Protokół Nr II/16
z XX sesji Rady Gminy Wąpielsk

odbytcj w dniu 7 marca 2016 roku w godzinach t 0:05-12:30
w Sali Narad Urzędu Gminy w Wąpielsku
obradom przewodniczył Tomasz Czajkowski - Przewodniczący Rady Gminy Wąpielsk.
W Sesji udział brało 13 radnych. Lista obecności stanowi załącznlk nr l do protokołu.
W Sesji brali udział: Wójt Gminy Dariusz Górski. Seketarz Gminy Agnieszka Matyjasik'
Skarbnik Gminy Jolanta Rzeszot. lista obecnościStanowi Załącznik do protokołu.

Ad. 1.
Otwarcie ohradTomasz Czajkowski Przewodniczący Radv otworzył obrady Sesji Rady Gminy. Powitał Wójta
Gminy, Seketarza Gminy, Skarbnika Gminy, Radnych Gminy.
Przewodniczący strł.ierdził.że na 15 radnych ustawowego składu Rady Gminy' zgodnie z listą
obecności w obradach uczestniczy 13 radnych' wobec czego istnieje wymagane quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał.
A{1.2.

Prryjęcie porządku obrad.

Porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z materiałami do poszczególnych punktów obrad.
Tomasz Czajkowski Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni chcieliby wnieśćuwagi bądŹ
propozycje do przedstawionego porządku oblad. Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. Udział w głosowaniu wzięło 13
radnych. W wy'niku głosowania został jednogłośnieprzyj ęty następujący porządek obrad:
l. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Wąpielsk z dnia 11.02.2016r.
4. Podjęcie uchwały zmieniającqj uchwałę budzetową Gminy Wąpielsk za rok2016.
5. Podjęcie uchwały zmieniaj ącej uchwałę r.v sprawie zmiany wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2016-2026 .
6. Sprarł ozdania iintbrmar"je:
a) Wójta Gminy o pracy w okesie między sesjami,
b) Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami,

7.
8.
9.

c) odczytanie pism' które wpłynęłydo Rady Gminy Wąpielsk.

lnterpelacje i zapJtania radnych.
Wolne wnioski iinlormacje.
Zamknięcie sesji.

Ad.3

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

Przerł'odniczący Rady Gminy Zapfoponował. by protokół. któr1' został wyłożonym Radn1'm do
zapoznania został odcz1.tany. Milena Przybyła (protokolant) odcz1'tała protokół z XIX sesji Rady
Gminy Wąpielsk. Przewodniczący Zapy1ał, czy Radni wnoszą uwagi do protokołu?
Radny Henryk SŹeler zwrócił uwagę na brak informacji o zgłoszeniu przez Radnego problemu z
odcz}'tem poboru wody przez mieszkańców.
Wójt Gminy wyjaśniłkwestię, Że teminy przedł!Żają się, bo nastąpiła awaria sprzętu do odczJtu

wody oraz była konieczność zamknięcia roku przez tirmę zewnętrzną. Zaznaczył takŻe. Że są to
proste spra\łY i pracownicy muszą się tego nauczyć, aby takie sytuacje się nie powtarzały. Radny
Henryk Szteler poprosił o wniesienie zmiany w protokole.
Przewodniczący Rady Gminy wniósł także uwagę clotyczącą zapisu fbrmy głosowania nad
zatwierdzeniem rocznych sprawozdań z działalnościza 2015 rok oraz planów pracy stałych komisji
Rady Gminy Wąpielsk na 2016 rok.
Przewodniczący zaznaczył' aby te zmiany wnieśćdo protokołu.
Radny Henryk Szteler zaproponował. aby sesje były nagrywane.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy zarządzlł głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIX sesji
Rady Gmin1 Wąpielsk ze zmianami.
Nad przyjęciem protokołu z XIX sesji Rady Gminy Wąpielsk ze zmianami głosowało 13 radnych,
za przyjęciem plotokołu głosowało l0 radnych, 1 był przeciw, 2 wstrzynało się. Większością
głosów protokół ZoStał przyjęty.

