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Protokół Nr XLII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dn. 24.07.2018 

Rada Miejska w Sośnicowicach 
Sesja - Radni 

PROTOKÓŁ NR XLII/2018 

z sesji Rady Miejskiej w Sośnicowicach 
w dniu 24.07.2018 r. 

 
Obrady rozpoczęto 24 lipca 2018 o godz. 15:00, a zakooczono o godz. 17:40  tego samego 
dnia. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności 

Przew. Rady – dzieo dobry paostwu, otwieram XLII sesję Rady Miejskiej w Sośnicowicach.  
Witam przede wszystkim  Radę  Miejską, witam Panią Pełniąca obowiązki Burmistrza ze 
swoimi pracownikami, Panią radcę , witam zaproszonych gości , pracowników  jednostek 
organizacyjnych, dyrektorów szkół i przedszkoli, radnego  powiatowego. Szanowni paostwo 
stwierdzam iż na chwilę obecną mamy 14 radnych – proszę potwierdzid na tabletach swoją 
obecnośd w celu stwierdzenia quorum.  

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków. 

Obecni: 

1. Regina Bargiel 
2. Adam Dyszka 
3. Józef Glagla 
4. Henryk Goldman 
5. Brygida Hosz 
6. Maciej Kozubski 
7. Barbara Ludwig 
8. Anna Margoś-Lisik 
9. Klaudiusz Matysik 
10. Irena Musioł 
11. Lucyna Tischbierek 
12. Maria Waliczek 
13. Andrzej Wiaderny 
14. Bernard Wilczek 
15. Małgorzata Wosiek 

Stwierdzam że Rada może podejmowad prawomocne decyzje i uchwały 

Przew. Rady – przeszła do kolejnego punkt porządku obrad, 2. Szanowni paostwo program 
dzisiejszej sesji przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności 
2. Przyjęcie porządku obrad 
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji 
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4. Informacja o pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym 
5. Informacja o pracy stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym 
6. Zmiany w planie zadao i budżecie gminy Sośnicowice na rok 2018 
7. Przyjęcie uchwał: 
a) Druk Nr VII/XLII/1/2018 projekt uchwały Nr XLII/349 /2018 w sprawie: ustalenia 
maksymalnej liczby zezwoleo na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy 
Sośnicowice.  
b) Druk Nr VII/XLII/2/2018 projekt uchwały Nr XLII/350 /2018 w sprawie: ustalenia zasad 
usytuowania na terenie Gminy Sośnicowice miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. 
c) Druk Nr VII/XLII/3/2017 projekt uchwały Nr XLII/351/2018 w sprawie: miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice. 
d) Druk Nr VII/XLII/4/2018 projekt uchwały Nr XLII/352/2018 w sprawie: uchylenia uchwały 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach nr XL/336/2018 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad 
żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 
e) Druk Nr VII/XLII/5/2018 projekt uchwały Nr XLII/353 /2018 w sprawie: przyjęcia planu 
nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz  dziennymi opiekunami. 
f) Druk Nr VII/XLII/6/2018 projekt uchwały Nr XLII/354 /2018 w sprawie: uchwalenia statutu 
Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Łanach Wielkich 
g) Druk Nr VII/XLII/7/2018 projekt uchwały Nr XLII/355 /2018 w sprawie: udzielenia pomocy 
finansowej z budżetu Gminy Sośnicowice dla Powiatu Gliwickiego na realizację zadania 
polegającego na: „Remoncie drogi powiatowej nr 2934S.” 
h) Druk Nr VII/XLII/6/2018 projekt uchwały Nr XLII/356 /2018 w sprawie: zmiany budżetu 
Gminy Sośnicowice na rok 2018 
i) Druk Nr VII/XLII/7/2018 projekt uchwały Nr XLII/357/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2018-2022 
8. Interpelacje , wnioski i zapytania 
9. Odpowiedzi na interpelacje wnioski i zapytania 
10. Zakooczenie obrad 
Przew. Rady – Czy są uwagi co do proponowanego porządku obrad dzisiejszej sesji uwag nie  

ma  – dziękuję bardzo , głosujemy – kto jest za przyjęciem proponowanego porządku 
obrad proszę o podniesienie ręki do góry i naciśnięcie odpowiedniego przycisku na 
tabletach 

Głosowano w sprawie: Przyjęcie porządku obrad. 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Przew. Rady –  przeszła do kolejnego punkt porządku obrad, 3-Przyjęcie protokołu z obrad 

poprzedniej sesji, czy są jakieś uwagi co do protokołu z obrad poprzedniej sesji, nie 
ma uwag  zatem ,  kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad poprzedniej 
sesji proszę o podniesienie ręki do  góry i naciśnięcie odpowiedniego przycisku na 
tabletach 

Głosowano w sprawie: Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji  
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
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Przew. Rady – kontynuujemy obrady przechodzimy do pkt. 5. Informacja o pracy Burmistrza 
w okresie międzysesyjnym  bardzo proszę oddaję głos Pani Pełniącej obowiązki  Burmistrza , 
bardzo proszę. 
Sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym od 20.06.2018 r. r. do 24.07.2018 r. 
W minionym okresie  międzysesyjnym: 

I.  Wydano  18 zarządzeo Burmistrza w sprawach: 

1. 71/2018 z dnia 25.06.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego na Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych 

w roku 2018 na terenie Gminy Sośnicowice, 

2. 72/2018 z dnia 25.06.2018r. w sprawie  udzielenia dotacji na realizację zadania 

związanego z wspieraniem finansowym rozwoju sportu na terenie gminy 

Sośnicowice w roku 2018, 

3. 73/2018 z dnia 26.06.2018r. w sprawie zmiany w  Zarządzeniu nr 94/2015 

Burmistrza Sośnicowic z dnia 16 września 2015r.w sprawie powołania Zespołu 

Interdyscyplinarnego Do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Sośnicowice, 

4. 74/2018 z dnia 26.06.2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 

gruntowych Gminy Sośnicowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas 

oznaczony, 

5. 75/2018 z dnia 28.06.2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do 

przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Marcina Kubala 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopieo nauczyciela mianowanego, 

6. 76/2018 z dnia 29.06.2018r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Sośnicowice na 

2018 rok, 

7. 77/2018 z dnia 29.06.2018r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Sośnicowice, 

8. 78/2018 z dnia 09.07.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego na Dostawę fabrycznie nowych 2 sztuk nisko emisyjnych, 

niskopodłogowych autobusów z silnikiem diesla spełniających normę EURO-6 dla 

komunikacji miejskiej w Sośnicowicach, 

9. 79/2018 z dnia 10.07.2018r.  w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącego 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleo na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie gminy Sośnicowice, 

10. 80/2018 z dnia 10.07.2018r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącego  

ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sośnicowice miejsc sprzedaży i 

podawania napojów alkoholowych, 

11. 81/2018 z dnia 12.07.2018r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji 

celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w 

Sośnicowicach 
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12. 82/2018 z dnia 12.07.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego na Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych 

w roku 2018 na terenie Gminy Sośnicowice, 

13. 83/2018 z dnia 12.07.2018r. w sprawie warunków i zasad wykonywania usług w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Sośnicowicach jako zadania własnego Gminy Sośnicowice, 

14. 84/2018 z dnia  12.07.2018r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącego   

projektu uchwały dotyczącej uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Sośnicowice, 

15. 85/2018 z dnia 16.07.2018r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącego   

uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach nr XL/336/2018 w sprawie 

przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi 

opiekunami, 

16. 86/2018 z dnia 16.07.2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 

gruntowych Gminy Sośnicowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas 

oznaczony, 

17. 87/2018 z dnia 16.07.2018r. w sprawie zamiany Zarządzenia nr 124/2014 

Burmistrza Sośnicowic z dnia 22.12.2014r., 

18. 88/2018 z dnia 18.07.2018r. w sprawie w sprawie powalania komisji przetargowej 

do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego na Budowę oświetlenia drogowego ulicy Pod Lasem w 

Bargłówce. 

 

II. Przygotowano 9 projekty uchwał Rady Miejskiej. 
 

III. Ogłoszono przetarg na: 
1. Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR a Gimnazjum w Sośnicowicach - etap IV, 

ogłoszono drugi przetarg, pierwszy przetarg został unieważniony ponieważ wartośd 
ofert przekraczała wysokośd środków zabezpieczonych w budżecie. 

2. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Sośnicowice. 
3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych w roku 2018 na terenie 

Gminy Sośnicowice. Przetarg ogłoszono po raz trzeci poprzednie zostały 
unieważniony ponieważ wartośd ofert przekraczała wysokośd środków 
zabezpieczonych w budżecie. 

4. Dostawę fabrycznie nowych 2 sztuk niskoemisyjnych niskopodłogowych autobusów z 
silnikiem Diesla spełniającym normę EURO-6 dla komunikacji miejskiej w 
Sośnicowicach. 

5. Budowę oświetlenia drogowego ulicy Pod Lasem w Bargłówce. 

IV.W trakcie realizacji są następujące zadania: 



5 

 

___________________________________________________________________________  

Protokół Nr XLII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dn. 24.07.2018 

1.  Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Bargłówce - dokumentacja projektowa 
kanalizacji sanitarnej – Wartośd umowy 181 548 zł termin realizacji  przedłużony do 
30.12.2018 r. – brak zgody z ZDW na budowę w ulicy Raciborskiej sprawa w WSA. 

2. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - 
dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy 
oraz projekt oczyszczalni ścieków w Trachach. Wartośd umowy 217 464 zł, termin 
realizacji  przedłużony do 30.06.2017 r. od 1 lipca naliczane są kary umowne. 

3. Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich – projekt jest od 
25.05.2018 r. w Starostwie Powiatowym w celu wydania pozwolenia na budowę, wartośd 
umowy 54 735 zł.  

4. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Sośnicowice termin wykonania po przedłużeniu  do 1 października 2018 r.  

5.  Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji 
sanitarnej do nieruchomości przy ul. Ceramicznej w Sierakowicach w ramach zadania pn. 
"Budowa kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Ceramicznej w Sierakowicach - 
dokumentacja projektowa" termin realizacji przedłużono do 30.12.2018 r.. wartośd 7872 
zł, czekamy na decyzję Starosty na pozwolenie wejście na prywatną nieruchomośd.  

6. Budowa drogi - ul. Brzozowa w Tworogu Małym – projekt, wartośd umowy 29 520 zł. 
termin wykonania 31 sierpnia 2018 r. 

7. Budowa ulicy Wrzosowej w Smolnicy wartośd umowy  833 617,70 zł brutto, termin 
realizacji 15.10.2018 r. 

8. Modernizacja garażu OSP w Rachowicach- projekt ,wartośd 22 000 zł, termin wykonania 
15 czerwca 2018 r. od 16 czerwca 2018 r. naliczane są kary umowne. 

9. Budowa oświetlenia ul. Kasztanowej i Słonecznej w Rachowicach projekt – wartośd 
umowy 10 455 zł. termin realizacji do 14.12.2018 r. 

10. Budowa oświetlenia ul. Polnej w Sierakowicach – projekt, wartośd umowy 27 060 zł. 
termin realizacji do 30.11.2018 r. 

11. Budowa oświetlenia ul. Polnej w Tworogu Małym – projekt. Wartośd umowy 30 135 zł. 
termin realizacji do 30.11.2018 r. 

12. Projekt i budowa przedszkola miejskiego w Smolnicy - opracowanie dokumentacji 
projektowej, wartośd umowy 78 000 zł. termin realizacji 16.08.2018 r. 

13. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dla 
zadania pn.: "Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego 
poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice - etap II" oraz 
pełnienie nadzoru autorskiego. Przetarg rozstrzygnięto, wartośd oferty 99 630 zł termin 
realizacji 30.11.2018 r.  

14. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Sośnicowicach - dokooczenie zadania wartośd 
umowy 3 793 001.42 zł termin realizacji 1 lipca 2019 r. w najbliższym czasie zostanie 
zawarta umowa. 
IV. Zakooczono; 

1. Remont oświetlenia kompleksu ulic: Rynek, Gliwicka, Kozielska, Kościuszki, 
Bema i Kościelna w Sośnicowicach- projekt. 

2. Budowa oświetlenia solarnego wraz z monitoringiem obiektów rekreacyjno-
sportowych przy OSiR w Sośnicowicach projekt. 

3. Termomodernizacja OSP Kozłów – projekt Pozwolenie na remont zostało 
wydane. 
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4. Doposażenie OSP  Trachy - zakup samochodu pożarniczego – przekazany OSP 
– Trachy 879 819  zł. 

