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OR.BR.0002.13.19

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/19
z sesji Rady Gminy Poraj
w dniu 28 listopada 2019 roku
budynek Urzędu Gminy w Poraju
ul. Jasna 21, sala nr 220
czas trwania obrad: 920 – 1050

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Przewodniczący p. Sylwester Sawicki o godzinie 9 20
otworzył XIII sesję Rady Gminy Poraj.
Po powitaniu:
1) uczestników sesji – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
2) pracowników Urzędu Gminy Poraj na czele z Panią Wójt Katarzyną Kaźmierczak,
3) Radnych stwierdził quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji
i uchwał przez Radę Gminy – lista obecności to załącznik nr 2. Radni nieobecni:
p. Grzegorz Bojanek, p. Patryk Frendowski. Krótkie spóźnienie zgłosił Radny
p. Andrzej Tkacz..
Przewodniczący poinformował również, że trwające obrady Rady Gminy Poraj na
mocy art. 20 ust. 1b w/w ustawy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji
Publicznej (Bip) i na stronie internetowej Gminy Poraj. Udział w sesji jest równoznaczny z
wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas obrad, a
administratorem danych osobowych jest Gmina Poraj reprezentowana przez Wójta Gminy
Poraj.
W dalszej kolejności Przewodniczący udzielił głosu Wójt Gminy p. Katarzynie Kaźmierczak,
która złożyła gratulacje dwójce mistrzów oraz ich rodzicom: Amandzie Kosętka, która
zdobyła mistrzostwo Polski w Tańcach Latynoamerykańskich oraz Karolowi Sioła –
Mistrzowi Świata w Ju-Jitsu. W imieniu Karola Sioły gratulacje odebrał trener. Na koniec
zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia.
2. Ustalenie dziennego porządku obrad.
Proponowany porządek XIII sesji – załącznik nr 3, został przekazany wszystkim Radnym,
Sołtysom i jednostkom organizacyjnym Gminy w ustawowym terminie, tzn. 21 listopada
2019 r. – załącznik nr 4.
Przewodniczący p. Sylwester Sawicki na wniosek Komisji skarg, wniosków i petycji
poprosił radnych o wyrażenie zgody na dopisanie do porządku sesji w pkt 9 projektu uchwały
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 26 września 2019 roku dotyczącej wycofania się z
zamiaru sprzedaży działki gminnej oraz na wniosek Pani Wójt poprosił o wyrażenie zgody na
dopisanie do porządku obrad w pkt 10 projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Poraj.
Innych uwag do porządku nie zgłoszono.
W związku z powyższym poprosił radnych o wyrażenie zgody na dokonanie przedmiotowej
zmiany w porządku obrad w drodze głosowania.
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1) Wniosek o wyrażenie zgody na dopisanie do porządku sesji w pkt 9 projektu uchwały
w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 26 września 2019 roku dotyczącej wycofania się
z zamiaru sprzedaży działki gminnej został przyjęty 8 głosami „za”, 0 głosów
„przeciw”, 3 osoby „wstrzymały się” od głosu, 1 osoba nie oddała głosu. Wynik
głosowania nad wnioskiem to załącznik nr 5 do protokołu.
2) Wniosek o wyrażenie zgody na dopisanie do porządku obrad w pkt 10 projektu
uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poraj został
przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za” . Wynik głosowania nad wnioskiem to
załącznik nr 6 .
Przewodniczący przypomniał, że zgodnie z §23 ust. 7 Statutu Gminy Poraj porządek po
zmianach nie podlega głosowaniu.
Porządek obrad po zmianach:
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Ustalenie dziennego porządku obrad.
Przyjęcie Protokołu z sesji Nr XI/19 z dnia 31 października 2019 r.
Przyjęcie Protokołu z nadzwyczajnej sesji Nr XII/19 z dnia 7 listopada 2019 r.
Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań własnych Gminy w okresie między sesjami.
Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Poraj z działalności międzysesyjnej.
Informacja na temat komunalizacji dróg w Gminie Poraj.
Raport o stanie oświaty.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 26 września 2019 roku
dotyczącej wycofania się z zamiaru sprzedaży działki gminnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Poraj.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w
Żłobku Gminnym w Poraju.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w
Żłobku Gminnym w Żarkach Letnisku.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków
na świadczenia z pomocy społecznej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Poraj z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2020 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2019 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie sesji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XI/19 z dnia 31 października 2019 r.
Protokoły z dwóch ostatnich sesji był wyłożone w Biurze Rady oraz w sali przed
dzisiejszymi obradami, dodatkowo zostały wysłane do radnych drogą elektroniczną. Do
Protokołu z XI sesji Rady Gminy Poraj nie wniesiono uwag. Został on przyjęty przez radnych
jednogłośnie - 12 głosami „za” (załącznik nr 7 do protokołu).

