PROTOKÓŁ NR XIV/2016
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 30.03.2016 r.
PRZEPROWADZONEJ W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU GMINY STOSZOWICE
GODZINA ROZPOCZĘCIA – 15:00
GODZINA ZAKOŃCZENIA – 17:30
Radni obecni na posiedzeniu:
1. Cmniel Joanna
2. Cwanek Ewelina
3. Kowalczyk Tadeusz
4. Kordas Józef
5. Krzeszowiec Tomasz
6. Miechurska Violetta
7. Pilik Zdzisław
8. Semczuk Tadeusz
9. Solińska Monika
10. Spychalska Jolanta
11. Tanona Aleksandra
12. Wild Dorota
Radni nieobecni:
1. Cendrowicz Janusz
2. Kubicz Tadeusz
3. Wronkowska Anna
Lista obecności radnych oraz sołtysów stanowi odpowiednio załącznik nr 1, 2 do niniejszego protokołu.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Wójt Gminy - Paweł Gancarz,
Sekretarz Gminy - Magdalena Tęsna – Pitner,
Skarbnik Gminy - Katarzyna Cichoń,
Kierownik Referatu Rozwoju - Sławomir Krawczyk,
Bożena Szabłowska - Dyrektor OPS
Sołtysi
Ad. 1 – 2
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona - otworzyła XIV sesję Rady Gminy Stoszowice.
Powitała radnych, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję. Oświadczyła, że zgodnie z listą obecności
w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi
quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
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Realizując kolejny punkt posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona
zaproponowała na sekretarza obrad Panią Jolantę Spychalską.
Poddana pod głosowanie kandydatura Pani Jolanty Spychalskiej została przyjęta 10 głosami „za”,
1 głosem „wstrzymującym się”.
W tym momencie na posiedzenie sesji Rady Gminy przybyła Radna - Pani Joanna Chmiel.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poinformowała, że w posiedzeniu uczestniczy
12 radnych.
Ad. 3
Nawiązując do projektu porządku obrad (załącznik nr 3), przekazanego wszystkim Radnym,
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – zapytała, czy są do niego uwagi.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz - wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 2 projektów uchwał:
- w sprawie wprowadzenia zmian wieloletniej prognozy finansowej,
- w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
Dodał, że zmiany w budżecie wynikają – ze zmniejszenia o kwotę 12.000,00 zł środków przeznaczonych na
rekultywację byłego składowiska odpadów, oraz ze zwiększenia o kwotę 12.000,00 zł wydatków
przeznaczonych na realizację zadania związanego z budową wodociągu w miejscowości Przedborowa.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona- zaproponowała, żeby w/w uchwały wprowadzić
do porządku obrad pod numerami 8a i 8b.
Porządek obrad z uwzględnionymi poprawkami został przyjęty - 12 głosami „za” i przedstawiał się
następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu:
- z XIII sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 lutego 2016 r.

.

5. Sprawozdanie o działaniach Wójta Gminy Stoszowice w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii za 2015 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2015.
8. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy przyjętych w okresie od grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.
9.

Przyjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia

środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy

Stoszowice.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Stoszowice”.
11. Przyjecie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach.
12. Przyjecie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
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rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina
Stoszowice jest organem prowadzącym.
13. Przyjecie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Stoszowice.
14. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Zamknięcie sesji.
Ad. 4
Przystąpiono do głosowania dotyczącego przyjęcia protokołu z XIII/2016 sesji Rady Gminy Stoszowice,
która odbyła się w dniu 29 lutego 2016 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – zwróciła uwagę, że w punkcie 5: Sprawozdanie
Wójta - przy wyrazie Wiaduktu Żdanowskiego wykreślić wyraz „Twierdzę Srebrna Góra” oraz na stronie
7 protokołu - Pan Sławomir Krawczyk Kierownik” dodać zapis „Referatu”
Protokół z XIII/2016 sesji Rady Gminy Stoszowice, która odbyła się w dniu 29 lutego 2016 r.
z uwzględnionymi poprawkami - został

przyjęty 12 głosami „za”, 0 głosów „wstrzymujących się”;