5. Budowa chodnika w Rachowicach II etap gmina przekazała Powiatowi kwotę 
537 330,70 zł zgodnie z porozumieniem. 

6. Dostawa 3 szt. defibrylatorów i 5 kpl toreb ratowniczych dla jednostek OSP o 
wartości 46 934,97zł. 

19.  

1. 21.06.2018 Sośnicowice 
Gimnazjum 

Uroczystośd  wręczenia statuetek  dla wybitnych 
uczniów z Gimnazjum. Uczniowie  ci kooczący 
edukację w naszej  gminie zostali pożegnani w sposób 
taki bardzo honorowy. Zostały im wręczone statuetki z 
różnych dziedzin. 

2. 21.06.2018 Katowice W tym samym dniu Uroczystośd wręczenia wyróżnieo 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla Pana. 
Maciejowi Malika z Sośnicowic.-nasze  ogromne 
gratulacje 

3. 22.06.2018 Kozłów SP Uroczyste pożegnanie Pani Dyrektor Gabrieli Machnik 
w Kozłowie, która od września kooczy pracę i 
przekazuje nowemu dyrektorowi swoją funkcję 

4. 27.06.2018 Sośnicowice 

UM 

Odbyło się spotkanie z  Komendantem Panem 
Markiem Sikora z I Komisariatu Policji w sprawie 
bieżącej współpracy. 

5. 28.06.2018 Sośnicowice 

UM 

Spotkanie z Urbanistami , których również dzisiaj tu 
gościmy w sprawie planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Od 2.07. 2018 r. przebywałam na urlopie 

6. 11.07.2018 Gliwice Odbyła się Uroczystośd „Święta Policji.”Tam zostali 
mianowani policjanci oraz z naszej Gminy otrzymali 
dzielnicowi nagrody pieniężne 

7. 14.07.2018 Bargłówka Festyn  „Pierogów”. Dziękuję bardzo za zaproszenie, 
dziękuję za pyszne pierogi 

8. 14.07.2018 Trachy W tym samym dniu byłam również na  Trachach u 
Pana Goldmana na Festynie Rodzinnym . Dziękuję 
również za zaproszenie 

9. 20.07.2018 Trachy Uroczyste przekazanie tutaj w Sośnicowicach ale 
chodziło o Straż Pożarną Trachy, przekazanie  i 
poświęcenie wozu strażackiego dla OSP Trachy. Piękny 
wóz myślę że strażacy OSP cieszą się z tego bo jest to 
pierwszy nowy wóz w naszej gminie. Fajnie byd 
pierwszym 

10. 23.07.2018 Sośnicowice W dniu wczorajszym w naszej gminie gościliśmy  
delegację z Ukrainy która zapoznawała się z 
funkcjonowaniem gminy jako jednostki samorządu 
terytorialnego z tworzeniem również podstawowych 
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norm prawnych , jak również takiego ważnego 
dokumentu w którym  jesteśmy w trakcie jak plan 
zagospodarowania przestrzennego. Mieli wiele pytao 
ponieważ tam dopiero łączą się wsie w gromady oni 
tam mają takie nazewnictwo podobnie jak u nas 
gminy to u nich gromady, łączą się tworzą dopiero 
cały ten system, mają wiele pytao mam nadzieję że im 
ta droga pójdzie prosto , łatwo i że rzeczywiście będą 
mogli sami decydowad o swoich sprawach 

11. 24.07.2018 Sośnicowice No i dzisiaj widzimy się na sesji, to całe sprawozdanie -
dziękuję. 

Przew. Rady – dziękuję bardzo, czy radni mają jakieś pytania do Pani Burmistrz jeżeli chodzi 
oczywiście o wystąpienie, nie ma , dziękuję, w kolejnym punkcie 6. Informacja o pracy 
stałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym , czy ktoś z Komisji chce zabrad głos , nie ma 
czyli przechodzimy do  kolejnego punkt - 7. Zmiany w planie zadao,  

Przew. Rady – proszę radny Kozubski , Pan w sprawie informacji o pracy stałych Komisji Rady 
w okresie międzysesyjnym proszę 

Radny Kozubski – mam pytanie do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, kiedy możemy się 
spodziewad sprawozdania za rok 2017 bo chyba dotychczas nie było złożone , prawda. I 
drugie pytanie kiedy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku który 
składałem kilka miesięcy temu który został poparty przez Radę ,w sprawie analizy przyczyn 
powiedzmy zastrzeżeo RIO  w tej kontroli czteroletniej . Posiedzenie tak jak mówiłem 
dotyczyło jakiejś analizy wniosków pokontrolnych a nie to  było tematem który 
przegłosowała Rada jako temat który polecony był Komisji. 

Przew. Rady – dziękuję bardzo, czy Przewodniczący chce zabrad głos 

Radny Wilczek – jeżeli trzeba przedstawid sprawozdanie z pracy komisji za 2017 r. jak 
najbardziej , tylko że my tutaj okresowo tak jak teraz jest ten punkt – Sprawozdanie z pracy 
stałych komisji co sesję przedstawiamy, jeżeli to trzeba zebrad w całośd nie ma sprawy, nie 
ma problemu najmniejszego, tylko myślałem że jeżeli to jest na każdej sesji przedstawiane to 
jest sprawozdanie tak to rozumiem bo taki jest punkt na sesji. Ale jeżeli teraz chodzi o to co 
Pan wtedy zgłosił w tym wniosku to była tam analiza realizacji wniosków pokontrolnych RIO. 
Jeżeli chodzi o przyczyny to w tym samym wystąpieniu RIO u góry nad tym wnioskiem jest 
zawsze określenie kto zawinił z jakiego powodu , tam to wszystko jest napisane , tak że my 
jako Komisja Rewizyjna nie możemy kontrolowad RIO bo to nie jest nasze zadanie. 

Przew. Rady – dziękuję bardzo, ad vocem, tak  

Radny Kozubski – Pani Przewodnicząca, tu właściwie kwestia prawna jest , jeżeli ustawa 
nakazuje złożyd sprawozdanie , czy to polega na złożeniu dokumentu który jest następnie 
głosowany i jest przyjęty. Jeżeli nie to rzeczywiście może to tak byd więc dlatego bym prosił o 
wyjaśnienie  

Przew. Rady – proszę bardzo Pani radca prawny 
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Pani radca prawny – rozumiem że chodzi o rozstrzygnięcie czy sprawozdanie powinno byd w 
formie pisemnej czy ustnej, tak. Tak więc jeżeli coś ma byd w formie pisemnej zazwyczaj tak 
stoi napisane w ustawie, że coś ma charakter pisemnego sprawozdania, jeżeli nie  to w mojej 
ocenie  zupełnie dopuszczalne jest sprawozdanie ustne, czyli wygłaszane przez 
Przewodniczącego Komisji tak. 

Przew. Rady – dziękuję bardzo, czy jeszcze są jakieś pytania, nie ma , czyli przechodzimy do 
pkt 6 - Zmiany w planie zadao i budżecie gminy Sośnicowice na rok 2018, bardzo proszę Pan 
Skarbnik ,  

Skarbnik Gminy – szanowni paostwo jak widzieliście w załączonych materiałach po raz 
pierwszy pozwoliłem sobie na sporządzenie takiego zestawienia które nie dzieli 
proponowane na dzisiejszej sesji w uchwale kwoty na inwestycyjne , nie inwestycyjne tylko 
generalnie na dochody i wydatki  to zestawienie które paostwo otrzymaliście z tego co 
wczoraj słyszałem spotkało się z uznaniem i z aprobata w związku z tym pozwolę sobie 
posłużyd się tym , natomiast w niektórych momentach tam gdzie będzie to dotyczyło 
inwestycyjnego wydatku to oczywiście o tym wspomnę  

Tak może  idąc tym tropem po stronie dochodów w proponowanej w dniu dzisiejszym 
uchwale dotyczącej zmiany budżetu na 2018 r. zmniejszamy  dochody o 1 700 000,00 zł 
tytułem spodziewanego otrzymania dotacji na stworzenie kompleksowego , to jest takie 
zadanie, może powiem w praktyce co to oznacza to jest na zakup autobusów tam jest – 
stworzenie kompleksowego systemu komunikacji ale to niewiele mówi bo tych etapów jest 
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2, a pod tym etapem mamy na myśli zakup autobusów, z tego powodu to wykreślamy 
ponieważ uzyskaliśmy zgodę na to by termin realizacji tego zadania przenieśd na rok 2019 a 
w związku z tym wpisad je do wieloletniej prognozy finansowej i tam wydatek będzie w 2019 
r. a w przyszłym budżecie on już się znajdzie. Te 1700 000,00  po dochodach bo tak w sumie 
spodziewaliśmy się dotacji i spodziewamy się nadal takiej dotacji tylko że ona wpłynie nie w 
tym a w przyszłym roku.  

Kolejną dotacją  takim rzutem na taśmę dowiedzieliśmy się o tym jest dotacja z rządowego 
programu  na rzecz rozwoju regionów, to dotyczy dotacji na budowę dróg lokalnych i w 
naszym konkretnym przypadku jest to dotacja na budowę drogi ul. Brzozowa w Tworogu 
Małym  kwota 203 712,00 zł,  

Kolejna dotacja tym razem z KBW na wynagrodzenie urzędnika wyborczego 2687,00 zł.  

Po raz pierwszy wypłacana dywidenda z PWiK gdzie jesteśmy udziałowcami, tu otrzymaliśmy 
informację że w związku z ilością udziałów jakie posiadamy otrzymamy 48 373,80 zł ,  

Kolejną jest dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup aktywnej tablicy 14 000,00 zł, 

Decyzję Wojewody o odszkodowaniu należącym się Gminie Sośnicowice za nieruchomości 
będące jej własnością a zajęte pod obwodnicę – łączna wartośd tej decyzji  na ten moment 
jest 740 465,00 zł, trochę ponad 313 000,00 zł już raz wprowadzaliśmy czyli łącznie jest 
niecały 1100 000,00 zł jak na razie , mam nadzieję że to jeszcze nie koniec może jeszcze coś 
będzie , chociaż one raczej przychodziły takimi partiami , dośd dawno nic nie było może byd 
że to już jest koniec ale zobaczymy. 

Prowizje od składek i podatków z przedszkoli , mamy prawo jako płatnicy jak każdy płatnik 
potrącad sobie częśd składki przelewanej do ZUSu i cześd podatku  przelewanego do US od 
pracowników i w tym konkretnym przypadku chodzi o przedszkola – 1700 zł, 

Dotacja na zasiłki okresowe, dotacja na zasiłki stałe – 3850,00   3009,00 zł te drugie  oraz 
dotacja na obsługę wspierania rodziny 16 446,00 zł – to są trzy dotacje od Wojewody 

I kolejna 949 ,70 zł dotacja na dodatki energetyczne 

Oczywiście tam gdzie mowa jest o dotacjach , to wiadomym jest że równocześnie te same 
kwoty wpisane są po wydatkach bo to jest dotacja celowa czyli pieniądze znaczone , 
dostaliśmy na coś w związku z tym to coś musimy wykonad co najmniej w tej samej 
wysokości 

I kolejne jest wykreślenie  po stronie dochodów też  planowanych środków unijnych na 
zadanie poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Sośnicowice, 
takie zadanie mieliśmy w planach już dwa lata , natomiast w związku z tym że nie ma 
pozytywnego oddźwięku na nasze próby przejęcia jakkolwiek to  w jakiejkolwiek formie 
nawet w formie zakupu , występowaliśmy z taka propozycja do Tauronna by przejąd 
wszystkie punkty oświetleniowe na terenie gminy co spowodowało by że wyłącznie my 
bylibyśmy władni do tego co z nimi się dzieje w jaki sposób je modernizujemy bo 
modernizujemy swoje. Najgorsze jest modernizowad coś co nie jest nasze i przysparzamy  
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komuś majątek ale te negocjacje , rozmowy długo trwające zresztą i pisemne nie spotkały się 
z uznaniem i nawet w sytuacji gdy chcieliśmy to kupid to też okazało się że nie bardzo to jest 
możliwe a jeśli już to po cenach takich że lepiej było by wybudowad swoje, te zniszczyd i 
postawid swoje równolegle, oczywiście takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, nie ma miejsca 
po pierwsze a po drugie tyle pieniędzy w związku z tym z realizacja tego zadania trzeba 
uciekad z budżetu, tam były zabezpieczone po stronie dochodów środki w wys. 360 000,00 zł  
więc trzeba wykreślid 

