PROTOKÓŁ Nr XXI/08
sesji Rady Gminy w Tarnowcu
odbytej dnia 29 września 2008 roku.
Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Tarnowcu.
Sesję rozpoczęto o godz.1115 zakończono o godz. 1330.
Na ustawowy skład Rady Gminy : 15 radnych, w sesji uczestniczyło 13 radnych.
Nieobecni radni:
-Pan Andrzej Jasiński
-Pan Jan Marek
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Śmietana.
W sesji udział wzięli:
1) Radni Gminy Tarnowiec
2) Wójt Gminy
2) Z-ca Wójta
3) Sekretarz Gminy
4) Skarbnik Gminy
5) Sołtysi z terenu Gminy Tarnowiec

wg załączonej listy obecności
Krzysztof Szajnicki
Kazimierz Mika
Bogusław Wójcik
Józef Oberc
- wg załączonej listy obecności

Ad 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana otworzył obrady XXI sesji Rady
Gminy, powitał Państwa radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy
obecności stwierdził iż w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad 2. Ustalenie porządku obrad.
Państwo radni otrzymali proponowany porządek obrad.
Przewodniczący obrad pyta czy radni zgłaszają własne propozycje do porządku
obrad. Nie zgłoszono.
Rada przyjęła następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego
Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu,
b) dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody,
c) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok,
d) wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/108/08 Rady Gminy Tarnowiec z dnia
10 marca 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok,
e) planu sieci szkół prowadzonych przez Gminę Tarnowiec,
f) sprzedaży nieruchomości,
g) przyjęcia „Strategi Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2008-2015”,
h) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gliniczek na lata 2008-2015.

6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Ad 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Wobec nie zgłoszenia uwag do protokołu z poprzedniej sesji, Przewodniczący obrad
stwierdza, że protokół został przyjęty.
Ad 4. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Stanisław Słupek poruszył sprawę
Ludowego w Gliniku Polskim.

uregulowania

gospodarza

Domu

Głos zabrała Pani Małgorzata Machowska sołtys wsi Glinik Polski, która
powiedziała, że w dalszym ciągu nie posiada kluczy do części gospodarczej Domu
Ludowego. Zaznaczyła, że jeżeli ktoś chce zarządzać budynkiem i być za niego
odpowiedzialnym to niech weźmie jedne i drugie klucze i niech wynajmuje salę.
Pan Wójt powiedział, że był pewien, że problem dotyczący przekazania kluczy do
części gospodarczej DL Pani sołtys został już rozwiązany. Wyjaśnił, że nie chce
wchodzić w drogę gospodarzom wsi, jednakże jeśli zajdzie konieczność zostaną
wymienione zamki w drzwiach i protokolarnie oddane. Pan Wójt zaznaczył, że
rozumie iż strażacy zabiegali i pomagali przy budowie Domu Ludowego aczkolwiek
nie są właścicielami budynku. Dom Ludowy został rozbudowany po to aby był
zapleczem do sali. Na zakończenie Pan Wójt zapewnił, że sprawa ta zostanie
uregulowana.
Ad 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu
Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu.
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana wyjaśnił, że projekt tej uchwały był
omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji 26 września b.r.
Opinie wszystkich komisji są pozytywne. Pan Przewodniczący zaznaczył, że komisje
akceptują tę propozycję lecz proponują wrócić do tego tematu na sesji listopadowej
lub grudniowej. Najprawdopodobniej zajdzie potrzeba zmiany stawek.
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwała głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
zał. Uchwała Nr XXI/158/08
b) dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody.
Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, zaznaczył, że cena za
dostarczenie wody od 3 lat nie ulegała zmianie. Projekt przedmiotowej uchwały
również był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji i radni zaakceptowali, na
ten okres 3 miesięcy, dopłatę do ceny 1m3 dostarczonej wody w wysokości 5,54 zł
brutto.
Przewodniczący obrad
zapytał
czy
ktoś
z zebranych chce
zabrać głos
w przedmiotowej sprawie.
Sołtys wsi Roztoki Pan Bogusław Kołek zapytał, jak ktoś ma zabrać głos jak jest
głosowanie i tyle. Nikt nie wie o jaką stawkę chodzi.
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że stwierdzenie, iż stawki od 3 lat pozostają na
tym samym poziomie jest wystarczająco jasne i każdy wie iż jest to stawka 2,80

