PROTOKÓŁ NR XXXVII/2014
Z SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
z dnia 9 kwiecień 2014 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stoszowice
GODZINA ROZPOCZĘCIA – 15:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 17:20

Radni nieobecni:
1. Kordas Józef
2. Ferdynand Nosal
Lista obecności radnych oraz sołtysów stanowi odpowiedni załącznik nr 1 oraz 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1
Przewodnicząca Rady – Teresa Tęsna otworzyła XXXVII sesję Rady Gminy Stoszowice. Powitała
radnych, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję. Oświadczyła, że zgodnie z listą obecności
w posiedzeniu uczestniczy 13 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:
a) Kubicz Tadeusz
b) Maciejewska Halina
c) Henryk Marciniak
W/w skład Komisji został przyjęty 13 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 13 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących
się”; 0 głosów „przeciw” i przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Stoszowice.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Stoszowice.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoszowice w 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.
11. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/192/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.
w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Stoszowice
Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika
w miejscowościach Stoszowice-Budzów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385” w ramach
„Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich”.
13. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
14. Wolne wnioski i interpelacje.
15. Zakończenie sesji.

Ad.4
Przystąpiono do głosowania dotyczącego przyjęcia protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy z dnia
11 lutego 2014 r. Protokół Nr XXXVI/2014 – został przyjęty 13 głosami „za”, „wstrzymującymi się” 0,
„przeciw” 0.

Ad. 5
Marek Janikowski Wójt Gminy – przedstawił sprawozdanie od ostatniej sesji.
- 26-03-2014 r. ogłoszono przetarg na kolejny etap wykonania prac zabezpieczających e ramach remontu
i rewaloryzacji Wiaduktu Srebrnogórskiego otwarcie ofert odbędzie się 11-04-2014 r.;
- zlecono opracowanie projektu przebudowy i adaptacji budynku po byłej szkole podstawowej
w Stoszowicach;
- w dniu 24-03-2014 r. podpisano umowę z wykonawcą na budowę placu zabaw w miejscowości
Przedborowa i Stoszowice. Najkorzystniejszą ofertę z kwotą 424.894,33 zł brutto złożyła firma Novum.
- w miesiącu kwietniu zostanie ogłoszony przetarg na budowę placu zabaw w Srebrnej Górze;
- przygotowano dokumentację wykonania nawierzchni drogi transportu rolnego w Budzowie nr dz. 751,
wartość inwestycji wynosi 80 000,00 zł;
- za pośrednictwem Partnerstwa Sowiogórskiego został złożony wniosek do Marszałka Województwa
Dolnośląskiego na modernizację elewacji świetlicy wiejskiej w Lutomierzu, wraz z dociepleniem stropu i
wymianą wkładu kominowego, wartość całości zadania to 25.525,00 zł;

- w miesiącu kwietniu wykonano remont dachu na budynku GOK w Srebrnej Górze.
- w dniu 02-04-2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia
konkursu na projekt herbu, flagi i bajeru Gminy Stoszowice, spośród 10 prac spełniających wymagania
formalne komisja wyłoniła 3, które zostaną poddane opinii mieszkańców;
- podpisano

porozumienie z Dolnośląską Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu na remont chodnika

Stoszowice – Budzów.
- złożono wniosek o dofinansowanie wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborowej.

Ad. 6
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna przedstawiła:



Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2014.

Pani Katarzyna Cichoń Skarbnik Gminy – poinformowała, że dokonywane zmiany w planie dochodów,
wydatków, przychodów, rozchodów wynikają:
1) z wprowadzenia do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków środków przekazanych na realizację
projektu "Szansa na sukces", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 86.079.50 zł,
2) z pisma Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przedborowej z dnia 17.02.2014 r. zwiększeniu dochodów
i wydatków w planie finansowym wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku o kwotę 367.00 zł,
3) z przeznaczenia środków w wysokości 29.000,00 zł na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy,
4) z wprowadzenie do planu wydatków środków w kwocie 320.000,00 zł, przeznaczonych na zakup
samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
5) ze zwiększenia w planie wydatków środków w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na Remont
budynku, w którym realizuje zadania Gminna Biblioteka Publiczna,
6) ze zmniejszenia wydatków o kwotę 24,000,00 zł przeznaczonych na remont budynku w Srebrnej Górze,
w którym realizuje zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Niepubliczne Przedszkole "Kajtek",
7) ze zwiększenia wydatków o kwotę 54.569,00 zł związanych z zakupem usług przez Gminę Stoszowice,
w związku z zapłatą należności podmiotowi zajmującemu się sprawami związanymi ze zwrotem podatku
VAT za lata 2009-2013,
8) z pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06.03.2014 r. o przyznaniu dotacji celowej w kwocie
207.771,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
9) z pisma Ministra Finansów z dnia 13.02.2014 r. o zwiększeniu subwencji dla gminy na 2014 rok o kwotę
13.798,00 zł,
10) z konieczności zwiększenia dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 92.000,00 zł,
11) z pisma Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Budzowie z dnia 31.03.2014 r. o zwiększeniu dochodów
i wydatków w planie finansowym wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku o kwotę 1.782,00 zł,
12) z pisma Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 17.02.2014 r. o przyznaniu dotacji wysokości
200.000,00 zła na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
13) z konieczności zabezpieczenia środków w wysokości 48.000,00 zł na wydatki związane z aportem części
instalacji wodno-kanalizacyjnych do spółki "Wodociągi Srebrnogórskie",

