
                            

                                                                        P R O T O K Ó Ł  Nr 20/05

                                                   z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Bezpieczeństwa

                                                   Publicznego Rady Gminy Gzy odbytego w pokoju Wójta

                                                   w dniu 17 lutego  2005 roku pod przewodnictwem Pana

                                                   Zdzisława Kaczorowskiego – Przewodniczącego Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków komisji  wg listy obecności stanowiącej załącznik

nr 1 do niniejszego protokołu.

Spoza członków komisji w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Pan Zbigniew Kołodziejski    - Wójt Gminy

2. Pan Cezary Wojciechowski   -  Przewodniczący Rady Gminy

3. Pani Barbara Polańska           - Sekretarz Gminy      

4. Pani Jadwiga Frąckiwicz       - kier. ZOSz. w Gzach

5. Pani Danuta Ojrzeńska          - dyr. P. Sz. P. w Skaszewie

6. Pan Jan Machnowski             - dyr. P. Sz. P. w Przewodowie

Pan Przewodniczący Komisji  – otworzył posiedzenie komisji, powitał członków komisji i

zaproszonych gości.

Zapoznał z tematyką posiedzenia:

1. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o

    charakterze socjalnym.

2. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2005 rok

3. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Planu rozwoju miejscowości Gzy”.

4. zapoznanie ze skargą Pani Jadwigi Zaradkiewicz.

5. Informacja o złożonym piśmie przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w   

    Ciechanowie o zwolnienie pielęgniarek i położnych z opłaty za wpis do ewidencji

    Działalności gospodarczej.

6. Sprawy bieżące gminy.

Za proponowanym porządkiem obrad głosowało 7 członków komisji.  Na sali obrad było 7

członków komisji. Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. pkt 1

Pani Jadwiga Frąckiewicz  – zapoznała, że na podstawie  nowelizacji  ustawy o systemie

oświaty  z  16.12.2004r.  uczniowie  mogą  korzystać  z  pomocy  materialnej  –  stypendium

socjalne  i  zasiłek  motywacyjny.  O  stypendium  socjalne  mogą  się  ubiegać  uczniowie

spełniający kryteria dochodowe na osobę w rodzinie zamieszkujący na naszym terenie, które

będą z dotacji państwa. Na dzień dzisiejszy nie ma środków. Natomiast pomoc o charakterze

motywacyjnym  za  wyniki  w  nauce  i  sportowe,  ale  ze  środków  własnych.  Decyzje  o

przyznaniu stypendium socjalnego wydawać będzie Wójt  Gminy. Dlatego należy uchwalić

Regulamin  udzielania  pomocy  materialnej.  Wysokość  stypendium:  44,80  –  112  zł

miesięcznie. Dotyczy uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i kolegiów bez studentów. 

Pani  Marianna  Filipowicz  –  zapytała,  jaki  dochód  na  osobę  w  rodzinie  nie  można

przekroczyć by dziecko otrzymało stypendium socjalne?

Pani Jadwiga Frąckiewicz  – odpowiedział,  że dochód w rodzinie nie  może przekroczyć

316zł na osobę. Dochód z 1 ha przeliczeniowego liczony jest 194 zł, tak jak dla pomocy z

opieki społecznej. 

Pan Krzysztof Zabielski – zapytał, czy kwota 316 zł jest stała, czy będzie się zmieniała?

Pani  Jadwiga  Frąckiewicz  –  odpowiedziała,  że  kwota  ta  jest  na  2005 rok.  Stypendium

obecnie przyznawane będzie od stycznia do czerwca. 

Pan Krzysztof  Zabielski  – uważał,  że  kwota powinna  być powinna być umieszczona  w

regulaminie.

Pani  Jadwiga  Frąckiewicz  –  wyjaśniła,  że  zainteresowani  będą  otrzymywać  wnioski  z

informacją  jakie  warunki  dochodowe  należy  spełnić  by  otrzymać  stypendium  socjalne.

Wnioski będą opiniować dyrektorzy szkół, a rozpatrywać komisja, którą powoła Wójt.

Pan Wójt – powiedział, że obecnie należy uchwalić regulamin, a dopiero potem komisję.

