PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA SESJI
RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 26 CZERWCA 2013 ROKU
GODZINA ROZPOCZĘCIA – 14:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 15:30
Radni nieobecni:
1. Grażyna Grycaj
2. Józef Kordas
3. Henryk Marciniak
4. Wiesław Płonka
5. Elżbieta Szopian
Lista obecności radnych oraz sołtysów stanowi odpowiednio załącznik nr 1, 2 do niniejszego protokołu.
Ad. 1
Przewodnicząca Rady – Teresa Tęsna otworzyła XXX sesję Rady Gminy Stoszowice. Powitała radnych.
Oświadczyła, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 10 radnych, co wobec ustawowego
składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Ad.2
Realizując kolejny punkt posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna zaproponowała
następujące osoby do składu Komisji Wniosków i Uchwał:
1. Sekuła Józef
2. Świętoń Dominik
3. Urbański Janusz
W/w skład Komisji został przyjęty 10 głosami „za”.
Ad.3
Nawiązując do projektu porządku obrad (załącznik Nr 3), przekazanego wszystkim radnym
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – zapytała czy są do niego uwagi.
Poddany pod głosowanie porządek obrad - został przyjęty 10 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących
się”; 0 głosów „przeciw” i przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
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Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
Przedstawienie i przyjecie proponowanego porządku obrad.
Przyjecie protokołu z ostatniej sesji.
Sprawozdanie Wójta Gminy Stoszowice.
Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za
2012 r.
Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice o wykonaniu budżetu Gminy
Stoszowice za 2012 r. i wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Stoszowice.
Zapoznanie się z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2012 r.
Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2012 .

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2012 rok.
13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli.
14. Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono określone
stanowiska w placówkach oświatowych na terenie Gminy Stoszowice.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Stoszowice.
18. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Odpowiedzi na wolne wnioski.
21. Zakończenie sesji.
Ad. 4
Przystąpiono do głosowania dotyczącego przyjęcia protokołu z XXIX/2013 sesji Rady Gminy odbytej w
dniu 03 czerwca 2013 r.
Protokół Nr XXIX/2013 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 03 czerwca 2013 r. - został przyjęty 10
głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”; 0 głosów „przeciw”.
Ad. 5
Marek Janikowski Wójt Gminy – przedstawił sprawozdanie z działalności od ostatniej sesji:
 10.06. 2013 r. podpisano umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na udzielenie
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zadanie Wiadukt
Żdanowski, prace zabezpieczające, remont i rewaloryzacja – kontynuacja prac. W dniu 25-06-2013 r.
przekazano wykonawcy plac budowy.
 W dniu 18.06.2013 r. w Twierdzy Srebrna Góra odbyło się spotkanie podsumowujące projekt
„Uczenie się przez całe życie” - Comenius Regio.
 22.06.2013 r. w Srebrnej Górze rozpoczęły się spotkania z międzynarodowymi artystami cyrku
Kejos oraz warsztaty cyrkowe dla młodzieży i dorosłych, spotkania potrwają do 10 lipca 2013 r.
 W dniu 27.06.2013 r. w kopule wieży „Aniołka” w Srebrnej Górze umieszczona zostanie kapsuła
czasu, w której znajdzie się list do następnych pokoleń. List i inne przedmioty zostały przekazane
podczas uroczystego apelu przez młodzież ze Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w
Przedborowej. Celem akcji jest przekazanie przyszłym pokoleniom jak żyliśmy i jacy byliśmy.
 W miesiącu lipcu 2013 r. odpady komunalne będą odbierane przez Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z
o. o, nie dłużej niż do czasu rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Odpady komunalne będą
odbierane zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. Osoby, które zadeklarowały segregację
odpadów będą dostarczone worki. Punkt selektywny zbiórki odpadów komunalnych zostanie
uruchomiony w miesiącu sierpniu 2013 r.
Następnie Pan Marek Janikowski Wójt Gminy przedstawił informację związaną z zimowym utrzymaniem
dróg. Na chwilę obecną koszt to: 3300,69 zł z czego połowę w/w kwoty otrzymały firmy zewnętrzne, a
drugą połowę Wodociągi Srebrnogórskie.
Ad. 6
Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – poinformowała, że na posiedzeniu połączonych
komisji sprawozdanie budżetu zostało szczegółowo omówione przez uczestniczących w nim Radnych.
Skarbnik Gminy Pan Artur Michałuszek – poinformował, że budżet Gminy za 2012 rok został przyjęty w
dniu 30 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr XIX/80/2011 Rady Gminy Stoszowice w sprawie budżetu gminy
Stoszowice na 2012 r. Korygowany był 20 razy Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy Stoszowice.
W wyniku wprowadzenia zmian podstawowe wielkości kształtowały się w następujący sposób:
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Plan pierwotny