14) ze zmniejszeniem wydatków o kwotę 32.000 zł na remont dróg transportu rolnego w związku
z rezygnacją z przebudowy drogi transportu rolnego w Stoszowicach na działce nr 230, a realizacją
przebudowy drogi transportu rolnego w Budzowie na działce nr 751,
15) z bieżącej zmiany planu dochodów i wydatków.
Radna Elżbieta Szopian – prosiła o wyjaśnienie pkt 4 wydatków w kwocie 320.000,00 zł na zakup
samochodu strażackiego.
Pani Katarzyna Cichoń – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że Gmina może ubiegać się o dofinansowanie na
zakup samochodu strażackiego pod warunkiem zabezpieczenia całej kwoty w planie wydatków
z przeznaczeniem na ten cel.
Radna Elżbieta Szopian – zapytała o pkt 7 dotyczący zwiększenia wydatków o kwotę 54.569,00 zł.
Pani Katarzyna Cichoń – Skarbnik Gminy – poinformowała, że jest to zabezpieczenie środków dla firmy
zajmującej się sprawami związanymi ze zwrotem podatku VAT za lata 2009-2013. Dodała, że w/w firma
pobiera opłatę w wysokości 13% od kwoty, która zostanie przekazana Gminie.
Radna Elżbieta Szopian – zapytała, czy Urząd Skarbowy płaci zwrot podatku z odsetkami ?
Pani Katarzyna Cichoń – Skarbnik Gminy – zaprzeczyła, ponieważ są to korekty składane z lat
ubiegłych. Natomiast kwota 60 tyś. zł jest kwotą z bieżących wydatków, które Gmina ponosi na swoją
działalność (i nie ujętego jeszcze tego VAT-u). Dodała, że wcześniej informowała Radnych o tym, że
odzyskany VAT pozostanie jako wolne środki na spłatę kredytów.
Radna Elżbieta Skopian - stwierdziła, że jest to duża kwota dla firmy obsługującej.
Zdaniem Pani Katarzyna Cichoń – Skarbnik Gminy - jest to mała kwota, w porównaniu z pozyskanymi
środkami dla Gminy. Wykazane środki w budżecie są zabezpieczeniem. W przypadku gdy odzyskana
zostanie mniejsza kwota, automatycznie zostanie skorygowane wynagrodzenie dla firmy zajmującej się
odzyskaniem VAT-u.
Marek Janikowski Wójt Gminy – poinformował, że dzięki rozliczeniem VAT-u Gmina funkcjonuje taniej.
Pokazano, jak rozliczać VAT z bieżących wydatków: prądu, oleju opałowego, zakupu tonerów itp. Dodał, że
w ciągu roku są to duże kwoty.
Radna Elżbieta Szopian - zapytała o pkt 14 dotyczący zmniejszenia wydatków o kwotę 32.000,00 zł na
remont transportu rolnego
Pan Marek Janikowski Wójt Gminy - poinformował, że Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu
Województwa Dolnośląskiego na dwie drogi tj. - na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej
w Stoszowicach (droga prowadząca na cmentarz) oraz przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
Budzowie (droga prowadząca do Leszczynówki).
1) Uchwała Nr XXXVII/230/2014 z dnia 09.04.2014 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014 –
została przyjęta 13 głosami za, wstrzymującymi się głosami "0", przeciw "0" głosów.
Ad. 7
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna przedstawiła:



Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Stoszowic.

2) Uchwała Nr XXXVII/231/2014 z dnia 09.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice -

została przyjęta 13 głosami za,

wstrzymującymi się głosami "0", przeciw "0" głosów.
Ad. 8
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna przedstawiła:



Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoszowice w 2014 roku.

Pan Marek Janikowski – Wójt Gminy – poinformował, że zgodnie z przepisami do kompetencji Rady
Gminy należy uchwalenie rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt . W/w program obejmuje:
- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
- opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
- odławianie bezdomnych zwierząt;
- obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
- poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
- usypianie ślepych miotów;
- wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt
3) Uchwała Nr XXXVII/232/2014 z dnia 09.04.2014 r. - w sprawie przyjęcia programu nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stoszowice
w 2014 roku - została przyjęta 13 głosami za, wstrzymującymi się głosami "0", przeciw "0"
głosów.
Ad. 9
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna przedstawiła:



Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody.