0 głosów „przeciw”.
Ad. 5
Zabierając głos Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz przedstawił informację o pracy Urzędu w czasie
od ostatniej sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie o działaniach Wójta Gminy Stoszowice w okresie międzysesyjnym.
- 10 marca 2016 r. odbyła się kolejna dostawa jabłek i marchwi dla mieszkańców Gminy Stoszowice. Za
sprawny rozładunek podziękowania należą się sołtysom i pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej.
- 11 marca 2016 r. obchodzono Światowy Dzień Sołtysa. Z tej okazji w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Sołtysa Roku 2015”. Do Gminy Stoszowice trafiły dwa
wyróżnienia dla sołtysa Lutomierza - Jerzego Zająca oraz sołtysa Żdanowa - Zbigniewa Bocana.
- we wszystkich jednostkach w Ochotniczych Strażach Pożarnych zakończono zebrania sprawozdawczo –
wyborcze. Druhowie OSP w Rudnicy i w Jemnej podjęli decyzje o dalszym funkcjonowaniu w/w jednostek.
W miesiącu czerwcu 2016 r. odbędzie się Zjazd Gminny OSP, na którym zostaną wybrane nowe władze
Zarządu OSP w Gminie Stoszowice.
- w ubiegłym roku złożono wniosek pn „Program rewitalizacji dla Gminy Stoszowice” w ramach konkursu
dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji współfinansowanego ze środków UE
w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020. Od stycznia br. trwają prace związane
z przygotowaniem dokumentu.
- Gmina Stoszowice ubiega się o wypłatę pomocy finansowej na operacje „Budowa lub modernizacja dróg
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lokalnych” objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach naboru złożono 12 wniosków dot. przebudowy
nawierzchni dróg wewnętrznych i publicznych. W trakcie opracowywania jest szereg dokumentacji
technicznych m.in. na przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji
gospodarczych tj. kompleksowe uzbrojenie terenu budowa i modernizacja wewnętrznej infrastruktury
komunikacyjnej.
- w Ministerstwie Gospodarki procedowany jest wniosek o włączenie terenów inwestycyjnych do
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
- Gmina Stoszowice przystąpiła do opracowania i wdrażania dokumentu p.n.: „Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej”. Posiadanie ww. planu jest konieczne aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków
zewnętrznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach
gospodarki niskoemisyjnej.
- 21 marca 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji odbył się turniej uczniów szkól
podstawowych z Gminy Stoszowice w etapie Gminnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
- 22 marca 2016 r. w budynku GOKSiR w Srebrnej Górze odbyły się pierwsze zajęcia sekcji fotograficznej.
Ad. 6
Pani Magdalena Tęsna – Pitner – Sekretarz Gminy i Przewodnicząca Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przedstawiła informację z działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2015 rok – załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Radni nie wnieśli żadnych uwag ani pytań do sprawozdania.
Ad. 7
Pani Bożena Szabłowska- Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - złożyła sprawozdanie z realizacji
Programu Współpracy Gminy Stoszowice z organizacjami pozarządowymi i pomiotami, o których mowa
w ustawie o działalności pożytku publicznego i

wolontariacie w roku 2015

– załącznik nr 4 do

niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli żadnych uwag ani pytań do sprawozdania.
Ad. 8
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – przedstawiła informację z realizacji uchwał
Rady Gminy przyjętych w okresie od grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.
Dodała, że Rada Gminy łącznie podjęła 89 uchwał. Następnie zapytała o stan realizacji następujących
uchwał:
a/ Uchwała nr II/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stoszowice” obrębu geodezyjnego wsi Przedborowa.
Uchwała dotyczyła farmy wiatrowej na terenie wsi Przedborowa.
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Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że w/w uchwała jest w trakcie realizacji.
O przedstawienie szczegółów poproszono Panią Annę Badecką, która poinformowała, że Urząd Gminy na
bieżąco realizuje w/w uchwałę tzn., (na podstawie tego dokumentu wydawane są wypisy). Ponadto stała się
ona podstawą do prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującego m.in. obręb
Przedborowa. Obecnie Gmina jest na etapie uzyskiwania zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze
gruntów pod elektrownie wiatrowe.
b/

