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PROTOKÓŁ  Z  OBRAD 

XXV SESJI  RADY  GMINY  STRZELCE  VI KADENCJI 

odbytych  w  dniu 28 stycznia 2013 roku 

w godz. 10.00 – 12.35 

 

      Obrady sesji Rady Gminy rozpoczęto wysłuchaniem hymnu państwowego. 

P. Przewodniczący powitał przybyłych na sesję radnych, sołtysów, pracowników, p. Wójta 

oraz pracowników Urzędu. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Pana Janusza Oleczka. 

Na podstawie listy obecności stwierdzono obecność 14 radnych (p. Z Furmański przybył 

później, nieobecny: T. Stasiak) w związku z powyższym obrady i podejmowane uchwały są 

prawomocne. Lista obecności radnych stanowi zał. nr 1, lista obecności sołtysów                      

zał. nr 2.Radni otrzymali porządek obrad.  

 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2013-2016 

b) uchwalenia budżetu Gminy Strzelce na 2013 rok 

c) podziału Gminy Strzelce na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i 

siedzib obwodowych komisji wyborczych 

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie  

    międzysesyjnym. 

6. Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

7. Interpelacje i zapytania. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie obrad. 

Za porządkiem obrad zagłosowano następująco: 

za- 13            przeciw – 0                wstrzymało  się od głosowania-0 

 

Ad.2 Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

P. Przewodniczący poinformował, że protokół z poprzedniej sesji był do wglądu w sekretariacie  

Urzędu i zapytał czy są jakieś uwagi do projektu protokołu. 

p. Mordzak zwrócił uwagę, że nie otrzymał części plików, jednak nie zadzwonił, gdyż było to 

w piątek po godzinach pracy urzędu. 

Głosowanie za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji: 

 

za- 11          przeciw – 0                wstrzymało  się od głosowania-2 

 

Ad. 3 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  

P. Przewodniczący poprosił o podawanie kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków. 

Podano kandydatury: 

1) T. Sobczyk 

2) D. Lenartowska 

3) E. Wojtasiak 

  

W/w wyrazili zgodę na pracę w komisji, za składem komisji głosowano następująco:  

za- 13          przeciw – 0                wstrzymało  się od głosowania-0 
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Komisja ze swojego składu na Przewodniczącego wybrała p. D. Lenartowską.  

 

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie: 

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na lata 2013-2016 

p. Skarbnik – 21.01.2013r odbyło się posiedzenie wspólnych Komisji Statutowych, gdzie 

tematem posiedzenia był projekt budżetu i WPF. Otrzymali Państwo projekt uchwały. 

Propozycją było wprowadzenie środków na dokumentację na zadanie polegające na 

przekształceniu budynku w Muchnicach na lokale socjalne. Otrzymaliśmy informacje z 

Urzędu Marszałkowskiego o zmianie podziału środków na Edukacyjne Wrota Regionu gdzie 

w 2013 roku będzie 20% czyli 4350,00 zł a w 2014 80% wkładu własnego czyli 17400,00 zł. 

Przybył p. Furmański. 

Dochody majątkowe zwiększamy o 6 950,00 zł w związku z tym, ze zaczęły wpływać wpłaty 

od osób fizycznych w związku z budową oczyszczalni ścieków. Deficyt i przychody nie 

ulegają zmianie. Do końca marca będziemy zobowiązani zmienić wzór WPF i załącznik 

dotyczący przedsięwzięć zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 

roku. 

p. Karbowska odczytała uchwałę Nr III/12/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie opinii do projektu uchwały 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzelce, która stanowi zał. nr 3 do 

protokołu. 

p. Karbowska odczytała uchwałę Nr III/11/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej 

możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Strzelce, która stanowi zał. nr 4 do 

protokołu. 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce na 

lata 2013-2016 odczytała p. D. Lenartowska przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków. 

