
Protokół  Nr XLII/2014
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.
odbytej w dniu 27 marca 2014 roku

w godz. od 1600 do 1815

W sesji  uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) -  lista  obecności
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu (nieobecny radny: Przemysław
Madzia).

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Burmistrz – Marian Jańczak,
Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,
Wicestarosta – Janusz Sikora,
Starszy Brygadier – Krzysztof Łoniewski, Komenda Państwowej Straży Pożarnej,
Nadkomisarz Ireneusz Rolnik – Naczelnik Wydziału Prewencji Powiatowej Policji 
w Gostyniu,
Kierownik Policji w Borku Wlkp. – Jarosław Godniak,
Kierownik Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. – Mirosław Twardowski,
Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak, 
Dyrektor SP w Wycisłowie – Alina Sokół,
Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” – Renata Matelska,
Dyrektor ZS w Zimnowodzie – Barbara Krzekotowska,
Dyrektor BMiG Borek Wlkp. – Marlena Kowalska,
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Jolanta Majchrzak,
Inspektor Urzędu Miejskiego ds. wojskowych, P.POŻ i zarządzania kryzysowego – Ryszard
Busz,
Redaktor „Gostyń24” – Marta Stachowska,
oraz sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, który
powitał wszystkich radnych oraz gości.
Następnie stwierdził,  że w sesji  uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum,
przy  którym  Rada  może  obradować  i  podejmować  prawomocne  uchwały
(nieobecni radni: Przemysław Madzia oraz Zbigniew Maturski).

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej.
4. Analiza sytuacji przeciwpożarowej na terenie powiatu gostyńskiego 

z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. w 2013 roku.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

powiatu gostyńskiego z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. w 2013 roku.
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6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

7. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
9. Zapytania i interpelacje radnych.

10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyodrębnienia w budżecie Gminy Borek Wlkp. środków stanowiących 

fundusz sołecki,
b) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie 

obejmowanych przez Gminę Borek Wlkp. udziałów w spółce „Zakład 
Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Witaszyczkach,

c) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp.,

d) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Leonowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych
do budżetu Gminy Borek Wlkp.

e) zmian budżetu i w budżecie na rok 2014.

11.Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
12.Wolne głosy i wnioski. 
13. Zakończenie.

Uwag nie zgłoszono.

Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  przystąpił  do  realizacji  porządku
sesji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady.

Przewodniczący  Rady  –  Roman  Kręciołek  stwierdził,  że  radni  mieli
możliwość  zapoznania  się  z  treścią  protokołu,  który  był  wyłożony  w biurze
Rady Miejskiej. Następnie zapytał czy radni zgłaszają uwagi do protokołu.
Nikt uwag nie zgłosił. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie jego
przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XLI sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie był
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Analiza sytuacji przeciwpożarowej na terenie powiatu gostyńskiego 
z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp.  w 2013 roku.

Starszy Brygadier –Krzysztof Łoniewski Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Gostyniu przedstawił informację o stanie ochrony przeciwpożarowej
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na terenie powiatu gostyńskiego z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. za rok 
2013, stanowi ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
W tym temacie nikt głosu nie zabrał.

Ad.5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 
terenie powiatu gostyńskiego z uwzględnieniem gminy Borek Wlkp. 
w 2013 roku.

Powyższą informację złożył Naczelnik Wydziału Prewencji Policji 
Powiatowej w Gostyniu -  Ireneusz Rolnik oraz Kierownik Posterunku Policji – 
Jarosław Godniak, stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Obecny radny Zbigniew Maturski.

W tym temacie głos zabrał Burmistrz wnioskując o zwiększenie kontroli 
w ferie i wekendy w godzinach nocnych, ponieważ w tym czasie najbardziej 
niszczone jest mienie w Borku Wlkp. i w Karolewie.

Radny Michał Dopierała stwierdził, że nie należy przesadzać, ponieważ 
zachowanie naszej młodzieży nie jest wcale takie złe, a gdzieś muszą się 
wyszumieć.

Radny Romuald Gawroński wnioskował aby Policja zwróciła uwagę w soboty 
na budki dla rezerwowych zawodników na boisku.

Radna Barbara Wawrzyniak poinformowała, że na obwodnicy miasta odbywają 
się wyścigi ścigaczy, szczególnie w niedziele w godzinach popołudniowych.

Kierownik Policji w Borku Wlkp. wyjaśnił, że sprawa będzie zasygnalizowana 
policjantom.

Innych uwag nie zgłoszono.