Ad.4

Podjęcie uchwaĘ zmieniającej uchwałę budźetową Gminy Wąpielsk za rok 2016.
Wyjaśnienia w sprawie zmian budżetowych ujętych w projekcie ww. uchwały przedstawiła
Skarbnik Gminy.
Przesunięcia w wydatkach na budowę drogi w Łapinóżku wzrost o 110 tys. zł (z drogi na Bielawki).
Przesunięcia w wydatkach na budowę drogi Wąpielsk-Półwiesk Mały dofinansowanej z FoGR-u
wzrost o 300 tys. zł (z drogi na Bielawki). Przedszkole Samorządowe w Radzikach Dużych 22 tys.
zł (z drogi na Bielawki) oraz monitoring 8 tys. zł. Dla działania droga na Bielawki było 600 tys. zł,
zostało 160 tys. zł.
Radny Henryk Szteler poinformował' Że odbyło się spotkanie Komisji BudŻetu i Finansów, w
którym uczestniczył kierownik WarsŻatów Terapii Zajęciowej ..Nadzieja" w Rypinie
Henryk Siemiątkowski oraz p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Rypinie
mł. insp. Jarosław Nowatkowski. Radny przekazał infbrmację. Że kierownik WTZ zwrócili się z
prośbąo dofinansowanie zakupu samochodu, którym dowożeni Są uczestnicy z terenu całego
powiatu (z terenu gminy Wąpielsk jest 6 uczestników). Radny przekazał również informację o
prośbiePana Komendanta o dofinansowanie zakupu radiow-ozl-t. Zapadła decyzja o przekazaniu
kwoty 4 tys' zł dla WTZ w Rypinie olaz 4 tys. zł dla Policji.
Przewodniczący poprosił o uwzględnienie tych przesunięć.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwala nr X)?90/l6 Rady Gminy Wąpielsk w sprawie zmiany uchwaĘ tludżetowej Gminy
Wąpielsk na rok 2016 została podięta iednogłośnie.

Ad.5

Podjęcie uchwaĘ zmieniającej uchwalę w sprawie zmiany Wie|oletniej Prognory Finansowej
Gminy Wąpielsk na lata 2016-2026.
Treśó uchwałv Rady Gminy Wąpielsk zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2016 _ 2026 przedstawił Przewodniczący Rady
Gminy.
Za przyjęciem ł.rv. uchwały głosowało13 radnych. głosów przeciwnych i wstrzymujących się
nie było.

Uchwała nr XX/91/16 Rady Gminy Wąpielsk w sprawie zmiany uchwaĘ Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2016 - 2026 została podjęta jednogłośnie.

Ad.6

Sprawozdania i informacje:
a) Wójta

Gminy o pracy w okresie między sesjami'

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy poinformował, Że we wniosku o dofinansowanie budowy drogi ŁapinóŹek -ŁapinóŻ
naleŻy sz;,bko odnieśćsię do uwag i przesłać poprawki do Urzędu Marszałkowskiego.
Wójt Gminy poinformował takŻe' Że zakończyły się Walne Zgromadzenta ochotniczych StraŻy
Pożamych z terenu gminy Wąpielsk. odbyło się takze Walne Zgromadzenie Delegatów Gmirrnej
Spółki Wodnej. Spółce udało się uzyskać 20 tys. dotacji zewnętrznej. Kwota ta łącznie ze składkami
członkowskimi pozwoliła na oczyszczenie ok. 3 km rowów melioracyjnych.
Wójt Gminy przekazał także informacj ę. Że 22 lutego została podpisana umowa partnerska z
gminami: Shwilno, Brzuze' osiek i Świeclziebnia oraz ftrmą BYTMET nu ,rrć, realizacji
Projektu ..Liderzy e-rozwoju JST Kuj aw i Pomorza" realizowanego w ramach II Osi Priorl.tetowej.
Realizacja projektu pozwoli na elektroniczny dostęp do opłat lokalnych tj. podatki' śmieci, woda.
Wartośćprojektu wynosi 1 mln zł, z czego dla gminy Wąpielsk 200 tys. zł. Gmina nie ponosi
kosztu finansowego, kosztem ponoszonym przez Gminę jest tylko tlżyczenie pomieszczeń. W
ramach proj ektu będziemy mieli możliwościzakupu sprzętu komputerowego Za kwotę
ok. 20 tys. zł.
W ójt zaznaczył lakże, Że wpłynęływnioski na utylizację azbestu od 22 mieszkańców na kwotę
43 950 zł.
Wójt pointbrmował. że j esteśmy w trakcie spotkań wiej skich - pozostały j eszcze trzy Spotkania.
Wójt zwrócił także uwagę na ogólnopolski Tumiej Wiedzy Pożami czej ,'MłocIzieŻ Zapobiega
Pozarom" dla uczniów Szkół Podstaw'owych, który odbył się 4 lutego br. w sali narad Urzędu
Gminy w Wąpielsku. 81'ł to etap gmirrny, a jego laureatka będzie reprezentowała Gminę na
szczeblu powiatowlm.
Radny Stanisław Więcławski zap'tał czy moŻemy poznać nazwiska tych osób?
Wójt odpowiedział' że tak. In1brmacja dotycząca konkursu została przekazana Radnym.
b) Przewodniczącego Rady Gminy o dzialaniach podejmowanych w okresie międry

