Protokół nr 18/16
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowej, Komisji ds.
Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego i Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska,
Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji
z dnia 6 grudnia 2016 roku
Posiedzenie Komisji otworzyła o godzinie 13 00 przewodnicząca Rady p. Elżbieta
Kłossowska stwierdzając, że na 15 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczy 13, co
stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować. Lista obecności stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Członkowie przyjęli niżej wymieniony porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży
budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Pyzdrach na rzecz najemcy.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz
Gminy Pyzdry nieruchomości gruntowych położonych w m. Pyzdry.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
oznaczonej jako działka ewidencyjna 397/2 o pow. 0.9422 ha położonej w Pyzdrach.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/107/16 Rady
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych,
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/108/16 Rady
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez
osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji
z budżetu gminy Pyzdry, o której mowa w art. 80 ust.2e ustawy o systemie oświaty
w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych
przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka
samorządu terytorialnego.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy i Miasta Pyzdry.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2017-2025.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy i Miasta
Pyzdry na rok 2017.
14. Sprawy bieżące.

Ad. 1.
Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.
Po dokonaniu przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków na kwotę
182.138,67 zł budżet gminy po stronie wydatków wynosi 27.601.632,44 zł.
Oprócz zmian zapisanych w projekcie uchwały zaproponowała przyjęcie dodatkowych
poprawek:
- zwiększenia dochodów o kwotę 34.536 zł z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej
i zwiększenia wydatków w rozdziale 80101 szkoły podstawowe,
- zmniejszenia wydatków w dziale 801 (oświata i wychowanie) o kwotę 120.000 zł,
a zwiększenie wydatków w dziale 600 (bieżące utrzymanie dróg publicznych) o kwotę
119.941,33 zł.
Przemysław Dębski, burmistrz dodał, że w ramach zaoszczędzonych środków można
wykonać remont drogi – położenie dywanika asfaltowego przy ul. Konopnickiej o dł. 250 m
i Orzeszkowej. Orientacyjny koszt ok. 150.000 zł.
Lechosław Sulkowski, radny zaproponował, aby wylać asfalt na ul. 11 Listopada na dł. ok. 5
metrów (przejście przez drogę z chodnika na chodnik) przy ul. Kilińskiego, bo jest tam
bardzo nierówna nawierzchnia.
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawione zmiany w budżecie
Komisja Budżetowo – Finansowa „za” – 7,
Komisja Gospodarcza - „za” 3, nieobecny – 1,
Komisja zdrowia – „za” – 2 , nieobecny -1.
Ad. 2.
Przedmiotem zbycia jest działka gruntu oznaczona nr geodezyjnym 719/7 o pow. 0.0188 ha,
zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona w Pyzdrach, ul. Dworcowa.
Nieruchomość została wyceniona na kwotę 70.000 zł. Najemca wystąpił z wnioskiem
o udzielenie bonifikaty.
Radni po zapoznaniu się ze stanem budynku i wyceną proponowali bonifikatę w wysokości
70%, 60% i 50%.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie udzielenia 60 % bonifikaty
przy sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Pyzdrach na rzecz
najemcy („za” – 8, nieobecnych - 2).
Ad. 3.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
na rzecz Gminy Pyzdry nieruchomości gruntowych położonych w m. Pyzdry ul. Wrzesiński
(strefa gospodarcza) oznaczonych w ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 338 o
pow. 0.7786 ha, 342 o pow. 0.7737 ha, 345 o pow. 0.2879 ha, 346 o pow. 0.2070 ha, 347 o
pow. 0.4607 ha, 350 o pow. 0.4536 ha, 353 o pow. 0.4564 ha, 357 o pow. 0.4701 ha, 360
o pow. 0.4159 ha, 361 o pow. 0.4380 ha, 367 o pow. 0.4182 ha, 368 o pow. 0.6933 ha, 376
o pow. 0.2839 ha o łącznej powierzchni 6.1373 ha
Komisja Budżetowo – Finansowa „za” – 7,
Komisja Gospodarcza - „za” 3, nieobecny – 1,
Komisja zdrowia – „za” – 2 , nieobecny -1.
