
Protokół Nr XXIV/09

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 28 kwietnia2oogr.

W sesji udział wzięli:
- radni w liczbie 14 na stan 15,
- sołtysi wg listy obecności,
- radny Rady Powiatu Teofil Dresel,
- przedstawiciel Rady Powiatu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Busku-Zdroju,
Kierownik ZGK w Stopnicy - Jan Łukasik,

- Wójt Gminy Ryszard Zych,
- Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski'
- Sekretarz Gminy Anna Godowska,
- Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz,
- Kierownik Ręferatu Budownictwa Helena Rokita,
- radcaprawny Wojciech Zręda.
otwarcie sesji nastąpiło w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stopnicy o godz. 9.00.
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ptzyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółU zpoprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy i

przegłosowanie'
5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 2J marca

2009r.
6' InformacjazdziałalnoŚci Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy za2O08rok'
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy za

2008 rok.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz zrealizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu P rzeciw działania Narkomanii w

- - gminie Stopnica w roku 2008.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) absolutorium dla Wójta Gminy,
- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budzetu gminy Stopnica za2OO8 rok,
-przekazanie opinii Regionalnej rzby obrachunkowej w Kielcach o
przedłoŻonych sprawozdaniach z wykonania budzetu gminy za2008 r.

- zapoznanie z opiniąKomisji Rewizyjnej o wykonaniu budzetu gmlny oraz
zgłoszenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Stopnica za2008 rok,

- przekazanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku
Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za
2008 rok,

b) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Busko-
Zdrój ze środków Gminnego Funduszu ochrony Srodowiska i Gospodarki
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Wodnej,
c) zmian w budzecie gminy na 2009 rok,
d) przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej gminy Stopnica narzecz

Stowarzyszęnia ''G5'' działąącego jako Lokalna Grupa Działanianarealizację
projektu współfinansowanego ptzez EFRR pod nazwą,,lJ ŻRODEŁ PEŁNEJ
MOCY, KAMPANIA PROMOCJI TURYSTYCZNEJ SUBREGIONU LGD
,,G5'' GMIN POŁUDNIOWEGO PoNIDZIA: NoWEGo KORCZYNA,
PACANOWA, SOLCA-ZDROJU, STOPNICY I WIŚLICY'''

1l. Odpowiedzi na interpelacj e i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie sesji Rady Gminy.
Przebieg sesji:
Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia XXIV sesji
Rady Gminy. Powitał przybyłych na sesję. Stwierdził prawomocnośó do
podejmowania uchwał ( 12 radnych).
Ad.2. Do przesłanego radnym porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zgłos1ł
wniosek o wprowadzenie zmian polegających na dodaniu w pkt 10 ppkt: c) podjęcie
uchwały w sprawie zmiat w budzecie gminy na 2009 rok, d) podjęcie uchwały w
sprawie przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej gminy Stopnica na tzecz
Stowarzyszenia,,G5'' działającego jako Lokalna Grupa działanianarealizację projektu
współfinansowanego przez EFRR pod nazwą ,'U ŻPtooF,r PEŁNEJ MOCY,
KAMPANIA PROMOCJI TURYSTYCZNEJ SUBREGIONU LGD ,,G5" GMIN
POŁUDNIOWEGO PONIDZIA: NoWEGo KORCZYNA, PACANOWA' SOLCA-
ZDROJU, STOPNICY I WISLICY'' oraz o zmianę części tytułowej projektu uchwały
zapisanej w ppkt b) porządku obrad której brzmienie będzie następujące: 

