Protokół Nr XVII / 2016
z XVII sesji Rady Gminy Dynów odbytej w dniu 04 maja 2016 roku w Sali Urzędu Gminy
w Dynowie , godz. rozpoczęcia 900 godzina zakończenia 1300
Obradom przewodniczyła Pani Beata Skiba – Przewodnicząca Rady Gminy Dynów.
Lista obecności radnych i biorących udział w sesji osób stanowi załącznik nr 1,2,3.
O terminie posiedzenia radni zostali powiadomieni pisemnie.
Projekty dokumentów przesłano wraz z zawiadomieniem.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 4.
Ad 1. Otwarcia XVII sesji Rady Gminy Dynów dokonała Przewodnicząca Rady – witając Panie
i Panów radnych, radnych Powiatowych, Sołtysów Panią Wójt, Pana Sekretarza, Skarbnika
oraz przybyłych gości.
W chwili rozpoczęcia obrad na sali było obecnych 14 radnych na ogólny stan rady 15-tu
radnych co stanowi o prawomocności obrad.
Przewodnicząca Rady zapytała czy są może jakieś propozycje do porządku obrad oraz pytania.
Ad. 2 Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty – jednogłośnie (14 za).
Ad. 3 Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji. Pytań nie było.
Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2016 rok.
Pan Skarbnik omówił projekt uchwały – w projekcie uchwały, który Państwo otrzymali mamy
zmniejszenie na dochodach o kwotę 182 154,00 zł. tyle została nam zmniejszona z budżetu
państwa subwencja oświatowa. W zwiększeniach dochodów mamy kwotę 7 628 zł. jest to
udział w podatku od osób fizycznych, ministerstwo finansów nam wyliczyło tak przyjmujemy
do budżetu. Zmniejszamy wydatki na zakup materiałów na utwardzenie dróg w ramach
funduszu sołeckiego jednocześnie zwiększamy wydatki na zakup materiałów na utwardzenie
dróg wraz z zabudową. Na Komisji była propozycja radnego z Laskówki o wtrzymanie się z
zakupem i przeznaczenie pieniędzy na wkład własny do projektu. Radny podtrzymał swoją
propozycję z Komisji. Pan Skarbnik poprosił Radnych o wykreślenie z projektu w
zmniejszeniach jak i w zwiększeniach pozycji dotyczącej zakupu materiałów do utwardzenia
drogi w miejscowości Laskówka – tej zmiany nie będzie. Musimy zmniejszyć na wydatkach
kwotę 182 154,00 zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników- szkoły podstawowe.
Zwiększamy wydatki o kwotę 4 tys. na wykonanie części ogrodzenia kompleksu sportoworekreacyjnego ‘Pod Dębiną w miejscowości Bachórz oraz o kwotę 13 tys. na wykonanie
instalacji c.o w budynku świetlicy (Kazimierówka) w miejscowości Łubno.
Pani Bachurska zapytała o jaką kwotę chodzi z wkładem własnym bo były niejasności na
Komisji nie było wyjaśnione jaka to kwota.
Pan Skarbnik poinformował, że mieszkańcy Kazimierówki deklarują jako wkład własny zakup
grzejników – kwota około 2.600,00 zł. (jakieś 100 grzejników).
Pan Stochmal zapytał, kto będzie płacił za gaz.
Pan Skarbnik udzielił odpowiedzi my będziemy płacić za gaz jest to obiekt komunalny
oczywiście w ramach rozsądnych środków jeżeli będzie wynajem to osoba, która będzie
wynajmować sobie zapłaci a jak nie to gmina. W zwiększeniach mamy jeszcze dotację
podmiotową z budżetu do biblioteki na zorganizowanie Dożynek Gminnych – 20 tys.
Pan Stochmal postawił wniosek o zmniejszenie kwoty 20 tys. na organizację dożynek do 15
tys. i żeby taka kwota była jak będą robione dożynki w każdej miejscowości, wszędzie równo.
Myślę, że trzeba jak najwięcej zaangażować w organizację jak najwięcej swoich ludzi bo
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musimy promować nasze lokalne społeczeństwa bo jak ktoś przyjdzie z zewnątrz to te
pieniądze pójdą do innego budżetu. Mamy Straż, Koła Gospodyń, Stowarzyszenia i dla tego
taki wniosek stawiam myślę, że 15 tys. wystarczy.
Przewodnicząca Rady poddała wniosek Pana Stochmala pod głosowanie:
Za wnioskiem głosowało – 14 radnych, przeciw nie było, głosów wstrzymujących nie było.
W wyniku przeprowadzonego głosowania powyższy wniosek przeszedł.
Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian budżetu
na 2016 rok z naniesionymi poprawkami.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta – za 14 głosów, przeciw nie było, głosów
wstrzymujących nie było. Uchwała Nr XVII(84)2016.
Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest
Gmina Dynów.

Pan Stochmal zapytał czy te zmiany nie spowodują, że będziemy wypłacać większe dodatki
wyrównawcze tzw. czternastki.
Pan Śliwa mam wątpliwości czy te punkty są lepsze niż to co było głosowane w jesieni bo
jednym nauczycielom zwiększamy a drugim obcinamy, klasy łączymy mam wątpliwości czy
te działania są lepsze.
Pan Sekretarz czy chodzi Panu o te uchwały, które były o przekształceniu szkół w tym
przypadku ma Pan rację, że w przypadku reorganizacji byłoby lepiej ale popatrzcie na te
materiały, które dostaliście klasa w której jest pięciu uczniów, szkoła która ma siedmiu
uczniów do ilości nauczycieli no proszę powiedzieć gdzie tak jest. Cały czas mówimy o dobru
dzieci, nauczyciele są na drugim miejscu tak się mówi dobro dziecka ale w tym przypadku to
nauczyciele są najważniejsi i ta edukacja będzie tak wyglądała jak jest w klasie jeden uczeń
czy dwóch to ta nauka wygląda jak z dziećmi w domu. Proszę Państwa pieniądze się
rozchodzą ponad 52% budżetu idzie na oświatę i któregoś dnia trzeba się wreszcie zastanowić
co my dalej chcemy robić żeby się nie zastanawiać na co wydać 5 tys. przy 19 mln. budżecie.
Czy jest sens uruchamiać klasę gdzie jest dwóch uczniów albo jeden. Z danych mamy 620
uczniów , których uczy 149 nauczycieli gdzie tak jest to jest 106 etatów to jest troszkę ponad
4-ech uczniów na jednego nauczyciela czy stać nas na to czy mieszkańcy są zorientowani nie
bo tylko przychodzi przy próbie reorganizacji pewna grupa zainteresowana i należałoby się
zastanowić czy jako rada reprezentujecie np. tych 50 mieszkańców, którzy przychodzą czy
wszystkich. Co ten szary mieszkaniec z tego coś ma a może by zrobił za to kawałek
kanalizacji, chodnika te dzieci nie zostaną bez edukacji bez opieki. Ja tu nie chcę filozofować
tylko patrzę pod kątem realnego wydawania środków publicznych z tych podatków które
zbieramy z całej gminy. I jak porozmawiać z tymi mieszkańcami, których nie dotyczy ta
szkoła ciekaw jestem co wtedy byście usłyszeli. Coś trzeba robić czy to się odbije na
nauczycielach pewnie tak bo kiedy nie płacimy wyrównania, wtedy kiedy mają więcej
godzin. Płace to jest ponad 90% budżetu oświaty i trzeba się powoli nad tym zastanowić. Bo
gmina przy 7 tys. mieszkańców i takim budżecie nie jest biedna tylko ileś lat temu zostało to
źle zorganizowane, powinno być 2 gimnazja, jedno za Sanem drugie z tej strony i tyle. Lepiej
jest uczyć 5-ciu uczniów niż 20-tu to jest komfort ale czy nas stać na to.
Pan Stochmal odniósł się do wypowiedzi sekretarza na pewno po części ma Pan rację to nie
ulega wątpliwości ale ja swego czasu obliczyłem, że 27% pochłania urząd gminy gdzie jest 50
osób i jak to się ma do tego (P. Skarbnik tak nie jest cos źle Pan policzył) ale teraz to nie
istotne – chcę postawić wniosek żeby społeczeństwo nasze uświadomić i tak – Pani Wójt, Pan
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Sekretarz, Pani od oświaty proszę zorganizować w każdej miejscowości zebranie i
przedstawić mieszkańcom te dane, które myśmy dostali, że po reorganizacji będzie tak
zyskacie na tym tyle pieniędzy to zostanie to będzie dla nich z korzyścią i jak przyjedzie
urząd gminy do wszystkich mieszkańców to ludzie inaczej to odbierają. Myślę, że tak
powinno być, powiedzieć tyle zyskamy tyle stracimy a co zyskamy dajemy na daną
miejscowość. Dlatego stawiam taki wniosek o zorganizowanie zebrań, żeby nie czekać na
ostatnią chwilę.
Pan Sekretarz jeśli radni nie będą do tego przekonani to my pojedziemy a wy staniecie po
drugiej stronie z mieszkańcami to my będziemy się czuć jak na szafocie, dostali państwo
wyliczenia, siadamy i rozmawiamy i jeżeli radny powie, że jest przekonany to wtedy idziemy
do ludzi.
Pan Pudysz co do pierwszej części wypowiedzi to się z Panem zgadzam ale trzeba z ludźmi
rozmawiać, przyjeżdżać na zebrania, kiedyś sam jeździłem ale trzeba wyjść do ludzi.
