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PROTOKÓŁ NR XXVII/2013
Z SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
z dnia 27 marca 2013 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stoszowice
GODZINA ROZPOCZĘCIA – 15:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 17:20
Radni nieobecni:
1. Płonka Wiesław
Lista obecności radnych oraz sołtysów stanowi odpowiedni załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad. 1
Przewodnicząca Rady – Teresa Tęsna otworzyła XXVII sesję Rady Gminy Stoszowice. Powitała radnych.
Oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego
składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Skarbnik Gminy Pan Artur Michałuszek - poinformował, że sesja została zwołana w trybie
nadzwyczajnym ze względu na złożony w roku 2012 wniosek o ujęcie w planie zadań drogowych na rok
2013 zadania pn.: „Przebudowa chodnika w m. Stoszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w ramach
Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich. W związku z powyższym należy
podjąć stosowną uchwałę o udzieleniu Województwu Dolnośląskiemu pomocy rzeczowej na realizację w/w
zadania wraz z podpisanym oświadczeniem o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację
przedmiotowego zadania.
Ad.2
Realizując kolejny punkt posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna zaproponowała
następujące osoby do składu Komisji Wniosków i Uchwał:
1. Kubicz Tadeusz
2. Maciejewska Halina
3. Marciniak Henryk
W/w skład Komisji został przyjęty 14 głosami „za”.
Ad.3
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – poinformowała, że otrzymała od Wójta Gminy
Stoszowice projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Stoszowice
Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa chodnika w m.
Stroszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385” w ramach „Dolnośląskiego programu przebudowy i
remontów dróg wojewódzkich z prośbą o włączenie do porządku obrad
Poddany pod głosowanie porządek obrad z uwzględnioną poprawką został przyjęty 14 głosami „za”,
„wstrzymujących się”- 0, „przeciw” - 0 i przedstawiał się następująco:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów:
z dnia 15 lutego 2013 r.
z dnia 1 marca 2013 r.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Stoszowice.
6. Podjęcie uchwał w sprawie
a/ zmiany budżetu gminy na rok 2013;
b/ wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice .
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c/ zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.
d/ rozpatrzenia skargi Pani Doroty Wild na działalność Wójta Gminy Stoszowice.
e/ udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Stoszowice Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji
zadania pod nazwą „Przebudowa chodnika w m. Stoszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385” w ramach
„Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Zakończenie sesji.
Ad. 4
Przystąpiono do głosowania dotyczącego przyjęcia protokołu z XXV sesji Rady Gminy z dnia 15 lutego
2013 r.
Radny Tadeusz Kowalczyk - zwrócił uwagę, że przy sprawozdaniu Wójta Gminy „przy myślniku nr 3”
jest zapis:
25.01.2013 wykonano odbiór gwarancyjny świetlic wiejskich w miejscowościach Stoszowice, Żdanów,
Jemna i Rudnica;
a winno być:
25.01.2013 dokonano gwarancyjnego przeglądu świetlic wiejskich w miejscowościach Stoszowice, Żdanów,
Jemna i Rudnica;
Protokół Nr XXV/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. - z uwzględnioną poprawką – został przyjęty 14 głosami
„za”, „wstrzymującymi się” 0, „przeciw” 0.
Przystąpiono do głosowania dotyczącego przyjęcia protokołu z XXVI sesji Rady Gminy z dnia 1 marca
2013 r.
Protokół Nr XXVI/2013 z dnia 1 marca 2013 r. – został przyjęty 14 głosami „za”, „wstrzymującymi się”
0, „przeciw” 0.
Ad. 5
Marek Janikowski Wójt Gminy – przedstawił sprawozdanie od ostatniej sesji.
- W dniu 08.03.2013 r. podpisana została umowa na realizację zadania „Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków w Gminie Stoszowice, wykonawcą zadania jest firma T&S z Dobrej k. Szczecina.
- Ruszyła II tura składania deklaracji uczestnictwa do programu budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków w ramach programu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Gmina Stoszowice będzie ubiegać się o uzyskanie maksymalnego dofinansowania tj. 45% kosztów
kwalifikowanych zadania;
- 11.03.2013 r. Pani Anna Gołdyn sołtys miejscowości Przedborowa otrzymała wyróżnienie za szczególne
osiągnięcia oraz zaangażowanie na rzecz społeczności w plebiscycie „Sołtys Roku 2012” organizowanego
przez Wojewodę Dolnośląskiego;
- Minister Administracji i Cyfryzacji przyznał w formie promesy dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu
państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację zadań własnych polegających na remoncie
lub odbudowie infrastruktury komunalnej. Zadania przewidziane do realizacji to przebudowa budynku
szkoły w Stoszowicach oraz przebudowa nawierzchni ulicy Kąpielowej w Srebrnej Górze (uzyskana kwota
dofinansowania to 350 tys. zł, a wkład własny po stronie urzędu to minimum 80% + zlecenie projektu i
dokumentacji). Rada w połowie roku podejmie decyzję – czy gminę będzie stać na realizację dwóch zadań,
czy na jedno zadanie.
- 23.03.2013 r. w sali gimnastycznej przy szkole w Grodziszczu odbył się Gminny Jarmark Wielkanocny.
Wśród wystawców, znaleźli się mieszkańcy naszej Gminy, chcący zaprezentować swoje wyroby. Wiejski
Jarmark jest niepowtarzalną okazją nie tylko zakupów, ale też do spotkań z sąsiadami, wymiany
doświadczeń, porad kulinarnych oraz inspiracji świątecznych.
- W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na zadanie „Remont i rewaloryzacja Wiaduktu
Żdanowskiego” - etap II.
Ad. 6
Pani Teresa Tęsna Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła:
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1. Uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013.
Skarbnik Gminy Pan Artur Michałuszek - poinformował, że zmiany w planie dochodów, wydatków oraz
treści normatywnej wynikają z następujących zdarzeń:
- pisma Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013 w sprawie korekty subwencji ogólnej;
 wprowadzeniu do planu dochodów i wydatków zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową w
Budzowie z filią w Przedborowej pn: „Englisch Teaching”;
 korekty planu za zadanie inwestycyjne pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.


