PROTOKÓŁ NR IV/2015
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 08.04.2015 r.
PRZEPROWADZONEJ W SALI KONFRENCYJNEJ URZĘDU GMINY STOSZOWICE
Godzina rozpoczęcia – 15:00
Godzina zakończenia – 17:30
Radni obecni na posiedzeniu:
1. Chmiel Joanna
2. Kowalczyk Tadeusz
3. Krzeszowiec Tomasz
4. Kubicz Tadeusz
5. Miechurska Violetta
6. Nosal Ferdynand
7. Pilik Zdzisław
8. Solińska Monika
9. Spychalska Jolanta
10. Tanona Aleksandra
Radni nieobecni:
1 Cendrowicz Janusz
2. Cwanek Ewelina
3. Kordas Józef
4.Wild Dorota
5.Wronkowska Anna
(Lista obecności radnych i sołtysów stanowi załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego protokołu).
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Wójt Gminy - Paweł Gancarz,
Sekretarz Gminy - Magdalena Tęsna – Pitner,
Skarbnik Gminy - Katarzyna Cichoń,
Radca Prawny - Marek Ociepa,
Sołtysi
Ad. 1-2
Przewodnicząca Rady Gminy – Aleksandra Tanona - otworzyła IV sesję Rady Gminy Stoszowice.
Powitała radnych, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję. 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. 3
Realizując kolejny punkt posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona
zaproponowała na sekretarza obrad Panią Violettę Miechurską.
Poddana pod głosowanie kandydatura Pani Violetty Miechurskiej została przyjęta 10 głosami „za”.
Ad. 4
Nawiązując do projektu porządku obrad (załącznik Nr 3), przekazanego wszystkim Radnym,
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – zapytała czy są do niego uwagi.
Pan Paweł Gancarz -Wójt Gminy - wnioskował o wycofanie z porządku obrad dwóch uchwał:
w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie";
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stoszowice do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa
Działania Qwsi" w okresie programowania 2014-2020.
Poinformował, że powyższe uchwały będą przedmiotem obrad na sesji w późniejszym terminie.
Poddany pod głosowanie porządek obrad z uwzględnionymi poprawkami został przyjęty 10 głosami „za”,
„wstrzymującymi się” 0, „przeciw” 0 i przedstawiał się następująco:
Porządek obrad:
1. Otwarcie IV sesji Rady Gminy Stoszowice
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu Nr III/2015 z sesji Rady Gminy Stoszowice, która odbyła się 4 marca 2015 r.
6. Informacja Wójta Gminy o pracy w czasie od ostatniej sesji.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy za rok 2015.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał dot. poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10 Przyjęcia uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11 Przyjęcie uchwały o uchyleniu uchwały Nr XXXVI/227/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 11 lutego
2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu herbu, flagi i baneru Gminy Stoszowice.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Fundacji "Nowoczesna Oświata".
13. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Stoszowice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
14.Przyjęcie uchwały w sprawie kodeksu etycznego Radnych Rady Gminy Stoszowice.
15. Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy

16. Interpelacje i zapytania.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Zakończenie IV sesji Rady Gminy Stoszowice.
Ad. 5
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu nr III/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu
4 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stoszowice.
Protokół Nr III/2015 z sesji Rady Gminy z dnia 4 marca 2015 r. - został przyjęty 10 głosami „za”,
głosów „wstrzymujących się” -0; głosów „przeciw” - 0.
Ad. 6
Zabierając głos Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz przedstawił informację o pracy Urzędu w okresie od
ostatniej sesji Rady Gminy.
- zakończono w 7 jednostkach OSP zebrania sprawozdawczo - wyborcze. Obecnie aktywnie działających
jednostek jest 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnicy i w Jemnej zawiesiła działalność na jeden rok.
- podpisano umowę na kolejny etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ostateczny termin
realizacji - luty 2016 rok. Na realizację budowy oczyszczalni ścieków zadeklarowało udział 35 osób z terenu
gminy. W dniu 20 marca 2015 r. odbędzie się szkolenie dla aktualnych użytkowników przydomowych
oczyszczalni ścieków.
- 24 kwietnia 2015 r. planowane jest zebranie założycielskie Gminnej Spółki Wodnej.
- odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Gmin Wiejskich. W skład Zarządu Stowarzyszania wybrano
wójta wiejskiej Gminy Kłodzko - Stanisława Longawę.
- wstępnie ustalono rozmieszczenie gniazd do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tj.: Srebrna Góra
(koło przedszkola), Budzów (koło gimnazjum), Stoszowice (koło przedszkola lub świetlicy), Grodziszcze
(koło cmentarza lub sklepów), Lutomierz (koło sklepu), Przedborowa (koło świetlicy). Ostateczna decyzja
zapadnie na zebraniu z sołtysami 14 kwietnia br.
- na w/w spotkaniu ustalona zostanie również kategoryzacja remontu dróg gminnych oraz oświetlenia
ulicznego (które remonty należy wykonać w pierwszej kolejności).
- podpisano umowę na prace społeczno - użyteczne. Jest to grupa licząca 11 pracowników. Od 10 kwietnia
będą do dyspozycji sołtysów, a od 20 kwietnia 4 osoby będą wchodziły w skład grupy prowadzącej prace
melioracyjne na ciekach wodnych na potoku Jadkowa i Węża.
- opracowano koncepcję wodociągowania miejscowości Przedborowa. Wykonawca rozesłał 200 ankiet do
mieszkańców. Treść ankiety nie zobowiązuje do jakiejkolwiek deklaracji przystąpienia, pozwoli natomiast
określić dalsze działania wykonawcy.
- w ostatnim czasie odbyto szereg spotkań: z dyrektorem Tauron oddział Wrocław, z kierownikiem ds.
inwestycji Spółki Gazowej w Wałbrzychu z Panią Ewą Stefaniak, z dyrektorem Polskich Kolei Państwowych
- oddział Wrocław, z Zarządem Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich z dyrektorem Drożdżem, z
kierownikiem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Kłodzku między innymi (poruszano sprawę

przebudowy mostu w Budzowie.).
- wspólnie z delegacją radnych (Zdzisław Pilik i Monika Solińska) Wójt Gminy udał się do Drezna na
konkurs Rock Challenge, w którym brała udział młodzież z gimnazjum z Budzowa wspólnie z młodzieżą z
partnerskiego miasta KÖNIGSTEIN. Gimnazjaliści z Budzowa otrzymali wyróżnienie.
- trwają przygotowania do majówki srebrnogórskiej. Główny organizator - Stowarzyszenie Reaktywacja
Srebrna Góra - złożył do Marszałka Województwa wniosek na dofinansowanie w/w majówki;
- zakończono remont gminnej biblioteki w Przedborowej;
- finalizowany jest projekt związany z promocją tras rowerowych, po stronie czeskiej i po stronie polskiej,
od 01 kwietnia przez okres 3 miesięcy będą wisiały banery promujące trasy rowerowe w Górach Sowich.
Ad. 7
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
budżetu gminy na rok 2015.
Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy.
Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń - poinformowała, że w wyniku zarządzenia nr 38/2015 Wójta
Gminy Stoszowice zmianie uległa pozycja 11.01 oraz 11.05 dotycząca zwiększenia środków na
wynagrodzenie dla osób wykonujących roboty publiczne. Pozostałe kwoty omawiane na komisji pozostały
niezmienione.
1. Uchwała Nr IV/29/2015 z dnia 08.04.2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015 - została
przyjęta 9 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi się” 1, głosami „przeciw” 0.
Ad. 8
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stoszowice.
Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy.
2. Uchwała Nr IV/30/2015 z dnia 08.04.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej
prognozie finansowej Gminy Stoszowice - została przyjęta 9 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi się”
1, głosami „przeciw” 0.
Ad. 9
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła projekt uchwały o uchyleniu
uchwał w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy.