sesiami

Nie zabrano głoSu $

t}

m temac;e.

c) odcąvtanie pism' które

wpĘnęły do Rady Gminy Wąpielsk

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo skierowane od Starosty Rypińskiego do Rady Gminy
Wąpielsk. Przewodniczący poinfbrmował, że jest to odpowiedź na pismo skierowane z lJrzędu
Gminy w Wąpielsku do Starostwa Powiatowego w Rypinie w kwestii budowy drogi Radziki Duze
Kupno ' Zaznaczył także' żę Rada Pow'iatu Rypińskiego była poruszona pismem.
Radny Henryk Szteler zaznaczył' Że naj wazniej sza j est droga Wąpielsk' Plebanka. Zwrócił uwagę,
Że rozmawiał z Radnym Powiatu Panem Piotrem Czameckim, który potwierdził, ze droga będzie.
Zaznaczył takżę, Że teraz mamy przynajmniej jednego radnego i przynajmniej jedna droga zostanie
Zlobiona. okęśliłtakŻe' że dojazd do drogi nr 15 do Wrock i do Brodnicy jest ten sam.
Radny Piotr Grzybowski zwrócił uwagę, Że ta drogajest nieprzejezdna.
Przewodniczący powiedział, że Starosta był i py.tał, która droga jest najważniej sza. Padła
odpowiedŹ. Że Wąpielsk _ Plebanka. Radny Powiatu ciągle zabiega o realizację tej inwestycji.
Wójt Gminy odniósł się do pisma. Zazlaczył' Że odpowiedŹ jest w trybie ostrym' a pismo k1óre
było w1'słane takiego charakteru nie miało. Poin1brmował takŻe' Że celem pisma było uzyskanie
wiąŻącej. precyzyjnej odpowiedzi w kwestii budowy drogi Radziki Duże _ Kupno, a Starosta
udzielił lvymijających odpowiedzi. Wyraził także swoje zdziwienie postawą Przewodniczącego

Rady Powiatu. bo pismo wskazywało tylko problem. W ójt zaznaczvł równieŻ. Że krł,estia dotyczy
głównie dofinansowania. Nabory wniosków bęclą we wrześniu, więc inwestvcja nie będzie teraz
realizowana. Poza t.vm Starostwo nie r.lystąpiło do Gmin1'' o zabezpieczenie środków na budowę tej
drogi.