4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej sesji Nr XII/19 z dnia 7 listopada 2019 r.
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Radny p. Grzegorz Bojanek złożył poprawkę polegającą na uściśleniu zdania
dotyczącego złożonego przez Radnego p. Bartosza Rajczyka wniosku z propozycją stawek za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. P. Bojanek poprosił o zaakcentowanie, iż wniosek
ten został złożony ustnie. W związku z tym Przewodniczący poinformował, że przedmiotowy
wniosek został złożony przez Radnego p. Rajczyka w tym samym dniu również w formie
pisemnej. Dlatego też nie można uwzględnić wniesionej poprawki. Innych poprawek nie
zgłoszono. Protokół z XII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Poraj został przyjęty przez
radnych 9 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” (załącznik nr 8 do protokołu).

5. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań własnych Gminy w okresie między
sesjami.
Na posiedzenie wszedł Radny p. Andrzej Tkacz.
Wójt p. Katarzyna Kaźmierczak zapoznała wszystkich radnych oraz uczestników sesji
z pisemnymi informacjami z wykonywanych zadań w okresie międzysesyjnym, które
stanowią załączniki do protokołu od nr 9 do nr 14.

6. Sprawozdanie Przewodniczącego
międzysesyjnej.

Rady

Gminy

Poraj

z

działalności

Przewodniczący p. Sylwester Sawicki odczytał swoją informację o działalności
międzysesyjnej, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

7. Informacja na temat komunalizacji dróg w Gminie Poraj.
Informacja pisemna na temat komunalizacji mienia w okresie 1 styczeń – 15 listopad
2019 r. przygotowana przez Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami stanowi
załącznik nr 16 do protokołu. Dokument ten został omówiony na Wspólnej Komisji Rady
Gminy Poraj w dniu 27 listopada 2019 r.
Do informacji radni nie wnieśli uwag.