Plan ostateczny

Wykonanie

Planowane dochody (zł)

15 590 368,00

16 324 543,23

16 053 625,68

Planowane wydatki (zł)

15 890 405,00

17 329 297,23

15 977 986,95

-300 037,00

-1 004 754,00

75 638,73

Planowane przychody ( zł)

1 311 559,00

2 016 279,00

1 083 195,00

Planowane rozchody (zł)

1 011 522,00

1 011 522,00

1 011 521,60

Planowany deficyt/nadwyżka (zł)

Przychody w 2012 kształtowały się na poziomie 1 083 195,00 zł (plan: 2 016 279,00 zł) w tym:
 274.305 zł zaciągnięty kredyt w 2012 r. (plan 1.207.386 zł),
 808.890 zł wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki
samorządu terytorialnego,
Rozchody wyniosły : 1.011.521, 60 zł (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów).
Dochody
W stosunku do wielkości przyjętych w uchwale Nr XIV/80/2011 Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 grudnia
2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stoszowice na 2012 r. plan i wykonanie dochodów
kształtował się następująco:
Plan

Wykonanie

%

Dochody Bieżące

14 552 974,00

14 542 478,38

99,93%

Łącznie dochody majątkowe

1 037 394,00

1 511 147,30

145,6%

Razem

15 590 368,00

16 053 625,68

102,97%

Wydatki
Plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2012 r. kształtowały się następująco:
Plan na dzień
Wykonanie na
Procentowe
31.12.2012
dzień 31.12.2012 wykonanie
Wydatki (zł)

17 329 297,23

15 977 986,95

92,20

Wydatki majątkowe (zł)

4 326 246,00

3 792 864,05

87,67

Wydatki bieżące (zł)

13 003 051,23

12 185 122,90

93,71

Pan Marek Janikowski - Wójt Gminy – poinformował, że zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych
skonstruowanie budżetu w roku 2013 zależy od realizacji wykonania budżetu za lata 2012 r., 2011 r. i 2010r.
Dodał, że rok 2012 był trudnym rokiem dla budżetu Gminy Stoszowice.
Pan Artur Michałuszek – Skarbnik Gminy – dodał, że dużym ryzykiem w obecnym roku i w latach
poprzednich są nieprzewidywalne wielkości wskaźników z dochodów ze sprzedaży majątku gminnego.
Ad.7
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – zapytała Radnych wyrażają zgodę na odczytanie
konkluzji protokołu komisji rewizyjnej, z uwagi na to, że wszyscy Radni zostali zapoznani z wnioskiem
komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy i opinią o wykonaniu budżetu Gminy
Stoszowice za 2012 r. Radni wypowiedzieli się w sposób jednoznaczny o nieodczytywaniu w całości
opinii Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady Gminy - dodała, że wniosek wraz z opinią przyjęto w głosowaniu jawnym, w
którym brało udział 5 członków Komisji Rewizyjnej przy 100% składzie głosujących 5 głosami ”za”, 0
głosów „przeciw”; 0 głosów „wstrzymujących się”.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – poinformowała, że całość materiału dotycząca
informacji Komisji Rewizyjnej, łącznie z opinią o wykonaniu budżetu Gminy Stoszowice za 2012 r.
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i wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, stanowić będzie załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Ad.8
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – odczytała uchwałę nr IV/145/2013 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 czerwca w sprawie opinii o wnioski
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Stoszowice za 2012 r., która jest pozytywna i stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad.9
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – odczytała uchwałę nr IV/105/2013 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Stoszowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 roku, która jest
pozytywna i stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad.10-11-12
Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.
Przewodnicząca Rady Gminy - poinformowała, że obszerna dyskusja w tym temacie odbyła się na
wspólnym posiedzeniu komisji.
Wobec braku uwag i głosów Pani Teresa Tęsna Przewodnicząca Rady Gminy- przedstawiła:
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2012 r.
1. Uchwała NR XXX/183/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za rok 2012 r. została przyjęta 10 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”; 0 głosów „przeciw”.


Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2012 rok.
2. Uchwała NR XXX/184/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok - została przyjęta 10 głosami „za”; 0 głosów
„wstrzymujących się”; 0 głosów „przeciw”.



Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – pogratulowała Panu Wójtowi z tytułu udzielonego
absolutorium przez Radę Gminy Stoszowice.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – podziękował wszystkim, którzy wspólnie z nim zapracowali na tak
wysoką ocenę. Obiecał, że w przyszłym roku dołoży wszelkich starań, żeby bez cienia wątpliwości Radni
mogli podjąć taką samą decyzję.
Ad.13
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
3. Uchwała Nr XXX/185/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości została przyjęta 10 głosami „za”; 0 głosów „wstrzymujących się”; 0 głosów, „przeciw”.



Ad. 14
Projekt uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Uchwała Nr XXX/186/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- została przyjęta 10 głosami „za”; 0 głosów „wstrzymujących się”; 0 głosów, „przeciw”.



Ad. 15
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Projekt uchwały w sprawie rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono określone
stanowiska w placówkach oświatowych na terenie Gminy Stoszowice.
Sekretarz Gminy Pani Magdalena Tęsna Pitner – poinformowała, że od związków zawodowych wpłynęły
dwie pozytywne opinie w zakresie przedmiotowej uchwały.
5. Uchwała Nr XXX/187/2013 w sprawie rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono określone
stanowiska w placówkach oświatowych na terenie Gminy Stoszowice - została przyjęta 10 głosami
„za”; 0 głosów „wstrzymujących się”; 0 głosów, „przeciw”.


Ad.16
Posiedzenie opuścił Radny Pan Tadeusz Kubicz - 9 obecnych radnych.
 Projekt Uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013.
Skarbnik Gminy Pan Artur Michałuszek – poinformował, że zmiany w planie dochodów, wydatków
wynikają z następujących zdarzeń:
1) Pisma Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Budzowie w sprawie zmiany budżetu.
2) Pisma Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach w sprawie zmiany budżetu.
3) Otrzymanej dotacji celowej w wysokości 9.600 zł z przeznaczeniem na inwentaryzację azbestu na
terenie Gminy Stoszowice.
6. Uchwała Nr XXX/188/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2013
- została przyjęta 9 głosami „za”; 0 głosów „wstrzymujących się”; 0 głosów „przeciw”.

Ad 17
Projekt Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Stoszowice.
7. Uchwała Nr XXX/189/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice - została przyjęta 9 głosami „za”, 0 głosów
„wstrzymujących się”, 0 głosów „przeciw”.