Wójt Gminy zaznaczył również, że I(ĄMAL deklarował pafinerstwo przy budowie drogi Radziki
DuŻe - Kupno. Wańość inwestycji wynosi ok. 5 mln zł. Do jej realizacji możliwe jest uzyskanie
5O%-owego dofinansowania oraz 25oń-owy udział Gminy. Kamal deklarował juz naprawę
powierzchni drogi na odcinku 300 m najbardzte1 zriszczony' ale zgody nie otrzymał.
Radny Herrryk SŹeler zaproponował spotkanie z Radą Powiatu, aby na t}m etapie skupić się na
rzeczach najważniejszych m.in. uporządkowanie granic. Zaznaczył także' Że mieszkańcy Radzik nie
Zgodzą się na przebieg głównego transportu przez centnrm wsi, rolnicy takŹe.
Wójt powiedział. że ostatni projekt tej drogi jest z 2001 roku i został mu udostępniony przez Zarząd
Dróg Powiatowych w Rypinie' Wójt poparł Radnego Henryka Sztelera' aby porozmawiać bez
nerwów i niepotrzebnych emocji o drogach. Wazne. Żeby wypracować podstawy pod budowę tej
drogi _ wyznaczyć jak droga ma przebiegać.
Przewodniczący zaznaczył, Że bardzo wazne jest podejście Starostwa do tej Sprawy.
Radny Szteler odr.vołał się do spotkania ze Starostą, ktory zap1łał^która droga ma być
Zrealizowana. Padła odpowiedŹ, Że Wąpielsk - Plebanka' a następna powinna być Radziki Kupno.
Wójt powiedział. że jeśliteraz nie uda się zbudować tej drogi, to powirrniśmy w;pracowaó
podstawy do realizacji tej inwestycji.
Radny Grzesław Listkowski powiedział. Że PiS chce, Źeby środkamidysponował Wojewoda' a nie
Urząd Marszałkowski
Wójt Gminy poinformował. że KAMAL zwrócił się z pismem o wyrażenie zgody na eksploatację.
Radny Szteler powiędział' Że nikt nie będzie blokował inwestycji firmy. działającej na terenie
naszej gminy.

Radny Stanisław Więcławski zap1Ąał. czy droga Wąpielsk Plebanka będzie na pewno?
Wójt odpowiedział, że nie jest to w naszej kwestii.
Radny Andrzej Bytner zapJtał' czy wiemy, że powiat dostanie dofinarrsowanie?
Przewodniczący powiedział, Że poStara się. aby StaroSta dotarł na sesję.
Radny Henryk Szteler powiedział, że wcześniej nie mieliśmy Radnych w Powiecie. obecnie Brzuze
ma 3 radnych.
Wójt powiedział, ze Radny Powiatu został wprowadzony w błąd.
Radny Grzesław Listkowski powiedział. zę powinniśmy sprawę załagodzió i zadeklarował
spotkanie Komisji bądŹ Rady Gminy z władzaml Powiatu Rypińskiego" aby drogę mieli na uwadze.
Radny poinfotmował takŻe. że sprawdził drogi, które były remontowane wczeŚniej i zaznaczy' Że
wymagają bieżących napraw.
Radny Stanisław Wiecławski powiedział, Że trzeba cośzrobić z wodościekami w Ruszkowie.
Radny Henryk Szteler powiedział' że jak są kałuŻe' to widać gdzie naleŻy naprawić.
Wójt odpowiedział' Źe trzeba wskazać drogi.
Radny Henryk Szteler odpowiedzlał, że Radziki Małe
Radny Stanisław Więcławski powiedział, że po deszczu tzeba wszędzie.
Radny Andrzej Bytner zwrócił uwagę na duŻe straty w oziminach.
Wójt odpowiedział, Że Został złoŻony wniosek o powołanie Komisji do szacowania strat' ale
oczekujemy odpowiedzi.
Radny f{enryk Szteler zap1.tał, czy droga na Lamkowiznę została rozliczona?
Wójt odpowiedział' ze tak, została rozliczona.
Radny Henryk Szteler poruszył kwestię monitoringu, poprosił Wójta o przedstawienie informacji na
ten temat.

Wójt odpowiedział, Że wszystkie budynki są monitorowane przez fillnę CERBER' a koszt roczny
wynosi ok. 13 tys. zł. Jest także całoroczny monitoring na orliku. W ójt zaznaczył' że przeprowadz|ł
rozmowy z Dyrektorami Szkół Podstawowych, którzy poparli inicjatywę monitoringu we własnym
zakresie bez konieczności angaŻowania firmy zewnętrznej. Wójt powiedział także, Że wszystkie

