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Protokół Nr XXXV/2014 

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Borowa,  

odbytej dnia 22 maja 2014 r. 

 

Nadzwyczajną sesję otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Borowa, Pan 

Mieczysław Wiącek. Stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 radnych, czyli 100% frekwencji  

i jest to odpowiednia liczba radnych do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Na wstępie powitał przybyłych na sesję: Wójta Gminy – Władysława Błażejowskiego, 

Sekretarza Gminy – Pana Czesława Rogoża, Skarbnika Gminy Borowa – Pana Wiesława 

Kozdębę, Kierownika Referatu – Pana Bogusława Gaździaka, Radnych i Sołtysów. 

 

Ad 2 

Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia i wyrażenia 

zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Przywrócenie przyrodzie 

terenów po byłych składowiskach odpadów w części woj. podkarpackiego” 

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach Priorytetu II – 

„Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”, działanie 2.1 Kompleksowe 

przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym 

uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.    

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Borowa do zaciągnięcia 

zobowiązania finansowego długoterminowego na przedsięwzięcia pn. „Opracowanie 

planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z działaniami towarzyszącymi w Gminie 

Borowa”.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miejską Mielec, 

Gminą Wiejską Mielec, Gminą Czermin, Gminą Gawłuszowice, Gminą Padew 

Narodowa, Gminą Przecław, Gminą Radomyśl Wielki, Gminą Tuszów Narodowy, 

Gminą Wadowice Górne i Powiatem Mieleckim porozumienia w sprawie wspólnego 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na dostawę energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.   

7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Pan Przewodniczący  

Czy są jakieś uwagi lub propozycje do porządku obrad? 

 

Pan Wójt 

Dzisiejsza sesja nadzwyczajna została zwołana w celu podjęcia pilnych uchwał niezbędnych 

do podpisania odpowiednich porozumień, umów, które uwarunkowane są terminami. 

Sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. Te projekty uchwał, które przygotowaliśmy na 

dzisiejszą sesję uległy nieco modyfikacji. Dotyczy to głównie pkt. 6. Wczoraj dostaliśmy 

interpretacje przepisów od Wojewody podkarpackiego, który wyjaśnia, że tego typu 

porozumienie jest przewidziane w przepisach prawa administracyjnego, a nie  w ustawie  

o samorządzie. W związku z tym nie jest wymagane podjęcie uchwały  w tej kwestii.  

W związku z tym zgłaszam wniosek by pkt. 6 skreślić z porządku obrad. W pkt. 4 z tych 

samych powodów prawnych co w pkt. 6 wnoszę o zmianę treści zgodnie z treścią jaką 
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otrzymaliście dzisiaj, czyli w pkt. 4 nastąpiła zmiana treści uchwały z  „porozumienie” na 

„przystąpienie”. 

 

Pan Skarbnik 

W pkt. 5  treść uchwały, którą dostaliście zawiadomieniem została zmodyfikowana, ponieważ 

w §1 wypadł pkt. 2. Treść pkt. 1 §1 jest tylko lekko zmodyfikowana Pozostałe punkty zostają 

bez zmian. W podstawie prawnej dopisana jest uchwała podjęta przez radę w tym temacie na 

ostatniej sesji.      

 

Pan Przewodniczący 

Czy ktoś chce zadać pytania wyjaśniające do poprawek uchwał?  

Jeżeli nie pytam – kto jest za tym aby skreślić pkt. 6 i przyjąć zmiany zgłoszone do pkt. 4 i 5?  

 

Wniosek Pana Wójta, by skreślić z porządku obrad pkt. 6, zmienić pkt. 4 oraz  wniosek Pana 

Skarbnika, by zmienić pkt. 5 zostały poddane pod głosowanie i przyjęty większością głosów 

przy 1 wstrzymującym.  

 

Ponieważ więcej propozycji dotyczących zmian w porządku obrad nie było, porządek 

zmieniony o wniosek Pana Wójta i Pana Skarbnika poddany został pod głosowanie i przyjęty 

większością głosów przy 1 wstrzymującym.   