Po stronie zaś wydatków przenosimy na rok 2019 ten zakup autobusów o którym mówiłem z 
tym że jak po stronie dochodów była tylko jedna propozycja to po stronie wydatków są aż 
trzy dlatego że to zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych 1700 000,00 zł po 
dochodach i po wydatkach również a dodatkowo własne środki minus 460 000 ,00 zł to są 
środki na wydatki niekwalifikowane i 300 000,00 zł  wydatki kwalifikowane. Przypomnę tylko 
że wydatkiem niekwalifikowanym jest wydatek Wat on nie jest finansowany ze środków 
unijnych w tym momencie , wcześniej kiedyś tak 

Może pominę te kwestie związane z dotacjami ale te inne przytoczę .Wpisane po stronie 
wydatków jest 100 000,00 zł dotacji celowej dla Powiatu na remont nawierzchni drogi 
powiatowej nr 2934S Tworóg –Sierakowice i stosowna uchwała jest przygotowana 

Kolejne zwiększenie na ul. Brzozowa w Tworogu Małym po dochodach jak paostwo 
pamiętacie mówiłem że dostaliśmy od Wojewody 230 712 ,00 zł ale potrzebne nam jest do 
wartości równej kosztorysowi inwestorskiemu 300 000,00 zł oczywiście tu też nie jest 
gwarancją tego że przetarg w tej kwocie będzie rozstrzygnięty, tak jak tutaj Pani Burmistrz 
wspomniała o szeregu projektów które zostały zakooczone  taką ogólna uwagę chciałem 
tylko powiedzied że w oparciu o te projekty mamy kilka wniosków o to  by zwiększyd po 
stronie wydatków kwoty do wartości tych kosztorysów 

Kolejne zwiększenie aż o 700 000,00 zł na budowę drogi ul. Szkolna w Sośnicowicach i w 
Łanach Wielkich po kosztorysie inwestorskim otrzymaliśmy i teraz już wiemy że 
niedoszacowanie było znaczne tutaj tylko tak dla przypomnienia wartośd tego zadania jest 
stosunkowo duża jak na zadanie pod nazwą droga ale musimy pamiętad że tam jednym z 
kosztownych elementów jest most tak że nie można na to zadanie patrzed jako zadanie 
stricte drogowe 

Kolejne zwiększenie to jest zwiększenie dotacji celowej dla ZGKiM na modernizacje budynku 
przy ul. Kozielskiej 4- budynek mieszkalny i kolejna również dotacja dla ZGKiM na wykonanie 
klimatyzacji o właśnie w tym budynku tu jest kwota 150 000,00 zł to jest taka kwota która po 
wpisaniu do budżetu w bardzo krótkim terminie wejdzie ekipa i będzie realizowała to 
zadanie więc jest bardzo duża szansa że jeszcze w tym roku z tej klimatyzacji będziemy mogli 
skorzystad 

Jest zaplanowana w nieco większej wysokości ale na tyle na ile mogliśmy sobie pozwolid 
zbilansowad propozycje 20500,00 zł – zwiększona kwota na wynagrodzenia w Urzędzie 
Miejskim to jest związane z dodatkowym zatrudnieniem i z nieco wyższymi odprawami 
emerytalnymi , akurat dwie Panie nam oznajmiły że uszczuplą skład osobowy urzędu , 
zazdrościmy im powiem tak szczerze, przynajmniej ja. 
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Kolejne 20 000,00 zł na dokumentację adaptacja pomieszczeo Rady Sołeckiej na potrzeby 
przedszkola w Sośnicowicach oddział w Trachach – wniosek który był artykułowany przez 
paostwa na sam projekt oczywiście 

150 000,00 zł wpisaliśmy na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Sośnicowicach  

50 000,00 zł na projekt zadanie „Wykonanie klimatyzacji w budynku SP w Sośnicowicach przy 
ul. Gimnazjalnej 6  odmiennie od tego projektu klimatyzacji tu tego budynku na etapie 
wpisywania tej kwoty wiedzieliśmy że te 150 000,00 zł wystarczy natomiast w przypadku 
wykonania klimatyzacji w budynku SP w Sośnicowicach przy ul. Gimnazjalnej 6, tam kubatura 
jest nieporównywalna nie wpisujemy kwoty jakiejś abstrakcyjnej tylko na sam projekt na 
razie  dopiero z tego projektu będziemy wiedzieli czy nas i w jakim terminie stad na realizację 
tego zadania i tutaj też wczoraj wspominałem  o tym na komisji , pamiętamy o tym wniosku 
który paostwo składali dot. realizacji klimatyzacji w przedszkolu naszym Sośnicowickim ale 
tak jak wczoraj mówiłem, róbmy to jakimiś etapami nie zaczynajmy kilku inwestycji 
teoretycznych bo zobaczmy jak nas będzie stad po projektach tych kosztorysach które nam 
wskażą realne przynajmniej spodziewane koszty. Jeśli się okaże że to jest kwota którą damy 
radę przełknąd wówczas będziemy realizowad kolejne projekty , trzeba też sobie uświadomid 
że raczej to w tym roku nie będzie nie czarujmy się lepiej powiedzied sobie prawdę w oczy 
niż mamid się jakimiś obietnicami  

Dotacje pomijam  i również kosztorysowo jest zwiększenie zadania budowa oświetlenia 
solarnego wraz z monitoringiem na OSiR ze w Sośnicowicach ale to nie chodzi tylko o OSiR 
tylko o te przyległości o 100 000,00 zł zwiększamy czyli do 200 000,00 zł znów do wysokości 
kosztorysu 

Podobna sytuacja zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR a Gimnazjum w Sośnicowicach 
etap IV już ostatni tak zwana częśd sportowa tu wiemy na pewno że po dołożeniu tych 
100 000,00 zł będzie można rozstrzygnąd przetarg bo mamy go zawieszonego, te 
100000,00zł pozwoli rozstrzygnąd i podpisad umowę z wykonawcą 

Pojawiła się również z wniosku paostwa potrzeba budowy pochylni przy wejściu do parku i 
dajemy zlecenie, chcielibyśmy zaproponowad by wprowadzid 10 tyś zł na dokumentację 
projektową, natomiast co do realizacji to wczoraj na komisjach paostwo dyskutowali  że 
wniosek staje się zasadny by z realizacją tego zadania poczekad na uruchomienie takiego 
działania Paostwa polegającego na likwidowaniu barier architektonicznych , to będzie duży 
projekt  i myślę że jeśli można pozyskad , taki był zawsze nasz priorytet, jeśli można pozyskad 
to lepiej to zrobid tylko częściowo za własne środki 

Ostatnią pozycją po wydatkach jest zmniejszenie o 360 000,00 zł ale to się wiąże z tym że 
skreśliliśmy również to po dochodach też, chodzi o poprawę efektywności energetyczną 
wymianę tych wszystkich oświetleo na terenie gminy. Skasowaliśmy to po dochodach i  
dlatego po wydatkach również, to są te zmiany które wpływają na budżet, są jeszcze te o 
których wspominałem wczoraj na komisjach, przerzuty między paragrafami i dotyczą rad 
sołeckich, oświaty ale one na budżet jako taki nie mają  wpływu, na relacje  między 
dochodami a wydatkami, tak że jeśli można to tyle a jak będą pytania to odpowiem.  
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Jeszcze WPF jeśli chodzi o WPF to jest podobne zestawienie trochę łatwiejsze bo tutaj 
generalnie rzecz biorąc jest tylko strona wydatkowa, mianowicie wprowadzamy zakup 
autobusów o którym mówiłem z tego roku minusujemy wprowadzamy na 2019 r. te trzy 
kwoty: 460 000,00 zł, 1700 000,00 zł i 300 000,00 zł, one oczywiście figurowad będzie w 
planie zadao, natomiast będzie wyzerowany kwotowo a pojawi się dopiero w 2019 r. i w 
budżecie 2019 r. oczywiście. Wpisana została również dotacja dla powiatu mamy nadzieję na 
zamknięcie już wieloletniego zadania pod nazwa Budowa ciągu pieszo-rowerowego etap V w 
Smolnicy. Wprowadziliśmy również 4 razy po 50 000,00 zł i tutaj chciałbym poprosid o 
wyświetlenie równoległe tych mapek o których będę mówił, chodzi o takie projekty budowy 
dróg:Budowa odcinka drogi ul. Kasztanowa i Słoneczna w Rachowicach 
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Budowa odcinka drogi ul. Polnej i Leśnej w Tworogu Małym 
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Budowa  ul. Dolnej w Sośnicowicach 

 

Budowa  ul. Polnej w Kozłowie 
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To są projekty zadao drogowych pod przyszłoroczne ewentualne dofinansowanie z budżetu 
paostwa z tego samego źródła z którego otrzymaliśmy w tym roku  te 200 000,00 zł to jest 
taka jaskółka Rząd planuje utrzymad dofinansowanie infrastruktury drogowej w małych 
gminach i w związku z tym by byd przygotowanym  na takie działanie chcemy mied gotowe 
projekty i jak tylko taki program z wiosna przyszłego roku się pojawi z gotowymi projektami 
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wystąpimy o dofinansowanie o które konkretnie to będzie na pewno przedmiotem 
konsultacji z paostwem bo w tej chwili trudno nam powiedzied a po projektach też będziemy 
wiedzieli o jakich wartościach do realizacji mówimy. To by był WPF i to wszystko 

Przew. Rady- bardzo dziękuję , kto z radnych ma pytanie proszę bardzo radny Wiaderny 

Radny Wiaderny- poproszę o uzupełnienie mojej wiedzy ponieważ przesunęliśmy wydatki na 
autobusy na przyszły rok , a w tym roku podjęliśmy decyzję o przetargu, prawda, więc jak to 
się ma czasowo  

Skarbnik Gminy – właśnie dlatego wpisujemy w WPF, jeśli przedsięwzięcie bo tak się w WPF-
ie nazywają zadania wykracza poza rok budżetowy to warunkiem do jego rozpoczęcia a więc 
również ogłoszenie przetargu jest umieszczenie tego zadania w WPF-ie w którym 
pokazujemy każdy rok z planowanymi wydatkami, na ten rok  do dzisiaj my to mamy w 
budżecie tegorocznym a od jutra mamy to w WPF-ie tak że nie ma jednego dnia przerwy, 
albo jest dziś a od jutra jest i dziś i w następnym roku tak że jest kontynuacja, czy to 
wystarczy  Tak dziękuję 

Przew. Rady- czy jeszcze ktoś ma pytanie, nie ma, czyli mamy kolejny punkt za sobą ,czy 
radni życzą sobie chwilę przerwy- tak w takim razie ogłaszam 10 min. przerwę 

10 min. przerwę 

Przew. Rady po przerwie kontynuujemy obrady ,szanowna Rado mamy kolejny punkt - 7. 
Przyjęcie uchwał proszę o odczytywanie kolejno treści uchwał 
Radny Goldman odczytał treśd  
a) Druk Nr VII/XLII/1/2018 projekt uchwały Nr XLII/ /2018 w sprawie: ustalenia maksymalnej 
liczby zezwoleo na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sośnicowice.  
Przew. Rady- bardzo dziękuję, czy jakieś pytania uwagi radni mają, nie ma pytao, głosujemy 
kto jest za przyjęciem uchwały  Nr XLII/349/2018 w spr: ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleo na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Sośnicowice, proszę o 
podniesienie ręki do góry i naciśnięcie  przycisku na tablecie 
Głosowano w sprawie: 
uchwały  Nr XLII/349/2018 w spr ustalenia maksymalnej liczby zezwoleo na sprzedaż 
napojów alkoholowych na terenie gminy Sośnicowice 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Radny Goldman odczytał treśd 
b) Druk Nr VII/XLII/2/2018 projekt uchwały Nr XLII/ /2018 w sprawie: ustalenia zasad 
usytuowania na terenie Gminy Sośnicowice miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych. 
Przew. Rady- bardzo dziękuję, czy jakieś pytania radni mają, nie ma pytao, głosujemy kto jest 
za przyjęciem uchwały  Nr XLII/   /2018 w spr: ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy 
Sośnicowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
 proszę o podniesienie ręki do góry i naciśnięcie  przycisku na tablecie 
Głosowano w sprawie: 
uchwały  Nr XLII/350/2018 w spr ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Sośnicowice 
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miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Radny Goldman odczytał treśd 
c) Druk Nr VII/XLII/3/2018 projekt uchwały Nr XLII/ /2018 w sprawie: miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice 
 
Przew. Rady- szanowni paostwo procedura wymaga żeby przed głosowaniem i podjęciem tej 
uchwały przegłosowad wniosek „  Czy Rada podtrzymuje sposób rozpatrzenia uwag przez 
Burmistrza” ale zanim jeszcze do tego przejdziemy ja obiecałam jeszcze tu Panu krótkie 
wystąpienie – Pan Cipek wczoraj na komisji swoją sprawę nam przedstawił ale po naciskach i 
konsultacji z radnymi , zapraszam Pana – 5 min 
 
Pan Czypek – szanowna Pani Burmistrz zwracam się tutaj z prośbą i wnioskuję o 
uwzględnienie wniosku który złożyliśmy w sprawie naszej przyszłej drogi 
wewnętrznej.E32KDW wnioskuję o uwzględnienie naszej uwagi w ramach tutaj wykładni w 
pkt.19 w planie zagospodarowania przestrzennego , wnioskuję aby pochylid się nad tą 
sprawą zgodnie, że tak powiem ja wiem myśmy nie dotrzymali terminu złożenia apelacji 
naszego odwołania ale wnioskuję do radnych którzy mają w dniu dzisiejszym możliwośd, 
złożyd apelację wnioskowad o uwzględnienie tych uwag zgodnie z pkt.19 i prosił bym właśnie 
o wykładnię prawną tego punktu jak paostwo do tego podchodzą jaka jest wykładnia oraz o 
głosowanie w tej sprawie i podjęcie że tak powiem głosowania w sprawie naszego wniosku. 
Nie chodzi nam o to żeby wstrzymad plan zagospodarowania przestrzennego my chcemy aby 
ten plan powstał żeby był uchwalony ale z uwzględnieniem naszego wniosku.  
 
