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Protokół Nr VII/07 
z sesji Rady Gminy Lutowiska 

z dnia 26 lipca 2007r. 
 
 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz.10.00 , zakończyły godz.1355. 
W sesji uczestniczyli radni Rady Gminy, zaproszeni goście, wójt, sekretarz i skarbnik gminy. 
Radni obecni : 
Bajda Marek, Bocheński Tadeusz, Drapała Adam, Dudka Feliks, Gretkowska Renata, Kuzar 
Henryk, Lizun Dariusz, Majcher Marek, Puszkarski Marek, Radwański Jan, Sabara Krzysztof, 
Swiergocka Janina, Wiśniewski Damian, Wojdyła Andrzej. 
 
Radni nieobecni usprawiedliwieni: 
Mikołajczak Maciej. 
 
Zaproszeni goście : 
 

1. Kwiatkowski Roman- sołtys sołectwa Zatwarnica 
2. Kranz Bogusława- sołtys sołectwa Ustrzyki Górne 
3. Piotrowska Maria- sołtys sołectwa Lutowiska 
4. Stański Marcin- informatyk U.G. Lutowiska 
5. Stanisławska Magdalena- prezes Stowarzyszenia Społecznego „ Dzieciom Bieszczadzkiej 

Szkoły w Zatwarnicy” 
6. Natanek Piotr- przedstawiciel Stowarzyszenia Społecznego „ Dzieciom Bieszczadzkiej 

Szkoły w Zatwarnicy”   
7. Atemborska Wanda- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach 
8. Gołąbek Michał- przedstawiciel Strażnicy Straży Granicznej w Czarnej Górnej 
9. Kociuk Konrad- przedstawiciel Strażnicy Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych 
10. Dziedzic Stanisław- komendant Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych 
11. Gąsior Krzysztof- starosta Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych 

 
Porządek obrad : 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia działki  w Zatwarnicy dla  Stowarzyszenia 

Społecznego „ Dzieciom Bieszczadzkiej Szkoły w Zatwarnicy. 
5. Informacja Pana Starosty Powiatu Bieszczadzkiego na temat realizacji zadań powiatu. 
6. Informacja Powiatowego Komendanta Policji na temat działań ograniczających nielegalną 

sprzedaż alkoholu. 
7. Informacja na temat funkcjonowania i perspektyw udostępniania internetu na terenie Gminy 

Lutowiska. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki budowlanej w Lutowiskach. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki rolnej w Dwerniku. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży mieszkania komunalnego w Zatwanicy. 
11. Sprawozdanie z realizacji  Gminnego Planu Gospodarki Odpadami wg stanu na dzień 

31.12.2006r. 
12. Przyjęcie koncepcji zagospodarowania Ustrzyk Górnych. 
13. Przyjęcie koncepcji zagospodarowania parkingu na Przełęczy Wyżnej. 
14. Powołanie zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników. 
15. Zmiany w budżecie gminy. 



 2

16. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 
17. Wolne wnioski i zapytania. 
18. Zakończenie obrad sesji. 

 
                                   Ad.1/ Otwarcia obrad sesji dokonał Pan Przewodniczący Rady  Bajda Marek, 
który powitał obecnych radnych oraz zaproszonych gości. 
 
                                   Ad.2/  Pan Przewodniczący Radny na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad. 
Pan Wójt Podyma Włodzimierz - prosi o wykreślenie z porządku obrad pkt. 15  dot. przyjęcia 
uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa w granicach powszechnego korzystania z 
wód z uwagi na  brak  zgody na pobór żwiru  przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Krakowie. 
Pan radny Dudka Feliks- prosi o zmianę kolejności w porządku obrad aby pkt 7 był w punkcie 4. 
Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za zmianą porządku obrad. 
 