 

Ad 3 
Pan Przewodniczący stwierdził, że protokół z poprzedniej sesji odbytej w dniu 5 maja 

2014 r. był udostępniony w biurze obsługi Rady i każdy mógł zapoznać się z jego treścią. 

Jeżeli są jakieś uwagi lub zapytania do protokołu to proszę o zgłoszenie. 

 

Uwag ani zapytań do protokołu nie było, przyjęcie protokołu poddane zostało pod głosowanie  

i przyjęte większością głosów przy dwóch wstrzymującym.  

 

Ad 4 

Pani Stanisława Bujak odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Przywrócenie przyrodzie terenów po byłych 

składowiskach odpadów w części woj. podkarpackiego” współfinansowanego ze środków 

Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 

2013 w ramach Priorytetu II – „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”, 

działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze 

szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.    

 

 

Pan Wójt  

Pod koniec ubiegłego roku marszałek województwa wydał decyzje o zamknięciu naszego 

wysypiska odpadów komunalnych. To jest początek nowej pracy nad wysypiskiem, czyli 

rekultywacji. Przez 30 lat będziemy musieli nad nim pracować i przez 30 lat będzie nas ono 

kosztowało, mimo tego, że będzie nieczynne. Ponieważ te koszty są duże szukaliśmy 

instytucji, które mogłyby nas wesprzeć. Taką instytucją jest Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z tym, że Program tego funduszu 

przewiduje, że dotacja, którą mogą udzielić  w wysokości do 85% kosztów rekultywacji może 

być na wysypiska większe niż 5 ha. Nasze wysypisko ma 72 ary, więc w żaden sposób nie 

mogliśmy po te pieniądze sięgnąć, więc zaczęliśmy szukać gmin, które w są podobnej 

sytuacji. 11 gmin z województwa podkarpackiego dogadało się między sobą, w ten sposób, że 
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podpiszą porozumienie na mocy którego połączymy wszystkie areały tych składowisk, by 

móc sięgnąć po te pieniądze. Na kilku spotkaniach tych gmin ustalono, że wiodącą jednostką 

samorządową będzie Nowa Sarzyna, jako gmina, która ma największe wysypisko. Jesteśmy 

teraz na etapie podpisywania porozumienia, Łączna powierzchnia tych wysypisk to ponad 11 

ha, co pozwala nam sięgnąć na wyższy poziom dotacji, bo przekroczyliśmy 10 ha. By móc 

sięgnąć po te pieniądze potrzebna jest uchwała w trybie pilnym, do jutra musimy taką 

uchwałę przesłać. Tego rodzaju przedsięwzięcie wymaga wszelkich dokumentów związanych 

z budową: decyzja środowiskowa, pozwolenie na budowę. Musimy się spieszyć, jeżeli nie 

spełnimy chociaż 1 warunku, porozumienie upada, dofinansowanie jest niemożliwe. Wtedy 

możemy ucierpieć nie tylko my ale i inne gminy. Jeśli są  jakieś pytania bardzo proszę.  

 

Uwag ani zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie było, przedstawiony projekt 

uchwały poddany został pod głosowanie i przyjęty większością głosów przy  

2 wstrzymujących. 

 

Ad 5  

Pan Zbigniew Pezda odczytał projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy 

Borowa do zaciągnięcia zobowiązania finansowego długoterminowego na przedsięwzięcia 

pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej wraz z działaniami towarzyszącymi  

w Gminie Borowa”.  

  

Pan Skarbnik 

5 maja 2014 r. Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności na 

realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej wraz  

z działaniami towarzyszącymi w Gminie Borowa”. W ramach tej uchwały Gmina wyraża 

zgodę na przyjęcie tego projektu i określa jego wartość w łącznej kwocie 47 601 zł, w czym 

udział własny Gminy to ok. 7 tys. zł. To jest akt, który inicjuje przystąpienie do tego projektu. 

Cel podjęcia uchwały upoważnieniowej dla Wójta jest taki, że jest to projekt, który zostanie 

przyjęty w 2014 a zapłacony w 2015 r. My jako gmina płacimy tylko wkład własny  

i dokonujemy transferu środków, które otrzymujemy ze środków Urzędu Marszałkowskiego. 