Pan Krzysztof Zabielski  – zapytał, ile osób bedzie w komisji  – to duży zakres działania

szkoły podstawowe, gimnazjum, średnie i kolegia.

Pan Wójt – uważał, że 3 osoby wystarczy. Sprawdzą dokumenty, czy są wypełnione zgodne z

ustawą i uczniowie spełniają warunki otrzymania stypendium. 

Pan Przewodniczący Komisji – komisje powołuje Wójt zarządzeniem. Jeśli będzie sytuacja,

że pobrane zostanie stypendium, a nie należało się, czy komisja będzie weryfikować?

Pani Jadwiga Frąckiewicz – odpowiedziała, że weryfikować będzie Wójt zgodnie z KPA.
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Pani Sekretarz – wyjaśniła, że komisję powoła zarządzeniem Wójt i prosi o kandydatury. Jej

zdaniem w komisji powinni być dyrektorzy szkół.

Pan Krzysztof Zabielski  – uważał, że w komisji powinni się znaleźć przedstawiciele rady

rodziców. Poprosił o wyjaśnienie § 5 ppkt. 4.

Pani Jadwiga Frąckiewicz – wyjaśniła, że stypendia socjalne mogą być w różnych formach

w  zależności  od  rodzaju  szkoły,   sytuacji  rodzinnej  np.  czy  dać  pieniądze  w  rodzinie

patologicznej.

Pan Krzysztof Zabielski  – zapytał  o wyjaśnienie  § 15 pkt  4 –  czy mogą być zapłacone

korepetycje, zajęcia wyrównawcze?

Pan Przewodniczący Komisji  – powiedział, że za opłacenie korepetycji, ale nie za zajęcia

dla wszystkich dzieci np. zajęcia wyrównawcze.

Pani Jadwiga Frąckiewicz – powiedziała, że uchwałę należy podjąć, a środków jeszcze nie

ma.

Pani Sekretarz  – zaznaczyła, że nie wiadomo czy otrzymamy środki potrzebne w 100%,

może trzeba będzie przeznaczyć naszych środków na stypendia.

Pan Przewodniczący Komisji – wskazał, że w § 8 proponowanego regulaminu zawarte jest,

że dyrektor szkoły będzie opiniował wniosek i propozycja jest, aby dyrektor był w komisji

rozpatrującej wnioski. 

Pani Sekretarz  – odpowiedziała, że nie zapisu w ustawie, że osoba opiniująca wniosek nie

może wchodzić w skład komisji.

Pan  Wójt  –  powiedział,  że  jeśli  osoba  spełni  warunki  przyznania  stypendium,  dyrektor

pozytywnie zaopiniuje wniosek.

Pan  Przewodniczący  Komisji  –  zapytał,  jakie  możliwości  ma  dyrektor,  aby negatywnie

zaopiniować wniosek o stypendium?

Pani Sekretarz – odpowiedziała, że jeśli spełnia warunki nie może zaopiniować negatywnie. 

Pan Krzysztof Zabielski – zapytał, jakie należy spełnić kryterium, aby otrzymać stypendium

naukowe i sportowe.

Pan Wójt – odpowiedział, że należy ustalić regulamin. 

Pan Przewodniczący Komisji – zaznaczył, że na ww. stypendium środki należy zaplanować

ze środków własnych. Jego zdaniem to nie pomoc materialna, ale za wybitne wyniki nauki. 

Pani Jadwiga Frąckiewicz – wyjaśniła, że dziś chodzi o stypendia socjalne.
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Pan Jan Machnowski – zaznaczył, że wczoraj było spotkanie dyrektorów szkół i ustalono by

nie  było  dysproporcji  poszczególnych  szkół.  Ustalono,  że  wspólnie  będzie  opracowany

regulamin do przyznania stypendium naukowe i sportowe. 

Pan Krzysztof Zabielski  – jego zdaniem musi być opracowany regulamin jak najszybciej,

aby uczniowie wiedzieli, jakie kryteria muszą spełnić, aby otrzymać stypendium naukowe lub

sportowe.

Pani Marianna Filipowicz – zapytała, że stypendium socjalne należy się od stycznia 2005r.?