                                  Ad.3/ Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 
 
                                  Ad.4 / Pan Przewodniczący Rady Bajda Marek- odczytał pismo 
Stowarzyszenia Społecznego „ Dzieciom Bieszczadzkiej Szkoły w Zatwarnicy”  sprawie użyczenia  
działki nr 228 o pow.0,51 ha w Zatwarnicy  z przeznaczeniem pod działalność statutową 
stowarzyszenia na okres 25 lat lub w dzierżawę wieczystą. 
Pani Lubaczewska- Bieniek Lucyna- pracownik U.G.- poinformowała, że jest opinia Pani radcy  
prawnego by wydzierżawić na okres 10 lat. 
Pani Prezes Stowarzyszenia Społecznego „ Dzieciom Bieszczadzkiej Szkoły w Zatwarnicy” 
Stanisławska Magdalena- poinformowała, że okres 10 lat jest nie zadowalający ponieważ obiekt 
ten przeznaczony jest na cele społeczne i muszą być sprawy uregulowane formalnie i prawnie aby 
pozyskiwać środki, poprosiła o użyczenie na co najmniej  15 lat, jeśli nie można dłużej.    
Pan radny Dudka Feliks-  podkreślił, że  grunt jest własnością gminy  a obiekt jest publiczny 
stowarzyszenia działa dla całej społeczności. 
Pan radny Radwański Jan- uważa, że Stowarzyszenie winno mieć dłuższy okres czasu proponuje 
25 lat. 
Pan radny Kuzar Henryk- popiera wypowiedź przedmówcy.      
Pan Przewodniczący Rady Bajda Marek- odczytał projekt uchwały w sprawie użyczenia 
nieruchomości  na okres 25 lat „za” przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych przy 1 „ przeciw”. 
 
                                  Ad.5/ Pan Starosta Powiatu Bieszczadzkiego Gąsior Krzysztof- na 
początku  podziękował za zaproszenie na sesję Rady Gminy. Złożył informację o podejmowanych 
w powiecie działaniach.  
Poinformował radnych, że w dniu jutrzejszym zostanie podpisana umowa na osuwisko w 
Zatwarnicy będzie  wykonane około 355m drogi. Jest to droga strategiczna dla gminy i powiatu.  
Droga na Muczne : został wykonany cząstkowy remont. Promocja gminy Lutowiska jest obszerna 
np.  „targi końskie”, „ dzień żubra” oraz wiele innych atrakcji. Jeżeli chodzi o drogę na Skorodne to 
został poprawiony krótki odcinek natomiast jest planowany remont całego odcinka. Złożył 
podziękowanie dla Nadleśnictwa Lutowiska za okazaną współpracę. Przejście graniczne w 
powiecie bieszczadzkim ma być rozpatrywana lokalizacja jednego z  czterech miejsc m.in.  
Wołosate, Zurawin, Sianki, Michniowiec  . w sprawie przejść graniczych ma się odbyć posiedzenie 
Komisji, która  planowana jest w miesiącu  wrześniu br..  Szpital w Ustrzykach Dolnych był 
opisywany w gazetach lokalnych. Poinformował, że nastąpiła zmiana dyrektora oraz zastępcy 
dyrektora tego szpitala. Budżet szpitala jest niewielki. Wymieniono okna oraz planowana jest 
zmiana sal operacyjnych. Poinformował radnych  nt. Szkół średnich w Ustrzykach Dolnych, 
poinformował  w tym o otrzymanych  środkach od Ministra Finansów na remont Liceum 
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Ogólnokształcącego w Ustrzykach Dolnych w kwocie 700 tys. zł. 
Pani radna Swiergocka Janina- pyta czy jest ujęte w planie  wykonania osuwiska w Tarnawie 
Niżnej gdyż zagraża ono bezpieczeństwu. 
Pan Starosta Powiatu Bieszczadzkiego Gąsior Krzysztof- wyjaśnił, że będą wykonane projekty i 
oczywiście zostaną  uwzględnione osuwiska. 
Pan radny Majcher Marek- pyta o wykonanie cząstkowego odcinka drogi na Skorodne 
poinformował, że remont ten jest źle wykonany gdyż nadal są dziury. 
Pan Starosta Powiatu Bieszczadzkiego Gąsior Krzysztof- wyjaśnił, że remont tego cząstkowego 
odcinka drogi był wykonany w klińca i za ogólny koszt ok. 2 tys. zł. Natomiast będzie rozmawiał z 
rejonem dróg w tej sprawie. 
Pani sołtys sołectwa Ustrzyk Górnych Kranz Bogusława- poruszyła sprawę remontu drogi 
relacji Ustrzyki Górne – Wołosate jest ona w tragicznym stanie. Jeżeli chodzi o przejście graniczne 
w Wołosatym to w tej sprawie po stronie Ukraińskiej odbyło się spotkanie i dziwną rzeczą jest, że 
nie jest nikt zapraszany z władz lokalnych. 
Pan radny Wojdyła Andrzej- poparł wypowiedź Pani sołtys jest to sprawa niedopuszczalna, że 
ani Pan Wójt ani Pan Starosta nie jest zapraszany na spotkania dot. przejść granicznych. 
Pan Starosta Powiatu Bieszczadzkiego Gąsior Krzysztof- wyjaśnił, że sprawa przejść 
granicznych jest to zadanie rządowe a nie władz lokalnych i chyba dlatego nie są zapraszani. 
                          