Pani Pałac sołtys wsi Harta tak jak wcześniej mówili moi przedmówcy, mieszkańcy
potrzebują żeby ktoś do nich przyjechał na spotkanie, żeby była Pani Wójt chodzi o to żeby ta
informacja była od ludzi którzy się na tym znają do których maja zaufanie, trzeba z ludźmi
rozmawiać, spotykać się przedstawiać informacje bo jak jest informacja to się ludzie bardziej
interesują.
Pan Stochmal po ostatnim spotkaniu na Górnej Harcie mieszkańcy mówili żeby chociaż ktoś
przyjechał wytłumaczył nie było nikogo.
Pani Bachurska ja jakieś pół roku temu przy głosowaniu w sprawie reorganizacji mówiłam,
że taka sytuacja nastąpi jak jest dzisiaj, że staniemy przed takim faktem, że nie będzie 200 zł;
na ławkę czy na rynnę czy na coś innego i stoimy przed taką sytuacją. Jednak widzę, że część
kolegów radnych (wtedy nie zrozumiała tego) ale teraz zaczyna rozumieć z czego bardzo się
ciszę.
Pan Domin chciałem nawiązać do reorganizacji, która była przeprowadzona w Laskówce tam
w chwili kiedy zapadły decyzje o reorganizacji tej szkoły Wójt pełniący swoje obowiązki
(różne były sytuacje) ale rozmawiał ze społeczeństwem i robił to do póki społeczeństwo
zostało przekonane i część osób na początku nie była przekonana ale jak zostali przekonani,
przyszła sesja o podjęciu decyzji nie było protestów, prasy, telewizji ani nie było posłów bo
nie było potrzeby.
Pani Pancerz odnośnie gimnazjum w Dylągowej myślę, że jeżeli by przyjechała Pani Wójt,
Sekretarz, Pani Błotnicka i tak od serca głośno porozmawiali z ludźmi to my byśmy też się
nie sprzeciwiali likwidacji gimnazjum bo wiadomo, że to są koszty idą duże pieniądze są inne
potrzeby jakby Pani Wójt porozmawiała z ludźmi to myślę, że nie było by sprzeciwów.
Pan Kiełbasa widzę, że to środowisko teraz jest zainteresowane, że reorganizacja byłaby
lepszym rozwiązaniem teraz co niektórzy się zorientowali.
Pan Kamiński my te wyliczenia znamy, ludzie szybciej wysłuchają jak władza przyjedzie do
nich Pani Wójt jako zwierzchnik gminy i wyjaśni niż radnego czy sołtysa, inaczej jak władza
przyjedzie do nich a inaczej jak ta władza siedzi sobie w urzędzie i patrzy na nich z daleka
takie jest moje zdanie.
Pan Sekretarz gdybyśmy doszli do porozumienia i po zebraniach wiejskich objechali i zdołali
przekonać mieszkańców to temat wraca w 2017 roku gdzie wchodzi na przełamie 2017/2018
r., rok 2018 jest rokiem wyborczym czy podejmiecie taką decyzję. Ja mam wrażenie, że pani
Wójt bije głową w mur i to co Pani Bachurska powiedziała, że teraz niektórzy radni zaczynają
inaczej patrzeć do czego to dochodzi nie czarujmy się, że za tym wszystkim stoi pewna grupa
zawodowa. Proszę Państwa 11 nauczycieli z terenu gminy może iść na emeryturę gdyby
odeszli to nie byłoby wielkiej rewolucji kadrowej.
Pan Chruszcz zapytał dlaczego dyrektor nie zwolni takiego nauczyciela co nabył prawa
emerytalne.
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Pan Sekretarz udzielił odpowiedzi bo taki nauczyciel jest nauczycielem dyplomowanym jak
pójdzie do sądu to wygra, Dyrektor jest na pozycji przegranej, zwolni młodego nauczyciela ja
dyrektorom w tej sytuacji nie zazdroszczę.
Pani Bachurska jak to mówiłam rok temu, że w środowisku nauczycieli nie ma solidarności
nie szanują się nawzajem, bo u mnie jak pielęgniarka nabywa prawa emerytalne to idzie na
emeryturę żeby młoda miała pracę a tu nie. Jeżeli chodzi o wybory to czy nas wybiorą czy
nie, nie zależy od tego czy szkoły przekształcimy (to cała społeczność głosuje) bo i tak przez
tą kadencję nic nie zrobimy bo nie ma pieniędzy.
Pani Pałac odnośnie roku wyborczego do Pana Sekretarza mnie się wydaje, że radni wybrani
przez mieszkańców są po to żeby dbać o dobro społeczeństwa a nie po to żeby tylko być
radnym, pełnić swoje obowiązki, dbać o mieszkańców ich dobro ja wierzę, że nam się to uda.