Pani Jadwiga Frąckiewicz – odpowiedziała, że tak.

Pan Wójt  – zaznaczył, że środki na stypendium socjalne otrzymamy z budżetu państwa i

zależne jest od dochodu na osobę w rodzinie. Natomiast za wyniki w nauce i za sport należy

ustalić regulamin i znaleźć środki w naszym budżecie na wypłacanie stypendium. 

Pan Przewodniczący  Komisji  –  zapytał,  jaki  będzie  zasięg  motywacyjny do  otrzymania

stypendium naukowego i sportowego?

Pani  Jadwiga  Frąckiewicz  –  odpowiedziała,  że  dotyczyłoby  tylko  naszych  szkół

podstawowych i gimnazjum.

Pan Krzysztof Zabielski  – zapytał, czy stypendia naukowe i sportowe będą przyznawane 2

razy w roku – po pierwszym semestrze i po drugim semestrze.

Pan Wójt – uważał, że jednorazowo będzie przyznawane stypendium naukowe i sportowe. 

Pan  Przewodniczący  Komisji  –  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie:

regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów

zamieszkałych na terenie gminy Gzy. 

Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 7 członków komisji.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały proponowanej na sesję

Rady Gminy i projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 2

Pani Jadwiga Frąckiewicz – zapoznała, że poprzedni regulamin wynagradzania nauczycieli

był  ustalany w 2000 roku.  W ubiegłym wprowadzono obowiązek  uchwalenia  regulaminu

wynagradzania nauczycieli na 2005 rok i będzie taki obowiązek uchwalania co roku. Należy

ustalić formę płatności doraźnych zastępstw za dni świąteczne wolne od pracy. W budżecie

zatwierdzono na płace 103% w porównaniu do roku poprzedniego. Dodatki przewidywane są

jak zawarte w poprzednim regulaminie. Regulamin musi być uzgodniony ze związkami 
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zawodowymi. 

Pani Marianna Filipowicz – zapytała o wysokość wynagrodzenia nauczyciela stażysty?

Pani Jadwiga Frąckiewicz  – odpowiedział, że nauczyciel stażysta brutto zarabia 1.451 zł,

nauczyciel kontraktowy 1.813 zł, nauczyciel mianowany 2.053 zł i nauczyciel dyplomowany

3.264 zł. 

Pan Wójt – nauczyciele podwyższają kwalifikacje.

Pan Przewodniczący Komisji  – zapytał,  jeśli  nauczyciel  uzyska awans zawodowy, to  od

kiedy otrzyma podwyżkę płac?

Pani  Jadwiga  Frąckiewicz  –  odpowiedziała,  że  jeśli  uzyska  awans  zawodowy  do  30

czerwca, to podwyżkę otrzyma od 01 września,  a jeśli  później,  to podwyżkę uzyska od 1

stycznia następnego roku.

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: ustalenia

regulaminu  nauczycieli  na  2005  rok  określającego  wysokość  oraz  szczegółowe  warunki

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za

wysługę  lat,  nagród,  zasad  wynagradzania  za  godziny  ponadwymiarowe  oraz  godziny

zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku

mieszkaniowego.

Na 7 członków komisji obecnych na sali obrad za uchwałą głosowało 7 członków komisji. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały proponowanej na sesję

Rady Gminy i projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3 

Pan Wójt – poinformował, że proponowana uchwala dotyczy remontu i adaptacji budynku po

GOK w Gzach.  Na  dzień  dzisiejszy  nie  znamy terminu  składania  wniosku  o  dotacje  na

remont. Musi być uchwała wsi. Wczoraj na zebraniu nie było kworum. Ustalono nowy termin

zebrania wiejskiego w niedziele o godz. 1400 i  myśli,  że odbędzie się, na którym zostanie

podjęta uchwała. Jest szansa wyremontowania budynku. 

Ad. pkt 4

Pan Cezary Wojciechowski  – zapoznał, że do wojewody wpłynęła skarga od Pani Jadwigi

Zaradkiewicz zam. Kozłówka i została przesłana rady zgodnie z kompetencją. 