Nie jest to program wieloletni, natomiast Wójt z samego budżetu nie może przyjąć tego do 

realizacji do budżetu na 2014 r. W tym roku będą tylko działania inicjujące, w połowie 

przyszłego roku będzie skutek finansowy. Ustawa o samorządzie gminnym ma taką 

możliwość, by upoważnić Wójta do podpisywania takich umów. Jest to jedyna droga, by móc 

ten program skutecznie wprowadzić.  

 

Pan Wójt 

Przedstawiałem cel i potrzebę uchwalenia uchwały i przystąpienia do planu gospodarki 

niskoemisyjnej. Bez tego planu w bieżącej perspektywie finansowej z UE, nie byłoby 

możliwe wykonanie jakiejkolwiek inwestycji termomodernizacyjnej obiektów, które nie 

znalazłyby się w tym planie i nie wynikałaby z niego. Jest to działanie przygotowujące się na 

przyszłość do tego typu przedsięwzięć. Mamy kilka takich obiektów na terenie naszej gminy, 

np. szkoła podstawowa w Borowej, szkoła w Glinach Małych.  

 

Pan Ryszard Sapała 

W uchwale mówi się o zaciągnięciu zobowiązania długoterminowego a w § 1 pkt. 2 pisze, że 

jest to działanie pokryte w 2015, czyli roczne. 

 

Pan Skarbnik 

Jeżeli zobowiązanie przekracza rok budżetowy to już jest długoterminowe.  
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Pan Andrzej Jarosz 

W miesiącu styczniu został przyjęty budżet na 2014 r. i Pan Wójt nie wnioskował o przyjęcie 

takiej uchwały. Pytam jaki artykuł prawny się zmienił, że w styczniu nie trzeba było takiej 

uchwały a teraz trzeba.  

Chciałem przedłożyć projekt uchwały, która wychodzi na przeciw odnośnie gospodarki 

niskoemisyjnej, projekt jest oparty o ustawę o samorządzie gminnym.   

 

Pan Andrzej Jarosz  odczytał projekt uchwały i złożył na ręce Pana Przewodniczącego.  

 

Pan Skarbnik 

Stan prawny nie został zmieniony. Ustawa o finansach publicznych mówi, że jeżeli 

realizujemy budżet bieżący uchwalamy ten budżet na rok bieżący. Natomiast jeżeli zadanie 

realizowane jest w roku następnym to w budżecie roku następnego  zadanie jest finansowane. 

Tłumaczyłem wyraźnie, że to jest uchwała której skutek finansowy będzie w przyszłym 

budżecie. W przyszłym roku w budżecie cała ta kwota będzie. W tym roku ta uchwała jest 

potrzebna do działań organizacyjnych.  

 

Więcej uwag ani zapytań do przedstawionego projektu uchwały nie było, przedstawiony 

projekt uchwały poddany został pod głosowanie i przyjęty większością głosów przy  

1 wstrzymującym i 1 przeciwnym.  

 

Ad 6 

Pan Wiesław Rusek 

Trzeba powiedzieć głośno o pewnych sprawach, żeby nie było niedomówień i nie było 

mówione, że to była wina Wójta. Mówię o tym, co się stało na Brniku w Glinach Wielkich. 

Jest to niedopatrzenie ludzi odpowiedzialnych za śluzy. Na Wiśle było poprawnie. Tutaj jest 

utopione kilkanaście hektarów pola, które stoi dalej w wodzie. Powinno się sprawdzić czy nie 

podeszło coś pod uszczelkę, ktoś bierze za to pieniądze. Ludzie ucierpieli. Tak nie może być. 

Ktoś musi ponieść za to odpowiedzialność. Z tym panem rok rocznie są problemy.  

 

Pan Józef Kazimierski 

Pociągnę temat. Pod każdą klapą jest uszczelka, śluza ma się zamykać. Konserwator powinien 

to zrobić konkretnie. Pan Jata niech przyjedzie na kontrole kiedy nie ma trawy na wale. 