Pan Stochmal jeszcze raz mówię, że rozmowa, rozmowa, proszę sobie zobaczyć protokoły z
poprzednich lat, że prosiłem o spotkania z mieszkańcami jeszcze raz proszę żeby urząd gminy
wyszedł naprzeciw i zorganizował spotkania bo trzeba rozmawiać.
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania powyżej uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta - za 12 głosów, przeciw nie było, 2 głosy
wstrzymujące . Uchwała Nr XVII(85)2016.
Ad.6 Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących
stanowiska kierownicze, zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina
Dynów.

Odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącą.
Przewodnicząca poprosiła o pytania, radni stwierdzili, że dyskusja odbyła się przy pierwszym
projekcie uchwały oraz, że wszystkie uchwały dotyczące oświaty były omówione szczegółowo
na Komisjach.
W związku z powyższym Przewodnicząca przystąpiła do głosowania.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta - za 11 głosów, przeciw nie było, 3 głosy
wstrzymujące . Uchwała Nr XVII(86)2016.
Ad.7 Podjęcie uchwały w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia
26.01.1982r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest
Gmina Dynów.

Odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącą.
Przewodnicząca poinformowała, że przy projekcie tej uchwały są dwie propozycje dotyczące
godzin dla pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i nauczyciela
wspomagającego – propozycja Pani Wójt i Komisji Gospodarcze i Budżetu – tj. 30 godzin,
propozycja Komisji Oświatowej – 25 godz.
Głosowanie propozycji:
1) propozycja – 30 godz. kto jest za – 10 głosów,
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2) propozycja – 25 godz. kto jest za – 4 głosy
przeciw nie było, głosów wstrzymujących nie było, przeszła propozycja Pani Wójt i
Komisji Gospodarczej.
Następnie Przewodnicząca przegłosowała uchwałę w całości.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta - za 9 głosów, przeciw – 1 głos, 4głosy
wstrzymujące. Uchwała Nr XVII(87)2016.
Ad.8 . Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI(144)2000 Rady Gminy w Dynowie z
dnia 06.04. 2000 roku w sprawie ustalenia zasad organizacji nauczania w klasach łączonych szkół
podstawowych

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Dyskusji i pytań nie było.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta - za10 głosów, przeciw – 0 głosów, 4 głosy
wstrzymujące. Uchwała Nr XVII(88)2016
Ad.9 . Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały własnej Nr XIII(120)99 Rady Gminy w
Dynowie z dnia 25.11.1999 roku w sprawie ustalenia liczby uczniów, na których przysługuje etat
nauczyciela-bibliotekarza

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały.
Dyskusji i pytań nie było.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta -za10 głosów, przeciw – 0 głosów, 4 głosy
wstrzymujące. Uchwała Nr XVII(89)2016
Przerwa 10 min.
Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dynów na lata 2016-2026.
Odczytanie projektu uchwały przez Przewodniczącą.
Omówienie projektu uchwały przez Kierownika Pana Solarza – zarządzeniem Pani Wójt został
powołany zespół do opracowania strategii, żeby nie wydawać środków na opracowanie ( nie
płacić firmie) ja byłem jakby takim łącznikiem, koordynatorem całego zespołu, który wszystko
składa. Zarządzenie było wydane we wrześniu ubiegłego roku była przygotowana ankieta do
uzupełnienia i udostępniona na stronie internetowej jak również w formie papierowej gdzie
każdy mieszkaniec mógł wypełnić ile osób wzięło udział w ankiecie ilu respondentów to jest
w dokumencie gdzie Państwo mogą przeczytać. Dostali Państwo płyty z opracowaniem i
formularz gdzie Państwo mogli się odnieść lub wnieść swoje uwagi nie było żadnych uwag.
Oprócz tego odbyły się jeszcze spotkania w których uczestniczyli radni, sołtysi nie wszyscy ale
część, przedstawiciele oświaty, przedstawiciele organizacji i na podstawie również tego
spotkania opracowało się pewne założenia do analizy. Dokument jest dość standardowy ale są
nowe rzeczy, które odzwierciedlają sytuację gminy oraz analiza SWOT na lata 2016-2026 oraz
nowość, która rzadko się zdarza w dokumentach a mianowicie określenie misji samego urzędu,
myśmy musieli to zrobić ze względu na pewnego rodzaju wytyczne wynikające z systemu
wdrażania i zarządzania jakością urzędu. Podczas warsztatu, który był w listopadzie odbyła się
kontrola, która kontrolowała mnie 4 godz. ale mamy przyznany certyfikat i można się tym
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pochwalić. Jeżeli państwo mają jakieś pytania to chętnie odpowiem, jeszcze powiem Państwu
dokument musiał być poddany analizie w pewnych instytucjach wojewódzkich opinia jest
pozytywna, pozostaje tylko kwestia Państwa decyzji.