Przew. Rady- czy to wszystko co Pan chciał powiedzied, szanowni paostwo Rada pracuje na 
podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i wydaje mi się że tam jest wszystko 
bardzo jasne a przywoływany przez Pana art. 19 tej ustawy  który brzmi:  Jeżeli Rada Gminy 
stwierdzi koniecznośd dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia  projekcie planu 
miejscowego zagospodarowania przestrzennego także w wyniku uwzględnienia uwagi do 
projektu planu czynności o których mowa w art. 17 ponawia się w zakresie niezbędnym do 
dokonania tych czynności. A art. 17 przedstawia po kolei wszystkie procedury które były 
dotrzymywane od samego początku od chwili ogłoszenia że przystępujemy do planu 
zagospodarowania przestrzennego , więc tam są wyznaczone terminy i na tym my pracujemy 
, Rada takie zbiorcze  wnioski które wpłynęły do Pani Burmistrz która to rozpatrywała i która 
na posiedzeniu komisji przed przyjęciem planu przedstawiła wnioski które ewentualnie są 
jakieś dyskusyjne i razem żeśmy wczoraj te wnioski przeglądali i postanowienie  Rady dzisiaj 
w wyniku głosowania będzie to jakby odzwierciedlało. Samo to przyjęcie  Pana wniosku po 
wszelakich terminach jest niezgodne z przepisami tak że moim zdaniem nie możemy podjąd 
jakby Rada która opiera się na przepisach która pracuje  na jakimś prawie i robid coś co jest 
niezgodne z prawem . Jeżeli macie w tym temacie odrębne zdanie to bardzo proszę, może 
jeszcze pani prawnik jakieś zdanie dołoży proszę bardzo.   
 
Pani radca prawny – szanowna Rado przywołany art. 19 tutaj przez Pana który przed chwilą 
składał wniosek jak został tu odczytany przez Panią Przewodniczącą, najistotniejsza kwestią 
tego artykułu jest stwierdzenie – że jeżeli Rada Gminy stwierdzi koniecznośd dokonania 
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zmiany, koniecznośd co w orzecznictwie jest zrozumiane jako bezwzględna potrzeba, 
przymus, wymaganie , niezgodnośd planu z obowiązującym prawem, nie na zasadzie 
dowolności , nie na zasadzie wniosku tylko stwierdzenia przez Radę , że w planie są rzeczy 
które są niezgodne z prawem, tylko taka sytuacja a nie dowolnośd daje możliwośd Radzie 
skorzystania z treści art., 19 . Co więcej jeżeli by doszło do zastosowania art. 19 musi on byd 
szczegółowo uzasadniony taki właśnie wniosek o dokonanie zmian ponieważ on również 
będzie w dalszym toku podlegał ocenie Wojewody a w następnej kolejności Sadu 
Administracyjnego . W mojej ocenie nie ma żadnych prawnych przesłanek do zastosowania 
tego artykułu na tym etapie , dziękuję. 
 
Przew. Rady – dziękuję bardzo , czy ktoś z radnych , radny Wiaderny proszę 
 
Radny Wiaderny – szanowni paostwo, po wczorajszym posiedzeniu wspólnych komisji 
postanowiłem zabrad głos, akurat sprawa nie dotyczy ani mnie  bo nie mam tego typu 
problemu , natomiast chcę powiedzied jednoznacznie że nie mam cienia wątpliwości że plam 
przestrzennego zagospodarowania naszej gminy jest niezbędny do tego aby uporządkowad 
sprawy  budownictwa czy w ogóle realizacji pewnej przestrzeni w naszej gminie, aby nie 
zaśmiecad gminy. Natomiast do dzisiaj jeszcze bo ten plan nie jest uchwalony obowiązuje 
Studium  które pozwalało  co sprytniejszym przedsiębiorcom co sprytniejszym mieszkaocom 
naszej gminy załatwiad swoje interesy tego typu przykłady mogę wskazad np. w 
Sierakowicach gdzie na ul. Osiedlowej jesteśmy zbulwersowani wybudowanym familokiem w 
cudzysłowiu, który do tej pory koli wszystkich w oczy , nikt nie podjął działao  nazwijmy to 
czy była możliwośd zapobieżenia ,przynajmniej zaingerowania by ten twór miał inną formę. 
Wczorajsze wypowiedzi właścicieli nieruchomości one do mnie dotarły w pełni bo zdaję 
sobie sprawę z tego co to znaczy mied narzuconą przez sąd służebnośd. Stąd ta moja 
wypowiedź z jednej strony porządkujemy temat natomiast odrobinę braku obiektywizmu 
widzę tutaj w pracach pracowni która nad tym się pochyliła, otrzymała od nas zlecenie , na 
dzieo dzisiejszy jestem pewien, należało oprócz dostępu do mediów elektronicznych do 
szeroko pojętej informacji w naszej gminie która musiała gdzieś zaszwankowad, że połowa 
naszej społeczności nie wie że dzisiaj się tutaj proceduje czy podejmuje decyzje o planie 
przestrzennym zagospodarowania , który jest niezwykle ważny dla nas tu mieszkaoców. Więc 
gdyby panowie robiąc tą kreskę która zahaczyła  o Pana róg domu przełożyli na telefon do 
tego domostwa i powiedzieli Proszę Pana my tutaj planujemy taką rzecz czy Pan wyraża 
zgodę czy Pan będzie z tego zadowolony , tego nie zrobiono. Ja wiem że paostwo tego 
obowiązku nie mieli bo w literze prawa nie było to zapisane a niezbędne moim zdaniem jest 
w takich sytuacjach poszerzenie troszeczkę punktu widzenia i  właściwego odniesienia się do 
potrzeb i oczekiwao mieszkaoców. Dziękuję bardzo 
 
Przew. Rady – dziękuję bardzo , czy ktoś z radnych chce się jeszcze odnieśd, proszę radna 
Tischbierek proszę 
 
Radna Tischbierek – ja powiem to co powiedziałam też na komisjach , proszę paostwa ten 
plan zagospodarowania przestrzeni kosztuje też jakąś kwotę która jest zapisana w budżecie , 
w tym roku nie mamy przewidzianych dodatkowych pieniędzy a to by wiązało się z 
dodatkowymi kosztami. Mówiłam Panu spóźnił się Pan , przykro mi , pracujemy dla 
społeczeostwa nie dla jednostki a plan zagospodarowania przestrzennego w Gminie 
Sośnicowice jest robiony dla całej gminy nie dla poszczególnych sołectw żeby Rada mogła 
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zatwierdzad jedno sołectwo, drugie i na przykład pozostawid Sośnicowice on jest robiony dla 
całej gminy dlatego proszę was radni jak go teraz nie uchwalimy , nie uchwalimy go na 
pewno w tej kadencji a ludzie którzy czekają na to by ten plan zagospodarowania 
przestrzennego był zrobiony na pewno nas wyprowadza na następnej sesji , dziękuję bardzo 
 
Przew. Rady – dziękuję bardzo , proszę radny Kozubski 
 
Radny Kozubski – to co kolega Andrzej powiedział ktoś kto z właścicielem nie rozmawiał, 
pamiętacie składałem wniosek w 15 roku dotyczył problemów większej grupy ludzi i 
odpowiedź była taka zmiany tego planu może dokonad tylko właściciel więc jak rozumiem 
pewien fragment planu na Pana nieruchomości został zmieniony nie dośc że nie za zgodą , 
nawet bez wiedzy, oczywiście Burmistrz może te zmiany w planie robid , Rada może te 
zmiany robid z konsekwencjami że cel publiczny będzie tam realizowany bo inaczej nigdy by 
nie było rozwoju gminy , zgoda, tylko tu dołączam się do słów radnego Wiadernego , to nie 
może byd tak, że tego się nie widzi o tym się nie rozmawia. Ja mam pytanie w takim razie 
skoro nie Pan wystąpił z wnioskiem o to żeby na jego terenie była droga wewnętrzna pytam 
się kto z pracowni projektowej wystąpił z wnioskiem żeby tam zaprojektowad ta drogę która 
dziś jak rozumiem jest przedmiotem jakiejś dyskusji , jakiegoś powiedzmy niezadowolenia 
mieszkaoca. Oczywiście terminy , fajnie się mówi jesteśmy chronieni radni nie musimy się 
tym Panem zajmowad ponieważ nie zrobił tego w terminie, to nie jest do kooca tak , na 
dobro tej gminy na dobro mieszkaoców to co mamy w ślubowaniu i w ślubowaniu 
Burmistrza jest na to się składa dobro jednostek. Tu padło hasło takie . że my robimy coś dla 
gminy z ust tutaj radnej a za chwilkę powiedziała a ten niezadowolony przyjdzie i nas 
wyniesie. Ten niezadowolony to jest konkretnie ten mieszkaniec, tak że na dobro gminy 
składają się tego typu rzeczy . Tak że tutaj oczywiście, oczywiście ja mam, ja nie wiem czy 
tam nastąpiło jakieś naruszenie przepisów bo czyjś ten wniosek musiał byd, jeżeli ten 
wniosek był wnioskiem właściciela i nie był wnioskiem Burmistrza tak, bo tak jak 
zrozumiałem z odpowiedzi które były mi udzielane jak zadawałem Pracowni Projektowej 
pytania to znaczy tylko te dwa organy, organy gminy i właściciel może złożyd wnioski o planie 
to pytam się kto złożył  do pracowni projektowej wniosek o zaprojektowanie na tej 
nieruchomości tej drogi wewnętrznej , czy to była Rada  , jakaś komisja Rady czy to był 
wniosek Burmistrza bo tylko te organy są właściwe żeby przeznaczyd w planie tą drogę. Tak 
że moje zastrzeżenia głównie dotyczą właśnie nie do kooca społecznej procedury 
ustanawiania tego typu zmian , dziękuję. 
 