', 
w sprawie

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Busko-Zdrój ze
środków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej". Nastęinie
Przewodniczący Rady Gminy otworzy dyskusję nadporządkiem obrad.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania nad zgłoszonymi poprawkami
do porządku obrad:
- ppkt b) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Gminy Busko-Zdrój Ze Środków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
Zaptzyjęciem wniosku głosowało 12 radnych.
- ppkt c) w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009 rok.
Zaprzyjęcięm wniosku głosowało 12 radnych.
- ppkt d) w sprawie przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej gminy Stopnica na
rzecz Stowarzyszen:ra,,G5'' działającego jako Lokalna Grupa Działania na realizację
projektu współfinansowanego przez EFRR pod nazwą,,U ZRODEŁ PELNEJ MOCY'
KAMPANIA PROMOCJI TURYSTYCZNEJ SUBREGIONU LGD ,,G5'' GMIN
POŁUDNIOWEGO PONIDZIA: NoWEGo KORCZYNA, PACANOWA, SOLCA-
ZDROJU, SToPNICY I WIŚLICY.
Zaptzyjęciem wniosku głosowało 12 radnych.
Uwzględniając przyjęte wnioski Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek
obrad po czym poddał go pod głosowanie.
Zaprzyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych.
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Ad.3.Protokoł z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłoŻony do wglądu w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy'
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treściąprotokółu.
Zuwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Zaprzyjęciem protokółu głosowało 12 radnych.
Ad.4.5. Wójt Gminy Ryszard Zych złoŻył sprawozdanie z działalności Wójta Gminy
w okresie między sesjami Rady Gminy oraz informację o realizacji uchwał Rady
Gminy podjętych na sesji w dniu 27 marca2009r.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treścią sprawozdania.
Zuvłagt na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za pr zyjęciem spraw ozdania głosowało 12 r adny ch.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad informacją o realizacji uchwał
Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 27 marca2009r.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem informacji
głosowało 12 radnych.
Sprawozdanie oraz informacja stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.6. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad informacjąz działalności
Zal<ładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy za2008 rok'
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem informacji
głosowało 12 radnych'
Ad.1.Przewodniczacy Rady Gminy otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z
działalności Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem sprawozdania
głosowało 12 radnych.
Ad.8. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad sprawozdaniem z
działalności Gminnej Komisji Rozwiąywania Problemów Alkoholowych oraz z
rcalizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów
Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkornanii w gminie
Stopnica w roku 2008.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem sprawozdania
głosowało 13 radnych przybył radny Krzysztof Zych.
Przyjęta informacja oraz Sprawozdania stanowią załącznlk do niniejszego protokołu.
Ad.9. Interpelacj e i zapytania radnych.
- radny Jozef Fiutko zapytał kiedy zostanąogłoszone przetargi na drogi orazpoddał
pod rozwagę problem zwiększenia w budzecie gminy środków na budowę dróg.
- radny lerzy Cichoń zapytał czy w ramach prowadzonego asfaltowania dróg w
Stopnicy istnieje mozliwośó wykonania asfaltowanie pozostałych dróg na Placu
Piłsudskiego (wokół parku), zwrocił uwagę na wprowadzenie ogtaniczenia prędkości
jazdy pojazdów poruszających się ulicami Stopnicy. Dla bezpteczeństwa ruchu
drogowego zgłosił wniosek o załoŻenie lustra na skrzyŻowaniu drog w Stopnicy
(obok posesji p.Kozłowskiego) oraz o oznakowanie przejśÓ dla pieszych na Placu
Piłsudskiego. Poruszył problem podjęcia działań mających na celu opróŻnienie
śmietników na cmentarzu w Stopnicy.
- radny Stanisław Kozera poruszył problem pobierania ptzez gminę opłat od
właścicieli obwoźnych sklepów mających stałę zameldowanie na terenie innej gminy
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oraz zgłosił wniosek o podjęcie działan w sprawie likwidacji dzikich wysypisk śmieci
powstałych na opusz czony ch działkach'
- radna Alina Rzepa zapytała czy rozwiązano juŻ problem odbioru śmieci.
- radny Krzysztof Zych poddał pod rozwagę problem budowy na terenie gminy
Stopnica (Smogorzów-Konary) ,,wiatraków'' słuzących do pozyskania odnawialnej
energii elektrycznej.