Ad. 4.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna 397/2 o pow. 0.9422 ha położonej
w Pyzdrach przy ul. Wrzesińskiej
Komisja Budżetowo – Finansowa „za” – 7,
Komisja Gospodarcza - „za” 3, nieobecny – 1,
Komisja zdrowia – „za” – 2 , nieobecny -1.
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Ad. 5.i 6.
W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty zmieniły się kryteria przyznawania dotacji.
W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian we wcześniej
podjętych uchwałach Rady Miejskiej dotyczących przyznawania dotacji dla placówek
oświatowych.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XII/107/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół
publicznych, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Pyzdry
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
Komisja Budżetowo – Finansowa „za” – 7,
Komisja Gospodarcza - „za” 3, nieobecny – 1,
Komisja zdrowia – „za” – 2 , nieobecny -1.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XII/108/16 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Pyzdry dla przedszkoli publicznych prowadzonych
przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania („za” – 13, nieobecnych - 2).
Komisja Budżetowo – Finansowa „za” – 7,
Komisja Gospodarcza - „za” 3, nieobecny – 1,
Komisja zdrowia – „za” – 2 , nieobecny -1.
Ad. 7.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
dotacji z budżetu gminy Pyzdry, o której mowa w art. 80 ust.2e ustawy o systemie oświaty
w wysokości wyższej niż wysokość określona w art. 80 ust. 2 dla publicznych przedszkoli
prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego
Komisja Budżetowo – Finansowa „za” – 7,
Komisja Gospodarcza - „za” 3, nieobecny – 1,
Komisja zdrowia – „za” – 2 , nieobecny -1.
Ad. 8. i 9.
Elżbieta Ratajczyk – przewodnicząca Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych poinformowała, że co roku jest uchwalany gminny program przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomani. Na rok 2017 programy zostały zmienione, uszczegółowione,
przedstawiono diagnozę społeczną.
Na rozwiązywanie problemów alkoholowych zaplanowano 81.350 zł, a na przeciwdziałanie
narkomanii 28.650 zł.
Stanisław Janiak, radny zapytał, kto prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne?
Elżbieta Ratajczyk – przewodnicząca Komisji odpowiedziała, że zajęcia są prowadzone we
wszystkich szkołach na terenie gminy przez nauczycieli mających odpowiednie
przygotowanie – studnia podyplomowe z zakresu socjoterapii. Zajęcia są prowadzone po
lekcjach. Na zajęciach tych dzieci uczą się różnych umiejętności życia w grupie.
Robert Nowak, radny zasugerował, że preliminarz wydatków jest zbędny. W uchwale
powinno określić się wynagrodzenia członków Komisji, a pozostałe wydatki realizować
w oparciu o program.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Komisja Budżetowo – Finansowa „za” – 7,
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Komisja Gospodarcza - „za” 3, nieobecny – 1,
Komisja zdrowia – „za” – 2 , nieobecny -1.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii:
Komisja Budżetowo – Finansowa „za” – 7,
Komisja Gospodarcza - „za” 3, nieobecny – 1,
Komisja zdrowia – „za” – 2 , nieobecny -1.
Ad. 10.
Przemysław Dębski, burmistrz poinformował, że gmina jest zobowiązana do opracowania
kolejnego planu - Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
Plan pozwoli zaplanować na najbliższe lata działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
Gminy, pozwalające osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.
Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych,
realizujących określoną wizję Gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej,
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Koszt wykonania planu został sfinansowany przez Fundusz Ochrony Środowiska.
Plan może być przydatny wtedy, gdyby Spółka Oświetleniowa w Kaliszu chciałaby wystąpić
z programem na całościową modernizację oświetlenia. Gdyby gmina Pyzdry nie miała tego
programu, to byłaby wykluczona z programu spółki.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Pyzdry
Komisja Budżetowo – Finansowa „za” – 7,
Komisja Gospodarcza - „za” 3, nieobecny – 1,
Komisja zdrowia – „za” – 2 , nieobecny -1.