Przew. Rady – dziękuję bardzo , Pan z pracowni zapraszam do mikrofonu   
 
Przedstawiciel Pracowni Projektowej –wysoka Rado zanim odniosę się do wypowiedzi 
Panów radnych chciałem powiedzied taką rzecz że wczoraj po komisji problem był 
dyskutowany na połączonych komisjach bardzo długo i jeszcze dzisiaj w pracowni 
sprawdziliśmy czy faktycznie nie popełniliśmy błędu i wniosek jest taki że to rozwiązanie 
które jest zaproponowane tam w tym rejonie jest optymalne . Optymalne pod względem 
obsługi komunikacyjnej , jest zgodne z prawem jest zgodne z zasadami rozwoju 
przestrzennego tak że jako szef pracowni , nie główny projektan bo główny projektant jest 
obok ,ponosimy pełną odpowiedzialnośd za to rozwiązanie a Wojewoda będzie badał 
zgodnośd naszych propozycji z prawem. Teraz odnosząc się do wypowiedzi Panie  radny  nie 
może nas Pan obarczad winą za to że ustawa reguluje kolejne etapy postępowania przy 
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upublicznianiu uspołecznieniu planowania przestrzennego i spełniliśmy wszystkie te wymogi 
i ogłoszenie o zbieraniu wniosków w prasie lokalnej , analiza tych wniosków przez Panią 
Burmistrz, przez nas, następnie przeprowadzono wyłożenie do publicznego wglądu w 
konkretnych terminach to wszystko ustawa reguluje . Zorganizowaliśmy dyskusję publiczną 
nad rozwiązaniami tego projektu tu w tej sali była , dużo ludzi było, rozpatrzone zostały 
uwagi do projektu , uwagi zostały przeanalizowane przy naszych propozycjach rozstrzygnięd 
przez Panią Burmistrz i kierujemy ten projekt do uchwalenia. Trudny  projekt , poprzednia 
firma sobie nie dała rady z tym  tematem my jakby kontynuujemy opracowanie które 
rozpoczęło się chyba w roku 2014 , tak że nie może nas Pan obarczad tym co Pan proponuje 
żeby jechad po ludziach i pytad się , to jest nierealne taki plan nigdy nie powstanie. 
Gdybyśmy poszli do Pana i zapytali się czy Pan tam chce żeby pana drogę dojazdowa włączyd 
do drogi wewnętrznej to Pan powie nie ja nie chcę a to nie znaczy że tego nie mamy 
planowad i tutaj odpowiadając Panu planowanie przestrzenne nie polega na zbieraniu 
wniosków, ludzie mówcie co chcecie a my wam to narysujemy . My jako wykonawcy takiego 
planu musimy zapewnid np. dojazd do działek przynajmniej w jak najmniejszym zakresie , 
wyznaczamy nowe tereny budowlane  i mało odpowiedzialne jest taki plan a dojeżdżajcie 
tam sobie jak chcecie do tych działek , dlatego w tym przypadku jest droga wewnętrzna. 
bardzo ważna sprawa ta droga wewnętrzna to jest droga na którą Pan się musi zgodzid 
myśmy to wczoraj chyba z 20 razy  Panu tłumaczyli i nikt Panu nie weźmie bo Pan się boi że 
ktoś coś weźmie , gmina może Rada Gminy może przyjąd tą drogę do własności komunalnej 
jak zechce i nie może Pana wywłaszczyd bo to nie jest cel publiczny , droga wewnętrzna nie 
jest celem publicznym . I ostatni moment ,że nie można Pana uwagi teraz przyjąd i 
rozpatrywad bo załóżmy że jeszcze dzisiaj ktoś przyjdzie z uwagą do radnych, uwzględnijcie 
mi tu bo to coś mi nie odpowiada , prawo musi byd jasne , skooczono etap zbierania uwag i 
uwagi się rozpatruje to co powiedziała Pani radca prawny , faktycznie komentarze do ustawy 
są takie że Rada może nie uchwalid planu bo ten moment w przypadku  uwzględnienia uwag 
tutaj jest niemożliwy bo Pan nie złożył uwagi więc Rada nie może tej uwagi przyjąd, może byd 
tylko z powodów bardzo istotnych i za który odpowiedzialnośd bierze Rada, czyli jakaś 
niezgodnośd z prawem a tutaj paostwu gwarantuje chociaż gwarancja nigdy nie jest 100%  że 
cała procedura i cały etap sporządzania planu jest zgodny z prawem 
 
Przew. Rady – dziękuję bardzo, myślę że zamykamy dyskusję w tym temacie , jeszcze Radny 
Wiaderny 
 
Radny Wiaderny – szanowny Panie , przyjął Pan zlecenie zdając sobie sprawę powagi i rangi 
przedsięwzięcia, drugie wspomniałem o tym jednoznacznie że naszej sytuacji naszej gminy 
plan przestrzennego zagospodarowania jest niezbędny po to aby zapobiec dalszemu 
dewastowaniu naszej przestrzeni nazwę to już dosłownie popierając tutaj paoską wykładnię 
bo właśnie to studium które obowiązywało pozwalało na samowolę tego typu że ten 
człowiek w tej chwili obawia się, obawia się że jeżeli Sądzia będzie miał inne odniesienie i 
spojrzenie na sprawę jego i sąsiadów on przyzna służebnośd na która Pan się nie godzi a 
będzie musiał się zgodzid stąd taka moja wypowiedź która powiedzmy jako społecznika bo 
naprawdę proszę pana jesteśmy tutaj wszyscy  społecznikami i tą niezbędna powiedzmy tutaj 
częśd naszej służebności jako radni czujemy bardzo dobrze i nie było koniecznym fizyczne 
pójście do kogokolwiek wystarczył by telefon czy informacja  ale to pozostawiam do 
Paoskiego rozważania, dziękuję   
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Przew. Rady – dziękuję bardzo 
 
Pan Czypek- tutaj jeszcze oprócz tej samej drogi wewnętrznej jest też linia bezwzględnej 
zabudowy która oddziaływuje również na mój budynek niekorzystnie w tej całej materii nie 
dośd że będę miał drogę wspólną z sąsiadem której nie chcę nie tylko ja ale  cała nasza 
społecznośd ileś domów bo to nie jedna osoba się na to nie godzi wszyscy się na to nie 
godzimy to jeszcze linia oddziaływuje znacząco na nasze posiadłości której wcale nie musiało 
tam byd, dziękuję bardzo 
 
Przew. Rady – dziękuję bardzo, może taka uwagę jeszcze wczoraj na komisjach było 
rozpatrywanych bodajże 36 tych wniosków kontrowersyjnych . tego oczywiście wniosku 
poprzez to że niezgodnie z terminem został zgłoszony czyli zgodnie z prawem myśmy 
wszystkiego wysłuchali radni się do tego ustosunkowali ale w tym całym zestawieniu go nie 
ma, więc kontynuując procedurę przyjęcia uchwały zadaję pytanie i tam na tabletach zdążyli 
już wpisad treśd głosowania, zadaję pytanie Czy Rada podtrzymuje sposób rozpatrzenia uwag 
przez Burmistrza” proszę o podniesienie ręki do góry i naciśnięcie przycisku na tablecie  
Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Przew. Rady- bardzo dziękuję, czy jakieś pytania radni mają, nie ma pytao, głosujemy kto jest 
za przyjęciem uchwały  Nr XLII/   /2018 w spr:, miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sośnicowice, proszę o podniesienie ręki do góry i naciśnięcie  
przycisku na tablecie 
Głosowano w sprawie: 
uchwały  Nr XLII/351/2018 w spr:, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Sośnicowice  
Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Radny Goldman odczytał treśd 
d) Druk Nr VII/XLII/4/2018 projekt uchwały Nr XLII/ /2018 w sprawie: uchylenia uchwały 
Rady Miejskiej w Sośnicowicach nr XL/336/2018 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad 
żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 
Przew. Rady- bardzo dziękuję, czy jakieś pytania radni mają, nie ma pytao, głosujemy kto jest 
za przyjęciem uchwały  Nr XLII/   /2018 w spr: uchylenia uchwały Rady Miejskiej w 
Sośnicowicach nr XL/336/2018 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami 
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. proszę o podniesienie ręki do góry i naciśnięcie  
przycisku na tablecie 
Głosowano w sprawie: 
uchwały  Nr XLII/352/2018 w spr:, uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach nr 
XL/336/2018 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 
dziennymi opiekunami. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Radny Goldman odczytał treśd 
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e) Druk Nr VII/XLII/5/2018 projekt uchwały Nr XLII/ /2018 w sprawie: przyjęcia planu nadzoru 
nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 
Przew. Rady- bardzo dziękuję, czy jakieś pytania radni mają, nie ma pytao, głosujemy kto jest 
za przyjęciem uchwały  Nr XLII/   /2018 w spr: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami 
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, proszę o podniesienie ręki do góry i naciśnięcie  
przycisku na tablecie 
Głosowano w sprawie: 
uchwały  Nr XLII/353/2018 w spr:, przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami 
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 
 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Radny Goldman odczytał treśd 
f) Druk Nr VII/XLII/6/2018 projekt uchwały Nr XLII/ /2018 w sprawie: uchwalenia statutu 
Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Łanach Wielkich 
Przew. Rady- bardzo dziękuję, czy jakieś pytania radni mają, nie ma pytao, głosujemy kto jest 
za przyjęciem uchwały  Nr XLII/   /2018 w spr: uchwalenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi 
Placówek Oświatowych w Łanach Wielkich ,proszę o podniesienie ręki do góry i naciśnięcie  
przycisku na tablecie 
Głosowano w sprawie: 
uchwały  Nr XLII/354/2018 w spr:, uchwalenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych w Łanach Wielkich . 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Radny Goldman odczytał treśd 
g) Druk Nr VII/XLII/7/2018 projekt uchwały Nr XLII/ /2018 w sprawie: udzielenia pomocy 
finansowej z budżetu Gminy Sośnicowice dla Powiatu Gliwickiego na realizację zadania 
polegającego na "Remoncie drogi powiatowej nr 2934S Sierakowice-Tworóg Mały". 
 
Przew. Rady- bardzo dziękuję, czy jakieś pytania radni mają, proszę radny Wiaderny 
 
Radny Wiaderny –co prawda nie powinno się mówid o czymś czego dokładnie się nie 
sprawdziło ale docierają do nas takie dziwne informacje że Nadleśniczy o którym mówiliśmy 
wczoraj już nie pracuje w Nadleśnictwie Rudziniec, czy te deklaracje które on składał sa 
deklaracjami godnymi że tak powiem zaufania i poparcia więc stąd mam wątpliwości czy 
tutaj teraz nad tą stówką głosowad 
 
Przew. Rady – czy ktoś potrafi udzielid jakiejś odpowiedzi na to , proszę bardzo Pani 
Burmistrz 
 
Pani Burmistrz –mogę przekazad pismo z Nadleśnictwa Rudziniec które zostało wysłane do 
nas 23.07.2018 r. dzisiaj do nas doszło jest tu podpis wszystko moim zdaniem gra, mogę dad 
do wglądu. 
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Przew. Rady - tak pismo dotyczące możliwości dofinansowania  naprawy drogi Sierakowice-
Tworóg Mały z podpisem Pana mgr inż. Spałka. Przypuszczam że nowa władza podtrzyma 
zobowiązania dotychczasowej, w każdym bądź razie nic nam o tym nie wiadomo, z 
poważaniem Szymon Dudek nie wiem czy to jest następca czy któryś z pracowników ale nie 
możemy na niesprawdzonych informacjach bazowad, tak mi się wydaje, proszę bardzo radny 
Powiatowy 
 
Radny powiatowy Kruczek – Pani Przewodnicząca, wysoka Rado Pani Burmistrz, 
zgromadzeni goście , rzeczywiście takie informacje gdzieś tam w eterze że tak powiem 
pływały , ja nie będę się do tego odnosił temat dofinansowania jest już analizowany z 
Nadleśnictwem przeze mnie gdzieś od dwóch lat , Pan Nadleśniczy Spałek wcześniej 
deklarował 200 000,00 zł ja oczywiście rozmawiałem już troszkę wyżej z Panem Dyr. 
Kucharskim który deklarował chęd oczywiście partycypowania w kosztach remontu tej drogi. 
Takie coś się jeszcze nie zdarzyło w Powiecie żeby Nadleśnictwo Rudziniec dołożyło tak 
wielkie pieniądze, ja widzę z ich strony tutaj chęd współpracy z nami z gminą że takie 
pieniądze dają.  Tak jak mówiłem ostatnio w Rudziocu dołożyli tylko 100 000,00 zł ale 
warunek był jeden musi byd projekt, tutaj oni bez projektu dołożyli 300 000,00 zł jest to 
sprawdzona informacja  
 
Przew. Rady - dziękuje bardzo za informację w tym temacie , tak że szanowni paostwo 
uchwałę poddaję pod głosowanie,  kto jest za przyjęciem uchwały  Nr XLII/   /2018 w spr: 
udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Sośnicowice dla Powiatu Gliwickiego na 
realizację zadania polegającego na "Remoncie drogi powiatowej nr 2934S Sierakowice 
Tworóg Mały", proszę o podniesienie ręki do góry i naciśnięcie  przycisku na tablecie 
Głosowano w sprawie: 
uchwały  Nr XLII/355/2018 w spr:, udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy 
Sośnicowice dla Powiatu Gliwickiego na realizację zadania polegającego na "Remoncie drogi 
powiatowej nr 2934S Sierakowice -Tworóg Mały”. 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Radny Goldman odczytał treśd 
h) Druk Nr VII/XLII/8/2018 projekt uchwały Nr XLII/ /2018 w sprawie: zmiany budżetu gminy 
Sośnicowice na rok 2018 
Przew. Rady- bardzo dziękuję, czy jakieś pytania radni mają, nie ma pytao, głosujemy kto jest 
za przyjęciem uchwały  Nr XLII/   /2018 w spr: zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 
2018 ,proszę o podniesienie ręki do góry i naciśnięcie  przycisku na tablecie 
Głosowano w sprawie: 
uchwały  Nr XLII/356/2018 w spr:, zmiany budżetu gminy Sośnicowice na rok 2018 
Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Radny Goldman odczytał treśd 
i) Druk Nr VII/XLII/9/2018 projekt uchwały Nr XLII/ /2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Sośnicowice na lata 2018-2022 
Przew. Rady- bardzo dziękuję, czy jakieś pytania radni mają, nie ma pytao, głosujemy kto jest 
za przyjęciem uchwały  Nr XLII/   /2018 w spr: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
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Gminy Sośnicowice na lata 2018-2022,proszę o podniesienie ręki do góry i naciśnięcie  
przycisku na tablecie 
Głosowano w sprawie: 
uchwały  Nr XLII/357/2018 w spr:, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Sośnicowice na lata 2018-2022 
Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
 