3. Uchwała Nr IV/31/2015 z dnia 08.04.2015 r. o uchyleniu uchwał w sprawie poboru w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi Stoszowice - została przyjęta10 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi się” 0, głosami
„przeciw” 0.
Ad. 10
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła projekt uchwały w sprawie poboru
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy.
4. Uchwała Nr IV/32/2015 z dnia 08.04.2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Stoszowice - została przyjęta10 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi się” 0, głosami „przeciw” 0.
Ad. 11
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła projekt uchwały o uchyleniu
uchwały Nr XXXVI/227/2014 Rady Gminy Stoszowice z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia
konkursu na opracowanie projektu herbu, flagi i baneru Gminy Stoszowice.
Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz - poinformował, że podstawą do wyrażenia takiej opinii była uchwała
Komisji Heraldycznej, która zawierała merytoryczną ocenę projektów w zakresie zgodności herbu, flagi
i baneru z zasadami heraldyki miejscowej tradycji historycznej. Komisja Heraldyczna wskazywała, że
herbem Gminy Stoszowice może być historyczny herb Srebrnej Góry.
Radna Jolanta Spychalska

- uważała, że ogłoszenie nowego konkursu to strata czasu i środków

finansowych.
5. Uchwała Nr IV/33/2015 z dnia 08.04.2015 r. o uchyleniu uchwały Nr XXXVI/227/2014 Rady Gminy
Stoszowice z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu herbu,
flagi i baneru Gminy Stoszowice - została przyjęta10 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi się” 0,
głosami „przeciw” 0.
Ad. 12
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła projekt uchwały w sprawie:
powołania członków Rady Fundacji „Nowoczesna Oświata”.
Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy.

6. Uchwała Nr IV/34/2015 z dnia 08.04.2015 r. w sprawie: powołania członków Rady Fundacji
„Nowoczesna Oświata” - została przyjęta10 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi się” 0, głosami
„przeciw”0.
Ad. 13
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła projekt uchwały

w sprawie

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stoszowice
oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy.
Sekretarz Gminy Pani Magdalena Tęsna -Pitner - wyjaśniła, że w/w uchwała określa przystanki
komunikacyjne, których właścicielem jest Gmina Stoszowice tj. przystanek w miejscowości Żdanow (obok
kościoła) i w miejscowości Różana (centrum wsi) pozostałe przystanki

znajdują się przy drodze

wojewódzkiej bądź też przy drogach powiatowych. W związku z powyższym należało skorygować w/w
uchwałę i uwzględnić jedynie przystanki, którym właścicielem jest Gmina Stoszowice.
7. Uchwała Nr IV/35/2015 z dnia 08.04.2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stoszowice oraz warunków i zasad korzystania
z przystanków - została przyjęta10 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi się” 0, głosami „przeciw”0.
Ad. 14
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła projekt uchwały

w sprawie

uchwalenia kodeksu etycznego Radnych Rady Gminy Stoszowice.
Poinformowała, iż projekt uchwały został zaakceptowany na Komisji i przyjęty pod obrady sesji Rady
Gminy.
8. Uchwała Nr IV/36/2015 z dnia 08.04.2015 r. w sprawie uchwalenia kodeksu etycznego Radnych
Rady Gminy Stoszowice - została przyjęta 10 głosami „za”, głosami „wstrzymującymi się” 0, głosami
„przeciw” 0.
Ad. 15 do 17
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - przedstawiła realizację wniosków i postulatów
z poprzedniej sesji Rady Gminy, co stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.
Pani Magdalena Tęsna-Pitner - Sekretarz Gminy przedstawiła wnioski:
1. Radnej Jolanty Spychalskiej - o sprawdzenie

drzewostanu przy drodze szkolnej w miejscowości

Przedborowa. Drzewa stwarzają zagrożenie dla mieszkańców - zwłaszcza dzieci szkolnych, oraz naprawa
mostku na drodze do szkoły w Przedborowej. W/w wniosek poparł Radny Tadeusz Kubicz.
2. Sołtysa miejscowości Przedborowa Anny Gołdyn - poinformowała, że połowa lipy została wywrócona
przez wiatr uszkadzając nawierzchnię drogi, którą należy naprawić, a druga połowa drzewa
zawaleniem i uszkodzeniem linii energetycznej.