Ad.18
Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
Posiedzenie opuściło 2 radnych : Pani Halina Maciejewska, Pan Józef Sekuła – od tego momentu
obecnych jest 7 radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła:
1) Przewodnicząca Rady Gminy - przedstawiła pismo Pani Zofii Krężołek- Kowalska oraz mieszkańców
Srebrnej Góry w sprawie uhonorowania dr hab. Tomasza Krzysztofa Przerwy tytułem Honorowego
Obywatela Gminy Stoszowice w uznaniu jego szczególnych zasług w dziele badania i popularyzacji wiedzy
na temat historii Srebrnej Góry.
Pani Magdalena Tęsna – Pitner – Sekretarz Gminy – poinformowała, że akt nadania Honorowego
Obywatela powinien zostać wręczony w trakcie uroczystości dożynkowych.
2) Pismo dotyczące petycji Uczniów klas IV - VI Zespołu Szkół Publicznych w Grodziszczu w sprawie
modernizacji przystanków autobusowych we wsiach: Rudnica, Jemna, Lutomierz.
3) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach w 2012 roku. Przewodnicząca
Rady Gminy - poinformowała, że każdy radny w/w sprawozdanie otrzymał na e-maila. co stanowi
załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. Dodała, że jeżeli radni będą mieli pytania do Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej to należy poinformować biuro rady i na następną sesję Rady Gminy zostaną
one udzielone przez Kierownika OPS.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła realizację wniosków z poprzedniego posiedzenia
sesji Rady Gminy, co stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. 19-20
Wolne Wnioski i informacje oraz odpowiedzi na wolne wnioski.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski odniósł się wniosków złożonych na poprzedniej sesji dotyczących
drogi Gminnej w Mikołajowie i Powiatowej w Przedborowej:
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1) Usunięcie ubytków w nawierzchni drogi Powiatowej w Przedborowej - problem powinien być
rozwiązany w najbliższym czasie.
2. Zgodnie z porozumieniem zadania dotyczące utrzymania dróg Gminnych zostały przekazane spółce
Wodociągi Srebrnogórskie. W pierwszej kolejności zostaną wykonane remonty dróg zgłoszone na wiosnę
br. Naprawa nawierzchni drogi gminnej w Mikołajowie oraz naprawa przepustu na drodze jest rozpatrywana
przez Spółkę Wodociągi Srebrnogórskie. Priorytetową sprawą jest remont drogi dojazdowej do Szkoły w
Budzowie.
Odnowa wsi Przedborowa i Stoszowice: Wniosek, który został złożony na odnowę wsi Przedborowa i
Stoszowice winien być rozpatrzony w przeciągu 2-3 miesięcy z pozytywnym skutkiem. Zostanie zawarta
umowa na dofinansowanie projektu, a wszelkie formalności zakończą się w okresie zimowym. Wiosną
2014r. rozpoczną się prace przy remoncie świetlicy wiejskiej w Przedborowej oraz po byłej szkole w
Stoszowicach. Poczyniono kroki mające na celu wybudowanie boiska obok szkoły w Stoszowicach
(przykład z Budzowa czy też w Przedborowej).
Małe Granty: Miesiąc sierpień będzie miesiącem, w którym rozpocznie się nabór do "małych grantów"
czyli możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert z zakresu kultury w trybie pozakonkursowym.
Gminna powinna otrzymać kwotę opiewającą na 50 tysięcy złotych potrzebną do realizacji wniosku, celem
którego będzie budowa placu zabaw w Srebrnej Górze. Pieniądze pozyskane z projektu zostaną przekazane
na odnowę wsi oraz na stworzenie małego parku rozrywki w pospolicie nazywanym „trójkącie”. Nie można
pominąć faktu, że Srebrna Góra jest wsią turystyczną często odwiedzaną, co niejednokrotnie potwierdzają
statystyki, dlatego winno się wybudować tam park, który w dużym stopniu poprawi atrakcyjność
miejscowości. Miejscem, które tak bardzo skupia uwagę turystów są niewątpliwie Forty Srebrnogórskie.
Fakty są takie, że ponad 50% sprzedaży biletów dotyczy dzieci, którym pomysł parku rozrywki na pewno
przypadłby do gustu. Dlatego one same stworzyły sobie wizję tego miejsca.
Radny Janusz Urbański – poruszył problem zarastającej rzeki w miejscowości Grodziszcze. Przy
intensywnych opadach może wystąpić ryzyko podtopienia ponieważ koryto staje się węższe. Należałoby
wyczyścić ujście, w celu uniknięcia niepotrzebnych problemów.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski - poinformował, że w/w sprawą zajmuje się Dolnośląski Zarząd
Melioracji Wodnej, który podlega pod Urząd Marszałkowski. Gmina formalnie nie ma prawa do
sponsorowania tej inwestycji. Problem pojawia się jednak, ponieważ organ, który powinien się tym
zajmować, nie rozwiązuje istniejącego problemu. W tym temacie zostaną wysłane odpowiednie pisma do
zarządcy terenu.
Pan Mieczysław Zięba – Sołtys miejscowości Różana – zapytał kto wygrał przetarg na wywóz odpadów
komunalnych.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski - na dzień dzisiejszy przetarg nie został rozstrzygnięty. Przez okres
jednego miesiąca podpisano umowę z Wodociągami Srebrnogórskimi na wywóz odpadów komunalnych.
Miesiąc styczeń (przyszłego roku) będzie decydującym miesiącem jeżeli chodzi o opłaty za wywóz
odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych. Dodał, że obwiązująca cena za śmieci może
wzrosnąć (szczególnie dotyczyć to będzie śmieci niesegregowanych). Będzie to zależało od ogłoszenia
drugiego przetargu.
Radny Tadeusz Kowalczyk - zapytał o termin opłat za wywóz odpadów komunalnych.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy opłatę należy
uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca. Mieszkańcy mają obowiązek wystawienia swoich śmieci
bezpośrednio przy posesji w miejscu ogólnie dostępnym.
Pan Janusz Cendrowicz - mieszkaniec Grodziszcza – zapytał na jakiej zasadzie będzie odbywał się
wywóz większych kubłów z odpadami.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – w tym celu będzie zaangażowany większy pojazd mogący
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pomieścić większe zbiorniki na odpady.
Pan Janusz Cendrowicz – zapytał, kiedy nastąpi remont drogi powiatowej w Grodziszczu.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski – poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych trzy tygodnie temu
poczynił odpowiednie środki w celu rozpoczęcia remontu. Natomiast ostateczny termin zakończenia prac
nie jest znany.
Pan Janusz Cendrowicz - mieszkaniec Grodziszcza –zapytał, czy jest potrzebne pozwolenie na budowę
chodnika przy szkole w Grodziszczu.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski - poinformował, że samo pozwolenie to za mało. W tym celu należy
zgłosić się do Zarządu Dróg Powiatowych do Pana Artura Rudnickiego, który udzieli odpowiedzi na
nurtujące pytania.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna ogłosiła
zakończenie XXX sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporz. J.B.
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