W tym punkcie Przewodniczący Rady podziękował obydwu służbom za 
współpracę w imieniu Samorządu Boreckiego. 

Ad.6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii.

Powyższe  sprawozdanie  złożyła  Pełnomocnik  Burmistrza  ds.  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych – Jolanta Majchrzak, stanowi ono załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.

Uwag nie zgłoszono.
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Ad.7. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Sprawozdanie nie zostało złożone z powodu nieobecności radnych 
powiatowych.

Ad.8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Sprawozdanie z działalności złożył Burmistrz,  stanowi ono załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu.

Pytań nie zgłoszono.

Ad.9. Zapytania i interpelacje radnych.   

Wpłynęła interpelacja radnego Michała Dopierały w sprawie zrezygnowania
z  budowy  kortu  tenisowego,  a  zaoszczędzone  środki  przeznaczyć  na
zagospodarowanie  i  uporządkowanie  terenu  wokół  stadionu  i  Orlika.
Interpelacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Innych zapytań nie zgłoszono.

Ad.10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyodrębnienia w budżecie Gminy Borek Wlkp. środków stanowiących 

fundusz sołecki.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 
 w powyższej sprawie.

Następnie inspektor– Ryszard Busz poinformował, że 20 lutego 2014 roku Rada
Miejska Borku Wlkp. podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia 
w budżecie Gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.
Jednak  w związku  z  wejściem w życie  w dniu  20  marca  2014  roku  nowej
ustawy o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 roku, zmieniającej między
innymi sposób wyodrębniania funduszu, proponuje się podjęcie nowej uchwały.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 cytowanej ustawy, rada gminy rozstrzyga 
o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując
uchwałę,  w  której  wyraża  zgodę  albo  nie  wyraża  zgody  na  wyodrębnienie
funduszu.  Uchwała  o  wyrażeniu  zgody  na  wyodrębnienie  funduszu  ma
zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym
została podjęta (art. 2, ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim).
Nowością jest między innymi wykorzystanie środków funduszu w połączeniu
przez dwie wioski na jeden projekt lub zmiana planu wykorzystania w trakcie
roku.
Uznając inicjatywę istnienia funduszu sołeckiego za pożądaną, umożliwiającą
tworzenie  dobrych warunków do działania  i  rozwoju  sołectw jako jednostek
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pomocniczych  gminy  oraz  umożliwiającą  wdrażanie  programów  pobudzania
aktywności  obywatelskiej  w sołectwach,  podjęcie  niniejszej  uchwały  w celu
kontynuowania dotychczasowej praktyki w tym zakresie w stosunku do sołectw
jest w pełni uzasadnione.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały.
Przewodniczący  Komisji  –  Tadeusz  Ratajczak  poinformował,  że  Komisja
wydała opinię pozytywną w sprawie projektu w/w uchwały.

Uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny
i  nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała  Nr  XLII/  238  /2014  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w w/w sprawie
stanowi załącznik nr  8 do niniejszego protokołu.

b) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie 
obejmowanych przez Gminę Borek Wlkp. udziałów w spółce „Zakład 
Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą 
w Witaszyczkach.

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
 wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały.
Przewodniczący  Komisji  –  Tadeusz  Ratajczak  poinformował,  że  Komisja
wydała opinię pozytywną w sprawie projektu w/w uchwały.

Uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny
i  nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała  Nr  XLII/  239  /2014  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w w/w sprawie
stanowi załącznik nr  9 do niniejszego protokołu.

W tym punkcie Przewodniczący Rady wnioskował do Burmistrza 
o przedstawienie Radzie Miejskiej na następnej sesji koncepcji projektu budowy
w/w Zakładu.

Burmistrz poinformował, że zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej 
prezentacja projektu tego Zakładu.
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c) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 
 w powyższej sprawie.
Kierownik Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski poinformował, że od 
2012 roku  zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, rada gminy określa w drodze 
uchwały corocznie do dnia 31 marca program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt programu został 
zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu, Gostyńskie 
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „NOE” oraz dzierżawców lub zarządców 
obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy.
Przyjęcie programu ma na celu zapewnienie właściwej opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami, złagodzenie uciążliwości związanych  z bytowaniem bezpańskich 
zwierząt na terenie gminy oraz poprawę warunków bezpieczeństwa 
mieszkańców.
Ponadto Kierownik Ochrony Środowiska dodał,  że  w ramach tego programu
Gmina podpisała umowy na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi:
1) z Lekarzem Weterynarii – panem Menclem, 
2) z Zakładem Usług Komunalnych w Borku Wlkp. na wyłapywanie i czasową

opiekę nad zwierzętami,
3) porozumienie z Miastem Leszno - Schronisko w Henrykowie.