                         Ad.6/ Pan komendant Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych Dziedzic 
Stanisław- przedstawił krótką informację na temat na temat działań ograniczających  nielegalną 
sprzedaż alkoholu. Poinformował, że na terenie powiatu bieszczadzkiego zatrzymanych było ok. 
1200 osób oraz ok.  40% interwencji. Jeżeli chodzi o gminę Lutowiska to było 14 osób. 
Nietrzeźwych kierowców kierujących pojazdem to było ukaranych z kodeksu karnego 180 
natomiast z kodeksu wykroczeń to 70. Poinformował, że jest duża sprzedaż alkoholu dla nieletnich. 
Policja współpracuje ze Strażą Graniczną jak też Strażą  Celną. Na terenie gminy Lutowiska jak też 
Czarna jest sprzedawany alkohol innego pochodzenia czyli jest on przewożony z Ukrainy. 
Natomiast jedyną rzeczą możliwą jest założenie sprawy w Sadzie Grodzkim w Ustrzykach i 
wskazanie sprzedawcy oraz musi być świadek tego faktu, który  potwierdzi tę sprawę. Obywatel, 
który posiada 10-15 butelek alkoholu to może go mieć zgromadzony gdyż takie jest nasze prawo 
oraz prosi o ocenę pracy Rewiru Dzielnicowych w Lutowiskach w tej sprawie. 
Pan radny Wiśniewski Damian- zapytał jeżeli zostanie zatrzymana osoba nieletnia w stanie 
nietrzeźwym  to w tym przypadku co Policja z nim robi. 
Pan komendant Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych- wyjaśnił, że jeżeli zostanie taka osoba 
zatrzymana to jest  zazwyczaj odwożona do domu i jest oddawany pod opiekę rodzica bądź 
opiekuna natomiast bywają też przypadki, że  trafiają do szpitala, wówczas  Policja sporządza 
notatkę i wysyła ją do Sądu  Rodzinnego w Lesku. Do lat 17  Policja nie może zatrzymać. 
Pan Przewodniczący Rady Bajda Marek- zapytał o narkomanię na terenie naszej gminy oraz o 
bójki. 
Pan komendant Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych- wyjaśnił że z roku na rok wzrost jest 
10-15% ujawnionych takich  zdarzeń. Jeżeli chodzi o gminę Lutowiska to głównie  występuje 
handel  grzybkami halucynogennymi  oraz uprawy roślin  narkotycznych. Uprawy ich 
zlokalizowane są w lasach.  Zwrócił się z prośbą do Służby Leśnej w Nadleśnictwach o zwracanie 
uwagi na zagadnienie. Jeżeli chodzi o bójki i pobicia to gmina jest miejscem  spokojnym. W ciągu  
roku było 12  przypadków. 
Pani sołtys sołectwa Ustrzyk Górnych- Kranz Bogusława- dodała, że jeżeli chodzi o uprawę i 
zbieranie tych grzybków to zbierają to ludzie z  Katowic, Częstochowy, Krakowa itd. 
Pan Przewodniczący Rady Gminy Bajda Marek- podkreślił, że jeżeli chodzi o współpracę z 
Policją Gminy Lutowiska i Czarna to ocenia ją bardzo wysoko. 
 