Ad. 11.
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej:
Komisja Budżetowo – Finansowa „za” – 7,
Komisja Gospodarcza - „za” 3, nieobecny – 1,
Komisja zdrowia – „za” – 2 , nieobecny -1.
Ad. 12.
Antonina Balicka, skarbnik poinformowała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa została
opracowana na lata 2017 – 2025, bo gmina ma zobowiązania z tytułu zaciągnięcia
wcześniejszych kredytów (ich spłatę) do roku 2025. Rok 2017 jest spójny z budżetem gminy
na 2017 r. W roku 2018 jako przedsięwzięcie jest ujęta rozbudowa targowiska w Pyzdrach,
którego nakłady inwestycyjne wynoszą ok. 2, 2 mln zł. Dochody bieżące nie uległy zmianie,
a o 1 % zwiększono wydatki bieżące. W latach 2017 – 2019 planuje się pozyskać dochody
majątkowe z tytułu realizowanych inwestycji w oparciu o środki gminy.
Przemysław Dębski, burmistrz dodał, że targowisko zamierza się wykonać w oparciu
o środki zewnętrze. Przewiduje się, że koszt wykonania będzie mniejszy.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2017 – 2025
Komisja Budżetowo – Finansowa „za” – 7,
Komisja Gospodarcza - „za” 3, nieobecny – 1,
Komisja zdrowia – „za” – 2 , nieobecny -1.
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Ad. 12.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu Gminy i Miasta Pyzdry na
2017 rok:
Komisja Budżetowo – Finansowa „za” – 7,
Komisja Gospodarcza - „za” 3, nieobecny – 1,
Komisja zdrowia – „za” – 2 , nieobecny -1.
Ad. 13.
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady poinformowała, że w okresie międzysesyjnym
do biura Rady wpłynęło pismo wojewody stwierdzające nieważność uchwały nr XVII/168/16
z 3 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i pismo do Burmistrza Pyzdr mieszkańców Rudy Komorskiej w sprawie zwołania zebrania
wiejskiego o odwołanie sołtysa.
Przemysław Dębski, burmistrz wyjaśnił, że uchwała Rady Miejskiej dotycząca programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi od kilku lat jest uchwalana w tym samym
brzmieniu. Jednak w tym roku, pomimo, że ustawa o organizacjach pozarządowych
i o wolontariacie nie zmieniła się, jednak organ nadzoru uchwałę Rady unieważnił. Stało się
tak, bo zmieniło się orzecznictwo wojewody. Na najbliższej sesji poprawiona uchwala
zostanie przedłożona radnym do zatwierdzenia.
Pismo mieszkańców Rudy Komorskiej wpłynęło do urzędu po tym, jak została podjęta
decyzja o przekazaniu pomieszczeń OSP radom sołeckim. Te działania w sołectwach
przebiegają różnie.
W Rudzie Komorskiej strażacy z Rudy Komorskiej próbują przekierować dyskusję na sprawy
osobowe, na kwestie sołtysa. Strażacy wiedzą, ze burmistrza sprawy osobowe nie interesują.
Nie ważne jest kto jest , czy będzie prezesem straży, sołtysem, ale ważne jest, aby
uporządkować sprawy organizacyjne dotyczące korzystania ze świetlic wiejskich.
Sołtys wybrany przez mieszkańców i zgodnie ze statutem sołectwa jest odpowiedzialny za
animowanie i organizowanie życia społecznego, kulturalnego na wsi.
Sołtys, aby mógł to realizować musi mieć swobodny dostęp do wiejskiej części świetlicy,
a strażacy aby mogli wypełniać swoje zadania zgodnie ze swoim statutem też muszą mieć
swobodny dostęp do tej części remizy, która temu służy.
Następnie poinformował, że wszystko wskazuje na to, że reforma oświaty dojdzie do skutku.
W styczniu prezydent ma podpisać ustawę.
Samorządy do 31 marca 2017 r. będą miały czas na dostosowanie sieci szkół.