zł netto za 1m3 dostarczonej wody.
Do końca roku stawka ta nie ulegnie zmianie przy czym konieczna jest dopłata
z budżetu gminy w wysokości 5,54 do ceny 1 m3 dostarczonej wody.
Pan Przewodniczący zapytał czy te wyjaśnienia są wystarczające, a jeśli nie to
bardziej szczegółowych informacji udzieli Dyrektor WZGK Pan Kazimierz Mika.
Pan Bogusław Kołek odpowiedział, że wystarczające.
Radny Marian Zoła powiedział, że sprawdził na jakim poziomie
w Krośnie
kształtuje się cena za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków i jest to
odpowiednio 2,97 zł. i 3,01zł.
Zaznaczył, iż wie, że jest to inne podejście, aczkolwiek koszty te są u nas bardzo
duże i trzeba się tym kosztom przyglądnąć.
Dyrektor Wielobranżowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu
Pan
Kazimierz Mika wyjaśnił, że jeżeli jest duże ujecie wody i dużo odbiorców to
koszty są mniejsze. Hydrofornia w Tarnowcu zasila 80 budynków w Umieszczu.
Uzyskane opłaty z tytułu poboru wody pozwalają jedynie na pokrycie kosztów
usługi sanepidu, a trzeba utrzymać jeszcze pracownika.
Należy brać również pod uwagę częste awarie, których usunięcie również kosztuje.
Głos zabrał radny Stanisław Słupek, który powiedział, że przy przekształceniu
zakładu warto przyglądnąć się całemu wodociągowi, gdyż wszystko to jest stare, a
w konsekwencji energochłonne i pracochłonne. Być może trzeba zainwestować w
przyłącz wodociągowy, aby funkcjonowanie hydroforni było bardziej ekonomiczne.
Radny Krzysztof Mazur zasygnalizował, że jeżeli stawka za dostarczenie wody
i usuwanie ścieków będzie wysoka to wówczas ludzi nie będzie na to stać.
Radny Stanisław Słupek powiedział, że wodę skądś trzeba mieć. To nie jest tak,
że bez wody można się obejść, bo woda to życie.
Głos zabrał Sekretarz Gminy Pan Bogusław Wójcik, który wyjaśnił, że samo
przekształcenie zakładu zostało wymuszone przez Fundusz Spójności. W naszym
przypadku są inne dane i inna rzeczywistość niż np. na zachodzie. Powstanie
zakładu być może ma i dobre strony, gdyż teraz ujawnią się rzeczywiste koszty
utrzymania zakładu, szkół, straży i Domów Ludowych. Teraz każda praca będzie
skrupulatnie wyszczególniona i wyceniona.
Pan Sekretarz zaznaczył, że jest przygotowana kalkulacja kosztów na 2009 rok,
jednakże została on przygotowana na bazie 2008 roku, więc dane te nie będą do
końca prawdziwe. Są to dane szacunkowe, zwłaszcza jeżeli chodzi o oczyszczalnię
ścieków i dopiero po upływie 1 roku koszty te będą bardziej wiarygodne.
Pan
Sekretarz powiedział,
że sprawdził jakie są ceny za dostarczanie wody
i usuwanie ścieków w innych gminach i rozpiętość stawek jest bardzo duża , a
mianowicie kształtuje się na poziomie 1,20 – 4,50zł za wodę i 1,60 – 9,32zł za
ścieki.
Jeżeli chodzi o pozyskanie środków na budowę wodociągu to w pierwszej
kolejności trzeba wykonać kanalizację. Są przypadki, że można starać się o
pozyskanie funduszy na budowę wodociągu bez budowy kanalizacji, lecz zdarza
się to sporadycznie. Na zakończenie Pan
Sekretarz zaznaczył, że dopiero za 1
rok będziemy mogli powiedzieć o rzeczywistych
kosztach
dostawy
wody
i usuwania ścieków.