grozi

3. Radnej Moniki Solińskiej - o wykonanie ekspertyzy oceny stanu technicznego i ewentualnej rozbiórki
stodoły przy świetlicy w Jemnej.
4. Sołtysa miejscowości Stoszowice Elżbiety Szopian - w sprawie zamontowania oświetlenia na placu
zabaw, oraz zamontowania i podłączenia internetu w budynku świetlicy wiejskiej.
5. Radnej Violetty Miechurskiej – dotyczący zamontowania oświetlenia ulicznego w kierunku Żdanowa.
6. Mieszkanki miejscowości Łucji Legierskiej - dotyczący przeprowadzenia wizji lokalnej w budynku
starej szkoły oraz łącznika w Stoszowicac. Aktualny stan techniczny w/w budynków jest w stanie
katastrofalnym i ciągle ulega dalszej dewastacji.
Radna Violetta Miechurska – wnioskowała o uporządkowanie pomnika „poległych żołnierzy”
w miejscowości Budzów.
Wójt Gminy Stoszowice Pan Paweł Gancarz – poinformował, że do każdej miejscowości przydzielone są
osoby wykonujące prace społeczno – użyteczne min. uporządkowanie terenu. W związku z powyższym taką
potrzebę należy zgłosić sołtysowi danej miejscowości.
Łucja Legierska mieszkanka wsi Stoszowice po raz kolejny zwróciła się z prośbą do Radnych o dokonanie
wizji lokalnej w dniu dzisiejszym w budynku po byłej szkole w Stoszowicach. Dodała, że budynek jest
w złym stanie tj. duży grzyb na sali gimnastycznej, zapadające się podłogi, zacieki na ścianach po opadach
deszczu. Zdaniem Pani Legierskiej Firma remontowa opuszczając teren budowy nie zabezpieczyła w/w
budynku. Zostawiła odkryty dach, do którego wlewa się strumień wody podczas obfitych opadów.
Wniosek Pani Łucji Legierskiej poparła Elżbieta Szopian - dodając, że łącznik budynku jest zalany w 100
procentach.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że gdyby strona tego konfliktu nie odwołała się do
Wojewody to w/w obiekt byłby zadaszony. Dodał, że każde wejście na obiekt wiąże się z monitem strony
postępowania do odpowiednich służb.
Radny Tadeusz Kowalczyk - zapytał, czy z chwilą wstrzymania budowy można wykonywać
jakiekolwiek prace.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz- poinformował, że tzw. łącznik jest wyłączony z użytkowania i nie ma
do niego wstępu. Pani Barbara Szmit jako strona w postępowaniu odwołała się od decyzji Starostwa
Powiatowego pozwalającej na wykonanie remontu do Wojewody. Nasuwa się pytanie, co będzie jeżeli
rozstrzygnięcie nie będzie korzystne dla gminy i nie zezwoli na położenie dachu ?
Zdaniem Radnego Ferdynanda Nosal – to Firma powinna zabezpieczyć całość budowy i czekać na dalsze
decyzje.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że są trzy strony postępowania. Obecnie nie jesteśmy w
stanie ustalić, kto ponosi odpowiedzialność - czy firma, która robiła zgodnie z projektem, czy projektant, czy
osoba, która poświadczyła nieprawdę.