Niepodomykane śluzy nie leżą w kompetencji sołtysa, w niedzielę miałem pełno ludzi  

z pretensjami. Jest problem pod Zielińskim, pod Polakiem. W 1997 r. 8 dni stała woda i wały 

nie przemakały, a teraz się leje. Jeżeli ktoś nie spełnia swoich obowiązków to musi ponieść 

konsekwencje. To jest zaniedbanie strażnika wałowego.  

 

Pan Franciszek Adamczyk 

Kilka dni wcześniej wiedziano, że będzie woda można było skosić trawę na wałach, żeby 

lepiej widzieć, w którym miejscu przecieka.  

 

Pan Józef Kazimierski  

Zgłaszał mi Pan Waldemar Kalicki mieszkający koło Koła Łowieckiego, że koło niego  

w wale wydarte są dziury przez bobry.  

 

Pani Lucyna Mieszkowska 

Odnośnie traw. Niewykaszane są rowy koło dróg gminnych i wojewódzkich.  
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Pan Wiesław Rusek 

Sytuacja na śluzach musi być zabezpieczona, bo w tym roku może być jeszcze 1 woda. To tak 

nie może zostać. Gdyby nie błąd ludzki mogło być spokojnie.  

 

Pan Marian Taran 

Mam prośbę i apel, by przy kupowaniu wozów strażackich kupić mały wóz z napędem na  

4 koła. Te, które są teraz służą tylko do wożenia sztandarów. Czym dotrzemy na wały kiedy 

będzie duża woda? Kupmy coś konkretnego, kiedy wydajemy pieniądze na bezpieczeństwo 

Gminy i jej mieszkańców.  

 

Pani Bernadeta Biesiadecka 

Moi sąsiedzi i inni mieszkańcy Glin Wielkich mieli wodę pod progiem, o mały włos nie 

dostała im się do domu. Proszę ich potraktować jako poszkodowanych, jeżeli zwrócą się  

o pomoc.  

 

Pan Andrzej Jarosz 

15 maja przeszła burza nad naszym terenem, nie jakaś szczególnie poważna. U Pana Dula  

w Rzędzianowicach stoi wiatrak, po tej burzy są urwane skrzydła. Przestrzegam Pana Wójta 

przed dalszym procedowaniem wniosku firmy Martiffer odnośnie budowy farmy wiatrowej. 

Prasa takich rzeczy nie podaje, szybko zostało to naprawione. Została nawet naruszona 

podstawa pod słup. Ten wiatrak miał 35 metrów, proszę sobie wyobrazić, co by było przy 

wiatraku, który ma 197 metrów, a takie ma się u nas stawiać 

 

Pan Wójt odpowiada: 

Jeżeli chodzi o ostatnie opady które miały miejsce w naszej części kraju. W związku z tym, że 

tych opadów u nas nie było wiele, że mamy zmodyfikowane wały przeciwpowodziowe, 

mamy wysokowydajną pompę do pompowania wody, liczyliśmy że  straty będą minimalne.  

Z powodu usterek –  nieszczelności przy śluzach straty są większe. Na bieżąco byłem  

w kontakcie z Panem Dyrektorem Stachurą, próbowałem kontaktować się z Panem 

Kierownikiem Jatą, ale on jest na zwolnieniu lekarski. Poprosiłem Pana Dyrektora o pomoc,  

o wydanie  opinii. Nie wiem co się dzieje, bo okazało się, że są przecieki przy nowo 

modernizowanych wałach, tak działo się w Sadkowej Górze. Podejmowanie jakichkolwiek  

działań ratowniczych w tym czasie wymagało opinii. W ciągu godziny przyjechał Pan Kulig  

z Tarnobrzega, wydał opinię i dzięki temu uniknęliśmy działań, które wymagałyby ułożenia  

wielu tysięcy worków. Jeżeli byśmy podjęli taką akcje kosztowała by wiele pracy i pieniędzy 

o może niepotrzebnie. Napisaliśmy pisma do Podkarpackiego Zarządu. Pan Dyrektor wie  

o całej sytuacji, mamy jego przyrzeczenie, że jak tylko woda opadnie to urządzeni zostaną 

sprawdzone, naprawione i przekazane do eksploatacji. Wobec państwa zobowiązuję się do 

nadzorowania tych prac, by przy następnym razie mogli być spokojni, że te urządzenia 

działają, tak jak powinny. Nie wyciągam w tej chwili wniosków czyja to wina, jeżeli czynnik 

ludzki trzeba wyciągnąć konsekwencję. Należy to sprawdzić.  