Przewodniczący obrad wyjaśnił, że środki które dołożymy z budżetu gminy na
realizację tych zadań, uszczuplą fundusze na inne cele np. na remonty DL czy na
infrastrukturę.
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
zał. Uchwała Nr XXI/159/08
c) zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
Realizując przyjęty porządek obrad
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu
Skarbnikowi Gminy, który omówił przedmiotowy projekt uchwały. Wyjaśnił, ze
przesłanką do
zmian
budżetu Gminy na 2008 rok jest przekształcenie
Wielobranżowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakład Budżetowy Gospodarki
Komunalnej z dniem 1 października b.r.
W projekcie proponuje się zmniejszyć dochody budżetu w dziale 400 o kwotę 40 tys.
złotych za dostarczanie wody
oraz w dziale 900 Gospodarka Komunalna
i Ochrona Środowiska o kwotę 60 tys. zł za usuwanie odpadów komunalnych, z
uwagi na przekształcenie jednostki budżetowej.
Jeżeli chodzi o zmianę planu wydatków to proponuje się zwiększenie w dziale 600
Transport i łączność o kwotę 174 492,00 zł ,oraz w dziale 754 Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 20 tys. zł. z przeznaczeniem na usługi
świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej.
W dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska przewiduje się
zwiększenie o kwotę 203.680,18zł z czego 29 940,00zł stanowi dotacja na pierwsze
wyposażenia zakładu, a 173 740,18 dotacja do stawek jednostkowych do 1m 3
dostarczanej wody i 1m3 odpadów komunalnych.
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego proponuje się zwiększenie
planu o kwotę 40 tys. zł. z przeznaczeniem na świadczone usługi przez Zakład na
rzecz Domów Ludowych.
Przewodniczący obrad zaznaczył, że projekty uchwał
dotyczące zmian
budżetowych były szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji i
zostały pozytywnie zaopiniowane. W związku z tym, że oba projekty uchwał są ściśle
powiązane, zwrócił się do pana Skarbnika o mówienie kolejnego projektu uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/108/08 Rady Gminy Tarnowiec
z dnia 10 marca 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok.
Głos zabrał Skarbnik Gminy, który odczytał projekt uchwały. Wyjaśnił, że projekt
ten również jest konsekwencją przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Przewodniczący obrad Pan Tadeusz Śmietana podziękował Panu Skarbnikowi za
złożenie wyczerpujących informacji i poprosił o zadawanie pytań.
Radni nie wnieśli uwag, przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą w sprawie zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2008 rok głosowało
13 radnych (jednogłośnie)
zał. Uchwała Nr XXI/160/08

''za'' uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVI/108/08 Rady
Gminy Tarnowiec z dnia 10 marca
2008
roku w sprawie budżetu Gminy
Tarnowiec na 2008 rok, głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
zał. Uchwała Nr XXI/161/08
e) w sprawie
i gimnazjów

ustalenia
planu
sieci
publicznych szkół
prowadzonych przez Gminę Tarnowiec.