Ad.10. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektem uchwały w
sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
Ptzed głosowaniem nad projektem uchwały przystąpiono do analizy sprawozdanla Z
wykonania budzetu gminy 2a2008 rok.
W dyskusji głos zabrali:
- Przewodniczący Komisji Budzetowej radny Feliks Szczepanlk zwrócił uwagę, Że
sprawozdanie z wykonania budzetu gminy za2008r. było tematem posiedzenia stĄch
komisji Rady Gminy które po przeprowadzonej analizie uznały, ze budŻet gminy
wykonano w sposób prawidłowy.
- Przewodniczący Komisji oświaty radny Cezary Borowiec zwroctł uwagę' Że
dochody budżetowe zostały zrea|izowane w większości w I00oń, natomiast realizacja
wydatków w niektórych przypadkach to zbyt niski wskaŹnik procentowy co wpływa
na róŻntcę między wykonanymi dochodami budzetowymi a wydatkami i jest
nadwyżkąbudzetową.
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Jan Kowalik poinformował, ze Komisja
Rewizyjna podczas analizy sprawozdania z wykonania budzetu gminy oraz
opracowania wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy przeprowadzlła
kontrolę dokumentów związanych z wykonaniem budzetu gminy. Szczegółowe
informacj e doty czące wykonan i a budżetu zaw ięr a uzas adni eni e d o wni o sku.
- Przewodniczący Rady Gminy radny Krzysztof Tułak zwrocił uwagę, ze na niski
wskaźnik procentowy wykonania budzetu gminy miało wpływ rcwnieŻ nie wykonanie
inwestycji planowanych do rea|izacji z udziałęm środków unijnych gdzie często
terminy rozpoczęcia danej inwestycji przesuwają się w czasię z uu,agi na podpisanie
umów.
W dalszej części sesji uczestniczyło 14 radnych (przybył radny Czesław Sztuk)'
- radny Krzysztof Zych przypomniał, Że zgłaszał wniosek o wykonanie oświetlenia
ulicznego w m' Topola które pomimo posiadania w budzecie gminy środków o azym
świadczy nadwyŻka budzetowa nie zostało wykonane,
Z uwagi na brak dalszej dyskusji nad treścią sprawozdania przystąpiono do
głosowania.
Za przyj ęciem spraw ozdania głosowało 1 4 radnych'
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak zapoznał z treściąuchwały Nr 15/2009
III Składu orzekającego Regionalnej lzby obrachunkowej w Kielcach z dnia 3I
marca 2009r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budzetu gminy 2a2008
rok.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Przęwodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Kowalik zgłosił wniosek Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stopnica z tytułu wykonania
budzetu gminy 2a2008 rokwraz zuzasadnieniem.
Wniosek stanowi załącznlk do niniejszego protokołu.
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Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapoznał z treścią uchwaĘ Nr 3412009 III
Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 kwietnia
2009r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy.
Uchwała stanowi załącznlk do niniejszego protokółu.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały w sprawie absolutorium dla
Wójta Gminy przystąpiono do głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otwotzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy
Busko-Zdroj ze środków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009 rok.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do
głosowania.
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej gminy Stopnica na tzecz
Stowarzyszenla ',G5'' działającego jako Lokalna Grupa Działania na realizację
projektu współfinansowanego przez EFRR pod nazwą,, U ZRODEŁ PEŁNEJ MOCY,
KAMPANIA PROMOCJI TURYSTYCZNEJ SUBREGIONIJ LGD ,,G5'' GMIN
POŁUDNIOWEGO PONIDZIA: NoWEGo KORCZYNA, PACANOWA, SOLCA-
ZDROJU, STOPNICY I WISLICY''.
W dyskusji głos zabralt:
- W uzupełnieniu do treści projektu uchwaĘ Wójt Gminy poinformował, Że w
październiku 2008r.Stowarzyszenle ,,G5'' działające jako Lokalna Grupa Działania
którego członkiem jest Gmina Stopnica złoŻyło projekt o którym mowa do
Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach
którego całkowita wartość wynosi 2.161.000 zł. Zgodnie Z uchwałą Zarządu
Województwa, Stowarzyszenie,'G5'' zostało Beneficjentem wnioskowanych Środków
w pełnej wysokości tj. 1.728.000 zł. Pozostałę 20Yo war1oŚci projektu tj. 432'200 zł.
stanowi wkład własny Beneficjenta w postaci dodatkowej składki członkowskiej
gwarantowanej ptzez gminy: Pacanów, Stopnica, Solec-Zdrój, WiŚlica, Nowy
Korczyn. W dniu 7 kwietnia 2009r. została podpisana pre-umowa pomiędzy Zarządem
Woj ewó dzt w a i Zar ządem Stowa r zy szenia G 5 doty cz ąc a r ealizacj i proj ektu.
- radny Cezary Borowiec przypomniał, Że Rada Gminy w Stopnicy podjęła już
uchwałę w sprawie przyjęcia składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia 