Pan Marek Janikowski - Wójt Gminy – wyjaśnił, że uchwała dotyczy obumarłego drzewa naprzeciwko
restauracji „Koniuszy” w Srebrnej Górze, które stwarza zagrożenie dla przejeżdżających samochodów.
Dodał, że projekt został uzgodniony z regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
4) Uchwała Nr XXXVII/233/2014 z dnia 09.04.2014 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody została przyjęta 12 głosami za, 1 głosem wstrzymującymi się, "0" głosów przeciw.
Ad.10
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna przedstawiła:



Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy.

Pan Marek Janikowski -Wójt Gminy - poinformował, że jest to część działki położonej w miejscowości
Srebrna Góra o pow. 1,00 ha stanowiącej własność Gminy, z przeznaczeniem na prowadzenie działań
edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach skansenu Wioska Indiańska.
5) Uchwała Nr XXXVII/234/2014 z dnia 09.04.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy-została przyjęta 13 głosami za,
wstrzymującymi się głosami "0", przeciw "0" głosów.
Ad.11
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna przedstawiła:



Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/192/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r.
w sprawie poboru inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pan Marek Janikowski -Wójt Gminy - poinformował, że została zatrudniona nowa osoba, która będzie
prowadziła całość spraw dotyczących odpadów komunalnych i będzie współpracować z referatem
planowania i finansów przy zbieraniu opłat za podatek od nieruchomości oraz podatek za śmieci.
6) Uchwała Nr XXXVII/235/2014 z dnia 09.04.2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/192/2013
z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie poboru inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - została przyjęta 13
głosami za, wstrzymującymi się głosami "0", przeciw "0" głosów.
Ad.12
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna przedstawiła:



Projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielania pomocy rzeczowej przez Gminę Stoszowice
Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą „Budowa chodnika w
miejscowościach Stoszowice - Budzów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385” w ramach
„Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich”.

Radny Henryk Marciniak – zapytał o lokalizację planowanego chodnika.
Pan Marek Janikowski -Wójt Gminy – poinformował, że będzie robione to od miejsca, w którym zostało
skończono tj.: od skrzyżowania w kierunku Bielawy, następnie od świetlicy wiejskiej w Budzowie do
przystanku, który jest za drogą do szkoły. Zdaniem Wójta jest to niebezpieczny wąski odcinek, który
poprawi bezpieczeństwo poruszających się tam dzieci.
Radna Elżbieta Szopian – zwróciła uwagę, że przy posesji Pani Budkowej zrobiono wysoki chodnik,
który utrudnia wejście do domu.
Radny Henryk Marciniak – zapytał czy będzie możliwość obniżenia chodnika przy kościele w Budzowie
w celu parkowania samochodów.
Pan Marek Janikowski -Wójt Gminy – poinformował, że niemożliwe jest obniżenie chodnika w tym
miejscu ponieważ będzie to łamanie prawa drogowego. Dodał, że

najlepszym i najbezpieczniejszym

rozwiązaniem jest wygospodarowanie placu przy byłym komisariacie w Budzowie.
7) Uchwała Nr XXXVII/236/2014 z dnia 09.04.2014 r w sprawie udzielania pomocy rzeczowej przez
Gminę Stoszowice Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą „Budowa
chodnika w miejscowościach Stoszowice-Budzów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385” w ramach
„Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich” została przyjęta 13
głosami za, wstrzymującymi się głosami "0", przeciw "0" głosów.

Ad. 13 - 15
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna przedstawiła:
1. Pismo Starostwa Powiatowego w sprawie partycypacji w kosztach zakupu sprężarki do ładowania butli
powietrznych stosowanych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, wykorzystanych przez strażaków PSP i
OSP podczas akcji ratowniczej.
Wójt Gminy Pan Marek Janikowski - poinformował, że Gmina przekaże kwotę w/w wysokości 500 zł .
Na przyszłą sesję zostanie przygotowany projekt uchwały budżetowej w której będzie zapis - "dotacja dla
PSP".
2.Pismo rolników wsi Stoszowice dotyczące wniosku o poprawę nawierzchni drogi gminnej, w kierunku
byłego wysypiska śmieci w miejscowości Stoszowice.
Marek Janikowski Wójt Gminy Stoszowice – poinformował, że w budżecie Gminy na rok 2014
zaplanowano przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Stoszowicach (droga
prowadząca na cmentarz) oraz przebudowę drogi do gruntów rolnych w Budzowie (droga prowadząca do
Leszczynówki).