Pani Sekretarz  – odczytała treść skargi. Dyrektor Generalny kontaktował się telefonicznie,

bo stwierdził, że nie wie o co chodzi w skardze. Wysłała wcześniejsze dokumenty o tej samej 
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tematyce i potem skarga została przesłana do nas. Odczytała pismo przewodnie do skargi.

Rada ma się ustosunkować do skargi. W obecnej skardze doszła prawa lasu o pow. 0,07 ha,

którego nie ma. Są to grunty zakrzewione, z których nie ma podatku za las. W skardze cały

czas chodzi o sfałszowanie dokumentów i zabranie jej gruntów pod drogę gminą. Podobna

skarga wpłynęła do Starosty.  Może  dochodzić  swoich  roszczeń  na  drodze  sądowej.  Rada

uzna, czy skarga jest zasadna, czy nie. W obecnej skardze nie zmieniły się zarzuty, jakie były

poprzednio. Po raz pierwszy pojawiła się sprawa lasu.

Pan Wójt – zapoznał, że 23.02.05 r. będzie radca prawny i wyjaśni sprawę od strony prawnej.

Uważa, że nie jest winien. Właściciel testamentem zapisał grunty ok. 21 morgów, nie było

dokładnie  jaki  jest  areał  gospodarstwa.  Nie  zgadza  się  z  faktyczną  powierzchnia

gospodarstwa. Szuka brakujących jej zdaniem gruntów.

Pan Przewodniczący Komisji  –  zaznaczył,  że  skargi  składane były do  NSA i  SKO nie

dopatrywano się popełnienia błędów.

Pan Wójt – powiedział, że jest  mu przykro, że Pani pisze skargi w tej samej sprawie, uważa

się nie winny. Sprawy nie można załatwić pozytywnie.

Pan Przewodniczący Komisji – zapytał, jaki może być tryb rozwiązania sprawy?

Pan  Cezary  Wojciechowski  –  jego  zdaniem  należy  zaprosić  na  sesję  Panią  Jadwigę

Zaradkiewicz  by zabrała z sobą dokumenty jakie posiada dotyczące wyjaśnienia sprawy.

Pani Sekretarz – zapoznała, że zawsze była zapraszana, kiedy rozpatrywane były jej skargi i

nie uczestniczyła w sesjach.

Pan Przewodniczący Komisji – przypomniał, że była propozycja przy poprzedniej skardze,

aby powołać komisję do rozpatrzenia skargi, ale nie było akceptacji większości radnych i nie

była powołana. Uważał, że radni powinni spotkać się i zapoznać z wcześniejszą dokumentacją

skarg Pani Jadwigi Zaradkiewicz.

Pani  Sekretarz  –  jej  zdanie  sprawa  była już  kilka  razy rozpatrywana.  Zapytała,  czy nie

potrzebne jest zajęcie stanowiska rady rozpatrzonej sprawy.

Pan Krzysztof Zabielski – proponuje zapoznać wszystkich radnych z treścią skargi.

Pan Wójt  – poinformował, że na sesji  radni zostaną poinformowani w sprawie skargi od

strony prawnej.

Pan Przewodniczący Komisji  – zapoznanie  radnych z  treścią  skargi,  która  napisana  jest

trudnym językiem. Są kwestie, w której radni mają wyrobione stanowisko. Chodzi o to, że 
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rada podejmie decyzję w tej sprawie. Radni zostaną zapoznani ze sprawą i przegłosują. 

Ad. pkt 5 

Pani Sekretarz – odczytała pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie

w sprawie zwolnienia z opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej w kwocie 100 zł.

jest to wpłata jednorazowa. Uważała, że wtedy należałoby zwolnić i inne podmioty. 

Pan Jan Machnowski – zapytał, czy taki obowiązek maja wszystkie pielęgniarki?

Pan Krzysztof Zabielski – odpowiedział, że tylko te, które prowadzą praktykę prywatną.

Pani Sekretarz – zapoznała, że na terenie powiatu żadna rada nie zwolniła pielęgniarek z

opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej. 

Pan Przewodniczący Komisji – poddał pod głosowanie kto jest za zwolnieniem pielęgniarek

z opłaty za wpis do rejestru działalności gospodarczej. 