8. Raport o stanie oświaty.
Załącznik nr 17 do protokołu to pisemny materiał do tego tematu, który również został
dokładnie omówiony przez Kierownika Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół
(ZEAS) p. Annę Sochę-Korendo na Komisji Wspólnej Rady Gminy Poraj.
Do dokumentu nie złożono uwag.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 26 września 2019
roku dotyczącej wycofania się z zamiaru sprzedaży działki gminnej – projekt
uchwały to załącznik nr 18.
Przewodniczący przypomniał, że wszystkie projekty uchwał były analizowane przez
radnych na posiedzeniu Komisji w dniu 27 listopada 2019 r.
O zabranie głosu poprosili:
 Radny p. Łukasz Boroń poprosił o ponowne sprawdzenie listy obecności z uwagi na
przybycie Radnego p. Andrzeja Tkacza;
 Przewodniczący poinformował, że obecność radnego p. Tkacza została już zaznaczona w
systemie;
 Radna p. Jolanta Chmura stwierdziła, że rozpatrywanie petycji jej zdaniem jest
przedwczesne z uwagi na to, że w tym temacie zostało wysłane pismo do Wojewody
Śląskiego i traw oczekiwanie na odpowiedź, podkreśliła, że w dalszym ciągu jest
przeciwna sprzedaży przedmiotowej działki w Żarkach Letnisku (ŻL) i poprosiła o
udzielenie głosu Sołtysowi ŻL p. Mirosławowi Kozieł;
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 Sołtys ŻL p. Mirosław Kozieł zapytał
 czy przedmiotowa uchwała dotyczy stwierdzenia nieważności decyzji o sprzedaży
działki, czy samej sprzedaży, gdyż Rada Gminy już podejmowała taką uchwałę i
przychyliła się do zbycia przedmiotowej nieruchomości,
 poinformował, że skutkiem podjęcia takiej uchwały było wystosowanie przez gremia
Żareckie pisma do Wojewody Śląskiego z prośbą o jej uchylenie i w związku z tym,
że nie ma jeszcze odpowiedzi sugerował, aby wstrzymać się z podejmowaniem w dniu
dzisiejszym decyzji w sprawie;
 Radna p. Dagmar Superson-Kosztyła poinformowała:
 petycja w przedmiotowej sprawie była rozpatrywana na ostatnim posiedzeniu Komisji
skarg, wniosków i petycji a efektem jej pracy jest przedłożony radzie projekt uchwały,
 ewentualna decyzja Wojewody Śląskiego w sprawie uchwały dotyczącej wyrażenia
zgody na zbycie działki w ŻL nie jest przeszkodą, aby w dniu dzisiejszym nie mogła
być podjęta uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji;
 Wójt p. Katarzyna Kaźmierczak:
 poinformowała, że minęło już 30 dni od momentu, kiedy Nadzór Prawny Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego miał możliwość wszczęcia postępowania nadzorczego
dotyczącego uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w ŻL,
 podkreśliła, że pismo, o którym wspomnieli Radna p. Chmura i Sołtys ŻL zostało
napisane z pewną nonszalancją i niestarannością, gdyż już sama prośba o uchylenie
przez Wojewodę uchwały jest błędnie sformułowana z racji tego, że Nadzór Prawny
nie może uchylić uchwały, jedynie stwierdzić w wyniku przeprowadzonego
postępowania nadzorczego jej nieważność, o czym zdaniem p. Wójt Radna Powiatowa
p. Polak powinna wiedzieć, jeżeli jest współtwórczynią przedmiotowego pisma;
 przypomniała, że mija już dwa miesiące od wystosowania wspomnianego pisma do
Wojewody i do tej pory nikt nie otrzymał żadnej odpowiedzi,
 stwierdziła, że przedstawiona decyzja Komisji skarg, wniosków i petycji w projekcie
uchwały dotyczącej sposobu rozpatrzenia petycji jest jedyna możliwą tym bardziej, że
uchwała o sprzedaży działki jest przez nią już wykonywana,
 zaznaczyła, że inwentaryzacja mienia gminnego jest w toku i w przyszłym miesiącu
zostanie przedstawiona kolejna propozycja sprzedaży działki, która również jest dla
Gminy Poraj zbędna, dzięki czemu pozyskane środki będzie można przeznaczyć na
różnego rodzaju potrzeby zgłaszane przez radnych;
 Radna p. Jolanta Chmura:
 stwierdziła, że być może pismo do Wojewody zostało tak skonstruowane a nie inaczej,
gdyż zaważyły w momencie pisania duże emocje i dodała, że nie jest to powód, aby
krytykować radnych i inne osoby tylko dlatego, że sprzeciwiają się przedmiotowej
sprzedaży,
 zaznaczyła, że mienie gminne jest majątkiem wspólnym i jak zostanie sprzedane nie
będzie mogło już służyć społeczeństwu i podkreśliła, że najgorsze jest to, że pieniądze
uzyskane ze sprzedaży nie zostaną ulokowane w rzeczy, które mogłyby służyć
ogólnemu dobru, tylko rozejdą się bez pozostawienia śladu;
W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku
którego:
Uchwała Nr 92(XIII)19 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 26 września 2019 roku
dotyczącej wycofania się z zamiaru sprzedaży działki gminnej – załącznik nr 19 została
przyjęta – 6 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”, 2 osoby nie oddały
głosu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Poraj – projekt uchwały to załącznik nr 21
Do dokumentu nie zgłoszono uwag.
W wyniku przeprowadzonego głosowania:
Uchwała Nr 93(XIII)19 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Poraj – załącznik nr 22 została przyjęta – 10 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

11.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt
dziecka w Żłobku Gminnym w Poraju – projekt uchwały to załącznik nr 24.
 Radny p. Łukasz Boroń złożył wniosek formalny o głosowanie nad tym projektem
uchwały bez dyskusji. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty: 10 głosów „za”, 2
głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący się” (załącznik nr 25).