Po odczytaniu przystąpiono do głosowania, którego wynik był następujący: 

   

za - 14  przeciw - 0  wstrzymało się – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

b) uchwalenia budżetu Gminy Strzelce na 2013 rok 

p. Karbowska odczytała uchwałę Nr III/10/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu 

budżetu Gminy Strzelce na 2013 rok, która stanowi zał. nr 6 do protokołu. 

p. Lenartowska odczytała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok. 

p. Pawlikowski – czy przed odczytaniem budżetu nie powinny być odczytane protokoły 

poszczególnych komisji? 

p. Przewodniczący – sądzę, że nie ma takiej potrzeby. 

p. Grabowski poprosił o przedstawienie samej treści dotyczącej inwestycji by sołtysi 

wiedzieli. 

p. Wójt – budowa sieci wodociągowej w Niedrzewiu Drugim, łączne nakłady to 679 345,00zł 

w tym roku przeznaczyliśmy na to zadanie 50 tys. zł, cały czas czekamy na końcową wersję 

dokumentacji technicznej; przebudowa nawierzchni Wola Raciborowska – Klonowiec tam 

będziemy kładli nawierzchnię asfaltową, planowany koszt 400 tys. zł; przebudowę budynku 

po byłej szkole w Muchnicach na mieszkania socjalne, dziś jest 20 tys. zł na wykonanie 

dokumentacji, potem będziemy się zastanawiać jak sfinansować tę inwestycję, bo będziemy 

mieli dokładne kosztorysy; zakup działek w miejscowości Strzelce, te które nie zostały 
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zrealizowane, ale tylko z uwagi na to, że nie były ogłoszone przetargi tj. działka nr 76 za 

kwotę 30 tys. zł i działka nr 2/35 na kwotę 80 tys. zł, działka 2/14 na kwotę 35 tys. zł; 

komputeryzacja urzędu gminy 5 tys. zł.; Edukacyjne Wrota Regionu 21 750,00 zł z tym, że w 

tym roku 4 350,00 zł a dalsza kwota będzie w roku kolejnym; Remont budynku OSP w 

miejscowości Klonowiec Stary 432 747,00 zł i przy tej samej inwestycji termomodernizaja 

budynku OSP w Klonowcu 200 305,00 zł; zakup kserokopiarki SP Strzelce 10 tys. zł; 

oświetlenie uliczne w miejscowościach Marianka, Przyzórz, Wola Raciborowska, Dębina- tu 

dokumentacja, łączna kwota 30 993,65 zł; remont świetlicy wiejskiej w Wieszczycach 

116514,37 zł: Łączne nakłady 2 061 656,01 zł, a na rok budżetowy to kwota  1398 306,01 zł. 

Kwota ta będzie jasna po wszystkich przetargach. Część zadań jest nie ujęta w budżecie, 

ponieważ jesteśmy w trakcie opracowywania, tworzenia koncepcji pomysłów. 

p. Dąbrowski – jak remonty naszych dróg gminnych w miejscowości Marianów? 

p. Wójt – do większego remontu należy środki przesunąć.  

p. Fabianowska – miała być ujęta droga na Nową Wieś. 

p. Wójt jest ona w budżecie gminy ujęta. 

p. Przewodniczący poprosił o odczytanie protokołu komisji budżetu. 

p. Furmański przewodniczący komisji odczytał protokół komisji budżetu. 

 

p. Przewodniczący poprosił o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Strzelce na 2013 rok 

za - 14  przeciw - 0  wstrzymało się – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

p. Wójt podziękował za jednomyślność w poparciu projektu budżetu i wyraził nadzieję na 

zrealizowanie budżetu. 

p. Grabowski zapytał o wnioski i protokoły komisji, czy będzie do nich jakieś odniesienie. 

p. Wójt przypomniał, że zostały zaplanowane środki na dokumentację budynku w 

Muchnicach. Do pozostałych wniosków zamierza odnieś się w I kwartale.  

p. Jankowski przedstawił problem braku chodnika na zakręcie w miejscowości Sójki. 

Zaproponował, aby założyć światła przy przejściu dla pieszych. 

p. Śniecikowski – o światłach nie ma mowy jest to zbyt blisko ronda. Zgłaszaliśmy sprawę 

chodnika GDDKiA w Bocianach i Sójkach jednak oni nie chcą słyszeć o żadnych 

inwestycjach. 

p. Wójt – jeśli chodzi o miejscowość Sójki to gmina dużo poczyniła. Zapewnia oświetlenie, 

aby było bezpieczniej. Jeśli chodzi o chodnik to właścicielem jest GDDKiA i Instytut 

Badawczy Leśnictwa. Nie należy mówić, że gmina nic nie zrobiła, bo gmina zrobiła dużo by 

tam było bezpiecznie. 