Remont drogi dojazdowej do składowiska odpadów w Stoszowicach może być ujęty

w planie na rok 2015 łącznie ze złożeniem wniosku o dofinansowanie tego zadania. W ramach posiadanych
środków w budżecie zostanie wykonana ścinka pobocza. Jeżeli rolnicy będą zainteresowani wspólną
realizacją w/w zadania to Gmina jest w stanie dowieźć materiał na uzupełnienie ubytków. Jeżeli chodzi o
utrzymanie dróg transportu rolnego to w tym roku jest przeznaczone 200 tyś. zł na poważniejsze naprawy i
ok. 80 tyś. zł na remonty cząstkowe dróg. W pierwszej kolejności realizowane będą małe odcinki dróg
między domami (jest około 11 podań). Dodał, że jest zgoda na uzyskanie po zniżkowej cenie 1000 ton
materiału i będzie on rozwożony na 11 dróg. W dniu dzisiejszym zostało podpisane zarządzenie o sprzedaży
terenu byłego wysypiska (wg wyceny to kwota ponad 700 tyś. zł.) Jeżeli wysypisko zostanie sprzedane to
10% ze sprzedaży zostanie przeznaczone na remont tego odcinka. Gmina opracowuje dokumentację na
rekultywację. Zmiana będzie dotyczyć wyrównania i uporządkowania terenu. Na w/w wysypisko zostanie
nawieziona duża ilość ziemi, następnie zostaną założone studnie odgradzające, piezometry, a w następnej
kolejności zostanie założony monitoring składowiska. Jeżeli w/w teren zostanie sprzedany to obowiązki
przejdą na nowego właściciela.
Sołtys miejscowości Różana Mieczysław Zięba – wnioskował o dowóz kruszywa, które miało być
przywiezione w miesiącu lipcu przez Wodociągi Srebrnogórskie.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – poinformowała, że do komisji budżetowej wpłynęły 2
wnioski dotyczące dofinansowania parafii w Przedborowej i w Budzowie. W związku z powyższym
zwróciła się do Przewodniczącego Komisji Budżetowej o zwołanie posiedzenia i podjęcie stosownej decyzji.
Następnie przypomniała radnym o składaniu oświadczeń majątkowych oraz poinformowała, że wpłynęła
skarga na dyrektora szkoły podstawowej w Budzowie z filią w Przeborowej od byłych pracownic nie
będących nauczycielami, iż nie otrzymały dofinansowania z Funduszu Świadczeń Socjalnych i zapomogi
na leczenie. W tej sprawie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, gdzie podjęto decyzję o
zorganizowaniu przez Przewodniczącą Rady Gminy spotkania z osobami, które złożyły skargę. Z pisma,
które przedstawiła Pani dyrektor Pachnicz w odpowiedzi na skargę wynikało, że w/w osoby nie uzupełniły

dokumentów świadczących o tym, że w momencie przejścia na emeryturę ostatnim pracodawcom była
placówka oświatowa z terenu Gminy Stoszowice dlatego też odpowiedź na wniosek złożony do komisji
socjalnej była negatywna. Na w/w spotkaniu skarżące zostały poproszone o uzupełnieniu braków
formalnych, aby w następnej kolejności zwrócić się do Komisji decydującej o przyznaniu świadczenia
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w celu przyznania zapomogi.
W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna – przedstawiła realizację
wniosków z poprzedniej sesji Rady Gminy - co stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Komisji Wniosków i Uchwała Pan Henryk Marciniak przedstawił wnioski, które
wpłynęły na dzisiejszej sesji Rady Gminy:
1) Wniosek Radnej Elżbiety Szopian - dotyczący uporządkowania terenu przy byłej szkole podstawowej w
Stoszowicach, na którym wymieniano jesienią słup, gdzie pozostawiono zwały ziemi oraz płyty chodnikowe,
do chwili obecnej w/w teren nie został uprzątnięty.
2) Wniosek Anny Gołdyn – sołtysa miejscowości Przedborowa - dotyczący wystosowania pisma do
Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich o naprawę nawierzchni drogi przebiegającej przez
miejscowość Przedborowa (największe dziury są obok posesji sołtysa).
Pan Marek Janikowski Wójt Gminy – poinformował Radnych, że 16 kwietnia br. dzieci z Publicznego
Gimnazjum w Budzowie będą występować w Dreźnie na dużej arenie, pośród 14 szkół Niemieckich. Wójt
poprosił Radnych oraz sołtysów o liczny udział w/w występie. Wyjazd rano, a powrót późnym wieczorem.
Radna Elżbieta Skopian - poinformowała, że 3 czerwca br. miejscowość Stoszowice odwiedzą Niemcy i
zwróciła się z prośbą o zaproszenie na w/w spotkanie "Honorowego Obywatela" Josefa Engela.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Tęsna ogłosiła
zakończenie XXXVII sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporz. J.B.