                       Ad.7/ Informację na temat funkcjonowania i perspektyw udostępniania internetu na 
terenie Gminy Lutowiska. 
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Pan Wójt Podyma Włodzimierz- poinformował, iż łączność internetowa  na terenie gminy jest już 
w szeregu miejscowościach. Przyłącza byłyby wykonane poprzez światłowody.  Odbyła się I sesja 
strategii  informatyzacji województwa, na której uczestniczył Pan Stański Marcin – informatyk 
U.G., natomiast na II sesji uczestniczył Pan Wójt.  Budowa strategii informatycznej   jest 
przewidziana na lata 2007-2013. Na budowę światłowodu środki zostaną zabezpieczone  w 
budżecie na przyszły rok. Podał przykład gminy Czudec. Aby się gmina rozwijała musi być dostęp 
do internetu. 
Pan Stański Marcin- informatyk U.G.- uzupełnił wypowiedź Pana Wójta. Poinformował, że 
każdy mieszkaniec Czudca może uzyskać  bezpłatny dostęp do internetu sieć komputerowa działa 
od 2005r. Przedstawił Radzie jakie gmina musi mieć dokumenty oraz jakie są koszty nadajnika. 
Pan Przewodniczący Rady Bajda Marek- poinformował, że w pierwszej kolejności winniśmy się 
zająć rozpoznaniem od strony technicznej. 
 
                       Ad.8/ Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki budowlanej w Lutowiskach. 
Pani Lubaczewska- Bieniek Lucyna pracownik U.G.- poinformowała, że jest to działka Nr 582 o 
pow. 0,1149 ha wyceniona jest na kwotę 22 tyś. zł. 
Pan radny Bocheński Tadeusz- zapytał dlaczego sprzedajemy tę działkę. 
Pani Lubaczewska- Bieniek Lucyna pracownik U.G.- wyjaśniła, że działka ta była zaplanowana 
w budżecie gminy. 
Pan Przewodniczący Rady Gminy Bajda Marek- odczytał projekt uchwały w sprawie  sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej. Wszyscy radni 
jednogłośnie  opowiedzieli się „za” przyjęciem tej uchwały. 
 
                         Ad.9/ Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki rolnej w Dwerniku. 
Pan Pawliszewski Witold- mieszkaniec Dwernika- złożył zarzut do wyżej wymienionego 
projektu uchwały. 
Pani Lubaczewska- Bieniek Lucyna- pracownik U.G.- wyjaśniła, że zgodnie z wnioskiem Pana 
radnego Puszkarskiego Marka  został spełniony  warunek jaki był podniesiony na ostatniej sesji dot. 
wydzielenia  zatoki autobusowej czyli o,o3 ha. 
Pan Przewodniczący Rady Bajda Marek- odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 
Pan radny Bocheński Tadeusz- zapytał czy jest wycena tej działki i dlaczego jest bezprzetargowa. 
Pan radny Kuzar Henryk-  stwierdził, że wątpliwości powstały kiedy znalazła się osoba 
zainteresowana ta działką. 
Pan Pawliszewski Witold- mieszkaniec Dwernika- poinformował, że jest zainteresowany tą 
działką. 
Pan Przewodniczący Rady Gminy Bajda Marek- wyjaśnił, że rada na poprzedniej sesji zajęła 
stanowisko w tej sprawie. 
Następnie przystąpiono do głosowania  nad przyjęciem  projektu uchwały „za” przyjęciem 
głosowało 12 radnych 1 „ wstrzymujący” 1 „przeciw”. 
 
                          Ad.10/ Podjęcie uchwały w sprawie  sprzedaży mieszkania komunalnego w 
Zatwarnicy. 
Pani Lubaczewska- Bieniek Lucyna- pracownik U.G.- poinformowała, że wpłynęło pismo w 
sprawie  chęci kupna tego mieszkania. 
Pan Przewodniczący Rady Gminy Bajda Marek- odczytał projekt uchwały w sprawie sprzedaży 
lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej. Wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się „za” 
przyjęciem tej uchwały. 
 