Uchwała Nr XXVII/168/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
- została przyjęta 14 głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 0.

2. Uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.
Skarbnik Gminy Pan Artur Michałuszek – poinformował, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy
Stoszowice została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r ustawy o finansach
publicznych. Swoim zakresem obejmuje ona lata 2013-2023.
Do celów analitycznych należy wyodrębnić trzy okresy:
1) Lata 2010-2012 – stanowią odpowiednio rzeczywiste wykonanie budżetu za rok 2010- 2011
i przyjętą prognozę na trzeci kwartał 2012r. (tj 30 września 2012 r.); ww. wielkości stanowią
podstawę naliczenia wskaźnika o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych w latach
kolejnych.
2) Rok 2013 – wartości wynikające z projektu budżetu na rok 2013;
3) Lata 2014-2023: przyjęto sposób prognozowania poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz
korekty merytoryczne.
Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno - kredytowych
Gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o dokument Ministerstwa Finansów
pn: „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych
jednostek samorządu terytorialnego”.


Uchwała Nr XXVII/169/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice - została przyjęta 14 głosami „za”,
„wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 0.

3. Uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.


Uchwała Nr XXVII/170/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu
pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013 - została przyjęta 14 głosami „za”, „wstrzymujących się” 0, „przeciw” - 0.

4. Uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Doroty Wild na działalność Wójta Gminy Stoszowice.
Marek Janikowski Wójt Gminy - poinformował, że Regulamin Konkursowy dopuszcza szerszą gamę
zadań, ale nie na wszystkie wystarcza środków finansowych. Głównym priorytetem w naszej Gminie jest
wsparcie finansowe zajęć sportowych w tym min. klubów sportowych. Dodał, że z funduszu
antyalkoholowego są wspierane zadania realizowane przez Szkoły, Gminną Bibliotekę Publiczną (która
prowadzi także wspólnie zajęcia z Fundacją „Kreacja”) W bibliotece prowadzone są zajęcia dla dzieci
między innymi: szkoła tańca w powietrzu FRU oraz Judo, szachy, tenis stołowy, ścianka wspinaczkowa,
zajęcia plastyczne, szkoła podniebnych zabaw itp. Jeżeli Rada uważa, że jest to za mało to na przyszły rok w
budżecie należy przesunąć środki z wybranego zadania na rzecz dofinansowania zajęć realizowanych w
ramach a/a. Spowoduje to także zwiększenie środków na działalność kulturalną.
Zdaniem Radnego Józefa Kordas - Gmina powinna wspierać działalność sportową, tylko żeby z tych
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środków korzystała młodzież naszej Gminy. Natomiast 90% dofinansowania klubów sportowych zabierają
sędziowie PZPN, (którzy są opłacani z dotacji przekazanej z budżetu Gminy). Nasuwa się pytanie jakie to
jest krzewienie kultury wśród młodzieży. Byłby za tym, żeby dzieci same grały w piłkę, a raz w miesiącu
organizować im wspólne ogniska z pieczonymi kiełbaskami itp.
Skarga, która wpłynęła od Pani Doroty Wild wskazywała, że ogłoszony konkurs na powierzenie
realizacji zadania publicznego nie określa innego zadania niż sportowe, chociaż regulamin wskazuje na
możliwość wspierania działalności kulturalno artystycznej. W skardze zawarto również określenie
dyskryminacji płci ze względu na rozdysponowanie środków finansowych skierowanych wyłącznie do
chłopców. Cała pula środków z funduszu antyalkoholowego wynosi 75 tys. zł. Natomiast kluby sportowe
otrzymali kwotę 14 tys. zł, a juniorzy 5 tys. zł. Pozostała kwota została przekazana na finansowanie zajęć dla
biblioteki i szkoły.
Radny Tadeusz Kowalczyk – dodał, że kluby sportowe mają długą tradycję istnienia. Zarówno zawodnicy
jak i ich opiekunowie wkładają dużo pracy, a tym samym poświęcają swój czas wolny. Zawodnicy
reprezentują Gminę na zewnątrz z dobrymi rezultatami.
Marek Janikowski Wójt Gminy – poinformował, że przed przekazaniem środków kluby sportowe
spotykają się i przedstawiają zapotrzebowanie na dany rok. Po dokładnej weryfikacji uwzględnione zostają
środki do budżetu na przyszły rok. Dodał, że na terenie Gminy nie ma drużyny dziewcząt, a gdyby taka była
to na pewno dostałaby wsparcie finansowe.


Uchwała Nr XXVII/171/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Doroty
Wild na działalność Wójta Gminy Stoszowice - została przyjęta 8 głosami „za”, „wstrzymujących
się” - 4, „przeciw” - 2.

5. Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Stoszowice Województwu
Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa chodnika w m. Stoszowice w
ciągu drogo wojewódzkiej nr 385” w ramach „Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów
dróg wojewódzkich”.
Marek Janikowski – Wójt Gminy – poinformował, że chodnik przy drodze wojewódzkiej 385 w
Stoszowicach jest w złym stanie technicznym lub całkowicie go brak. W celu poprawy bezpieczeństwa
użytkowników drogi wojewódzkiej nr 385 Gmina Stoszowice oraz Województwo Dolnośląskie deklaruje
wolę współdziałania w roku 2013 przy realizacji zadania „Przebudowa chodnika w m. Stoszowice w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 385”. Inwestorem tego zadania będzie Gmina, która posiada pozwolenie na budowę.
Radny Józef Kordas – zadał pytanie - jeżeli remont chodnika będzie zaczynać się od początku Stoszowic
(prawa strona jadąc w kierunku Srebrnej Góry) czy w związku z powyższym po drugiej stronie przy skarpie
kościelnej będą wykonywane prace.
Marek Janikowski – Wójt Gminy – zdania w tym zakresie są podzielone, poinformował, że Gminy nie stać
na likwidowanie obecnego chodnika, a w to miejsce położenie nowego. Zdaniem Wójta należy kłaść tam
gdzie jest to wymagane (czyli od drogi do drogi). Następnym etapem będzie położenie chodnika koło
Remizy Strażackiej i dalej w kierunku Przedborowej.
Radna Elżbieta Szopian – dodała, że obecna nawierzchnia chodnika jest nie równa, a studzienki
kanalizacyjne się zapadają, czy w ramach tych prac nie można ją poprawić.
Marek Janikowski – Wójt Gminy – zdaje sobie sprawę, że nawierzchnia nie jest idealna, ale można
bezpiecznie chodzić i jeździć wózkami, bo przynajmniej są krawężniki.
Radny Józef Kordas - dodał, że w miejscowości Stoszowice jest chodnik , ale w Budzowie nie ma i w
związku z tym należy tam skupić większą uwagę tym bardziej, że jest tam szkoła.
Marek Janikowski – Wójt Gminy – dodał, że kosztorys o długości 7 km na w/w chodnik opiewa na kwotę
4,5 mln zł. Największe koszty są w miejscowości Budzów, gdzie brak jest chodnika. Do tego należy
wykonać mury oporowe i kanalizację. Dodał, że w Budzowie należy się skupić na odcinkach: od przystanku
do świetlicy i ewentualnie w stronę krzyżówki w kierunku Srebrnej Góry, ze względu na bezpieczeństwo
dzieci powracających ze szkoły.
Radny Henryk Marciniak – zapytał czy istnieje możliwość wykonania chodnika w przypadku braku
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możliwości położenia go z jednej strony drogi po przeciwnej stronie drogi (naprzemiennie, z
uwzględnieniem pasów).
Marek Janikowski – Wójt Gminy poinformował, że dokumentacja przewiduje położenie chodnika po
jednej stronie.
Zdaniem Radnego Henryka Marciniaka w/w sprawę należy potraktować jako priorytet tej Gminy. Jako
radny zdaje sobie sprawę, że środków w budżecie nie wystarcza, ale należy dbać o bezpieczeństwo
mieszkańców Gminy. Dodał, że Srebrna Góra stała się miejscowością turystyczną i coraz więcej przejeżdża
turystów przez inne miejscowości. Zdaniem radnego należy wyhamować inne zadania, a skupić się na
położenie chodników (szczególnie dotyczy to miejscowości Budzów). Również w tej sprawie należy
interweniować do właściciela, którym jest Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Marek Janikowski – Wójt Gminy – poinformował, że w tym roku jest duże zaangażowanie Gminy do
projektu rozwoju obszarów wiejskich. Natomiast w przyszłym roku Gmina nie będzie kontynuować żadnego
programu unijnego. Jedyny projekt to place zabaw w miejscowościach Przedborowej i w Stoszowicach (jest
to kwota nieduża). Dodał, że w przyszłym roku będzie składał wniosek o dofinansowanie i zabezpieczenie
środków w budżecie na kontynuację budowy chodników w Budzowie i w Stoszowicach. Poinformował, że
w tym roku Budzów był zgłoszony do budowy chodników, ale Gmina musiałaby wydatkować 100 tys. zł
środków własnych, których nie było zaplanowanych w budżecie, a w między czasie dodatkowo wyszedł
remont drogi w kierunku szkoły.


Uchwała Nr XXVII/172/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
przez Gminę Stoszowice Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą:
„Przebudowa chodnika w m. Stoszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385” w ramach
„Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich” - została przyjęta 14
głosami „za”, „wstrzymujących się” - 0, „przeciw” - 0.