Pan Pudysz zapytał Panie Kierowniku czy ten sam zespół opracowywał strategię z GOPS.
Pan Solarz odpowiedział, nie wiem czy ten sam zespół.
Pan Pudysz to dlaczego te dwie strategie są identyczne tak jakbym w szkole napisał
wypracowanie a mój kolega napisał takie samo to by była dwója.
Pan Solarz może ta osoba która to składała ja nie powiem jak to się stało ale pewne kwestie
nie mogą się różnić.
Pani Bachurska ja przepraszam ale jak Pan nie wie.
Pan Solarz ja nadzorowałem tylko strategię ale nie GOPS.
Pani Bachurska to Pan nie czytał tamtej strategii.
Pan Solarz tak naprawdę dlaczego są podobne też trudno mi określić.
Pan Pudysz nie tylko podobne ale prawie identyczne.
Pani Bachurska zapytała dlaczego Pan nie czytał strategii GOPS.
Pan Solarz proszę Państwa nikt chyba z zespołu nie sugerował się strategią GOPS tak naprawdę
to pierwsza część jeżeli chodzi o gminę nie może być różna są tam dane, które nie mogą się
różnić jeżeli chodzi o sam szablon, że jest podobna to zupełnie inna rzecz.
Pan Stochmal ja uważam, że na to spotkanie powinny być zaproszone wszystkie organizacje i
również przedsiębiorcy bo ich w pewnym stopniu też dotyczy. Moim zdaniem tak jak w danej
miejscowości zrobić zebranie i żeby sobie określili co jest ważne dla nich i można by było
jeszcze dużo tam wnieść, brakuje mi dużo rzeczy, powinna większa grupa w tym uczestniczyć,
trzeba było przekazać informację do wszystkich jednostek straży, stowarzyszeń jest to wiążące
na 10 lat jest bardzo ważna na pewno wszystkiego nie zrealizujemy ale żeby każdy w jakiś
sposób uczestniczył.
Pani Bachurska zapytała ale Pan był na tym spotkaniu
Pan Solarz jak już powiedziałem w tym czasie miałem kontrolę.
Pani Bachurska nie mieliśmy okazji żeby Pana zaprosić na sesję bo Pana nigdy nie było jak
były sesje. Mnie się wydaje, że jak się coś nadzoruje to się czyta a jak jest sesja to powinno się
być i radnych poinformować o pewnych sprawach.
Więcej pytań nie było.
W wyniku głosowania uchwała została nie podjęta -za 2głosy, przeciw – 11 głosów, 1 głos
wstrzymujący.
Ad. 11 Wolne wnioski i zapytania.
Pan Ryś w czwartek byłem w urzędzie i Pani Przewodniczącej nie było czy będzie mieć
potrącone z diety bo skoro są długi to trzeba zacząć od siebie jeszcze jedno w marcu jak była
sesja i też jednego radnego nie było czy za to ma potrącone – odpowiedziała Pani
Przewodnicząca tak, bo jak jest podatek do zapłaty to trzeba zapłacić do 15-tego a ja nie mam
ryczałtu co miesiąc. Pani Bachurska jak Pani rodak rządził to Pani nie było ani razu na sesji.
Pan Chruszcz chciałem nawiązać do wypowiedzi Pana Rysia, że były wybory i każdy mógł
startować na radnego nikt nikomu nie bronił.
Pani Bachurska odpowiedziała na pytanie P. Rysia byłam dwie kadencje radną. Chciałam
zapytać o pieniądze, które były przeznaczone na drogi na zakup klińca bo do tej pory nic się
nie dzieje w tym temacie.
Pan Ryś właśnie jak Chrobak rządził mój tata był chory, karetka jeździła to w Bachórzu drogi
były odśnieżane a my musieliśmy wstawać o czwartej rano żeby odwalić.
Pan Skarbnik odpowiedział, że są podjęte już pewne działania w temacie zakupu , pieniądze
które są na drogi tj. 100 tys. ale od tej kwoty trzeba odjąć na odszkodowanie za drogę w
Laskówce pozostała kwota zostaje na zakup klińca.
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Pani Bachurska poprosiła o udzielenie informacji, kto się zajmuje drogami, mieszkańcy pytają
bo troszkę się zajmuje jeden Pan, drugi i tak są odsyłani.
Pan Sekretarz chciałem odpowiedzieć odnośnie dróg, pojechaliśmy w teren żeby poobliczać to
co Rady Sołeckie zaplanowały można zrobić jedno dwa zadania a nie pięć. Na przyszłość
chciałbym żeby zgromadzić kamień w każdej miejscowości i żeby to sołtys decydował na jakie
drogi i jeszcze proszę się zastanowić jak podzielić te pieniądze na miejscowości.