Uchwała Nr 94(XIII)19 zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w
Żłobku Gminnym w Poraju – załącznik nr 26 została przyjęta – 10 głosów „za”, 3 osoby
„wstrzymały się” od głosu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

12.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt
dziecka w Żłobku Gminnym w Żarkach Letnisku – projekt uchwały to załącznik
nr 28.
 Radny p. Łukasz Boroń ponownie złożył wniosek formalny o głosowanie również nad tym
projektem uchwały bez dyskusji. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty: 10
głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się” (załącznik nr 29).
Uchwała Nr 95(XIII)19 zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w
Żłobku Gminnym w Żarkach Letnisku – załącznik nr 30 została przyjęta – 10 głosów „za”,
3 głosy „wstrzymujące się”.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu
wydatków na świadczenia z pomocy społecznej – projekt uchwały to załącznik nr
32.
Do dokumentu nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr 96(XIII)19 zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków
na świadczenia z pomocy społecznej – załącznik nr 33 została przyjęta – 11 głosów „za”, 2
głosy „wstrzymujące się”.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Poraj z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2020 rok – projekt uchwały to załącznik nr 35.
Uwag nie zgłoszono.
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Uchwała Nr 97(XIII)19 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Poraj z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok – załącznik nr 36 została przyjęta – 8 głosów „za”, 3 głosy
„przeciw” przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 37 do protokołu

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2019 rok –
projekt uchwały to załącznik nr 38.
Do projektu nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr 98(XIII)19 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2019 rok – załącznik
nr 39 została przyjęta 8 głosami „za”, 3 osoby były „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się” od
głosu, 1 osoba nie oddała głosu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 40 do protokołu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej –
projekt uchwały to załącznik nr 41.
Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag.
Uchwała Nr 99(XIII)19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej – załącznik
nr 42 została przyjęta 9 głosami „za”, 4 osoby „wstrzymały się” od głosu.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 43 do protokołu.
Przewodniczący zarządził krótką przerwę w obradach.