podstawowych

Przewodniczący obrad udzielił głosu Panu Piotrowi Sikorze inspektorowi d.s.
edukacji, który omówił przedmiotowy projekt uchwały. Wyjaśnił, że projekt ten jest
realizacją wymogów ustawy o systemie oświaty. Jest to uchwała, która nie wnosi
niczego nowego, a jedynie przedstawia plan sieci szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez gminę na dzień dzisiejszy. Do tej pory, szereg uchwał
zawierało te treści, które zostały ujęte w tej jednej uchwale. Tak więc po
przyjęciu dzisiejszej uchwały straci moc szereg uchwał poprzednich i jeżeli kiedyś
konieczne będą zmiany to znowelizowana zostanie tylko ta jedna uchwała.
Pan Piotr Sikora zaznaczył, że projekt tej uchwały uzyskał pozytywną opinię
Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Przewodniczący obrad zapytał, czy są pytania?
Wobec nie zgłoszenia uwag, przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
zał. Uchwała Nr XXI/162/08
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie wznowiono obrady. Przystąpiono do realizacji dalszej części porządku
obrad.
f) sprzedaży nieruchomości.
Projekt powyższej uchwały przedstawił Przewodniczący obrad Pan Tadeusz
Śmietana. Wyjaśnił, że projekt ten był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji
i został pozytywnie zaopiniowany przez radnych. Przedmiotem uchwały jest
sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Łajscach o powierzchni
0,64ha. Działka ta stanowi własność Gminy Tarnowiec.
Radni nie zgłosili uwag, przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
zał. Uchwała Nr XXI/163/08
g) przyjęcia ''Strategii Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2008-2015''
Przewodniczący obrad poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały był omawiany
na wspólnym posiedzeniu komisji. Wyjaśnił, że poprzednia Strategia uchwalana była
w 1999 roku i niezbędna jest jej aktualizacja do celów realizacji zadań
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, szczególnie działań społeczno gospodarczych.
Radni otrzymali już '' Strategię Rozwoju Gminy Tarnowiec na lata 2008-2015'', a po
zatwierdzeniu otrzymają także sołtysi.
W dyskusji nikt nie zabrał głosu, przystąpiono do głosowania.

''za'' uchwałą głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
zał. Uchwała Nr XXI/164/08
h) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gliniczek na lata 2008-2015.
Przewodniczący obrad wyjaśnił, że jest to kolejny projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości, po Tarnowcu, Roztokach i Łubnie
Szlacheckim. Plan ten jest bardzo skromny i gdyby Gliniczek dostał te pieniądze to
mieszkańcy bardzo by się cieszyli - zaznaczył Pan Przewodniczący.
Radni nie zgłosili uwag, przystąpiono do głosowania.
''za'' uchwałą głosowało 13 radnych (jednogłośnie)
zał. Uchwała Nr XXI/165/08
6.Wolne wnioski i zapytania.
Pan Wójt poruszył temat sprzedaży Ośrodka Zdrowia w Łajscach. Przypomniał, że
ogłoszony był przetarg, lecz nikt
do niego nie przystąpił. Niektórzy chcą aby
ogłoszony został kolejny, by spadła cena, lecz na dzień dzisiejszy wstrzymane
zostały prace przy sprzedaży Ośrodka w Łajscach.
Pan Wójt wyjaśnił, że w tym okresie prowadzone były rozmowy na temat sprzedaży
z kilkoma podmiotami zainteresowanymi kupnem i jeśli znajdzie się podmiot
prowadzący działalność w zakresie ochrony zdrowia, który zapewni odpowiedni
standard leczenia to Ośrodek Zdrowia zostanie sprzedany. Na dzień dzisiejszy nie
ma oferty spełniającej te wymogi.
Są także propozycje aby Ośrodek Zdrowia w Łajscach został wyremontowany.
Jeżeli wyjdzie
taka
propozycja
od radnych, że
należy to uczynić,
to w
przyszłorocznym budżecie trzeba znaleźć środki na ten cel . Biorąc jednak pod
uwagę stan budżetu Gminy Tarnowiec, to remont ośrodka wstrzyma wszystkie
pozostałe inwestycje. Pan Wójt poprosił aby na dzisiejszej sesji zapadła decyzja
radnych w tej sprawie, aby sytuacja była jasna.
Głos zabrał radny Stanisław Słupek, który powiedział, że sytuacja jest trochę
skomplikowana, ale można żądać remontu
jeśli się go robi własnymi środkami.
Najważniejsze jest, aby ludziom zapewnić opiekę lekarską, a procedura sprzedaży
jeśli została rozpoczęta to winna być kontynuowana.
Pan Słupek zaznaczył, że jeśli zdecydujemy się na remont tego budynku, to nic nie
zyskamy, a tylko stracimy. Jeżeli znajdzie się podmiot, który wyremontuje ośrodek
i zapewni ludziom odpowiednią opiekę medyczną to należy budynek ten sprzedać.
Należy brać pod uwagę fakt, że budynek nieremontowany niszczeje, a tym samym
traci na wartości.
Radny Słupek zaproponował, aby zorganizować zebranie po wioskach i jasno
ludziom przedstawić tę sytuację.
Przewodniczący obrad udzielił głosu radnemu Januszowi Lisowi, który przychylił
się do wypowiedzi radnego Słupka w kwestii przedstawienia tego problemu
mieszkańcom. Zaznaczył, że budynek ośrodka jest w bardzo złym stanie i jest
dziwne podejście ludzi, którzy twierdzą, że ma to być zrobione przez Gminę.
Radny Lis powiedział, że zebranie w Łajscach było zorganizowane, Pan Wójt
klarownie przedstawił całą sytuację i była wstępna akceptacja mieszkańców.
Dzisiaj są prowadzone prywatne praktyki lekarskie i usługi
refundowane są
przez Narodowy Fundusz Zdrowia, pozostaje tylko kwestia komu sprzedać ośrodek.
W podsumowaniu swojej wypowiedzi radny Janusz Lis wskazał na potrzebę odbycia