Pani Bachurska zasugerowała, że na ilość mieszkańców (decyzja o podziale do przemyślenia).
Pan Solarz wszystkie działania jakie są do wykonania są ważne jeśli tylko są pieniądze w
budżecie to ja mogę wykonywać zadania a w sprawie dróg to można przejść do Pana Dziepaka
do mnie wszyscy sołtysi to wiedzą.
Pani Bachurska chciałam powiedzieć, że jest bardzo dużo skarg na Pana Solarza, że jest Pan
trudno uchwytny to jest raz po drugie, że źle się Pan odnosi do mieszkańców będąc w terenie a
już nie powiem jak Pan określił radnych.
Pan Solarz nie wiem kto włożył takie słowa w moje usta.
Pani Bachurska słyszałam od Pana więc proszę nie zaprzeczać.
Pan Solarz ale to jest słowo przeciwko słowu.
Pan Potoczny chciałem powiedzieć, że droga zrobiona w Łubnie i od stycznia nie mogę się
doprosić Kierownika o koparkę żeby wstawić rurę.
Pan Solarz poinformowałem Pana, że jak będzie koparka w miejscowości, ustaliliśmy z
sołtysami, że koparka po kolei w każdej miejscowości nie chcieliście Państwo żeby sprzęt
przerzucać tylko jak skończy w jednej miejscowości to robi w drugiej. U mnie w gabinecie
powiedział Pan, że spokojnie poczekacie nic się nie dzieje a dzisiaj Pan porusza tą sprawę.
Pan Ryś chodzi o drogę koło mnie jak było rozgraniczenie ileś lat temu to gmina zapłaciła tak
mówię do Pani Wójt żeby 100% Panią wnioskodawczynię obciążyć kosztami rozgraniczenia,
każdy wie o kogo chodzi.
Pan Stochmal chciałem kilka słów odnośnie projektów do Pana Solarza nie udało się nam dojść
do porozumienia w sprawie projektów nie raz u Pana byłem ja byłem skłonny założyć własne
pieniądze żeby Pan nam pomógł przy jakimś projekcie i tutaj powiem jasno i wyraźnie z całym
szacunkiem, że jak Pani Mira była ile razy przyszedłem do niej, zawsze mówiła nie ma sprawy
otwierała stronę internetową i patrzyła czyn są jakieś projekty z których możemy skorzystać
takie możliwości są zawsze coś doradziła, mówię to z szczerym przekonaniem i mogę tak
powiedzieć bo tak było, niejednemu stowarzyszeniu pomogła i chętnie to robiła nie wiem
czemu się tak stało. Ja wiem, że są różnego rodzaju projekty mam świadomość, że gmina nie
będzie miała na wkład własny nie mówię o projekcie na 100tys. a o projekcie 5-6 tys.
Słyszałem, że zajmuje się Pan projektami to myślałem, że Pan wesprze swoim doradztwem i
wiedzą. Dziękuję, że Pan udostępnił herb bo są tu niejasności myślę, że nie gmina powinna
decydować jaki powinien być herb tylko historycy na sesji w ubr. był Pan Wiesiek,
zaproponował, że herb zrobi za darmo (i dalej jest za darmo) i jeszcze przy tym można by było
zrobić jakieś broszury to nie tak powinno być, swoją drogą, że się pomija radnych. Była
propozycja herbu ale umarło to a tu nagle się okazuje, że mamy herb. Szkoda, że się tak stało
szukamy oszczędności wszędzie ale jeżeli uważa Pan, że dla Pana ponad 6 tys. to nie dużo, że
podpisana jest już umowa , że gdzieś jeszcze w styczniu mnie się wydaje, że nie powinno tak
być szanujmy się nawzajem – chciałbym zadać pytanie skoro było za darmo dlaczego gmina z
tego nie skorzystała Pan Wiesiek wyraźnie powiedział, że zrobi to za darmo i jeszcze byśmy
mieli dodatkowo za to broszury. Tak nie powinno być, że się pomija radnych powinna pierwsze
być uchwała intencyjna radni to powinni dostać, przeglądnąć wnieść swoje uwagi wtedy to się
wysyła i kolejna decyzja. Szanowni Państwo robimy herb na następne 50-100 lat drugi raz nikt
tego nie będzie zmieniał a kwestia wizerunku nie będę się wypowiadał bo się na tym nie znam
to musi być nawiązanie do historii nie tej 30 –to letniej tylko znacznie późniejszej. My jako
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sołectwo Harta mamy herb ale to mieszkańcy na zebraniu wiejskim podjęli uchwałę na takim
niskim szczeblu a tu nie ma żadnej uchwały.