Na 7 członków komisji za nie głosował nikt, przeciw było 4 członków komisji, 2 wstrzymało

się od głosu. W głosowaniu wzięło udział 6 członków komisji.

Członkowie  komisji  większością  głosów  negatywnie  zaopiniowali  prośbę  o  zwolnienie

pielęgniarki z opłat za wpis do rejestru działalności gospodarczej.

Ad. pkt 6 

Pan Cezary Wojciechowski – zapoznał, że wpłynęło podanie Pan Zdzisława Słończewskiego

zam. Szyszki, o przejecie działki przy ośrodku zdrowia, którą przekazał jeszcze jego ojciec.

Nie została załatwiona sprawa aktem przekazania. 

Pan Wójt – odpowiedział, że jest w trakcie załatwiania sprawy. Obiecał, że do końca lutego

załatwi. Ma już część dokumentów, ale jeszcze część musi uzupełnić. Na sesji poinformuje o

załatwieniu sprawy.

Zapoznał, że otrzymał pismo od Komendanta Policji z Radomia o dofinansowanie na zakup

pojazdu dla policji.

Pan Przewodniczący Komisji –  poddał pod głosowanie prośbę o dofinansowanie na zakup

pojazdu dla policji. Na 7 członków komisji za nie glosował nikt, 5 było przeciw,1 wstrzymał

się od głosu. W głosowaniu wzięło udział 6 członków komisji.

Pan Przewodniczący Komisji  – odczytał pismo wyjaśniające PKS w sprawie nie zabrania

przez kierowcę uczennicy bez biletu do szkoły.

Jego zdaniem w piśmie brakuje podstawy prawnej do wyjaśnienia. Powinni dołączyć ją.

Pani Jadwiga Frąckiwicz – wyjaśniła, że na początku września, kiedy nie są wykupione 
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bilety miesięczne występują do PKS i kierowcy nie sprawdzają biletów przez kilka dni. 

Można wynająć prywatnego przewoźnika.

Pan  Przewodniczący  Komisji  –  odczytał  pismo  w  sprawie  utrzymania  dróg.  Droga

Przewodowo – Nasielsk jest dobrze utrzymana.

Pan  Wójt  –  wyjaśnił,  że  jest  to  droga  wojewódzka  nadzorowana  przez  Nowy  Dwór

Mazowiecki. 

Pan Krzysztof Zabielski – przyznał, że jest utrzymana najlepiej, ale droga Łady- Gąsocin jest

źle utrzymana. Jest ślisko. 

Pan Przewodniczący Komisji – powiedział, że droga powiatowa Skaszewo – Borza nie jest

posypana i jest niebezpieczna. 

Pan Wójt  – poinformował, że na drogach powiatowych  posypywane są tylko łuki i  przy

przystankach autobusowych.

Pan Przewodniczący Komisji  – zaznaczył, że droga Łady – Gotardy jest wąska, a pobocza

mają duże uskoki i jest niebezpieczna.

Pan Wójt – zapoznał, że powiat planuje poszerzenie i modernizację drogi Łady – Gąsocin. 

Pan  Przewodniczący  Komisji  –  odczytał  apel  Rady  Miejskiej  w  Płocku  o  pomoc  dla

poszkodowanych w Azji. Uważał, że my powinniśmy sami decydować o pomocy.

Pan Wójt – zapoznał, że 3.03.2005 r. będzie otwarcie sali sportowej. Będzie służyć dzieciom

szkoły podstawowej, gimnazjum i młodzieży pozaszkolnej. Myśli jak zagospodarować. Dużo

środków  pochłonie  ogrzanie  i  oświetlenie.  W  gimnazjum  zatrudniony jest  konserwator  i

sekretarka mężczyzna po ½ etatu. Jego zdaniem ww. osoba mogłaby być jako konserwator w

gimnazjum i sali gimnastycznej  na cały etat, a ½ etatu sekretarki może z Biura Pracy osobę

bezrobotną będzie można zatrudnić. Aby sala funkcjonowała w dni wolne od zajęć proponuje

włączyć  nauczycieli  wychowania  fizycznego  i  dołożyć  dla  nich  środków.  Natomiast

sprzątanie – obecnie jest na obie szkoły 4 sprzątaczki i należy też rozwiązać ten problem.