spotkania z mieszkańcami, aby ich poinformować, że jeśli będziemy remontować
ośrodek, to nic więcej nie zostanie zrobione.
Radny Wiesław Gaweł zasygnalizował, aby poszukać dobrego gospodarza, a nie,
że odda się budynek za przysłowiową ,,złotówkę'' i zostanie to wszystko ,,zgnojone''
Głos zabrał Wójt Gminy Pan Krzysztof Szajnicki, który powiedział, że cieszy się
z dużego zainteresowania tym tematem. Oznajmił, że to co dotyczy ośrodka w
Łajscach, dotyczy również pozostałych Ośrodków Zdrowia i tak jak w tym
przypadku to i w pozostałych będzie się kierował dobrem mieszkańców. Pan Wójt
zapewnił, że jest za tym aby była zapewniona ciągłość leczenia i nie dopuści do
sytuacji, iż mieszkańcy pozostaną bez opieki lekarskiej.
Jeżeli będzie przyzwolenie od Rady, aby remont ośrodka ująć w przyszłorocznym
budżecie to zostanie to uwzględnione, przy czym remont budynku musiał by być
rozpoczęty od remontu dachu.
Radna Irena Śmietana sprostowała, iż remont należy rozpocząć od zrobienia
porządku, gdyż jest tam totalny bałagan.
Radny Stanisław Słupek zasugerował, aby ewentualnie
sprzedaży i nabywca niech sobie robi remont na własną rękę.