Wydatki związane z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
w Gminie Borek Wlkp.:
1) w roku 2012 – 88.900 zł (w tym 61.130 wykup kojcy w schronisku)
2) w 2013 – 41.900 zł
3) plan na 2014 rok 30.000,00 zł

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska do projektu uchwały.
Przewodniczący  Komisji  –  Zbigniew  Maturski  poinformował,  że  Komisja
wydała opinię pozytywną w sprawie projektu w/w uchwały.

Uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,
1 radny wstrzymał się od głosowania.
Uchwała  Nr  XLII/  240  /2014  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w w/w sprawie
stanowi załącznik nr  10 do niniejszego protokołu.
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d) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności
Zawodowej w Leonowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków 
obrotowych do budżetu Gminy Borek Wlkp.

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały 
 wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały.
Przewodniczący  Komisji  –  Tadeusz  Ratajczak  poinformował,  że  Komisja
wydała opinię pozytywną w sprawie projektu w/w uchwały.

Uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,
1 radny wstrzymał się od głosowania.
Uchwała  Nr  XLII/  241  /2014  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w w/w sprawie
stanowi załącznik nr  11 do niniejszego protokołu.

e) zmian budżetu i w budżecie na rok 2013.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  przedstawienie  opinii  Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu do projektu uchwały.

Przewodniczący  Komisji  –  Tadeusz  Ratajczak  poinformował,  że  Komisja
wydała opinię pozytywną w sprawie projektu w/w uchwały.

Uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  zarządził
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny,
i nikt nie wstrzymał się od głosowania.
Uchwała  Nr  XLII/  242  /2014  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  w w/w sprawie
stanowi załącznik nr  12 do niniejszego protokołu.

Ad.11. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
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W tym punkcie Przewodniczący Rady poinformował, że zadanie – modernizacja
drogi ul. Sportowej była przedmiotem rozmów przy tworzeniu budżetu
Gminy na rok 2014. Ponadto dodał, że trwa wykup niektórych działek w
tym  obrębie.  W  temacie  wniosku  radnego  Michała  Dopierały
dotyczącego  przesunięcia  środków  z  planowanej  budowy  kortu
tenisowego na budowę drogi, Przewodniczący Rady poinformował, że
środki na budowę kortu są to środki unijne Programu LEADER i jako
radny nie wyrazi zgody na to, aby te środki zostały przekazane innej
gminie.

Następnie Burmistrz wyjaśnił, że środki na budowę drogi na ul. Sportowej są
zabezpieczone  w  budżecie  Gminy  i  jest  ustalany  zakres  robót  jakie  będą
wykonane.  W obecnym czasie  będzie  wykonane  utwardzenie  terenu  tak  aby
parkujące samochody przy ORLIKU nie grzęzły w błocie. Natomiast budowa
całej drogi na ul. Sportowej będzie realizowana po ukończeniu budowy nowych
domów,  aby  nie  niszczyli  jej  wykonywaniem  przyłączy  do  kanalizacji
sanitarnej. Ponadto Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli Rada Miejska zadecyduje 
o rezygnacji z budowy kortu tenisowego, to automatycznie rezygnuje z dotacji
unijnej   w  wysokości  240  tys.  zł.  Burmistrz  stwierdził  także,  że  nie  należy
zmieniać  zaplanowanych  zadań,  które  zostały  skonsultowane  ze
społeczeństwem.

Radny  Michał  Dopierała  wyjaśnił,  że  cztery  osoby  z  ul.  Sportowej  zgłosiły
problem, który został opisany w interpelacji. Ponadto radny poinformował, że
nie wie z kim były konsultacje społeczne,  ponieważ każdy z kim rozmawiał
śmieje  się  z  budowy kortu tenisowego i  hali  widowisko – sportowej.  Radny
stwierdził, że wątpi czy Gmina będzie wstanie utrzymać halę widowiskowo –
sportową i  kort  tenisowy. Radny uważa,  że  może spotkać  je  ten sam los co
obecne  korty,  które  zarastają  trawą.  Młodzież  z  Borku  Wlkp.  wyjeżdża  do
innych miast ponieważ u nas nie ma dla nich pracy. 

Przewodniczący Rady poprosił radnego Michała Dopierałę aby bardziej uważał
na sesjach to wówczas nie będzie zadawał tych pytań.