Przew. Rady –Podam może jeszcze taką informację do Rady wpłynęła petycja firmy  
REMONDIS  dotycząca zmiany cen za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów, ponieważ 
właściwą w tej sprawie do rozpatrzenia jest Rada , tak że Rada to otrzymała po sesji w 
czerwcu 28.06.2018 r. więc przekazuję to na Komisję Rewizyjną jest to petycja i w takim 
trybie ma byd rozstrzygnięcie tak że materiały są w biurze i proszę Komisję Rewizyjną o 
zapoznanie się z tymi materiałami. Przechodzimy do punktu 8. Interpelacje , wnioski i 
zapytania, kto zamierza z radnych zabrad głos, proszę się wpisad 
Radny Glagla 
Radna Tischbierek 
Rada Ludwig 
Czy jeszcze ktoś z radnych , zamykam listę,  
czy ktoś z gości- przed sesją poprosił o udzielenie głosu  
Pan Garbacz 
Radny Kruczek 
czy jeszcze ktoś z gości, nie widzę, proszę o zabranie głosu radnego Glaglę 
 
Radny Glagla –szanowni paostwo w Rachowicach została ukooczona budowa chodnika 
,firma która wykonywała tę inwestycję korzystała z przychylności właściciela prywatnego 
gruntu gdzie były deponowane materiały różnego rodzaju na tej posesji i korzystano z drogi 
gminnej , do dzisiejszego dnia ta droga nie została naprawiona . Była korespondencja 
prawdopodobnie urząd  taką korespondencję w tej sprawie ze Starostwa dostał i czy byłoby 
możliwe udzielenie odpowiedzi na ten temat, dziękuję bardzo  
 
Przew. Rady -  czy Pani od razu odpowiadad będzie, acha jest tutaj osoba kompetentna do 
udzielenia takiej odpowiedzi  insp. Sosna proszę bardzo do mikrofonu będziemy nagrywad 
wypowiedź 
 
insp. Sosna – dzieo dobry szanowni paostwo zostało wystosowane pismo do Firmy która 
realizowała budowę tego chodnika jeszcze nie mamy odpowiedzi. Wcześniej przy odbiorze 
byłem razem z wykonawcą na tej drodze  aby było to wykonane i przywrócone do stanu 
pierwotnego, jak widad do tej pory nie podjęli tam żadnych działao, było tam uzupełnionych 
kilka ubytków natomiast nie zostało nic ponadto co  uzupełnili w czasie tych prac budowy 
tego chodnika zrobione. W związku z tym czekamy na odpowiedź jak nie to będzie kontakt 
jeszcze telefoniczny kiedy  zamierzają  podjąd konkretne roboty 
 
Przew. Rady – ta odpowiedź jest wystarczająca tak, dziękuję bardzo, proszę o zabranie głosu 
radną Tischbierek 
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radna Tischbierek – ja mam dwie sprawy, pierwsza sprawa taka że Rada postanowiła iż 
sołtysi dostana  10 tyś zł ale pod takim warunkiem że do września do gminy wpłynie wniosek 
taki o tą kwotę na zakupy  inwestycyjne nie na coś innego tylko na zakupy inwestycyjne chcę  
to podkreślid – zakupy inwestycyjne. I mam jeszcze takie pytanie bo  pytałam Sekretarza jak 
jeszcze Pani Burmistrz nie było gdzieś coś się stało w SELGROSIE , że między czerwcem a 
lipcem  bo w czerwcu  kupowałam na przelew w Selgrosie a w lipcu już nie figurowałam na 
liście  i  Pani w SELGROSIE odpowiedziała Panu  Sekretarzowi że mnie nigdy na tej liście nie 
było nie mogłam faktury wziąd na przelew tylko musiałam płacid gotówką. Wszyscy sołtysi są 
tylko mnie nie ma na liście tak że bardzo proszę o podjęcie działao żeby to wyjaśnid. 
 
Przew. Rady- pierwszy raz się to zdarzyło że sama sobie udzielam głosu  wyświetliłam się , 
chciałam się  dopytad bo byłam na takiej wspólnej rozmowie z Panem Starostą i Panią 
Burmistrz i tam była podniesiona kwestia remontu i budowy chodnika ciągu pieszo 
rowerowego w Smolnicy . Pytałam Pana Starostę o nieudolne prowadzenie przez firmę prac, 
firma już chyba drugi miesiąc tam się zainstalowała łącznie z toj-tojem , przekopała może 
ułożyła jeden przepust podkopała skarpę którą nasz kolega Wilczek własnoręcznie obsadzał, 
opady deszczu spowodowały obsunięcie się łącznie z tymi roślinami. Jesteśmy znowu na 
szkody narażeni i Pan Starosta obiecał że do dnia sesji jakąś informację przekaże, czy Pani 
Burmistrz posiada takie informacje bo moje próby skontaktowania się telefonicznego spełzły 
na niczym, dziękuje 
 
Pełniąca Funkcję Burmistrza – nie mam informacji zwrotnej ale z tego co pamiętam to Pan 
Starosta Pan Waldemar mówił nam że musimy o wszystkich takich  rzeczach które są 
wykonywane w sposób nieprawidłowy zgłaszad. Jestem umówiona z Panem Sołtysem z 
panem radnym Bernatem Wilczkiem  na jutrzejsze oględziny abyśmy mogli stworzyd takie 
pismo  które będzie zaadresowane jako nasze uwagi do wykonywania prac na tej ulicy 
Wiejskiej w Smolnicy  
 
Przew. Rady- proszę o zabranie głosu radną Ludwig 
 
Radna Ludwig – proszę paostwa ja dzisiaj mam do zakomunikowania same pozytywne 
piękne rzeczy , będę tu występowad jako radna, członek komisji  społecznej, jako 
przedstawiciel zespołu charytatywnego przy Parafii w Sośnicowicach w ogóle powiedzmy 
jako społecznik. Proszę paostwa mimo że się mówi że się niedobrze dzieje ja jestem 
przekonana że dzieje się dobrze ludzie mają przeogromne serca i pierwsza taka informacja : 
Festyn w Łanach Wielkich – myślę że Rada Sołecka z Łan Wielkich  postanowiła podzielid się 
funduszami które uzyskała i na nasze konto wpłynęło 350 zł tym bardziej się cieszymy że te 
pieniążki tak jakby wróciły do mieszkanki Łan Wielkich  bo przy paru groszach które 
musieliśmy dołożyd Pani dostała piękną nową lodówkę. Na ręce Pana Sołtysa w imieniu nas 
wszystkich  składam  serdeczne , serdeczne podziękowania. Proszę paostwa następna piękna  
sprawa jako  do społecznika i członka komisji społecznej wpłynęła prośba – rodzina jest w 
bardzo trudnej sytuacji , że zepsuła się pralka , ponieważ  proszę paostwa ja przepraszam to 
tak prywata jakby była  uprawiana ,mnie nieraz jak widzą ludzie to każdy mnie kojarzy z tym 
że ja znowu idę po pieniążki , nieraz się boję do kogoś zwrócid. Poprosiłam naszego 
wspólnego kolegę Pana Andrzeja radnego , przedstawiłam problem z tą pralką i paostwo 
twierdzą że takiej pięknej pralki jeszcze na oczy nie widzieli. Andrzeju w imieniu tych 
paostwa w imieniu nas wszystkich bardzo, bardzo  serdecznie Ci dziękuję. Proszę paostwa 
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jeszcze największe podziękowania kieruję na ręce Pani Teresy Kołodziej i Pana Doktora 
Kubiaka dyr. naszego  Gminnego Ośrodka Zdrowia który w piękny sposób pochylił się nad 
losem naszego Pana Mariana Rygięła który miał ogromne problemy zdrowotne, nie będę 
opowiadad na czym jego choroba polega  ma prawo do intymności , były to problemy bardzo 
trudne, już trzeci tydzieo Pan przebywa w szpitalu w Pyskowicach jest tam otoczony 
ogromną najlepszą jaka może byd opieką. Na moje pytanie Marian co tutaj ci się najbardziej 
podoba , mówi Pani Ludwig do mnie nigdy nikt nie mówił Panie Marianie, tak że Pani 
Kołodziej  Panie Dyrektorze  Kubiak  i wszystkim ludziom dobrej woli w imieniu tego 
Marianka składam serdeczne dzięki . Dziękuję osobom które zadbały o to że wnęka z 
ławeczką na ulicy Gliwickiej tak pięknie wygląda .Serce się śmieje jak się przechodzi gazony 
są obsadzone kosz na śmieci osobiście tam siedziałam. Późno bo późno ale sobie usiadłam 
także bardzo dziękuję, dziękuję osobom które zadbały o to żeby została zakupiona kabina toj-
toj na tym nowo otwartym ośrodku rekreacyjnym . Kochani pochyliliśmy się nad sprawami 
naszych mieszkaoców bo to oni zawnioskowali , może nam to umknęło , jest kabina jest 
przykręcona do podłoża więc na stałe, myślę że to jest świetny monitoring ale tak w ramach 
pół żartem pół serio powiem wam niedawno  wypożyczaliśmy tojtoja a ja mówię słuchajcie a 
jak go ktoś ukradnie, mówi do mnie Pani Basiu w tojtoje trzeba montowad  dżipiesy i ten dżi-
pies zaprowadzi nas do złodzieja. Widzicie paostwo jak to daleko wszystko jest , moi kochani 
przepraszam to nie do kooca tak na temat proszę mi wierzyd dzieje się bardzo dużo, dbamy 
tutaj o ludzi którzy mieszkają na terenie naszej gminy i proszę paostwa niedawno był taki 
wypadek w pewnej rodzinie powiedzmy tak jakby uciekał dach nad głową i proszę mi wierzyd 
że są ludzie na świecie którzy potrafią się tak pochylid i pożyczyd ogromną kwotę pieniążków, 
zaufają i dach tym paostwu nad głowa został. Wszystkim takim bo ci paostwo sobie nie 
życzą, to są takie gesty i oni sobie tego nie życzą żeby ujawniad ich dane ale proszę mi 
wierzyd, dzieje się na terenie naszej gminy  bardzo wiele dobrych wspaniałych spraw. To 
chwalenie się itd. A teraz że jest tu Pan Sosna urodziła mi się taka myśl, jo się boja że jo coś w 
tej gminie przespała , mieszkam przy ul. Kozielskiej i przed wczoraj się dowiedziałam że tam 
będą budowad chodnik czy to jest prawda, ale Pani Burmistrz ja myślę że albo jest zła 
interpretacja tego tematu albo coś to idzie w którymś kierunku , mój mąż mi „godo  słuchej 
no babo chodnik bydom budowad a ty nic nie wiesz” i dlatego ja pytam czy rzeczywiście  są 
jakieś kroki podjęte czy to jest jakiś taki źle zrozumiany temat. 
 
Przew. Rady – czy odpowiedź będzie, tak proszę jeszcze raz Pana Arnolda Sosnę 
 
Insp. Sosna – pozwolę sobie odnieśd się do tego chodnika ul. Powstaoców do Rynku, 
przedstawiciel ZDW wspomniał o tym że zamierza opracowad dokumentację projektową 
Rynku łącznie z tym odcinkiem drogi wojewódzkiej od Powstaoców do Rynku kompleksowo 
dlatego że w tej chwili tam ten zakres nie jest ujęty przy obwodnicy i 408 do Sierakowic ale 
to jest odrębny temat. Nie są na razie jeżeli chodzi o projektowe kroki poczynione w tej 
chwili. 
 