p. Grabowski – ja z propozycją. Może trzeba by było wystosować pismo do GDDKiA i 

pozyskać pieniądze to może w ramach tych ścieżek rowerowych zrobić te chodniki, w ten 

sposób poprawić bezpieczeństwo dla tych mieszkańców. Ja myślę, że przy takiej sytuacji 

finansowej dobrej, w jakiej jest gmina może jakieś pieniądze by p. Wójt tutaj postarał się 

wygospodarować na to. Sytuacja nie jest zła bo jest tylko 26% zadłużenia. Postarać się o 

jakieś dofinansowanie, opisać tą całą sytuację do GDDKiA , spotkać się z Prezesem Hodowli 

Roślin  o udostępnienie jakiegoś paska ziemi na te ścieżki i coś z tym zrobić.  

p. Wójt – przy prawie całej 60 nie ma możliwości budowania ścieżek rowerowych ze względu 

na ograniczenia pasa drogowego. 

p. Grabowski – może Instytut by tu przychylnie popatrzył na to. 

p. Pawlikowski – z Instytutem jeśli się chce dogadać to się dogada jak było przykładowo 

poszerzenie działki na rozbudowę Gimnazjum i sali gimnastycznej. Odnośnie Sójek, 
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Aleksandrowi i Bocian to trzeba wysłać jakieś poważne pismo do GDDKiA, bo tam jest 

bardzo duże zagrożenie. Teraz jechałem i tam jest dużo śniegu, odśnieża to Generalna 

Dyrekcja, ale w naszym interesie są nasi obywatele, może by w nocy przepchnąć ten śnieg. 

p. Przewodniczący – może warto postawić znak, ci co jeżdżą rowerami sami stwarzają 

zagrożenie. 

p. Pawlikowski – przeważnie teraz rowerzyści są bardzo dobrze oznakowani. 

p. Pawlikowski opisał sytuację przejścia na zakręcie w Sójkach i zagrożenie jakie to stwarza 

dla pieszych. 

p. Grabowski – nie posiadamy wiedzy na dzień dzisiejszy i bez tej wiedzy nie mamy co 

dyskutować. Należy wystosować pismo do GDDKiA, opisać sytuacje, jeśli oni nic nie zrobią 

to może by gmina coś zrobiła. 

p. Śniecikowski – w  Sójkach jest od 1 do 1,5 metra różnicy w szerokości, a w Bocianach 

mieszczańscy nie chcą się zgodzić na wykup ziemi. Pismo wystosujemy. Nie pomylę się jeśli 

powiem że środki na tę inwestycje będą kosztowały tyle co nasze wszystkie inwestycje. 

Dyskusja dotycząca wywiezienia śniegu w miejscowości Sójki. 

 

c) podziału Gminy Strzelce na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic 

i siedzib obwodowych komisji wyborczych 

p. Pawlikowski – jest duża rozbieżność 2000 w Strzelcach a 500 w Muchnowie, na drugi rok 

ten problem nam wróci i będziemy emocjonalnie do tego podchodzić. Ja tak to 

przeanalizowałem, wniosek nie wpłynął tylko ja chciałbym to naświetlić: obwód pierwszy 

Aleksandrów Bielawy, Holendry Strzeleckie, Karolew, Zaranna w Strzelcach; obwód drugi 

Długołęka, Kozia Góra, Niedrzaków, Niedrzakówek, Wieszczyce, Zgórze, Strzelce 

Kujawskie, Strzelce, Bociany Sójki-Parcel, Strzelce Kolonia, Wola Raciborowska, Muchnice 

Nowe, Dąbkowice, Marianka, Przyzórz; Siemianów pozostaje tak jak był i czwarty Muchnów, 

Dębina, Sójki, Rejmontów, Muchnice, Janiszew, Marianka. Okręg pierwszy i drugi ja 

proponowałem w Strzelcach. Są tu kontrowersje ilościowo. Dzisiaj dojechać do lokalu 

wyborczego to nie jest problem. 

p. Mordzak – podczas dyskusji nad tymi obwodami głosowania ja użyłem sformułowania, że 

nie należy zmieniać ponieważ są nawyki i przyzwyczajenia ludzi, jedynie takie, które by 

wynikały z potrzeb lokalnych mieszkańców. Są sołtysi niech powiedzą, gdyby któraś z 

miejscowości chciałaby się przenieść do innego obwodu głosowania, bo im jest wygodniej z 

punktu widzenia odległości czy drogi to można ewentualnie wprowadzić. Ustaliliśmy, że nie 

zmieniamy chyba, że będzie taka potrzeba społeczeństwa. 

p. Grabowski – p. sołtys zaznaczył, wydaje mi się, że dobrze, żeby Janiszew i Marianów do 

Muchnowa przyłączyć, bo oni jeżdżą do ośrodka zdrowia w Sieniamowie. 