W gminie Pyzdry największy znak zapytania jest nad sześcioklasowymi szkołami wiejskimi
w Lisewie i Górnych Grądach, które zgodnie z planowana reformą miałyby się przekształcić
w ośmioklasowe.
Informacje na temat szkół w gminie Pyzdry zostaną przygotowane radnym na najbliższe
posiedzenie Komisji.
Publiczna samorządowa szkoła, aby była samo finansująca się, to musi mieć dopełnione
oddziały. W przypadku, gdy liczebność uczniów w klasie jest powyżej 22, to można
powiedzieć, że taka klasa samo finansuje się.
Głównie wynagrodzenia i koszty funkcjonowania budynku dają się pokryć z subwencji.
Jeżeli natomiast oddziały są mniejsze, subwencja nie pokrywa wydatków, a rozbudowuje się
strukturę organizacyjną, to ubytek finansowy zaczyna się zwiększać.
Jeżeli zdecydujemy się przekształcić szkoły wiejskie w ośmioklasowe, to będzie trzeba
jeszcze więcej dokładać z budżetu gminy do oświaty niż dokładamy dotychczas.
W momencie, kiedy dzieci ze szkół wiejskich po szóstej klasie byłyby przekierowane do
Pyzdr i dopełniałyby istniejące oddziały, to wtedy nie byłoby potrzeby wydatkowania
dodatkowych środków. Gdy natomiast uczniowie po szóstej klasie pozostaną nadal
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w szkołach wiejskich, to będzie konieczność utworzenia nowych oddziałów i wydatkowania
dodatkowych środków.
W przypadku pozostawienia ośmioklasowych szkół wiejskie, w szkole w Pyzdrach to
w szybkim czasie z 450 uczniów pozostanie 300. Na to też ma wpływ demografia.
Ponadto poinformował, że wystąpił do Kuratorium o spotkanie w sprawie przeprowadzenia
konsultacji indywidualnych na temat gminy z wizytatorem.
Z założeń reformy oświaty wynika, że propozycje zmian w działalności placówek
oświatowych muszą być pozytywnie zaopiniowane przez kuratora. Dlatego należałoby
najpierw poznać stanowisko kuratora, a dopiero po tym proponować zmiany.
W związku z ogólnopolską reformą oświatowa mieszkańcy Lisewa zaprosili burmistrza na
zebranie w sprawie funkcjonowania szkoły w Lisewie.
Zapoznał radnych z zaawansowaniem prac przy budowie chodnik pomiędzy Ratajami
a Pietrzykowem. Budowa została przerwana.
Projekt budowy chodnika opracowany na zlecenie zarządcy drogi wojewódzkiej został mocno
skrytykowany przez mieszkańców wsi. W związku z powyższym podjęta został decyzja
o przesunięciu w czasie realizacji tego zadania i przeprojektowaniu zadania, tak jak
mieszkańcy wnoszą.
Projektant nie przewidział podwyższenia nasypu by złagodzić spadek chodnika. Ponadto
chodnik został mocno odsunięty od jezdni.
Zostanie zmieniony projekt, zmienione pozwolenie na budowę. Ze strony gminy będą
prowadzone działania w zakresie zgromadzenia jak największej ilości ziemi potrzebnej do
wykonania nasypu.
Nadal trwa sprawa dotycząca luźno chodzących zwierząt gospodarskich po terenie sołectwa
Wrąbczynek. Zwierzęta muszą być przygotowane do zabrania przez pogotowane dla zwierząt
z Poznania. Muszą zostać złapane, zakolczykowane. W tej sytuacji potrzebna byłaby pomoc
powiatowego lekarza weterynarii.
Może do świąt temat zostanie zakończony.
Mieczysław Podlewski, radny zabrał glos w sprawie pisma, jakie wpłynęło do Urzędu
Miejskiego w sprawie zwołania zebrania wiejskiego o odwołanie sołtysa w Rudzie
Komorskiej.