17. Sprawy różne.
Posiedzenie opuścili Radni: p. Jolanta Chmura i p. Andrzej Tkacz.
W punkcie tym głos zabrali:
 Radny p. Waldemar Sitek zwrócił uwagę na złe umiejscowienie mikrofonu znajdującego
się za radnymi, który w powiązaniu z mikrofonem używanym bezpośrednio przy
wypowiedziach wpływa na złą jakość nagrań posiedzeń, które są publikowane w
Biuletynie Informacji Publicznej, dodał, że niewłaściwa jakość ostatniej sesji przyczyniła
się do tego, że nie mógł porównać nagrania z protokołem z sesji, co skutkowało tym, że
zagłosował przeciwko temu dokumentowi, poprosił także Radnego p. Rajczyka o
powtórzenie uzasadnienia swojego wniosku z ostatniej sesji w sprawie stawki za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 Radny p. Bartosz Rajczyk przypomniał, że swój wniosek o podniesienie stawki za śmieci,
argumentował tym, skoro Gmina planuje mieć swoje kosze na śmieci, częstszy odbiór
odpadów i chce dążyć do zrównoważonego rozwoju, to stawki również muszą być na
odpowiednim poziomie, wspomniał także, że przy pomocy zgromadzonych w ten sposób
środków będzie można np. likwidować dzikie wysypiska śmieci, przypomniał również, że
dodatkowym aspektem jest również to, że Gmina obecnie jest na minusie a system
gospodarki odpadami musi się bilansować, do czego jego zdaniem przyczyni się jego
wniosek, który w dalszym ciągu uważa za słuszny;
 Radna p. Ewa Masłoń powiadomiła o urwanych tablicach z oznakowaniem ulicy Leśnej i
Partyzantów w Choroniu a następnie wszystkich zainteresowanych zaprosiła na zabawę
andrzejkową, organizowaną przez strażaków w remizie OSP w Choroniu, która została
zaplanowana na sobotę, dodał, że środki zgromadzone z tej imprezy zostaną przeznaczone
na doposażenie strażnicy;
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 Radny p. Łukasz Boroń poprosił o zdemontowanie znaku (do 3,5 t) za przejazdem w
Masłońskim, który budzi dużo kontrowersji i został podobno zainstalowany na wniosek 1
mieszkańca;
 Radny p. Waldemar Sitek podziękował za naprawienie dachu na budynku starej szkoły w
Jastrzębiu i poprosił jeszcze o zajęcie się sprawą naprawienia rynien spustowych;
 Radny p. Bartosz Rajczyk przypomniał o potrzebie udrożnienia rowów w Choroniu i
zapytał, czy są już jakieś informacje w tej sprawie od Powiatowego Zarządu Dróg (PZD);
 Radna p. Barbara Caban podziękowała za ustawienie luster i tablic z nazwami ulic na tzw.
Kosmodromie;
 Radny p. Łukasz Boroń zwrócił uwagę na problem z bobrami i zapytał, czy jest możliwość
interwencji w tej kwestii, gdyż brak działań może doprowadzić do podmycia drogi za
przejazdem w Masłońskim;
 Sołtys Gęzyna p. Jan Podsiadlik zapytał, co z dalszym odwodnieniem tego sołectwa;
 Sołtys Jastrzębia p. Dorota Sawicka poprosiła o zdemontowanie wiaty przystankowej na
ulicy 19 Stycznia w Jastrzębiu, gdyż w chwili obecnej stanowi ona miejsce spotkań osób
spożywających alkohol;
 Sołtys Choronia p. Edward Mizera poprosił z kolei o zamontowanie takiej wiaty w
Choroniu na potrzeby osób korzystających z transportu gminnym busikiem i poprosił, aby
gminna brygada remontowa zwróciła uwagę na konieczność posprzątania np. z liści
terenów, które są własnością Gminy.
Odpowiedzi udzielił Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania
Środków p. Adam Zaczkowski:
 tabliczki z nazwami ulic w Choroniu zostały zabrane i będą naprawione,
 znak ograniczający tonaż dla pojazdów został zamontowany w Masłońskim na
wniosek przede wszystkim Sołtysa, gdyż przejeżdżające tam samochody z budowy
drogi stanowiły zagrożenie dla znajdującego się tam mostu i dodał, że cały czas trwa
poszukiwanie rozwiązania tej sytuacji i całkiem możliwe, że pojawi się tam znak
informujący o możliwości przejechania tamtędy odpowiednich służb typu szambiarki,
 obiecał, że rynny, o których wspomniał Radny p. Sitek zostaną naprawione,
 nie udzielił odpowiedzi w kwestii rowów w Choroniu, gdyż wymaga to sprawdzenia,
czy PZD określiło się w tej sprawie,
 sprawa z bobrami niestety nie leży w kompetencji Gminy Poraj, która w tej kwestii