',G5'' w
związku z powyŻszym zapytał czy koniecznymjest podejmowanie kolejnej uchwały.
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Wójt Gminy poinformował, Że przyjęta ptzez
Radę Gminy w formie uchwały składka członkowska jest przeznaczona na działa|nośc
statutową Stowarzyszenia natomiast dodatkowa składka członkowska o której mowa
w projekcie uchwały będzie przeznaczonanarealizację wymienionego projektu.
- radny Czesław Sztuk zgłosił wniosek o odstąpienie od głosowania nad projektem
uchwały celem omówienia jej treści na posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy
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oraz powzięcia informacji czy pozostałe gminy na|eżące do Stowarzyszenia,,G5''
podjęły uchwały w sprawie przyjęcia dodatkowej składki członkowskiej.
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego wójt Gminy poinformował, Że projekt
uchwały nie został przedłoŻony na posiedzeniach stałych Komisji Rady 

_Gminy

poniewaz Walne Zgromadzenie Członków Stowarzys zenia G5 podjęło uchwałę w
przedmiotowej sprawie w dniu 27 '04'2009t. a posiedzenia komisji odbyły się w
terminie wcześniejszym. Poinformował ponadto, Że gmina Solec-Zdrój podjęła już
uchwałę w przedmiotowej sprawie natomiast pozostałe gminy należące do
Stowarzyszeniazobowiązały się podjąó uchwały w terminie do końca kwietnia 20O9r.
- poniewaz od podjęcia uchwały uzależnione jest przyznanie środków na rea\izację
projektu o którym mowa w projekcie uchwały radny Jerzy Cichoń zgłosił wniosek o
podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
- w nawiązaniu do prowadzonej dyskusji i treści projektu uchwaĘ radca prawny
Wojciech Zręda poinformował, Że podjęcie uchwały nie powoduje obowiązku
natychmiastowego przekazania środków.
- w podsumowaniu prowadzonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof
Tułak zgłoslł wniosek aby w $ 2 projektu uchwały słowa ,, moŻe byó'' i ,,musi byó''
zastryic w obu przypadkach słowem ,,będzie".
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania nad zgłoszonym
wnioskiem.
Zaprzyjęciem wniosku głosowało 14 radnych.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwaĘ z uwzględnieniem
przyj ętego wniosku przystąpiono do głosowania'
Zaprzyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.1 l'odpowiedzi na interpelacje i zapytanta radnych udzielił Wójt Gminy
informując:
- ptzetargi na remonty dróg zostaną ogłoszone z chwilą zakonczenia zgłaszanych
przezradnych potrzeb w ramach przydzielonych w budzecie gminy środków'
- decyzjąRady środki zaplanowane w budzecie gminy na drogi zostaĘ podzielone na
14 radnych w nłiązku z powyŻszym brak możliwości finansowych na realizację
wniosku w sprawie asfaltowania dróg w Stopnicy tj. Plac Piłsudskiego i ul. 3-go Maja.
Problem ustawienia lustra na skrzyzowaniu drog w Stopnicy (obok posesji
Kozłowskiego) naleŻy omówió z ZarządcąDrogi.
- osoby prowadzące handel obwoŹny na terenie naszej gminy nie są zobowtązane do
zapłaty podatku poniewaz nalezność z racji prowadzenia działalności gospodarczej
reguluj ą w miej scu zgłoszenia działalności.
- za zanieczyszczenie działki przez składowane śmieci odpowiada właściciel działki i