Dołożyć środków dla obecnie zatrudnionych, a obowiązki podzielić lub zatrudnić 1 osobę.

Pan Przewodniczący Komisji – uważał, że propozycje powinny być konkretne na piśmie.

Pan Wójt  – powiedział,  że nie uchyla się od decyzji,  tylko sygnalizuje,  a  ustalenia będą

później. 

Pan Przewodniczący Komisji – zaproponował, aby skontaktować się z innymi gminami, jak

rozwiązały problemy. Czy uda się by przynosiła dochody? Jak będą korzystały dzieci 
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pozostałych szkół podstawowych z naszego terenu. 

Pan Krzysztof Zabielski – zapytał, czy były rozmowy o zmianach – z Panem Pankratjewem,

Panią Radecką i Panem Zarembą?

Pan Wójt  – odpowiedział,  że rozmawiał,  ale nie było ostatecznych ustaleń. Chodzi  mu o

doradztwo i poparcie, a nie wyręczanie. 

Pan  Krzysztof  Zabielski  –  jego  zdaniem  najlepsze  rozwiązanie  będzie  przedstawienie

kalkulacji i wtedy może być dyskusja w sprawie.

Pan Wójt  – zaznaczył, że nie wiadomo, czy będzie zainteresowanie naszą salą. Uważa, że

konserwator powinien być jeden na cały obiekt. 

Pan Przewodniczący Komisji – zapytał, czy odebranie sali było?

Pan Wójt odpowiedział, że tak było odebranie sali i są jeszcze poprawki do zrobienia.

Pan Przewodniczący Komisji – zaznaczył, że był i jeszcze są niedociągnięcia.

Pan Wójt – odpowiedział, że są wypisane usterki i będą robione na wiosnę.

Pani Zofia Frąckiewicz  – zapytała, co będzie z  boiskiem szkolnym w Skaszewie?  Może

będzie można skorzystać ze środków z zewnątrz.

Pan Wójt – odpowiedział, że jest to obiekt dla szkoły, a nie wiejski i nie można skorzystać z

dotacji dla wsi.

Pani Zofia Frąckiewicz – zapytała, czy nie można założyć 2 lamp na skrzyżowaniu Szyszki –

Ostaszewo Pańki.

Pan Przewodniczący  Komisji  – zaznaczył,  że  widzi,  że  oświetlenie  jest  dróg,  które  nie

wiadomo komu służą. Ruch jest mały. Widzi, że należy robić gdzie jest konieczne, gdzie są

zabudowanie. Płacimy duże środki za oświetlenie dróg.

Pani  Danuta  Ojrzeńska  –  zgłosiła,  że  obok  posesji  Pani  Żbkowskiej  w  Skaszewie  jest

głęboki, zamulony staw, wypłukane pobocze i jest niebezpiecznie. 

Pan Wójt  – powiedział,  że  myśli  o  boisku  w Skaszewie  z  prawdziwego  zdarzenia.  Jest

działka. Należy szukać środków na urządzenie boiska. Wykonać dokumentację i realizować

ją.  Uważa,  że  dokumentację  należy wykonać w 2005 roku,  a  realizację  jej  w 2006 roku.

boisko potrzebne jest w Skaszewie i w Przewodowie. 

Pan Przewodniczący Komisji  – uważał,  że  remonty w szkołach są  pilne.  Boiska  tez  są

potrzebne.

Pan Jan Machnowski – miał prośbę o założenie przepustów na rowie przy szkole w 
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Przewodowie, który jest rozjeźdżony. Autobus zatrzymuje się i dzieci idą pod siatką, a po

zabudowaniu rowu byłoby bezpieczniej. Sami nic nie mogą zrobić. 

Pani Zofia Frąckiewicz  – zapytała, czy droga do Państwa Buźniaków będzie wytyczona?

Droga do ww. została zaorana.

Po  wyczerpaniu  porządku  obrad  Przewodniczący  Komisji  zamknął  posiedzenie

komisji. 

Protokołowała: 

Hanna Skorupska
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