Zdaniem Radnego Ferdynanda Nosala – wina leży po stronie Starostwa, które wydało pozwolenie na
budowę.
Pani Łucja Legierska - zapytała, co się stanie z budynkiem, jeżeli decyzja będzie negatywna dla Gminy.
Dodała, że jeżeli w/w budynek nie będzie zabezpieczony, to w każdej chwili może dojść do dalszej
dewastacji.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz - poinformował, że należałoby podjąć decyzję - czy zabezpieczyć
budynek i Gmina ponosi koszty kilkudziesięciu tysięcy, czy czekać na dalsze procedury?.
Z sali odezwały się głosy informując, że w każdej miejscowości są budynki, które wymagają
natychmiastowego remontu lub środków na ich rozbiórkę.
Radny Ferdynand Nosal - poinformował, że z chwilą podejmowania uchwały budżetowej nie było mowy
o przebudowie dachu, lecz o remoncie. Ponadto zdaniem Radnego środki, które są przekazywane dla
Fortecznego Parku Kulturowego w kwocie 30 tys. zł wystarczyłyby na naprawę dróg i zamontowanie lamp
oświetleniowych.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz - poinformował, że pewne rzeczy wymagają czasu tj. wykonanie
projektu, pozwolenia na budowę. Na chwilę obecną prowadzona jest inwentaryzacja dróg i oświetleń
ulicznych, która pozwoli na określenie co wymaga remontu w pierwszej kolejności, a przy konstruowaniu
następnych budżetów zostaną przedstawione możliwości wykorzystania środków na te zadania.
Radny Tadeusz Kowalczyk - poinformował, że miejscowość Rudnica na zamontowanie oświetlenia na
boisku sportowym czekała około 10 lat. Jednocześnie dodał, że Rada nie możemy się cofać do tyłu i zwalać
winy na poprzedników, którzy swoją decyzją sprzedali min. budynek na mieszkania przy szkole w
Stoszowicach, lub zlecili wykonanie projektu na Srebrną Górę, który nie będzie zrealizowany itp. Następnie
poruszył

sprawę dofinansowania Fortecznego Parku Kulturowego. Zdaniem Radnego jeżeli jednostka

pozyskuje duże środki na remonty to należy wspierać w/w działanie.
W trakcie dalszej dyskusji Radni postanowili, że po zakończeniu sesji Rady Gminy dokonają wizji lokalnej
w budynku byłej szkoły w Stoszowicach.
Następnie Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz - poinformował, że odbył kilka spotkań na temat remontów
dróg w Gminie Stoszowice tj. z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich
i kierownikiem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Kłodzku. Rozmowa dotyczyła remontu drogi
w Przedborowej (przy budowie wodociągu zostanie zniszczona nawierzchnia drogi powiatowej), umocnienia
muru oporowego w Grodziszczu. Istotnym zagadnieniem dla poprawy kondycji wszystkich dróg są rowy,
ścięcie poboczy, odmulenie, wycinka krzaków oraz odpowiednie odprowadzenie wody. Najgorszym
odcinkiem jest miejscowość Grodziszcze od strony Ostroszowic, drugi pod względem zniszczenia to odcinek
Przedborowa przez miejscowość do skrzyżowania (brzegi jezdni zostały wciśnięte w pobocza). Dodał, że
będzie się starał, żeby inwestycje były prowadzone ze środków z budżetu Gminy przez okres około 7 lat. W
ten sposób można by wyregulować potoki, umocnić mury oporowe. Następnie poruszył kwestię z zebrania
wiejskiego w Jemnej, na którym poruszono kwestię drzew rosnących w korycie rzeki. Poinformował, że

grupa mieszkańców na wniosek sołtysa składa podania do leśnika, który wyrazi zgodę i wytypuje drzewa do
wycinki rosnące w potoku, a w zamian za usługę można pozyskać drzewo na opał.
Ad. 18
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona ogłosiła
zakończenie IV sesji Rady Gminy Stoszowice.

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporz. J.B.