Jeżeli chodzi o koszenie wałów to o tym również rozmawiałem z Panem Dyrektorem 

Stachurą. Będzie wykonane w czerwcu. Pytałem o możliwość 2 – krotnego koszenia w ciągu 

roku, tam gdzie będzie konieczność będzie koszone 2 razy, w miarę środków pieniężnych. 

Jeżeli chodzi o koszenie poboczy dróg gminnych, może uda się w przyszłym tygodniu. Drogi 

wojewódzkie będą koszone w najbliższym czasie. 

Wypowiedź Pana Mariana Tarana odnośnie zakupu auta z napędem na 4 koła.  Jestem za tym, 

aby przynajmniej 1 taki samochód był do naszej dyspozycji.   

Rozmowa z ludźmi, którzy byli poszkodowani. Rozmawiałem już z nimi, będziemy w miarę 

możliwości pomagać, mam pewne uzgodnienia. W Łysakówku na zebraniu wiejskim Pani 
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również zgłaszała szkodę. Interweniowałem do Pana Stachury o wypłacenie tej Pani jakiegoś 

odszkodowania, ale Pan Dyrektor zupełnie od tego się odciął. Tylko ubezpieczanie, lub na 

drodze sądowej.  

 

Pan Józef Kazimierski 

Droga na Ujściu, która łączy Kolonię i wychodzi  koło Pana Zielińskiego jest zniszczona, 

trzeba ją poprawić.  

 

Pan Ryszard Sapała 

Śluzy powinny być odkaszane, by było tam widać.  

 

Pan Wiesław Rusek 

Przy śluzach jest wykaszane, to obowiązek strażników. Pan Stachura nie wypłaci 

odszkodowań, bo nie mają takich środków, ale Pan Wójt wypłaca, bo umarza podatki  

z własnego budżetu. Jak jest na sesję zaproszony Pan Jata, to boimy się odzywać. Nie 

wstydźmy się mówić nazwiskami, to jest obowiązek tych ludzi.  

 

Pan Kazimierz Smoleń 

Jeżeli chodzi o dochodzenie roszczeń,. Trzeba by udowodnić zaniedbanie konserwatorów. 

Powódź to jest siła wyższa, siła wyższa wyłącza OC 

 

Pani Bernadeta Biesiadecka  

Nie opierajmy się tylko na pomówieniach. Czy jest coś wiadomo o Pani Kierownik Beaty 

Zakręckiej? 

 

Pan Józef Kazimierski  

Co będzie z inwestycjami z funduszu sołeckiego? Nie ma Pana Poloczka, kto to ma 

realizować? 

 

Pan Andrzej Jarosz 

Wiem, że został rozstrzygnięty przetarg na remont drogi Orłów – Czermin. Kiedy będzie 

robiona inwestycja? Byle nie w żniwa, bo będą utrudnienia.  

Sprawa kapliczki w Orłowie – czy został ogłoszony przetarg na wykonawcę tych prac? 

Sprawa szkoły zabytkowej w Orłowie, wielokrotnie o tym mówiłem. Z natręctwa powinno się 

tą sprawę zrobić. Zwracam się z prośbą do Wójta, by wystąpił chociaż z projektem potrzeb.  

Z Europejskiego Funduszu Ochrony zabytków są ogromne pieniądze, trzeba złożyć wniosek. 

Rozmawiałem z szefem tej instytucji i mówi, że Gmina musi złożyć projekt, by oni mogli już 

na przyszły rok zaplanować środki w swoim budżecie. Jako że Gmina włada tą szkoła proszę 

o wystąpienie z tym wnioskiem.  