obiekty Są ubezpieczone i że rł'zapisie umowy nie ma obowiązkrr monitoringu. Wójt zaznaczył' Że
chcemy przejśćna łłasnysystem monitoringu. a w Szkołach Poclstawowych w Długiem i
Półwiesku są tylko alamy. System kamer juz mamy. bo przeszły na naszą własność'a rezygnujemy
tylko z abonamentu. W SP w Radzikach DuŻychjest 10 kameą będą kamery przy Urzędzie Gminy
oraz hydrofbmii' bo jest to obiekt stlategiczny. W budżęcie zaplanowaliśmy 8 tys. zł. Kamera
będzie takŻe przy Gminnym ośrodku Pomocy Społecznej i będzie skierowana na zbiomik paliwa.
WaŻne' abyśmynajwazniejsze miejsca mieli na uwadze. ochrona nie jest do końca skuteczna. w
przypadku np. włamania przyjeŻdŻają i wzywają Policję. W lJrzędzie Gminy monitoring musi być"
mamy dowody osobiste. itp. Wymogi bezpieczeństwa są na nas także narzucane odgómie.
Radny Henryk Szteler zapylał' czy kamery będą takŻe w biurach?
Radny Grzesław Listkowski powiedział. Że ludzie p1tają' bo nie wiedząjakajest S}.tuacja.
Radny Stanisław Więcławski zap'1ał po co montowane są przewody w pokojach?
Wójt Gminy odpowiedział, że kamer w pokojach oczywiście nie będzie. Tworzony jest nowy
system inlbnnatyczny, dlatego przewody są prowadzone takŻe w pokojach. Budynek jest stary i
trzeba go modemizować. Zaznaczył także' Że instalacja elektryczna także wymaga wyliany.
Przewodniczący poruszył kwestię zatrudnienia nowej osoby na stanowisku kierownika ds.
finansów.
Radny' Henryk Szteler zap1tał o ile zwiększyło się zatrudnienie w Uzędzie Gminy? Biurokracja
rośnie_ ile StanowiSk zostało utworzonych?
Wójt odpowiedział. że kierownik będzie organizował pracę ref'eratu oraz pomagał.
Skarbnik Gminy powiedziała, Że nowa osoba nie została jej przedstawiona. obecnie w ref'eracie
pracuje Skarbnik i księgowa, a wcześniej zgłaszała potrzebę zatrudnienie kogośdo pracy, kto
będzie posiadał doświadczenie w księgowaniu. Zaznaczyła takżę" że potzebuje kogośdo praoy. a
nie do kierowania.
Radny Hanryk Szteler powiedział, ze dobrze byłoby, aby ktośz Radnych był na rozmowie, bo
społeczeństtłoo nicz1 m nie wie.
Skarbnik zapyIała, kogo ma słuchać księgowa, bo Kierownik chciał, Żeby wyciągnęła dane
dotyczące funduszu sołeckiego.
Wójt Gminy powiedział. ze problem zaczĄ s|ę od funduszu sołeckiego. Sohysi pieniądze dostali,
ale Urząd Gminy nie wystąpił o ich zwrot. Za 2014 rok nie mógł wystąpić Zwlot, bo nie został
zgłoszony. W 2014 roku został Zgłoszony tefaz IakŻę i do końca maja trzeba go roz7iczyc. Straty Są
'
wysokie, ok. 60 tys. zł.
Przewodniczący powiedział, że fi-mdusz jest trzeci rok, wszedł w 201zł roku. Pierwszy rok był
sfinansowany z budŻetu' Zeby w kolejnych latach móc go rozliczyc. Przewodniczący zap1tał
również kim jest i kim kieruje Kierownik referatu?
Sektetarz Gminy odpowie działa' że Kierownikiem ref-eratujest Paweł Myśliński.
Radny Grzesław Listkorł'ski powiedział, Że w wymaganiach na stanowisko kierownika referatu była
zapisana bardzo dobra Znajomość prawa. Radny Zap}.tał kto zasiadał w komisji i mógł sprawdzić
poziom wiedz w tym zakresie?
Wójt Gminy odpowiedział, Że w komisji była m.in. Pani Sekletarz.
Sektretarz Gminy powiedziała, Że kandydat dokonał porównania między dwoma rodzajami spółek.
Posiada 10-letnie doświadczenie w księgowości. Wcześniej pracował na stanowisku głównego
księgowego w firmie Adabet w Golubiu_Dobrzyniu.
Skarbnik Gminy zapy.tała' czy kielownik rnoŹe wydawać jej polecenia?
Wójt odpowiedział' że tylko dotyczące referatu.
Skarbnik Gminy zapytała co moŹe? Czy sama może wydawać polecenia księgow_ej? Czy polecenia
ma wydawać Kierownik?
Wójt odpowiedział' że ustalimy to.
Radny Adam Jabłoński poruszył kr,vestię przekazywania przydomowych oczyszczalni ścieków bo
na spotkaniu sołeckim była mowa o błędzie w umowie.
Wójt odpowiedział. Że w czwaltek będzie odpowiedŹ, bo będzie radca. Błąd moŻe być tylko w
kwestii dotycząc ej przekazania mieszkańcom.