Ad. 7
Interpelacje i zapytania
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - przedstawiła realizację wniosków z poprzedniej sesji
Rady Gminy, co stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Następnie przedstawiła pisma, które wpłynęły do Rady Gminy:
- pismo Fundacji Kreacje Prezesa Zarządu Pani Dominiki Chmielowskiej w sprawie wsparcia działalności
statutowej mającej na celu wyrównanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie
i prowadzenie zajęć artystyczno – edukacyjnych dofinansowania zajęć ceramicznych.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że w tym roku istnieje możliwość złożenia wniosku
do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o przyznanie środków na działalność
przewidzianą we wniosku. Jeżeli w przyszłym roku zostanie zwiększony budżet dla Gminnej Biblioteki
Publicznej to Gminna Biblioteka będzie miała możliwość wesprzeć pomocą finansową w/w działalność
statutową fundacji.
-pismo Fundacji Integracji Społecznej KAJETAN dotyczące nawiązania współpracy w zakresie
wykonywania zadań na rzecz Gminy Stoszowice. Jednocześnie podjęcie stosownych uchwał w sprawie
dofinansowania powstającego Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w kwocie 54.000/rok.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że Fundacja zatrudniłaby 12 osób korzystających
z Opieki Społecznej, a tym samym dałoby start życiowy dla w/w osób. Wspomniana kwota 54.000/rok jest
na rozpoczęcie działalności, a wspomniane 12 osób będzie mieć stałe zatrudnienie.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna - poinformowała, że w/w pismo zostanie przesłane na
skrzynki e-mailowe, żeby każdy radnych mógł się z nim zapoznać i do sprawy Rada wróci w niedługim
czasie.
Pismo Pani Agnieszki Bieleckiej Przewodniczącej Rady Sołeckiej Srebrnej Góry skierowane do
Wojewody Dolnośląskiego do wiadomości Rady Gminy w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy
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Stoszowice w kwestii naruszenia zasad i trybu sporządzenia planu miejscowego.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że wszystkie procedury, które zostały wskazane
przez Wojewodę zastały zachowane, a zarzuty, które przedstawiła Pani Agnieszka Bielecka są absurdalne.
Dodał, że w dniu 23 kwietnia br. odbędzie się sesja Rady Gminy w sprawie przyjęcia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra.
Radny Józef Kordas - wnioskował o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie
uporządkowania drogi na odcinku od poczty w dół koło Górskiej Perły w miejscowości Srebrna Góra.
Dodał, że osoba, która się wybudowała (obok Górskiej Perły) podniosła pobocze i w trakcie obfitych
opadów deszczu w/w droga jest rozmywana.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że remont tej drogi jest planowany na rok 2015.
Natomiast do tego czasu zostanie odtworzona część rowu, żeby przy ulewach woda mogła spływać nie
niszcząc asfaltu i pobocza.
Radny Hipolit Gawryjołek – zwrócił uwagę że w miejscowości Srebrna Góra przy ulicy Kąpielowej (po
drugiej stronie przedszkola) jest obniżenie drogi, na której zbierają się kałuże. W związku z powyższym
należy założyć tam studzienkę.
Radny Tadeusz Kubicz – poinformował, że w miejscowości Przedborowa przy posesji 10 zrobiła się duża
dziura (koło obwodnicy).
Radna Grażyna Grycaj – zapytała czy w związku z nową „ustawą śmieciową”, która wchodzi od
1 lipca 2013 r. mieszkańcy muszą wypowiadać umowę z obecnym Przedsiębiorstwem.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że Prezes Wodociągów Srebrnogórskich stoi na
stanowisku, że z mocy ustawy z dniem 1 lipca 2013 r. nie ma prawa do wywozu śmieci, jeżeli nie zostanie
wyłoniony w przetargu i w związku z tym nie może wystawiać rachunek za nie wykonaną usługę po
1 lipca 2013 r. (jeżeli właściciel będzie chciał złożyć wypowiedzenie to może to zrobić). Następnie zwrócił
się z prośbą do radnych o informowanie swoich wyborców o obowiązku składania deklaracji. Na chwilę
obecną wpłynęło 2700 deklaracji na 3600 zawartych umów na wywóz nieczystości stałych.
Radna Grażyna Grycaj – zapytała, czy droga gminna w miejscowości Jemna (do góry) ma ograniczenia w
tonażu. Dodała, że ciężki sprzęt z przyczepami wywozi drzewo z lasu, tym samym niszcząc drogę.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że ograniczenie jest od 10 do 12 ton. Dodał, że
będzie interweniował w tej sprawie do Nadleśnictwa. Postawienie znaku z ograniczeniem tonażu nie daje
żadnego rezultatu (podobna sytuacja jest w miejscowości Srebrna Góra).
Przewodniczący Wniosków i Uchwał Pan Henryk Marciniak – wnioskował o wystosowanie odpowiedzi
przez Przewodniczącą Rady Gminy w sprawie petycji dotyczącej budowy chodnika w Budzowie
skierowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Przedborowej.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że w ramach programu przebudowa chodników i
Dróg Wojewódzkich Gmina Stoszowice zgłosi na rok 2014 zadanie pod nazwą przebudowa I Etapu chodnika
w Budzowie.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani
zakończenie XXVII sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporz. J.B.
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