 

Pan Wójt odpowiada: 

Jeżeli chodzi o fundusz sołecki będziemy go realizować tak jak został zaplanowany. To, że 

nie ma Pana Poloczka w tej chwili będziemy sobie radzić bez niego, będziemy musieli zlecić 

podmiotom zewnętrznym. Pan Poloczek jest na urlopie bezpłatnym, nie pobiera 

wynagrodzenia, więc te środki będzie można na to przeznaczyć. Problem jest w tym, że  

w niektórych miejscowościach niektóre inwestycje nie są możliwe do zrealizowania w trybie 

funduszu sołeckiego. Chwała dla OSP w Łysakówku, mieszkańców i Sołtysa Łysakówka za 

podjęcie odpowiednich uchwał w kierunku wyprostowania sytuacji z działką, by umożliwić 

prowadzenie dalszych prac. 
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Dziękuję również Prezesowi Zarządu OSP za zaangażowanie strażaków przy akcji 

przeciwpowodziowej. Uważam, że inwestycje w straże są niezbędne, byśmy mogli tych ludzi 

wyposażać w potrzebny do ratowania ludzi sprzęt.   

Jeśli chodzi o Kierownik GSP ZOZ Panią Beatę Zakręcką. Sytuacja się nie zmieniła. Jesteśmy 

konsekwentni. Na sesji Pani Zakręcka mówiła, że ona przewidziała taką sytuację i wie, że nie 

może pracować w tych 2 miejscach. Na drugi dzień zmieniła front działania, zaczęła 

atakować. Artykuł, który się ukazał w Korso był konsekwencją wystąpienia Pani Kierownik. 

Dostałem maila od dziennikarza, który prosił mnie o zajęcie oficjalnego stanowiska wobec 

wypowiedzi do gazety Pani Kierownik Zakręckiej. Na zasadzie informacji publicznej jestem 

prawnie zmuszony, by takiej odpowiedzi udzielić. Jeśli chodzi o nasze działania jesteśmy 

teraz na etapie otrzymania pozwolenia od Rady Powiatu na wypowiedzenie umowy. Jestem 

po wstępnych rozmowach z Panem Przewodniczącym Rady Powiatu, zapewnił mnie, że  

w czerwcu dostaniemy odpowiedź, będzie podjęta taka uchwała. Nie wiemy czy ona będzie 

pozytywna czy negatywna, to jest gestia Radnych powiatowych. Wszelkie inne spekulacje na 

ten temat są nieprawdziwe. Jesteśmy zobligowani przepisem, o który już wcześniej mówiłem 

do podjęcia działań. Jeżeli Pani Kierownik jest innego zdania to od tego są sady pracy.  

Ja jestem swojego zdanie pewien i decyzji nie zmienię.  

Jeżeli chodzi o zapytanie Pana Jarosza odnośnie przetargu –  przetarg został rozstrzygnięty, 

jesteśmy na etapie podpisywania umowy z Wojewodą na temat tych środków. Do końca 

czerwca jest termin wykonania pracy. 

Jeżeli chodzi o kapliczkę również wprowadzamy na czerwcowej sesji pieniądze na udział 

własny, tj. 25 tys. zł i wtedy dopiero możemy rozpocząć procedury.   

Jeśli chodzi o szkołę w Orłowie – wystąpiliśmy w ubiegłym roku o środki do konserwatora 

zabytków. Otrzymaliśmy wzorem roku ubiegłego 80 tys. zł. Za 80 tys. zł  przy całych 

kosztach 600 tys. zł  nie jesteśmy w stanie rozpocząć prac, które by zagwarantowały nam 

powodzenie tego przedsięwzięcia w następnych latach. Specjaliści w tym zakresie uważają, 

że jeżeli nie zdobędziemy środków na min. 50% inwestycji, aby zabezpieczyć budynek  

w takim stopniu, że potem będziemy mogli go remontować wewnątrz to nie ma sensu 

zaczynać. Chciałbym uniknąć błędów moich poprzedników, którzy kilkakrotnie wkładali 

środki w budynek szkoły Sadkowej Górze koło mostu  a okazało się to bez sensu.  

 

Pan Przewodniczący 

Ponieważ więcej chętnych do zabrania głosu nie było Pan Przewodniczący stwierdził,  

że porządek sesji został zrealizowany, podziękował wszystkim za uczestniczenie w sesji 

i zakończył obrady. 