Przew. Rady –dziękuję , zapraszam radnego Kozubskiego do zabrania głosu 
 
Radny Kozubski to znaczy się ja zgłosiłem się po  Pani wypowiedzi  i raczej proszę to 
potraktowad jako takie luźne stwierdzenie, listę mówców Pani zamknęła po trzech pozycjach 
, chciałem się spytad Panią Przewodnicząca w jakim trybie udzieliła Pani głosu Pani radnej 
Bargiel 
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Przew. Rady –udzielam odpowiedzi w trybie przypadkowym, coś mi się nasunęło i 
skorzystałam z tego że już tam zaistniałam , przepraszam wszystkich jeżeli naruszyłam tu 
jakiś tryb ale tak się stało, myślę że nie zabrałam za dużo , dziękuję, proszę zatem gości Pana 
Garbacza zapraszam do mikrofonu 
 
Pan Garbacz – dzieo dobry witam serdecznie ja tak tylko na chwilkę, jedną drobną rzecz  
chciałem  tylko dorzucid do tego co Pani Ludwig tu już przedstawiła z tych dobrych rzeczy , 
szanowna Rado , szanowna Pani Burmistrz w imieniu swoim i Zarządu OSP Sośnicowice 
chciałem serdecznie podziękowad że udało się wygospodarowad jakieś środki na zakup 
samochodu dla nas bo dzięki tym środkom   14 naszych druhów może z powrotem  wziąd i 
brad czynny udział w akcjach ratowniczych a tym samym nieśd pomoc tam gdzie ta pomoc 
jest najbardziej potrzebna. Jeszcze raz serdecznie dziękuję 
 
Przew. Rady-dziękuję, zapraszam radnego powiatowego Pana Kruczka o zabranie głosu 
 
radny powiatowy  Kruczek – jeszcze raz Pani Przewodnicząca , wysoka Rado Pani burmistrz 
zgromadzeni goście proszę paostwa mam tutaj parę tematów, na wstępie chciałem również 
podziękowad za przekazane środki finansowe na drogę  Tworogowską – 100 000,00 zł mam 
nadzieję że przetarg który będzie ogłoszony nie ukrywam że wstępny kosztorys który był 
ogłoszony był na 800 tyś zł Nadleśnictwo zwiększyło kryteria tej drogi ze względu na nośnośd 
i wzrosło to do 1300 000,00 zł  jak będzie po przetargu zobaczymy to jeżeli chodzi o drogę 
Tworogowską. Chciałem tutaj dzisiaj wyjeżdżając spod domu  jest takie małe skrzyżowanie 
wiemy że tam nie raz doszło do kolizji o mało co dzisiaj dziewczynka mała nie wybiegła  pod 
samochód, ten temat kiedyś złożyłem koledze Adamowi z Komisji BFiRG  nie wiem czy Adam 
się tym zajął czy , ale musimy coś z tymi drogami  równorzędnymi zrobid, ja przygotowałem 
sobie tutaj , nie napisałem pisma do was oczywiście zrobię to przekażę to Pani Burmistrz 
odnośnie tych dróg . Zainteresowałem się tym tematem już rok temu i cały szablon 
przekazałem tutaj Adamowi temat chyba zamknął się albo w ogóle nie został przedstawiony 
Radzie , koszt organizacji ruchu takiego skrzyżowania to jest ok. 500 zł potem to musi 
opiniowad Powiat i można narysowad trzy cztery małe prostokąciki informujące o tym że 
jeżeli podjeżdża do tego skrzyżowania trzeba wyhamowad bo nie jest się na 
uprzywilejowanej drodze , zostawię to oczywiście z dokumentami  i z pismem i to przekażę. 
Proszę paostwa droga  DW408 ja byłem dwa tygodnie temu  w Zarządzie DW- Pani Ludwig 
odnośnie chodnika i odnośnie tej drogi ja mam taką prośbę do Rady bo jeżeli zostanie  
wybudowana obwodnica a Rynek jak i ten kawałek tej drogi z Rynku do skrzyżowania 
Powstaoców zmieni kategorię drogi , będzie to droga albo powiatowa albo gminna , jeżeli  
ten etap  zostanie pozostawiony znajdziemy się w sytuacji że będziemy musieli to sami 
wyremontowad. Zarząd DW finanse ma z czego to wynika proszę zobaczyd że oni w ciągu 
roku robią z RPO z tego programu 2014-2020 ponad 10 wniosków które opiewają na kwotę 
ok. 100 000 000,00 – 150 000 000,00 zł  jeżeli przetarg  im w miarę dobrze pójdzie wtedy im 
zostaje 5 -6 000 000,00 zł może 10 mln zł , dla nich może to nie dużo ale taka droga która w 
tym momencie jest od strony ronda do Powstaoców wstępny kosztorys  który obliczał Zarząd 
DW  to kilometr jest 4 mln zł tam jest gdzieś około 400 - 500 m, ja zwracam się do Rady 
ażeby tego tematu po prostu nie zostawid, żebyście podjęli uchwałę mimo wszystko my jako 
radni bo ja też pisze ze swojej strony do Zarządu WD o remont tego odcinka drogi, tam  sa 
problemy geodezyjne trochę o cześd  tej drogi wpada w powiat ten pałacyk , nie ukrywam że 
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już sam rynek jest zamieszaniem bo tam to jest droga gminna na niej jest asfalt  wojewódzki 
ale to jest temat jeżeli obwodnica powstanie  mogą nam to przekazad i zostaniemy z 
problemem, ten etap nie możemy zostawid trzeba pisad, podjąd uchwałę wspólnie  musi to 
trafid do Zarządu DW. Chciałem się odnieśd jeszcze do jednego tematu  Pani Sołtys  Pani 
Radnej Tischbierek . Pani Sołtys tak jak ja mówiłem  szkielet samorządowy to jest od sołtysa 
aż do wojewody a może i dalej Pani tu podjęła próbę instalacji sygnalizacji świetlnej , ja nie 
wiem jaka będzie odpowiedź na to ale obawiam się że to będzie taka podobna odpowiedź 
jaka była przy lustrze na ulicy Raciborskiej . Raz podjęła temat Pani Sołtys potem Rada 
,potem gdzieś tam powiat zaczął reagowad, proszę paostwa czy nie ma takiej możliwości 
żeby np. to nie jest zamiatanie  chodnika , to jest instalacja która musi ingerowad  w projekt  
który był robiony w 2010 r. trwałośd tego projektu to było oczywiście 5 lat  i trwałośd się 
skooczyła i teraz proszę sobie zauważyd przyjechali panowie sprawdzili i odjechali i znowu 
jakaś komisja się zebrała ok. uznali czy będzie czy nie będzie  chociaż bardzo w to wątpię  
żeby się udało to przeskoczyd ten temat ale  gdyby podnieśd  to wspólnie z radnymi 
powiatowymi wspólnie z Radą podjąd uchwałę po prostu jest więcej interpelacji  więcej 
nacisku i to spowoduje że w tym momencie dany inspektor który wyda decyzję negatywną 
wtedy nie będzie miał szans ich wydad bo przy ul. Raciborskiej było tak że jeden inspektor 
podjął informację że nie ma sensu dawad i na czym się to skooczyło , czy Zarząd DW czy 
dyrektor powie że on ma niekompetentnego pracownika . Ja jeździłem parokrotnie w 
sprawie tego lustra , lustro stoi i obawiam się że tutaj przy tej opcji będzie podobna wersja . 
Mam nadzieję że wspólnymi siłami na pewno niektóre drogi tutaj możemy poodmykad, chcę  
się jeszcze odnieśd do drogi 408, ta droga będzie w następnym roku realizowana w dwóch 
etapach, jeden etap na pewno sa uzgodnienia wszystkie ZRIDOWE są wszystkie decyzje 
wodno prawne wydane na tą drogę, wykupione są wszystkie działki które obejmują i będzie 
chodnik że Zarząd DW do 408 na pewno w 2019 r. jeden etap zrobi, nie wiem czy on będzie 
od strony opolskiego czy bardziej tutaj od strony Rachowic są takie założenia . My jesteśmy 
na 11 miejscu jeżeli chodzi o obwodnicę czekam na to bo chciałem już do Gazetki 
Powiatowej wrzucid opisówkę całą tych spraw związanych z DW 408 jak i z obwodnicą jak to 
będzie przebiegało . Rzeczywiście dwie duże inwestycje które tam te obwodnice wygrały w 
Sądzie nasza obwodnica troszkę się na gminę przesunie mam nadzieję że w 2019 r. jeżeli  
dobrze pójdą przetargi , a to powyborcze będą przetargi  więc na pewno będą dużo niższe 
taką mam nadzieję a co będzie to wiadomo, nie wiadomo . Co ja tu jeszcze mam jeżeli 
paostwo pozwolą bo tu  mam , chciałem zwrócid uwagę radnym  tutaj mamy ten piękny 
ośrodek, dzisiaj się przejechałem i się zastanawiam  gdzie są tutaj kanalizacje teletechniczne, 
gdzie ona jest wybudowana. Odniosę się do tematu koncertu ostatniego tutaj m można 
pogratulowad Pani dyrektor koncert wspaniały , ludzi sporo nie wiem ile żeśmy dali za taki 
koncert ale pomysłem moim było , może nie pomysłem ale taką analizą – mamy piękny taras, 
przywrócid dom kultury zrobid tu koncerty, ludzie mieli by możliwośd siadania sobie na 
ławeczkach z dziedmi , ma byd grill można w tym momencie że tak powiem  dla żołądka 
zaspokoid swoje potrzeby , a my tutaj mamy  100 osób dajemy jakieś duże pieniądze ja 
byłem w Pławniowicach na koncercie teraz niedawno  zgromadziło się ponad 1000 osób  oni 
płacili za bilety 20 zł od osoby , rewelacja czy my tutaj, problem będzie jeden chcemy 
budowad monitoring ja nie wiem  Panie Skarbniku nie wiem czy te 100 tyś zł by wystarczyło 
na ten monitoring czy to oświetlenie solarne bo jak to analizowałem to lampy solarne 
kosztują od 5-7 tyś zł w zależności od systemu regulowania i sterowania ale gdyby była 
kanalizacja teletechniczna jakiekolwiek naprawy oświetlenia , kabli czy czego kol wiek  
można by było realizowad w ciągu chwili  nawet instalacja monitoringu na ten moment 
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wprowadzając kabel do słupa zakładając kamerę będzie taoszy  w tym momencie bo albo ryd 
koparkami po raz kolejny ten wspaniały tutaj obiekt który  po myśli św. P. Stronczka powstał  
 
Przew. Rady – czas mija 
Radny powiatowy Kruczek – Pani Przewodnicząca jeśli mam skooczyd to proszę jeszcze o 
parę minut, radziłbym  żeby no ja nie mogę radzid ale prosiłbym by radni pochylili się nad 
tematem  analizy jeżeli gdzieś jeszcze jest szansa poprowadzenia kabla w kanalizacji 
teletechnicznej mimo wszystko na tych obiektach bo liczę  jak będą tu koncerty to za 
niedługo okaże się że może głośniki pociągniemy trochę dalej , kable można przepchad.  
Piękny obiekt na który ludzie będą przyjeżdżad nie tylko stąd ale i z Gliwic. Tworóg Mały to 
wiemy . Jeszcze dwie minutki zwróciłem się z zapytaniem  w ramach udostępnienia 
informacji publicznej  dot. nagród wypłacanych w Sośnicowicach  może jest to mniej taka 
informacja a proszę paostwa nie wiem  ja powiem tak: 
Pan Skarbnik w 2015 r. – 12000 zł  - 2016 r. -12000 zł w 2017 r. – 12000 zł 
Sekretarz  w 2015 r. – 12000 zł  - 2016 r. -12000 zł w 2017 r. – 12000 zł te sumy ja nie wiem z 
początku myślałem że to jest trzyletnia nagroda , okazuje się że w 2017  r. wydaliśmy jako 
gmina na nagrody  z tego co tu wychodzi to będzie około 300 000 zł, czy radni mają 
świadomośd tego. W 2018 r.- 10000 zł poszło na nagrody ja chcę powiedzied że to nie są 
trzynastki to są nagrody , ja nie wiem gdzie tu jest komisja rewizyjna przepraszam bardzo nie 
chcę się tutaj w jakiś sposób odnieśd  do tego tematu, jeżeli mamy takie nagrody  no to 
czemu nie przychodzid do gminy do pracy. Ja nie wiem przepraszam Panie Skarbniku nie chcę 
się tutaj do Pana jakoś źle odnosid ale , zrobiłem bo przeczytałem to co jest Panie Skarbniku, 
no przepraszam  powiem krótko  ja nie chcę tego nazwad złymi słowami ale powiem jedno 
może eldorado. Ja nie mam nic do pensji  
 
Przew. Rady – jest nabór na urzędników więc proszę bardzo, można się zgłosid 
 
Radny powiatowy Kruczek – przyjdę zgłoszę się, Panie Glagla ja bym prosił żeby mimo 
wszystko nie zabierał głos bo tu troszkę jest konflikt interesów z pana żoną mimo wszystko 
też ma niemałą pensję i sekretarzem jest a Pan jest w Komisji Rewizyjnej   
 
Przew. Rady –Pani Glagla jest główną Księgową w GZOPO 
 
Radny powiatowy Kruczek – mnie nie za bardzo ja rozumiem że Pan będzie bronił  swojego 
interesu, może to wszystko nie jest na miejscu ale mimo wszystko to jest konflikt interesów 
 