Radni – nie. 

p. Pawlikowski – problem Janiszew i Marianowi to jest problem również Rejmontowa i 

Muchnic, bo to jest jeden okręg wyborczy. 

p. Przewodniczący – okręgów nie można dzielić. 

p. Dąbrowski – przy dzisiejszym systemie tych wszystkich połączeń, to nie jest problem 

p. Zielak – my wcześniej dokonaliśmy podziału gminy na okręgi. W związku z tym, że w 

okręgu Janiszew, Marianów jest Rejmontów i Muchnice wtedy dokonujemy podziału. 

Dyskusja. 

 

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Strzelce na stałe obwody głosowania oraz 

ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych odczytała                      

p. D. Lenartowska przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków. Po odczytaniu przystąpiono 

do głosowania, którego wynik był następujący: 
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za - 14  przeciw - 0  wstrzymało się – 0 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w 

okresie międzysesyjnym. 

p. Przewodniczący – 10 stycznia odbyło się spotkanie mieszkańców wsi Muchnów i Dębina 

na którym osiągnięto kompromis. Pani Garstka na piśmie otrzymała sprawozdanie ze 

spotkania, ale jeszcze się do tego nie odniosła, na spotkaniu była nieobecna. Uczestniczyłem 

w zebraniu Spółki Wodnej 22 stycznia prezesem został Pan Jan Peda, gratulujemy. Składki na 

Spółkę Wodną pozostają na takim samym poziomie 16,00 zł i 6,00 zł nie meliorowane grunty. 

Pojawiła się możliwość meliorowania gruntów jako dotacja indywidualna bądź poprzez 

Spółkę Wodną. 

p. Grabowski – drogę na Zaranne można by odwodnić. 

p. Jędrzejczyk – tam jest melioracja tylko nie odwodniona. 

p. Grabowski – może Spółka Wodna powinna wziąć pod uwagę Zaranne. 

p. Jędrzejczyk – jest tam wyczyszczony rów ale w lesie jest nadal 30 centymetrów. 

p. Peda – jeśli chodzi o środki z UE na melioracje to składamy środki indywidualnie lub przez 

Spółkę Wodną. Tym się zajmuje p. Cieślak, bo on posiada 10 % gruntów. Był w Urzędzie 

Wojewódzkim w Łodzi i ma wnioski. Zwrócimy się do nadleśnictwa w sprawie tego rowu w 

lesie, bo nadleśnictwo nie płaci i sami muszą wyczyścić ten rów. W ubiegłym roku zebrano 

57 tys. zł ze składek a zadania zrobione były za kwotę 120 tys. zł, pozostałe środki pozyskane 

były z zewnątrz. Pan Peda podziękował za otrzymane środki i za pomoc ze strony gminy. 

Poinformował również, że Urząd Wojewódzki daje środki w stosunku do dochodów.. Dużo 

Spółka Wodna traci na tym, iż kilka sołectw nie należy do Spółki. 

p. Przewodniczący – na jakich zasadach Spółka przyjmuje nowych członków?  

p. Peda – ze 100% środków wpłaconych 80 % przeznaczonych jest na naprawy. 

p. Pawlikowski – na poprzedniej sesji czy komisji dowiedzieliśmy się, że jest 60 mln na 

meliorację. Proszę p. Wójta, aby pomógł, żeby jak najszybciej złożyć ten wniosek. 

p. Peda – wnioski można jeszcze składać. P. Wójt powiedział, że pomoże, ale wnioski będzie 

rozstrzygać UE. Rolnik płaci 20 % i ma to rozłożone na 15 lat. 

p. Murawski – w zeszłym roku i dwa lata temu przedstawiciele spółki nie jeździli na zebrania 

wiejskie, mam nadzieję, że teraz to się zmieni. Ludzie nie chętnie patrzyli na spółkę bo nie 

mogli się nic dowiedzieć. 

p. Peda – mam kontakt z sołtysami i jeśli będzie potrzeba to będę na zebraniach i wyjaśnię jak 

działa spółka. Jestem na to gotowy. 

p. Murawski – czy prezes był zapraszany na zebrania do tych sołectw które nie należą do 

spółki? 

