacji szkoty
w strzelcach miala wypowiedz dadnego m6wi4ca
o prowadzeni'uiunaru
w urzgdzie' stwierdzil, 2e wielokrotnie sim zwracai
u*ug*^ uy o*uy, rco.. ,ig
pojawily w budynkuUrzgdugo opuScily.Lecz cojatiS
cis i.:"Gi,Ji
**i
i procedersig powtarza.powiidziat,
fui.t,
iz
R"d.;";;iJiy-:.arn
1e'dziwi eo
ci4gle
kopal
i
dezorganizowal
pracg.
:-lyl.k
W dalszejkolejnoSciglos.zabral przewojniczqcyRady,
kt6ry powiedzial,2e
przeryw-alwypowiedzgdy byla ona nie na temat'(dystur;u
tyru "u t"-uis"toty
w Strzelcach
aPanczytaoprzeprowadzonych
remontach
na piebaniiy.lowieazia,
R"{{ ma ci4gle jakieS .ale', w stosunkudo W6jta p#i
I
:.
Vf*r-f.t.
Przewodniczqcy
poinformowal,Le jegozadaniem
jest to drgczenie
ludzi.
Ad.13
z wyczerpaniemporzqdkuobrad - przewodniczecyRady
Y.r*if$
zakoficzyl
XV sesjgRadyGminyDomaszowice.

Protolalowala:
Mariola Czoch6r
;'l
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