Poinformował, że wczoraj dowiedział się z rozmów telefonicznych od dwóch osób, które
podpisały w/w pismo, że do jego podpisania były namówione (nalegane). Jedna osoba,
powiedziała, że nie podpisywała pisma. Przy podpisach pod pismem nie ma nr PESEL tych
osób.
W związku z tym należałoby to pismo skierować na Policję o sprawdzenie wiarygodności
podpisów. Prawdopodobnie dzisiaj były dwie osoby w Urzędzie, aby wykreślić swój podpis
pod tym pismem. Wie o tym, bo te osoby dzwoniły.
Wioletta Topór – Mench poinformowała, że były w Urzędzie trzy osoby, które złożyły
oświadczenie, że wycofują poparcie wniosku.
Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że inną rzeczą jest wycofanie poparcia, a inną
podrobienie podpisu.
Dodał, że każdą osobę, która podpisała się na wniosku trzeba zweryfikować, czy jest
mieszkańcem sołectwa. Następnie odczytał pismo mieszkańców Rudy Komorskiej.
Dodał, że osoby składające pismo zostały poinformowane, że decyzja o rozłączeniu świetlic
jest decyzją dotyczącą całej gminy, a nie tylko jednego sołectwa.
W Rudzie Komorskiej strażacy nadal nie chcą oddać kluczy od świetlicy.
Decyzja ta została w pozostałych sołectwach już wyegzekwowana, ale na pewno zostanie
wyegzekwowana w całej gminie.
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Przed podjęciem decyzji sprawa funkcjonowania świetlic wiejskich i OSP była podpatrzona
w sąsiednich gminach. Najczęściej bywa tak, że występuje część wiejska i strażacka. Jeżeli
chodzi o część wiejską, to albo opiekę sprawuje sołtys, albo jest funkcja świetlicowych,
którzy mają określone pieniądze za pełnienie funkcji gospodarza tego obiektu.
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że strażacy powinni zrozumieć, że świetlica służy
wszystkim mieszkańcom, a nie tylko strażakom.
Z sali posiedzeń wyszła radna Elżbieta Ratajczyk.
Przemysław Dębski, burmistrz stwierdził, że dziwne jest to, że największe roszczenia mają
jednostki mniej prężne. Nie dziwne byłoby, gdyby strażacy z Lisewa mieli jakieś roszczenia
do świetlicy, bo jest to prężna jednostka, wizytówka gminy na zawodach. W L:isewie
strażaków jest wielu, umieją obiekt zagospodarować. A OSP w Rudzie Komorskiej, czy
w Tarnowie są jednostkami, które nie prowadzą żadnej działalności bojowej, a ambicje mają
wysokie, bo chcieliby zarządzać całym obiektem.
Henryk Pyrzyk, radny stwierdził, że klucze od świetlicy powinna mieć osoba blisko
mieszkająca świetlicy.
Mieczysław Podlewski, radny powiedział, że zarząd OSP w Rudzie Komorskiej jest
nieprawnie wybrany, bo na zebraniu nie było Mariusza Szlachty, a jest sekretarzem.
Gdy miał posiedzenie rady sołeckiej we wrześniu, żeby omówić temat funduszu sołeckiego,
powiedział p. Szlachcie, żeby dał klucze lub otworzył świetlice. Sala była zamknięta.
Żeby sala była otwarta na zebranie sołeckie, to poprosił pracownika urzędu
p. Tomaszewskiego by przekazał prezesowi OSP Ruda Komorska, żeby otworzył sale, bo jest
zebranie sołeckie. Wtedy sala była otwarta.
Kazimierz Szablewski, radny poinformował, że jak rejestrował nowy skład zarządu OSP
Lisewo w sądzie, to każdy nowy członek musiał złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na
pełnienie określonej funkcji.
W Lisewie klucze od świetlicy ma sołtys i prezes OSP. Każdy świetlice może otworzyć.
Paszak Krzysztof, radny przypomniał, że wcześniej klucze do świetlicy w m. Tarnowa miał
sołtys, prezes OSP i pani odpowiedzialna za naczynia.
Na powyższym protokół zakończono.
Protokołowała:
Alina Banaszak
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