Sołtysi – nie. 

 

Ad.6 Sprawozdanie Wójta Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 

p. Wójt – pracownicy pomogą w wypełnianiu wniosków. Spółka Wodna prosiła skromnie o 

dotacje we wkład własny, czekamy na oficjalne stanowisko spółki. Były takie zainteresowania 

by część sołectw przystąpiła do Spółki Wodnej, ale do tego nie doszło. Myślę, że to obawa o 

kolejne opodatkowanie. Mam nadzieję, że teraz będzie inaczej, mamy nowy zarząd. 

Uczestniczę w zebraniach strażackich. Odbyło się zebranie noworoczne w powiecie 

18.01.2013 r. Podpisany został akt notarialny sprzedaży działki w Przyzorzu.  

Sprawozdanie Wójta stanowi zał. nr 9 do protokołu. 

p. Murawski – czy nie można by było zaprosić kogoś z powiatu by się wypowiedział w 

kwestii dróg i ośrodka zdrowia? 
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p. Przewodniczący – byli u nas Starosta i p. Ruciński i była poruszana ta sprawa. 

p. Sobczyk – była rozmowa o środku zdrowia w Siemianowie? 

p. Wójt – nic się nie dzieje, oprócz tego, że ktoś chce ten obiekt przejąć. Napisałem do 

powiatu odpisali, że jeśli się sytuacja zmieni to dopiero wypowiedzą się w tej kwestii. 

p. Grabowski – czy tam coś działa? 

p. Murawski – lekarz przyjmuje kilka godzin dziennie, bo nie spełnia to wymogów 

sanitarnych, ale nie będzie w to inwestował bo się nie opłaca.  

p. Wójt – stanowisko gminy jest takie, aby utrzymywać ten stan jaki jest. Ile godzin 

przyjmuje to nie wiem, ale stan prawny jest zachowany i powiat nie może nam tego odebrać. 

p. Sobczyk – może znaleźć rozwiązane żeby ktoś to przejął. 

p. Grabowski – jeśli p. Skotnicki się wyprowadzi to powiat to sprzeda. 

 

Ad. 7 Interpelacje i zapytania 

p. Pietrkiewicz – czy droga Wola Raciborowska – Sójki będzie robiona, bo już jest 

zniszczona? 

p. Wójt – tylko bieżące remonty. 

p. Sobczyk – ma Pan numer telefonu do powiatu, do osób które są odpowiedzialne za 

ośnieżanie? 

p. Śniecikowski – tak, zgłaszaliśmy i pisaliśmy. 

p. Sobczyk – może by gmina pomogła. 

p. Murawski opowiedział jak dzwonił do powiatu w sprawie odśnieżania i był zbywany. 

Dyskusja na temat odśnieżania dróg powiatowych. 

p. Przewodniczący – była interwencja u p. Ruty. 

p. Grabowski – tak, jest umieszczona w DPS. 

p. Mordzak – chciałbym skorzystać z obecności sołtysów i zadać pytanie panu sołtysowi ze 

spornych terenów. (…) Chciałbym zapytać pana sołtysa niech tutaj wszystkim radnym powie, 

dlaczego takie zamieszanie powstało na Dębinie z tym funduszem sołeckim? Dlaczego było 

trzeba robić ileś zebrań, łamać przepisy? Co spowodowało taką sytuację? 

p. Pałczyński – to było zebranie zwołane na 22 września dotyczące rozdysponowania 

funduszu sołeckiego. Mam protokół z tego zebrania i listę obecności. Obecnych było 29 osób. 

Dębina zaradziła na oświetlenie uliczne w Dębinie, natomiast Muchnów na uzupełnienie 

mebli w świetlicy w Muchnowie i zadaszenie nad drzwiami frontowymi. Nastąpiło 

głosowanie. Za propozycją pierwszą zagłosowało 18 osób za uzupełnieniem świetlicy i 

zadaszenie głosowało 17 osób. Głosowanie było jedno, kto jest za dwoma punktami.  

p. Rutkowski – jak było 29 osób a 35 głosów? 