obniżyć

cenę

Radny Jan Ochała powiedział, że podejmowana jest taka dyskusja jakbyśmy cofali
się do początku sprawy dotyczącej sprzedaży ośrodka w Łajscach. Rok temu Rada
Gminy podjęła uchwałę, aby sprzedać ośrodek, gdyż nie stać nas na remont i ta
decyzja powinna być podtrzymywana. To samo czeka także
pozostałe ośrodki
Zdrowia, a dzisiaj pacjent może sobie dobrowolnie wybierać lekarza pierwszego
kontaktu.
Radny Janusz Lis zasugerował, że lekarz Grodzicki mógłby zostać i leczyć ludzi ,
a właścicielem budynku byłby ktoś inny. Ale to nie jest od nas zależne i nie
wiadomo czy by się to udało.
Głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że niektórzy mieszkańcy Łajsc
interweniowali w tej sprawie, w biurze senatorskim senatora Stanisława Zająca.
Pan Wójt odczytał zebranym pismo, które otrzymał od senatora w związku z
interwencją mieszkańców Łajsc próbujących zapobiec sprzedaży ośrodka. Oznajmił, iż
mieszkańcy Łajsc deklarują, że własnymi środkami wyremontują ośrodek.
Radny Kazimierz Sopała powiedział, niech więc ludzie którzy chcą biorą się za
remont.
Pan Wójt zaznaczył, że są problemy ze zrobieniem
mieszkańcy chcą się brać za remont Ośrodka Zdrowia.

porządku

we

wsi,

a

Radni poruszyli
sprawę
dotyczącą
wymeldowania
z mieszkania zlokalizowanego w Ośrodku Zdrowia.

lekarza

Grodzickiego

Radna Zuzanna Lesikiewicz powiedziała, że jeżeli jest problem z wymeldowaniem,
to należy sprawdzić gdzie lekarz Grodzicki ma skoncentrowane życie rodzinne i jeśli
nie mieszka w Łajscach to przeprowadzić wymeldowanie z urzędu.

Głos zabrała Pani Bogusława Biernacka zastępca kierownika USC, która
wyjaśniła, że z urzędu było prowadzone postępowanie o wymeldowanie lekarza
Grodzickiego w drodze decyzji administracyjnej i wojewoda uchylił tę decyzję.
Radna Zuzanna Lesikiewicz zapytała w jakim czasie była wydawana ta decyzja?
Pani Bogusława Biernacka odpowiedziała, że 2 lata temu. Zaznaczyła, że trudno
jest ustalić gdzie lekarz Grodzicki ma skoncentrowane życie rodzinne gdyż sąsiedzi
uchylili sie od udzielenia jakichkolwiek informacji. Żaden z sąsiadów nie chciał
potwierdzić faktu przebywania lekarza poza mieszkaniem w Łajscach.
Radna Zuzanna Lesikiewicz powiedziała, że należy to traktować jako utrudnianie
postępowania i wszystko powinno być dokładnie opisane w protokole. Ewidencja
ludności ma na celu stwierdzenie stanu faktycznego.
Pani Biernacka
oświadczyła, że
wszystko dokładnie zostało w protokole
wyjaśnione. Były przeprowadzone oględziny mieszkania i jego stan wskazuje na to,
że jest ono niezamieszkałe. Jednak lekarz Grodzicki oznajmił, że po zakończonym
dyżurze przebywa w tym lokalu, a brak jest świadków aby temu zaprzeczyły.
Pani Biernacka powiedziała, że postępowanie w tej sprawie zostanie wznowione.
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącej Komisji
Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu aby ponowić procedurę wymeldowania
Lekarza Grodzickiego z mieszkania znajdującego się w budynku Ośrodka
Zdrowia w Łajscach.
''za'' wnioskiem głosowało 12 radnych, ''wstrzymał'' sie 1 radny
W podsumowaniu omawianej
sprawy
rady Janusz Lis
zwrócił uwagę na
konieczność zorganizowania zebrań wiejskich, aby wysłuchać opinii sołtysów oraz
mieszkańców pozostałych wsi.
Po przeanalizowaniu sprawy dotyczącej sprzedaży Ośrodka Zdrowia w Łajscach
Rada zawnioskowała aby Pan Wójt szukał nabywcy, który zapewni kontynuację
ochrony zdrowia.
8. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Porządek obrad sesji został zrealizowany, Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz
Śmietana zamyka jej obrady, dziękuje wszystkim za przybycie.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Gminy

Elżbieta Kania
Tadeusz Śmietana