jego obowiązkiem jest usunięcie Śmieci a obowiązkiem gminy jest kontrola
dokumentow związanych z odbiorem śmieci.
- w imieniu mieszkańców gminy prowadzone Są rozmowy Z Firmą TAMAX w
tęmacie obnizenia opłat za odbior śmieci' RozwaŻano możliwośÓ przyjmowania
śmieci przęz gminne wysypisko które zgodnie z obowiązującymi przepisami należy
wyposazyó w sortownię, sporządzono równiez kalkulację przyjęcia śmieci przez
gminne wysypisko. Ze spotządzonych wyliczen wynika' ze pomiędzy kalkulac.ją
spotządzonąprzez Firmę TAMAX a gminę jest zbyt małaróŻnica.
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- zostaną podjęte czynności związane z wywozem śmieci ze Śmietnikow przy
cmentarzu.
- mając na vwadze ochronę Środowiska objętą programem ,,Natura 2O0O" nierealnym
będzie budowa ,,wiatraków'' dla pozyskania odnawialnej energii elektrycznej w
okolicach miejscowości Smogorzów-Konary'
Ad.I2. Wolne wnioski i zapytania.
W nawiązaniu do pisma złoŻonego ptzez rodziców dziect Szkoły Podstawowej w
Smogorzowie w sprawie uchwały Rady Gminy w Stopnicy dotyczącej zamiatu
przekształcenia Szkoły Podstawowej w Smogorzowie Przewodniczący Rady Gminy
poinformował, Że Postanowieniem z dnia 23 marca 2009r. Świętokrzyski Kurator
oświaty wyraził negatywną opinię w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły
Podstawowej w Smogorzowie w Szkołę Filialną. Negatywne opinie Kurator oŚwiaty
wyraził również dla pozostałych szkół tj. Strzałkowai CzyŻowa.
Po otrzymaniu postanowień za poŚrednictwem Świętokrzyskiego Kuratora oŚwiaty
Wójt Gminy złoŻył zażalenie do Ministerstwa Edukacji Narodowej na co jeszcze nie
otrzymano odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał z pismem Wójta Gminy Klimontów w sprawie
udzielenia wsparcia finansowego gminie z przeznaczeniem na udzielenia pomocy
pogorzelcom poszkodowanym w poŻarze domu.
W nawiązaniu do wniosku zgłoszonego przez stałe Komisje Rady Gminy w sprawie
zakupu samochodu słuzbowego oraz faktu, Że zakup samochodu nie był planowany w
budzecie gminy na rok bieżący' radny Grzegorz Rokosz zgłoslł wniosek aby na
najbliŻsze posiedzenia Komisji wskazać środki w budzecie gminy które moŻna
ptzeznaczyĆ na ten cel'
Radny Cezary Borowiec zapytałjakie czynności podejmowane są ze strony gminy w
sprawie budowy chodnika w Stopnicy ul.KoŚciuszki w przy drodze w kierunku
Staszowa?.
W odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, że trwająprace nad
uaktualnieniem proj ektu budowy chodnika.
Radny Rady Powiatu Teofil Dresel złoŻył gratulacje Wójtowi Gminy z tytułu
udzielenia absolutorium oraz podziękował Wójtowi i Radzie Gminy za współpracę Z
Powiatem Buskim.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, Że do Rady Gminy wpĘnęło pismo od p'
Władysława Fiutko zam. Mietel w sprawie Zmlany Postanowienia Sądu Rejonowego
w Busku-Zdroju w sprawie ustanowienia słuzebności drogi koniecznej dla p.
Szczepanika. Poinformował ponadto, ze pismo w przedmiotowej sprawie zostanie
skierowane do Wójta Gminy celem wyjaśnienia powyzszego problemu.
Ad.13. Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował
zaudzial w sesji po czymuznał sesję za zakonczoną'
Zakoirczenie sesji nastąpiło o godz.12.00.