Radna Tischbierek – odnośnie Panie Kruczek – to jest ad vocem  - to są moje pisma które ja 
pisze do Zarządu Dróg a Pana propozycja kiedy ja mówiłam że trzeba spowolnid ruch było 
powiedziane że Pan może mi załatwid próg zwalniający  na drodze wojewódzkiej  919  w 
środku wsi to była Pana odpowiedź dziękuję bardzo za taki pomysł, dziękuję nie chcę od 
Pana żadnych wyjaśnieo 
 
Radny powiatowy Kruczek – Pani Przewodnicząca mogę ad vocem jednym zdaniem – Pani 
Tischbierek ja panią prosiłem o dokumenty żebym  ten temat poprowadził, Pani mi 
odpowiedziała dostarczę a nie dostarczyła 
 
Radna Tischbierek – o nic mnie Pan nie prosił chciał mi Pan tylko położyd pachołka  
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Przew. Rady – szanowni radni proszę zachowajcie się z należytą powagą, proszę Skarbnik 
 
Skarbnik – ja wbrew pozorom wcale nie będę się wypowiadał na temat swoich nagród bo 
one są jawne i wypłacone zgodnie z prawem tak jak dla wszystkich pracowników urzędu a 
nie tak jak rządowi bo Pan myli pojęcia to rząd nie miał podstawy prawnej do wypłacenia 
sobie nagród, natomiast my tak , ale ja się do tego nie odnoszę to paostwo oceniacie czy 
Skarbnik  dobrze, czy tylko średni czy w ogóle beznadziejnie prowadzi czy współpracuje 
zarówno z szefem  jak i z Radą. Natomiast odniosę się do tych 100 tyś zł o których Pan 
wspomniał na oświetlenie solarne, ja merytorycznie z Panem rozmawiał i dyskutował nie 
będę bo się na tym nie znam natomiast ja powiedziałem że to jest zwiększenie o 100 tyś zł a 
nie 100 tyś zł czyli łącznie 200 tyś zł to jednak trochę robi różnicę, dziękuję 
 
Przew. Rady – proszę radny Wiaderny- krótko 
 
Radny Wiaderny – szanowni paostwo bardzo krótko , ponieważ jestem członkiem Komisji 
Rewizyjnej pozwolę sobie na jedno dłuższe zdanie. Ja jestem zwolennikiem  dobrego 
wynagradzania za dobrą pracę, 12 tyś zł w skali roku  to moim zdaniem nie jest wiele, na 
pozostałe insynuacje nie będę odpowiadał ponieważ nie jest to ani pora ani czas, dziękuję 
 
Przew. Rady – proszę ad vocem  radna Ludwig 
 
Radna Ludwig – mam dwa pytania bardzo źle się poczułam kiedy Pan nam odczytał listę z 
nazwiskami i kwotami i takie  mi się nasunęło pytanie , czy to ktoś z nas zwrócił się do Pana z 
takim problemem żeby Pan go poruszył, bo jeżeli ktoś zrobił to z nas radnych to lepiej się nie 
przyznawad, bo się wstydzę za tą osobę i też uważam że dobra praca jest podstawą do 
dobrego wynagradzania , kwota 12 tyś zł  to daje dużo do myślenia to jest , wypowiadam się 
w swoim imieniu. Odnośnie tej drogi 408 bo Pan mówił jeżeli dobrze Pana zrozumiałam że 
ten odcinek drogi od Ronda od Żabki do ul. Powstaoców ma byd albo drogą gminną albo 
powiatową Proszę Pana czy w tej chwili czy ja dobrze rozumiem ten kawałek tej drogi ma 
zmienid status przecież ona w całości od ul. Gliwickiej aż do granic woj. Opolskiego to jest 
droga wojewódzka, czy my jako radni o czymś nie wiemy  gmina się stara proszę mi 
odpowiedzied kieruję takie zapytanie – czy my się staramy o to żeby zmienid 600 m drogi na 
status, skooczę proszę paostwa, dziękuję    
 
Przew. Rady – kolejny punkt 9. Odpowiedzi na interpelacje wnioski i zapytania – proszę Pan 
Skarbnik  
 
Skarbnik Gminy –na wczorajszej komisji powiedziałem że zrobię zestawienie poniesionych 
nakładów na  zagospodarowanie terenu pomiędzy OSiR em a Gimnazjum i tam są te 
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wszystkie etapy – paostwo macie to na swoich tabletach oczywiście  

 
Ale żeby się nazywało że udzieliłem odpowiedzi na samej sesji chciałbym powiedzied że to 
zagospodarowanie terenu etap I-II-III bo tak prowadziliśmy to zadanie  zamknął się 
wydatkiem 1 393 430,69  tak samo tylko etap V-VI-VII kwotą 1556 575,06  co łącznie jako 
poniesione  nakłady czyni kwotę 2950006,05 a do poniesienia już po zmianie jaką dzisiaj 
paostwo przegłosowaliście czyli zwiększenie o 100 tyś zł planowanych wydatków na ten rok 
możemy tylko o planie na ten rok mówid do poniesienia  jest 1650 000 zł i powiedzmy że 
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4600 000 zł łącznie to się mniej więcej tą kwotą zamknie to co już jest zrobione i to co jest w 
planie 
Jeszcze jedna sprawa ale z oporami chciałbym ją przedstawid dlatego że paostwo również 
mówili o tym że , to się bardziej wiąże z tymi wnioskami które dopiero będą spływały o tym 
zwiększeniu po 10 000 zł i tam była taka propozycja żeby pokazad jak Rady Sołeckie wydają 
swoje pieniądze. Pracownik który merytorycznie zajmuje się rozliczeniami  Rad Sołeckich 
przygotował mi takie zestawienie ale powiem szczerze ono jest trochę mało czytelne jeśli 
paostwo pozwolicie bo ja mam te kwoty ale żeby wyliczyd jedna pozycję to trzeba by było 
ręcznie podsumowad dwie różne nie jest to zrobione przez moje służby jak paostwo macie 
świadomośd, budżet jest prowadzony  w działach , rozdziałach i paragrafach a nie w 
poszczególnych Radach Sołeckich . Rady Sołeckie i rozliczeniem tych rad i analizą każdej 
oddzielnie zajmuje się merytoryczny pracownik pani Patrycja Tarska jak już tak dokładnie 
mówię i w związku z tym to zestawienie nie jest takie jakie ja bym chciał żeby wyszło nie co 
do wartości tylko co do formy ja postaram się paostwu to zrobid po swojemu i na tablety 
również w najbliższym czasie wyślemy, to wszystko dziękuję. 
 
Przew. Rady – dziękuję bardzo, Pani Burmistrz 
 
Pani Burmistrz – jeśli chodzi o pytania które padły na wczorajszej komisji to wszystkie sprawy 
związane z naszym terenem rekreacyjno sportowym  - będzie nadzorował Pan Dyr. Henryk 
Sawczuk, natomiast jeśli chodzi o salę gimnastyczną  tam czekamy na to aby firma która 
wygrała przetarg pokazała nam  swoje zabezpieczenie w postaci gwarancji należytego 
wykonania umowy w związku z tym że zmieniły się przepisy i teraz po wygraniu przetargu  
musi firma nam to pokazad a miała problem z wykazaniem takiej  gwarancji  starała się u 
innego gwaranta i teraz czekamy na tą odpowiedź i w tym tygodniu ma ona byd 
przygotowana i mamy podpisad  umowę. Jeśli chodzi o Kozłów i o dziurę na skrzyżowaniu , 
będzie wystosowane pismo do PWiK z zapytaniem czy mogli by skontrolowad swój wodociąg 
z tego względu że  byd może jest tam jakiś przeciek i on uwydatnia się akurat w tym miejscu , 
bo w danym miejscu gdzie pojawia się notorycznie ta dziura nie ma żadnej rury pod spodem 
.Jeśli chodzi o drogę w kierunku Platana  to tam ta  droga w części naszej będzie odnawiana 
natomiast te bieżące  zasypywanie tych dziur wiąże się z tym że jeśli nie ma odwodnienia to 
woda będzie robiła swoje , druga cześd tej drogi  należy już do Gliwic. Jeśli chodzi o barierki 
przy  rowie przy tym przepuście to  rzeczywiście w jednym miejscu brakuje i dlatego również 
będzie skierowane pismo by tym tematem zajęło się miasto Gliwice. Jeszcze tutaj mam 
sprawę dzików , ta informacja będzie opublikowana w naszym miasteczku przy pierwszym 
odszczale  już takiego dzika będzie ta dobra wiadomośd podana . To chyba wszystkie te 
pytania , na poprzedniej sesji mieliśmy takie zapytanie Pana radnego  Kozubskiego , mam do 
niego odpowiedź ( odpowiedź stanowi zał. do protokołu) 
 
Przew. Rady- proszę radny Kozubski chce zabrad głos 
 
Radny Kozubski – Pani Burmistrz oczywiście ta interpretacja prawna , bo nie tego 
oczekiwałem , ja wyraźnie wtedy wskazywałem  uzasadniając bo oczywiście prawo jest takie 
jakie jest prawo i w związku z tym jeżeli urzędnik gminy napisał że ta działka jest najpierw 
wykorzystywana jako pastwisko  to dlatego można było a potem jeszcze właściwie  to 
Wojewoda sam obrócił temat a jakie zagospodarowanie a na cele oświatowe to jest 
przeznaczona ta nieruchomośd dlatego fakt ja powiedziałem o jednym  że od strony takiego 
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moralnego  ukrycie faktu przed Wojewodą który wydawał tą decyzję  że to jest miejsce kultu 
religijnego że należał by najpierw się spytad kościół czy  nie będzie zabiegał mówię o art. 
Chyba 12 tej ustawy z 10 października , który mówi że nie mogą byd komunalizowane rzeczy 
podlegające, użytkowane czy z których korzysta kościół. Więc do przejęcia przez gminę 
doszło na wskutek po prostu okłamania i tutaj mówiłem o tym że moralnie może było by 
właściwe żeby i taki był mój cel mojej interpelacji , że oczywiście świadom jestem  i konkluzja 
czy właściwie odpowiedź na  interpelację jest jak rozumiem w jednym zdaniu . Działalnośd 
kościoła nie jest działalnością  celu publicznego o czym dobrze wiem  ale liczyłem  na to że 
może, może istnieje jakiś kruczek prawny który pozwoli np. Radzie darowad to mimo 
wszystko albo w jakiś inny i tej odpowiedzi oczekiwałem a nie jakby wyjaśnienia że w związku 
ze złożonym wnioskiem wszystko było dobrze. No taka była moja intencja oczywiście nie 
zadał bym tego pytania gdyby , jednak parę lat byłem kierownikiem referatu  gospodarki 
nieruchomościami i to wszystko co tu jest przeczytane to ja miałem w małym palcu . Ja 
szukałem jakiegoś takiego ludzkiego rozwiązania , ponieważ tak samo jak w latach odebranie 
tego  kościołowi  na rzecz skarbu paostwa  odbyło się też w sposób taki który moralnie  budzi 
w nas trochę moralnie  taką niechęd dlatego prosiłem o szukanie czy jest szansa żeby to 
zrobid bo przecież dobrze wiemy że jest tam kapliczka prawda i proszę mi powiedzied, 
nabycie nastąpiło tej kapliczki w celu wykonania zadao własnych gminy. Kwestia kultu 
religijnego nie jest również  zadaniem własnym gminy i tu chyba Pani mecenas  zgodzi się ze 
mną , więc jest w tej chwili tylko posiadanie i dobrze tak jak tu siedzimy  bo szanujemy 
własną inteligencję wiemy po co była nabyta jeszcze  łamiąc prawo, dziękuję. 
 
Przew. Rady- rozumiem że już nikt nie będzie zabierał głosu, czyli szanowna Rado 
wyczerpaliśmy porządek obrad dzisiejszej sesji ale jeszcze jej nie zamknę , bo dzisiaj ostatni 
raz na sesji jako pracownik urzędu jest  Pani która tu prowadziła obsługę  tej Rady pani 
Cecylia Hippe tak że chcieliśmy właśnie podziękowad jej za tą pracę, mi tak może trochę 
niezręcznie bo oficjalnie wszyscy wiedzą że to jest pokrewieostwo jak by nie było więc 
przekazuję głos koleżance radnej Barbarze Ludwig  proszę 
 
Radna Ludwig odczytała życzenia w imieniu wszystkich radnych  

 Przew. Rady – zamykam XLII sesję Rady Miejskiej w Sośnicowicach  

Przewodniczący 
 

Rada Miejska w Sośnicowicach 
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