Radny Michał Dopierała stwierdził, że na sesjach Rady Miejskiej uważa jednak
ktoś go zobligował do zadania takiego pytania, bo wstyd jak wygląda teren przy
ORLIKU. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Szczepaniak  poinformował,  że  niedawno
młodzież  z  Borku Wlkp.  chodziła  po mieście  z  petycją  o zbudowanie  kortu
tenisowego. 

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  do  jego  domu  również  trafiła  grupa
młodzieży z wnioskiem o zbudowanie kortu, ponieważ na korcie w Karolewie
czy na ORLIKU nie da się grać.
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Radny Romuald Gawroński dodał, że taka sama dyskusja była kiedy budowany
był ORLIK „po co ten obiekt”, a obecnie codziennie do godz. 21.00 czy 22.00
nie tylko młodzież gra w piłkę nożną, ale również dorośli.

Ad.12. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie głos zabrał radny Michał Dopierała, który zwrócił  uwagę na
fakt, że opłaty za odbiór segregowanych odpadów komunalnych w wysokości
7,50  zł  od  osoby,  płacone  w  rodzinie  trzy,  pięć  czy  siedmioosobowej  są
niesprawiedliwe  w  stosunku  do  rodzin  „parzystych”  –  dwu  czy
czteroosobowych.  Radny  stwierdził,  że  w  związku  z  tym,  że  opłata  jest
zaokrąglana do pełnych złotych, to w ciągu roku połowa mieszkańców gminy
płaci o 6,00 zł za dużo.

Burmistrz wyjaśnił, że z kalkulacji wynikało, że opłata za segregowane odpady
komunalne ma wynosić 8,00 lub 9,00 zł, jednak wyraził zgodę na 7,50 zł aby nie
było tak drogo. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej opłata musi  być
zaokrąglana do pełnych złotych. Burmistrz dodał, że jeżeli opłata wynosiłaby
8,00 zł rodzina pięcioosobowa w ciągu roku zapłaciłaby o 48,00 zł więcej. 

Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawę można przeanalizować 
w II kwartale 2014 roku na posiedzeniach Komisji.

Radny Michał Dopierała poinformował, że kiedy Rada podejmowała uchwałę 
w sprawie opłat  za  odbiór odpadów komunalnych było mówione,  że  zawsze
będzie możliwość zweryfikowania stawek. 
Burmistrz wyjaśnił, że nowe deklaracje są bardzo kosztowne, prawdopodobne 
w miesiącu maju lub czerwcu będą składane nowe deklaracje wówczas można
wprowadzić różne zmiany.

Kierownik  Referatu  Ochrony  Środowiska  –  Mirosław  Twardowski
poinformował,  że  kiedy  Rada  zmieni  uchwały  w  sprawie  opłat  za  odpady
komunalne  należy  zmienić  wszystkie  deklaracje,  których  jest  2  tyś.  od
mieszkańców  plus  60  od  przedsiębiorców.  Dodał  że,  w  najbliższym  czasie
odbędzie się przetarg na odbiór odpadów, wówczas kiedy będzie znana cena 
i będzie można się do niej ustosunkować i wprowadzić zmiany. 

Nikt więcej głosu nie zabrał.

Ad.13. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów
Przewodniczący Rady zakończył XLII sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
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Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek

Str.10/10


	Ponadto w sesji uczestniczyli:
	Burmistrz – Marian Jańczak,
	oraz sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
	Radny Michał Dopierała stwierdził, że nie należy przesadzać, ponieważ zachowanie naszej młodzieży nie jest wcale takie złe, a gdzieś muszą się wyszumieć.
	W tym punkcie Przewodniczący Rady podziękował obydwu służbom za współpracę w imieniu Samorządu Boreckiego.
	Sprawozdanie nie zostało złożone z powodu nieobecności radnych powiatowych.
	W tym punkcie Przewodniczący Rady poinformował, że zadanie – modernizacja drogi ul. Sportowej była przedmiotem rozmów przy tworzeniu budżetu Gminy na rok 2014. Ponadto dodał, że trwa wykup niektórych działek w tym obrębie. W temacie wniosku radnego Michała Dopierały dotyczącego przesunięcia środków z planowanej budowy kortu tenisowego na budowę drogi, Przewodniczący Rady poinformował, że środki na budowę kortu są to środki unijne Programu LEADER i jako radny nie wyrazi zgody na to, aby te środki zostały przekazane innej gminie.