Radny Hcnryk Szteler zapyał czv potr'zebne było zatrudnianie tego pracownika. Forsorłanic na
siłę.

Radny Stanisław Więcławski powiedział. że moż'e lepiej kogośdo wniosków skoro Grnina słabo
pozyskiwała środki unijne'7
Przewodniczący odpowiedział. że już jest.
Radny Grzesław Listkowski powiedział" Że na koniec kadencji poprzedniego Wójta było to
i0 mln zł.
Przewodnicząc1' powiedział, Że Gmina Wąpielsk była na 158 miejscu w rankingu Wprost i
Samorządowca pod względem pozyskanych funduszy w przeliczeniu na mieSzkańca.
Wójt odpowiedział, Że programy jeszcze nie ruszyły.
Przewodnicząc1' odcz1.tał fragment w'1.wiadu' którego udzielił Wójt Gminy. Zaznaczył, Że kto
poprosi o głos na sesji Zawsze go otrzyma. Czy będzie to Radny. czy pracownik Gminy zawsze
będzie miał prawo zabraó głos. Zwrócił takŹe uwagę. Że to Przewodniczący udziela głosu' a Wójt
jest tylko gościem na sesji Rady Gminy.
Przewodniczący poruszył także kwestię Pana Krawczyka. Powiedział. że odsetki od
nieterminowych opłat były niewielkie.
Radny Grzesław Listkowski Zap}.tał o kwestię nagłośnięw Szkole Podstawowej w Wąpielsku.
Wójt odpowicdzial. Że bedzie naprawione'
Padła tez propozycja, Że Sołtysi, z terenów których dzieci lczęszczają do szkoły Podstawowej rł
Wąpielsku dołożąśrodki na naprawę z funduszu sołeckiego.
Radny Euzebiusz Łapkiewicz zap1tał o kwestię przedszkola w Długiem.
Wójt odpowiedział, że projektant potwierdził możliwośóutworzenia przedszkola. Powiedział
również' że poprosi Radnych i Sołt.vsów o opinię w sprawie us1.tuowania przedszkola.
Radny Stanisław Więcławski zap}tał, co z Kierownikiem Samorządowego Zakładu BudŻetowego?
Przewodniczący powiedział' że do 30 marca kierorłmik SZB musi złożyćRadzie sprawozdanie.
poll'tórzył, zc musi to zrobić kieroł'nik. Przewodniczący porł'iedział. że 30 marca odbędzie się
następna sesja Rady Gminy.
Radny Stanisław Więcławski zapytał co z równiarką?
Wójt odpowiedział' że temat jest Zamknięty.
Radny Henryk Szteler zap1.tał co ze sprzątaczką?
Wójt odpowiedział" że Pani sprząlaczka pracowała 4 h dziennie, a miała cały etat. Placa miała być
tak zorganizowana. aby nikomu nie przeszkadzać.
Radny Stanisław Więcławski powiedział. Że przychodząc do urzędu można się potknąć o przewód
odkurzacza.
Radny Artur Gorczycki powiedział, że w Starostwie sprzątaczki rozpoczynają pracę o 14.
Radni nadmienili również. ze nigdy nie było problemów ze sprzątaniem poza godzinami pracv
Urzędu Gminy' nigdy nic nie zginęło.
Wójt odpowiedział' Źe spróbujemy to wyjaśnić.
Przewodniczący zap7tał czy są pytania? P}1ań nie było.

Ad.7
Interpelacje i zapytania radnych.
Były przedstawiane na bieŹąco, jak w protokole.
Ad.8
Wolne wnioski i informacje.
Były przedstawiane na bieŻąco, jak w protokole.

Ad.9
Zamknięcie sesji.

Czajkowski Przewodnicząc1' Rady Gminy po
XX Sesji Rad,v Gmin.v Wapielsk o godz. 12:30.

Tomasz
obrad.v

Protokołowała:
M. Przybyła

w1'czerpaniu porządku obrad zamknął