Jeszcze mam interpelację do Pani Wójt, którą składam na ręce Pani Przewodniczącej i proszę
o udzielenie odpowiedzi dla wszystkich radnych.
Pan Solarz nawiązując do współpracy na poziomie urzędu nigdy nie powiedziałem, że Panu nie
chcę pomóc, przychodzi Pan do mnie z samym hasłem, zakres obowiązków mam określony
przez panią Wójt jeżeli chodzi o herb myślę, że na Komisji wszystkie informacje zostały
przekazane.
Pani Bachurska przepraszam bardzo tylko na Komisji Oświatowej a tutaj są wszyscy radni,
sołtysi my nawet nie wiemy co Pan zgłosił ja bym chciała żeby wszystkim radnym Pan
powiedział bo wg. nas to nie fer kogo Pan miał na myśli pisząc władze gminy bo nie wiem czy
Pan wie kim jest Rada – bo Rada Gminy jak Pan nie wie to jest organ uchwałodawczy ja mam
wrażenie, że Pan uważa się za alfę i omegę. Niedawno było robione logo gminy i było razem
robione z radą, były posiedzenia, zebrania było to wszystko robione razem z radnymi, mając
szacunek jednej strony do drugiej było wszystko uzgadniane. Trzeba było powiedzieć będzie
robiony herb czy rada podejmie taką decyzję i wtedy można byłoby uzgodnić różne formy,
propozycje tego herbu a nie stawia Pan nas przed faktem dokonanym bo Pan już dał do
Warszawy mnie się wydaje, że troszeczkę tutaj jest coś nie tak, jak mamy mieć zaufanie do
urzędu skoro urząd traktuje nas jak traktuje Pan zdecydował, Pan zrobił (P. Pudysz a my to
później musimy przyjąć) tak jak Pan to powiedział nie chcę tego powtarzać proszę się
troszeczkę zastanowić co Pan mówi nie można ludzi tak traktować to, że nikt nie idzie do Pana
po pomoc to proszę się zastanowić jak Pan do tych ludzi się odnosi.
Pan Solarz coś mi Pani zarzuca czego nie wiem nie mam pojęcia nawet.
Pani Bachurska chciałabym żeby Pan wytłumaczył kto zdecydował o herbie o zapłacie tam
pisze, że władza gminy.
Pan Solarz informuję Państwa, że opracowanie to jest ciągle projektem a władza to wie Pani
jaki jest podział.
Pan Pudysz ja mam pytanie do Pana Kierownika do tego opracowania herbu jak się ma art. 18
ust. 2 pkt.13 ustawy o samorządzie gminnym, że herb należy do wyłącznej właściwości rady
gminy ja się dowiaduję o herbie, że to miała być niespodzianka ale ja sobie takich
niespodzianek nie życzę jeśli mamy podejmować uchwałę to chcę wiedzieć od początku co w
tej sprawie się dzieje. Niespodzianka się Państwu udała tylko, że wcale nie ma gwarancji, że
rada ten projekt uchwały przyjmie.
Pan Solarz może tak powiem w ubiegły roku wszyscy kierownicy składali propozycje do
budżetu i ja też zaplanowałem na promocję bo zarzucano nam, że promocja jest za mała.
Pan Pudysz to nie w tym rzecz wcześniej zawsze najpierw gdy się coś podejmowało zawsze
była rozmowa chciał Pan to były komisje była sesja trzeba było przyjść i powiedzieć, spotkać
się porozmawiać, że coś takiego robimy a nie tu jest już koniec uzgodnień a my się od Jacka
Stochmala dowiadujemy jaki herb jest dla gminy. Wyraźnie pisze w ustawie, że herb przyjmuje
rada uchwałą ile jeszcze takich niespodzianek będzie.
Pani Bachurska to myśmy tamtego roku się wypowiedzieli, że to my zdecydujemy, że jeżeli
będzie za darmo to tak bo nie ma pieniędzy. Pan pracuje na rzecz gminy i mieszkańców co my
mamy powiedzieć mieszkańcom co sołtysi mają powiedzieć, że co Pan Solarz decyduje sam,
taki herb wybrał to my głosujemy.
Pan Solarz jeszcze raz mówię, że ten projekt to propozycja w dalszym ciągu.
Pani Bachurska nie proszę Pana to nie jest żadna propozycja to jest zrobione za naszymi
plecami gdyby to była propozycja to by Pan przyszedł i powiedział, drodzy Państwo taka jest
moja propozycja spotkamy się na komisjach w sołectwach i porozmawiamy to jest propozycja
to jest rozmowa człowieka z człowiekiem a nie traktowanie drugiego człowieka jak śmiecia.
Pan Stochmal mówił Pan, że to propozycja ale czy zostało to rzeczywiście zapłacone.
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Pan Solarz tak zapłacone.