może jedynie apelować i właśnie takie pismo zostało wystosowane do Wód Polskich,
 kwestie odwodnienia będą analizowane po uchwaleniu budżetu na kolejny rok, kiedy
to będzie wiadomo jakie środki można będzie na te prace przeznaczyć,
 sprawa wiat przystankowych jest jak najbardziej do zrealizowania, tym bardziej, że
jedno sołectwo chce się jej pozbyć a inne takiej potrzebuje,
 w kwestiach porządkowych zobowiązał się zwrócić do Centrum Integracji Społecznej
(CIS), oczywiście pod warunkiem, że mają takie moce przerobowe.
O glos poprosiła Wójt p. Katarzyna Kaźmierczak:
 poinformowała, że około pół roku temu dzwoniła do Częstochowy, która zajmuje się
okolicznymi ciekami wodnymi i otrzymała informację, że niestety do końca listopada
trwa okres ochronny nie tylko na same zwierzęta, ale również na wszystkie
konstrukcje przez nich stworzone, dlatego też działania w sprawie bobrów będzie
można podjąć dopiero po tym okresie i obiecała, że temat będzie monitorowany,
 przypomniała, że minął dokładnie rok od zaprzysiężenia nowej Rady Gminy, za który
serdecznie wszystkim podziękowała, a w szczególności tym, którzy jej zaufali i wierzą
w to, że wspólnie można zrobić dużo,
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 poprosiła o refleksje tych, którzy nie potrafią jeszcze jej zaufać, o czym mogą
świadczyć wyniki głosowań nawet w bardzo drobnych kwestiach,
 podtrzymała swoją deklaracje współpracy i wyraziła nadzieje, że obecni radni Klubu
Gmina dla Wszystkich to potwierdzą, gdyż zarówno Radny p. Lach, który
potrzebował lokal dla Gazety Polskiej go otrzymał, a Radny p. Sitek, który
potrzebował pomocy w temacie kanalizacji w Jastrzębiu również uzyskał wsparcie,
 podkreśliła, że przed wszystkimi ostatnia w tym roku, bardzo ważna sesja budżetowa,
a projekt budżetu, który radni otrzymali w ustawowym terminie jest ciągle
dyskutowany i poprawiany, oprócz tego trwa oczekiwanie na opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej na jego temat, która ma nadzieję, że będzie pozytywna,
 poprosiła, aby ten czas do kolejnej sesji wykorzystać na refleksję na temat dalszej
współpracy, w której jej zdaniem musi nastąpić przełom, aby można było wspólnie
przewalczyć trudności finansowe i starać się zrealizować deklaracje wyborcze,
 stwierdziła, że jest zbudowana spokojem panującym na dzisiejszej sesji i jeszcze raz
podziękowała za miony rok;
 Radny p. Leszek Lach:
 przeprosił, że po raz kolejny nie podziękował za udostępnione pomieszczenie,
 stwierdził, że Klub Gmina dla Wszystkich nie ma pretensji do p. Wójt, tylko ma inną
wizję wyjścia z kryzysu, w jakim znajduje się obecnie Gmina Poraj,
 dodał, że jeżeli najważniejszy będzie sport, kultura, nauczyciele, szczególnie
dyrektorzy, a drogi i inne istotne rzeczy nie będą brane pod uwagę to niestety radni z
klubu nie będą się zgadzać na takie decyzje,
 podkreślił, że jego zdaniem Program naprawczy jest realizowany w dowolny sposób,
co za tym idzie są problemy spowodowane nadmiarem zatrudnienia oraz umów
zlecenia i o dzieło, w związku z tym, sposób głosowania radnych ulegnie zmianie, jak
tylko nastąpi poprawa w tym zakresie;
 Radny p. Waldemar Sitek:
 zwrócił uwagę, że nigdy nie zwracał uwag personalnie w kierunku p. Wójt, tylko
kwestionował projekty uchwał,
 stwierdził, że prywatnie zawsze pozytywnie wypowiada się na temat osoby p. Wójt,
 zauważył, że problem kanalizacji w Jastrzębiu powstał przez wcześniejsze zaniechania
w trakcie budowy kanalizacji i dlatego pojawiła się konieczność jego uporządkowania.
 Przewodniczący p. Sylwester Sawicki także podziękował wszystkim za ostatni rok dobrej
współpracy w Radzie Gminy i wyraził nadzieję, że kolejne lata również będą dobre.

18. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego obrad Przewodniczący
p. Sylwester Sawicki podziękował wszystkim za przybycie i o godzinie 1050 zamknął XIII
sesję Rady Gminy Poraj.

Protokolant
Inspektor
Agnieszka Dudek

Przewodniczący
Rady Gminy Poraj

Sylwester SAWICKI
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