Uchwała nr

II/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wpisania do projektów rządowych

przygotowania i budowy drogi ekspresowej S 8 z Wrocławia (Magnice) przez Kłodzko do Boboszowa,
(granica państwa).
Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy - wskazał, iż uchwała miała charakter intencyjny – na dzień dzisiejszy nie
ma planów budowy nowej drogi, lecz istnieje projekt rozbudowy starej drogi,
c/ Uchwała Nr IV/33/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r. o uchylenie uchwały XXXVI/227/2014 Rady Gminy
Stoszowice z dna 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu herbu, flagi
i baneru Gminy Stoszowice.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz - poinformował, że Komisja Heraldyczna negatywnie zaopiniowała
projekt wyłonionego w konkursie herbu, sugerując, iż herbem Gminy powinien być herb Srebrnej Góry.
Miedzy wykonawcą projektu herbu, a Urzędem Gminy toczy się spór o wypłatę honorarium: wykonawca
żąda całości kwoty, mimo iż projekt nie będzie realizowany Żądania te nie są zgodne z umową. Istnieje
obawa, że spór będzie rozstrzygnięty na drodze sądowej. Do czasu jego rozstrzygnięcia nie można wyłonić
nowego wykonawcy - zatem ww. sytuacja ma wpływ na dalsze prace związane z opracowaniem herbu.
d/ Uchwała nr VIII/67/2015 z dnia 14 października 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na włączenie granicy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” działek o numerach
ewidencyjnych gruntu: 629,630,631,632,633,634,635,636 oraz części działki nr 637.
Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy – poinformował, że 22 marca 2016 r. odbyło się spotkanie
z nowym Zarządem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”,

nie wniesiono

żadnych uwag w sprawie zawartej umowy. Na chwilą obecną Urząd czeka na decyzje Zarządu Wałbrzyskiej
Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”.
Radni nie mieli więcej pytań dotyczących realizacji pozostałych uchwał.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – przedstawiła:


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

Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy – poinformował, że uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Stoszowice - została wprowadzona w związku ze zmianą wykonawcy na projekt sieci
wodociągowej w Przedborowej. Dodał, że nie możemy dłużej czekać ze względu na zbliżający się termin
naboru wniosków.
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Radny Józef Kordas – zapytał o stopień zaawansowanych prac wykonywanych przez poprzedniego
wykonawcę.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że poprzedni wykonawca otrzymał wynagrodzenie
za wykonaną pracę. Natomiast plan przebiegu sieci w Przedborowej przedstawi już nowy wykonawca.
Po krótkiej dyskusji przystąpiono do głosowania nad w/w uchwalą.
1. Uchwała Nr XIV/112/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Stoszowice – została przyjęta - 11 głosami „za”, głosów „wstrzymujących
się” 1, głosów „przeciw” 0.


Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.

Pani Katarzyna Cichoń – Skarbnik Gminy – poinformowała radnych o potrzebie podjęcia ww. uchwały
–dodając, że jest to m.in. konsekwencja zmiany wykonawcy na budowę sieci wodociągowej
w Przedborowej.

2. Uchwała Nr XIV/113/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016
– została przyjęta - 11 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” 1, głosów „przeciw” 0.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, że wstrzymała się od
głosowania ze względu na otrzymanie projektów w/w uchwał dwie godziny przed rozpoczęciem sesji.



Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia

środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy

Stoszowice.
Przewodnicząca poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady
sesji Rady Gminy.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował , że kierując się zasadą wspierania idei samorządowej
wśród mieszkańców Gminy Stoszowice oraz integracje mieszkańców, jednostek pomocniczych jakimi
są sołectwa, wskazane jest

przyznanie określonych środków finansowych na zaspokojenie potrzeb

społeczności wiejskiej.

3. Uchwała Nr XIV/114/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia środków funduszu
sołeckiego w budżecie Gminy Stoszowice - została przyjęta - 12 głosami „za”, głosów „wstrzymujących
się” 1, głosów „przeciw” 0.
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Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Stoszowice”.

Przewodnicząca poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady
sesji Rady Gminy.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że istnieje potrzeba przeprowadzenia konsultacji
społecznych, dotyczących uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Stoszowic”. W uchwale Rady Gminy Stoszowice z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia
do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowic” nie wprowadzono takiego zapisu,
w związku z powyższym konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały. Dodał, że przyjęcie do realizacji „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice” zwiększa szansę na skuteczne pozyskanie dotacji ze
środków zewnętrznych w latach 2014-2020.

4. Uchwała Nr XIV/115/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Stoszowice” - została przyjęta - 12 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się”
1, głosów „przeciw” 0.



Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach.

Przewodnicząca poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady
sesji Rady Gminy.
5. Uchwała Nr XIV/116/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Stoszowicach - została przyjęta -12 głosami „za”, głosów „wstrzymujących się” 1, głosów
„przeciw” 0.



Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego, dla których
Gmina Stoszowice jest organem prowadzącym.

Przewodnicząca poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady
sesji Rady Gminy.
Sekretarz Gminy Pani Magdalena Tęsna – Pitner – poinformowała, że zaproponowane kryteria odnoszą
się do sytuacji rodzinnej dziecka oraz woli pomocy rodzicom w wychowaniu dzieci poprzez zapewnienie
im wychowania przedszkolnego w jednostce leżącej najbliżej miejsca zamieszkania. Dodała, że dokumenty
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potwierdzające spełnianie danego kryterium zostały określone z zachowaniem zasady ograniczenia
zgromadzenia potrzebnych dokumentów. Podjęcie tego rodzaju uchwały jest obligatoryjnym zadaniem
gminy

umożliwiającym w gminnym przedszkolu i innych form wychowania przedszkolnego

przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z obowiązującym prawem.

6. Uchwała Nr XIV/117/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i innych form wychowania
przedszkolnego, dla których Gmina Stoszowice jest organem prowadzącym.



Projekt uchwały

o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

stanowiącymi własność Gminy Stoszowice
Przewodnicząca poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady
sesji Rady Gminy.
.
Pani Magdalena Tęsna - Pitner – dodała, że proponowana zmiana § 11 i uchylenie § 12 uchwały ma na
celu dostosowanie uchwały do aktualnej wykładni przepisów prawa w tym zakresie.

7. Uchwałę Nr XIV/118/2016 z dnia 30 marca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Stoszowice - została przyjęta -12 głosami „za”, głosów
„wstrzymujących się” 1, głosów „przeciw” 0.

Ad. 14 -16
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła pismo od Stowarzyszenia „Erato”
z Poznania. Członkowie Stowarzyszenia zwracają się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu na terenie Gminy
Stoszowice przedsięwzięcia, które miałoby na celu uhonorowanie Pani Alicji Szermer za wkład w szerzeniu
kultury na terenie naszej Gminy.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - odczytała pismo od Wojewody
Dolnośląskiego, które wpłynęło do Urzędu Gminy Stoszowice 21 marca 2016 r., (do Rady Gminy wpłynęło
24 marca 2016 r.), które dotyczy podjętej przez Radę Gminy uchwały Nr XII/92/2016 na nadzwyczajnej sesji
z 22 lutego 2016 r. Z pisma wynika, iż wobec uchwały przeprowadzono postępowanie nadzorcze, które
wykazało istotne naruszenie prawa i skierowano sprawę do Sądu Administracyjnego.

Głos w tej sprawie zabrała Sekretarz Gminy Pani Magdalena Tęsna – Pitner - poinformowała, że
zgodnie z obowiązującym prawem Wydział Nadzoru i Kontroli działający przy Wojewodzie Dolnośląskim
miał czas na uchylenie w/w uchwały w ciągu 30 dni od dnia otrzymania ww. uchwały. W określonym
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terminie do Urzędu Gminy Stoszowice w tej sprawie nie wpłynęło żadne pismo.
Również Mecenas Pan Marek Ociepa oświadczył, że kontaktował się z Nadzorem Wojewody, który nie
kwestionował procedur podjęcia w/w uchwały.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że znane są mu analogiczne podejmowane uchwały,
które nie były kwestionowane przez Nadzór Wojewody. Wobec wymaganych w piśmie terminów będzie
zwołana sesja Rady Gminy, gdyż w ciągu 30 dni od otrzymania pisma Radni będą musieli się ustosunkować
do skargi Wojewody Dolnośląskiego oraz stawianych w piśmie zarzutów.
W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona przedstawiła wniosek
w sprawie podjęcia działań zmierzających do zamontowania barierek zabezpieczających mostek przy posesji
156 w Stoszowicach (zjazd drogi wojewódzkiej nr 385 na drogę gminną). Brak zabezpieczenia stanowi
zagrożenie dla życia ludzkiego.
Ad. 17
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona
ogłosiła zakończenie obrad XIV sesji Rady Gminy Stoszowice.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła
Jolanta Borgula
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