Pani Bachurska to jaka to propozycja Pan sobie sam przeczy co Pan mówi.
Pan Stochmal chciałem powiedzieć, że sprawdziłem tą firmę co to robiła, działają od 2012 roku
byłem na ich stronie internetowej, wiem co to są za osoby jeden jest studentem z całym
szacunkiem dla nich ale czy oni mają taką wiedzę na temat naszych miejscowości.
Pan Solarz powiem tak firma jest w stanie poprawić tak jak Pan sobie życzy.
Pani Bachurska dostał Pan pieniądze na promocję ale nie na herb na promocję gminy można
było inaczej wykorzystać te pieniądze, mówiliśmy tu z Panem Stochmalem na temat broszur,
folderów żeby te broszury dać w gospodarstwach agroturystycznych w sołectwach Pan
wszystko decyduje sam i wygląda to tak jak wygląda więc ja myślę, że proszę zmienić swoje
zachowanie i z ludźmi rozmawiać.
Pan Solarz proszę posłuchać w propozycji do budżetu ja napisałem na wykonanie herbu ale
nie wiem dlaczego to było nie ujęte.
Pani Bachurska chciałam Pana poinformować, że pieniądze które zostały zapłacone za herb bez
naszej zgody ponad 6 tys. to jeżeli my tego nie przyjmiemy to Pan te pieniądze przekaże jako
darowiznę do budżetu i my to przyjmiemy.
Pan Pudysz chciałem powiedzieć, że to nie jest pierwszy raz jak się nas traktuje.
Pan Stochmal chciałem zapytać czy była taka potrzeba żeby płacić jak można było zrobić za
darmo.
Pan Solarz ale jeszcze raz powtarzam, propozycja opracowania herbu była dana do budżetu.
Pani Bachurska ale chciałam zapytać czy Pan nie czytał sprawozdania z posiedzenia rady, że
to rada ma zdecydować kiedy ten herb będzie i co dalej będziemy z nim robić.
Pan Stochmal mnie nie zależy kto wykona herb czy P. Wiesiek czy inna firma ale była
propozycja wykonania herbu za darmo i było mówione, że rada o tym zdecyduje to czy była
taka potrzeba wydawania tych pieniędzy można było za to zrobić broszur, folderów o każdej
miejscowości, moim zdaniem drodzy Państwo jak mamy mieć zaufanie do urzędu gminy nie
bardzo jakoś to widzę. Musimy ze sobą rozmawiać, informować może więcej komisji.
Pan Sekretarz chciałbym bardzo przeprosić gdyby było jakieś złe traktowanie to proszę przyjść
do mnie, przepraszam w imieniu pracowników, my tu jesteśmy po to żeby służyć a nie być
sługami, każdy kto przychodzi do urzędu ma być traktowany z szacunkiem. Traktujmy się na
wzajem z szacunkiem.
Pani Żaczek chciałam powiedzieć, że urzędnicy są po to aby służyć i traktować wszystkich z
szacunkiem, nam zależy na urzędnikach skutecznych a nie na filozofach i jeszcze chciałam
powiedzieć, że mnie też zależy na spotkaniach i mam pytanie kto jest odpowiedzialny za
zorganizowanie spotkań wiejskich.
Pani Krupa zwróciła się do Pani Wójt, przyszłam do Pani jak człowiek do człowiek mnie pęka
dom ja walczę z tą sprawą już dziewięć lat. Była już jedna opinia za tamtej władzy robiona i
zapłacona teraz Pani wzięła hydrologa znów oszusta i co Pani odkopała i pieniądze znów
wydane. Ja mam opinię ale ona się nie liczy bo jest prywatna.
Pani Wójt – jeździłam kilka lat temu do Pani jeszcze za tamtej władzy i zrobienie ekspertyzy
było konieczne, kilka lat temu jak również w przypadku drugiej ekspertyzy, ponieważ zwróciła
się Pani ponownie do nas to nie chcieliśmy ponosić kosztów drugi raz na ekspertyzę ale skoro
Pani do nas wystąpiła to musieliśmy się na czymś oprzeć.
Pan Sekretarz zwrócił się do radnych z tematem do zastanowienia, przemyślenia (wiem, że nie
ma pieniędzy) o budowie garaży, własnej bazy na dzień dzisiejszy nie mamy nic, żeby np. koło
wymienić, coś naprawić przy naszym sprzęcie. Na własnej działce koło młyna taki plac
ogrodzony jakby tam leżał jakiś kamień, kawałek rury. Proszę się zastanowić.
Pan Ciupak fajnie ale mamy już kilka projektów na gminie, które są niezrealizowane może
najpierw te projekty a później myśleć o bazie.
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Ad. 12 Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady podziękowała za konstruktywną pracę i zamknęła
XVII sesję Rady Gminy w Dynowie.
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