Dyskusja. 

p. Grabowski – kto ile dał głosów to jest nie ważne. Co się stało z tym protokołem? 

p. Mordzak – dlaczego ten protokół co trzyma Pan w ręku nie dotarł do gminy? 

p. Pałczyński – dlatego, że było zarządzone następne zebranie. 

Radni – przez kogo? 

p. Pałczyński – ja dostałem polecenie przez żonę radngo p. Stasiaka, żeby zwołać zebranie na 

26 i to uczyniłem. 

p. Grabowski – czemu to nie było przekazane do gminy, skoro odbyło się zebranie? Kto te 

dokumenty po zebraniu wziął? 

p. Pałczyński – ja wziąłem. Ja liczyłem, że będzie również ważny ten drugi protokół z tego 

drugiego zebrania. 

p. Mordzak – ale drugiego zebrania Pan nie zwoływał? 

p. Grabowski – tylko na wniosek jakiejś tam pani? 

p. Pałczyński – żona radnego Stasiaka przyjechała. 

p. Grabowski – ale żona radnego Stasiaka nie jest sołtysem i nie zwołuje zebrania. 
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p. Pałczyński – ja nie wiem skąd oni otrzymali tą wiadomość żeby zwołać zebranie, kto to  

polecił. 

p. Mordzak – w tej sytuacji p. Przewodniczący trzeba dotrzymać słowa i sprawę przekazać do 

prokuratury, do wyjaśnienia, bo naprawdę zachodzą tu takie duże oszustwa że to się w głowie 

nie mieści. To nie można w ten sposób, że jeżeli zebranie sołeckie podjęło decyzję, ktoś 

zwołuje drugie. Ktoś niemający ani podstawy prawnej, ani kompetencji do zwoływania 

zebrań. W tej chwili Pan Przewodniczący w swoim sprawozdaniu powiedział, że sprawa 

została załatwiona. Nie, nie została załatwiona. W tej chwili to pachnie sądem. Zadałem 

pytanie temu panu, bo wcześniej prosiłem, żeby zaprosić tego pana na sesję,                                   

p. Przewodniczący załatwiał to, powiedzmy w inny sposób. W tej sytuacji stawiam wniosek o 

dogłębne wyjaśnienie, powołanie komisji i wyjaśnienie tego zjawiska, co tam się stało, bo z 

tego co słyszymy co pan mówi to naprawdę zostało złamane prawo do granic możliwości. A 

my mamy stać na staży prawa. W związku z tym nie możemy sobie pozwolić, żeby takie 

rzeczy działy się na terenie naszej gminy, to jest mój wniosek  p. Przewodniczący. 

p. Pałczyński – czy jest p. Stasiak? 

Radni – nie ma. 

p. Przewodniczący – na zebraniu ustalono, że 4 tys. zł na oświetlenie, 4 tys. na salę i 3,5 tys. 

na drogi. 

p. Mordzak – to nie jest z zebrania sołeckiego. 

p. Pawlikowski – Pan i p. Mordzak zajmujecie się dwoma różnymi sprawami. P. Mordzak 

zajmuje się sprawą z września, która jest najważniejsza, a ta sprawa jest już drugorzędna. 

Problem jest z 22 września a nie ze stycznia. Złamane prawo zostało 26 września i tu jest 

problem. Kto zwołał? Niewiadomo. Dlaczego protokół nie został dostarczony do gminy? 

Rozgraniczmy to. 

p. Pałczyński – 26 żeśmy nie pominęli Dębiny. 

p. Grabowski – nie robi się dwóch zebrań w sprawie jednego funduszu. Jest jedno zebranie 

wiążące. Ile lat jest pan sołtysem? 

Dyskusja. 

p. Przewodniczący – zamykam dyskusję. 

 

Ad. 9. Zakończenie obrad. 

p. Przewodniczacy - w związku z wyczerpaniem porządku obrad XXV sesji Rady Gminy 

Strzelce zamykam obrady sesji.   

 

Protokolant: 

Beata Koronowska 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

/-/ Stanisław Kruglak 

 