                           Ad.11/ Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami wg 
stanu na dzień 31.12.2006r.przedstawił Pan Prezes Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Lutowiskach/ stanowi jako załącznik do protokołu/.W/w sprawozdanie zostało przyjęte 
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jednogłośnie. 
 
                            Ad.12/ Przyjęcie koncepcji zagospodarowania  Ustrzyk Górnych. 
Pan Przewodniczący Rady Gminy Bajda Marek- poinformował, że uczestniczył w posiedzeniu 
obu komisji rozwoju gospodarczego i budżetu oraz komisji ochrony środowiska i zabytków oraz 
turystyki w tym w wizji na gruncie. 
Pan Wójt Podyma Włodzimierz-  odczytał projekt stanowiska w sprawie koncepcji 
zagospodarowania części miejscowości Ustrzyki Górne i wytycznych do planu inwestycyjnego na 
2008r. Stanowi jako załącznik do protokołu. 
Pan Przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego i budżetu Drapała Adam- odczytał 
protokół komisji, która pozytywnie opiniuje w/w stanowisko. 
Pan Przewodniczący komisji ochrony środowiska i zabytków oraz turystyki Wiśniewski  
Damian- odczytał protokół komisji, która pozytywnie opiniuje w/w stanowisko. W/w stanowisko 
zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
                              Ad.13/ Przyjęcie koncepcji zagospodarowania parkingu na Przełęczy Wyżnej. 
Pan Wójt Podyma Włodzimierz- odczytał stanowisko w sprawie koncepcji zagospodarowania 
parkingu na Przełęczy Wyżnej i wytycznych do planu inwestycyjnego na 2008r. 
Pan Przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego i budżetu Drapała Adam- poinformował, 
że komisja pozytywnie opiniuje w/w stanowisko. 
Pan Przewodniczący komisji ochrony środowiska i zabytków oraz turystyki Wiśniewski 
Damian- poinformował, że komisja pozytywnie opiniuje w/w stanowisko. W/w stanowisko zostało 
przyjęte jednogłośnie. 
 
                             Ad.14/ Pani Sekretarz Bacior- Michalska Zofia- poinformowała, że zgodnie z 
ustawą o sądach powszechnych był termin do dnia 30.06.07r. zgłaszania kandydatów na ławników. 
Zgłoszone są dwie osoby jedna zgłoszona jest przez Prezesa Sądu w Lesku, a druga przez 
Ochotniczą Straż Pożarną w Lutowiskach. 
Następnie zgłoszono  kandydatów  do zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników w 
osobach : 

1. Zofia Bacior – Michalska- sekretarz gminy 
2. Damian Wiśniewski- radny 
3. Marek  Bajda- przewodniczący Rady Gminy 
 

Pan Przewodniczący Rady Gminy Bajda Marek- odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru 
zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników „za” przyjęciem tej uchwały głosowało 12 
radnych, podczas głosowania 2 radnych nieobecnych. 
              
                                Ad.15/  Zmiany  w budżecie gminy. 
Pan Wójt Podyma Włodzimierz- zwrócił się z prośbą na posiedzeniu komisji  rozwoju 
gospodarczego i planowania o zaopiniowanie  zmian w budżecie gminy  kwotę 15 tyś. zł. z 
inwestycji na remonty dróg gminnych i wewnętrznych oraz, II etap na kwotę 150 tyś. zł. na zakup 
przenośnego miejsca estradowego. 
Pan przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego i budżetu Drapała Adam- poinformował, 
że komisja  na swym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie. 
Pan radny Majcher Marek- zapytał czy został wykonany remont  wyjazdu na parking na 
Przełęczy Wyżnej. 
Pan Wójt Podyma Włodzimierz- wyjaśnił, że parę dni temu zastał wykonany. 
Następnie odbyło się głosowanie  z dokonanymi poprawkami nad zmianami „za” przyjęciem 
glosowało 12 radnych, podczas głosowania 2 radnych nieobecnych. 
 
                                Ad.16/  Informację o pracy Wójta między sesjami przedstawił Pan Wójt 
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Podyma Włodzimierz / stanowi jak załącznik do protokołu/. 
 
                                Ad.17/ Wolne wnioski i zapytania. 
Pan Przewodniczący Rady Gminy Bajda Marek- poinformował, że środki które zostały zebrane 
od radnych i pracowników  U.G.  na kwiaty dla zmarłego Jerzego Janickiego w porozumieniu  z 
rodziną zmarłego zostały przeznaczone  dla Towarzystwa Miłośników we Lwowie. 
Pan Pawliszewski Wilotd- mieszkaniec Dwernika- zadał pytanie nt. drogi nr 48 w Dwerniku. 
Droga ta jest nieprzejezdna. Poinformował, że  dotychczas przejeżdżał poprzez działkę nr 43, która 
należy do Państwa Okoniów i może przejazd zostanie dla niego  odcięty. 
Pan przewodniczący komisji rozwoju gospodarczego i budżetu Drapała Adam- wyjaśnił, że 
komisja była w terenie. Zapytał jak było dotychczas. Stwierdził, że na miejscu powinien być 
pracownik U.G. oraz geodeta. 
Pan Wójt Podyma Włodzimierz- stwierdził, iż miał nadzieję, że Pan Pawliszewski Witold z 
Panem Soszyńskim Józefem dogadają się polubownie.  
Pan Przewodniczący Rady Bajda Marek-  stwierdził, że komisja rozwoju gospodarczego i 
budżetu wraz z pracownikami U.G. winna ponownie spotkać się w terenie wraz z udziałem 
właścicieli gruntu.   
Pani sołtys sołectwa Lutowiska Piotrowska Maria- zapytała czy istnieje możliwość umorzenia 
podatku za zniszczenie plonów. 
Pan Wójt Podyma Włodzimierz- wyjaśnił, że sprawa jest indywidualna i każdy  obywatel musi 
się zwrócić z podaniem o umorzenie. 
Pan radny Wiśniewski Damian-  prosi aby w okresie letnim był wydłużony czas oświetlenia 
ulicznego.  
Pan Wójt Podyma Włodzimierz- wyjaśnił, że jest to niemożliwe gdyż mieszkańcy w  naszej 
gminie też mieliby takie  życzenia, a jest to związane z dużymi kosztami.  
Pan radny Wiśniewski Damian- na jednej z sesji zwrócił się z prośbą do Pana Wójta  aby 
wynegocjował z Bieszczadzkim Bankiem Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych jeden dzień w 
tygodniu wydłużający czas pracy do godz. 1600. 
Pan Wójt Podyma Włodzimierz- wyjaśnił, że godziny nie mogą być wydłużone ponieważ są 
określone godziny konwojowania i nie jest to możliwe. 
Pan Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Skaliński Marian- poinformował, że w przyszłym 
roku  będzie zamontowany  bankomat w Lutowiskach. 
Pan radny  Puszkarski Marek- w Dwerniku była zamontowana budka telefoniczna, która została 
wymontowana i prośba jest czy jest szansa zamontowania jej w innym miejscu. 
Pan Wójt Podyma Włodzimierz- wyjaśnił, że nie mógł  skontaktować się z TP S.A w Krakowie 
ale o sprawie pamięta. 
Pan radny Wiśniewski Damian-  wystąpił z propozycją  do Pań i Panów radnych o zrzeczenie się 
1% z diet z przeznaczeniem na dofinansowanie do funduszy stypendialnych. 
Pan Wójt Podyma Włodzimierz- wyjaśnił, że w budżecie są środki na stypendia. 
                               
                              Ad.18/ Pan Przewodniczący Rady Bajda Marek-  podziękował wszystkim 
radnym za udział w obradach sesji. Zamknął obrady. 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokołowała : 
 
Sandecka Urszula     
                                  
  
  


