Protokół Nr V/XXI/08
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 19 listopada 2008 roku
Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 10.00 w
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym obrad
został Przewodniczący Rady Gminy pan Tadeusz Wyrwas.
W posiedzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Stanisław Moik, Zastępca
Wójta Jakub Bronowicki, Skarbnik Maria Januszek oraz sołtysi wg. listy
obecności.
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas stwierdził prawomocność obrad. Na
sali obecnych było czternastu członków Rady Gminy. Nieobecny był pan
Mirosław Moczulski. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący obrad odczytał proponowany porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków.
4. Uchwała w sprawie dopłaty do ceny ścieków odprowadzanych na gminną
oczyszczalnię ścieków w Strzeszowie.
5. Uchwała w sprawie zmian w planie budŜetu gminy na 2008 r.
6. Uchwała w sprawie wysokości ceny skupu Ŝyta do naliczenia podatku
rolnego za 2009 rok
7. Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2009 r.
8. Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych w 2009 r.
9. Uchwała w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość i
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w
oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wisznia Mała dodatków
do wynagrodzenia oraz szczegółowego sposobu obliczenia wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw.
10.Uchwała w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i
wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
11.Uchwała w sprawie ekwiwalentu dla członków Ochotniczej StraŜy PoŜarnej
w Wiszni Małej.
12.Uchwała w sprawie nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy.
13.Projekt budŜetu gminy na 2009 rok.
14.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15.Przedstawienie analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych.
16.Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
17.Zamknięcie obrad.
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Ad. 1
Radny Czesław Pisarek zwrócił uwagę, Ŝe w programie sesji jest uchwała
dotycząca wprowadzenia zmian w planie budŜetu i dobrze byłoby, gdyby przed
sesją komisja budŜetowa omówiła projekt zmian.
W odpowiedzi Wójt Gminy Stanisław Moik poinformował, Ŝe w dniu
wczorajszym kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury
Technicznej Sławomira Hermann uczestniczyła w szkoleniu i z informacji
pozyskanych na tym spotkaniu wynikają zmiany WPI, które mają być podjęte na
dzisiejszej sesji.
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas zapytał, kto z radnych jest „za” przyjęciem
przedstawionego porządku sesji. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Ad.2
Głos zabrał Wójt Gminy Stanisław Moik informując zebranych o istotnych
wydarzeniach, jakie miały miejsce od czasu ostatniej sesji:
 9 października 2008 roku odbyło się spotkanie wiejskie w Szymanowie w
sprawie Programu Odnowy Wsi i ewentualnej sprzedaŜy gruntu pod
budowę kaplicy
 10 października spotkanie z przedstawicielami firmy GAMA, która
opracowuje miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla
naszej gminy
 13 października z inicjatywy Wojewody Dolnośląskiego spotkanie w
sprawie modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego
 14 października ślubowanie pierwszaków w Strzeszowie
 16 października spotkanie z Prezesem Pól Golfowych TOYA w sprawie
odwołań od opłat planistycznych
 16 października pasowanie pierwszaków w Psarach połączone z
wręczeniem Nagrody Wójta dla pani Iwony Abi Issa,
 20 października spotkanie ze Starostą w sprawie inwestycji wspólnych
prowadzonych przez Powiat i Naszą Gminę,
 21 października spotkanie z przedstawicielami Banku Gospodarstwa
Krajowego w sprawie finansowania budowy boiska w Psarach,
 21 października w Zespole Szkół w Krynicznie odbyło się pasowanie na
ucznia połączone z wręczeniem Nagrody Wójta dla pani Jadwigi
Spychała,
 21 października w Bazylice w Trzebnicy odbył się koncert finałowy
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej
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 27 października spotkanie z prezesem Aeroklubu Wrocławskiego
dotyczące zamiarów inwestycyjnych,
 29 października dyskusja publiczna nad projektem Studium
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Trasa ekspresowa S5 ma kilka
wariantów przebiegu. Do naszego Studium wpisaliśmy tylko I wariant.
Przeciwko temu wystąpiła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad i to opóźnia prace nad Studium,
 31 października zakończenie kontroli prowadzonej przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Urzędzie Gminy,
 z początkiem listopada uroczyste otwarcie przedszkola przy szkole
podstawowej w Wiszni Małej pn. Pluszowy Kącik,
 7 listopada ślubowanie w Gimnazjum w Szewcach,
 Konwent Wójtów i Burmistrzów, na którym omawiano sprawy dotyczące
problemów dofinansowania inwestycji i budowy dróg,
 11 listopada uroczysta Msza Św. w Piotrkowiczkach i spotkanie z okazji
uczczenia Święta Niepodległości,
 13 listopada przeprowadzono rokowania z właścicielami w sprawie
przejęcia drogi do boiska w Krynicznie oraz gruntu przeznaczonego pod
cmentarz,
 14 listopada uroczyste otwarcie nowej szkoły w Szewcach,
 15 listopada – XI Memoriał im. Mariana Ratkowskiego w warcabach z
udziałem zawodników z całej Polski.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy informując, Ŝe
otrzymał od Dyrekcji Przedszkola Publicznego w Strzeszowie pismo w sprawie
pilnej potrzeby remontu istniejącego budynku przedszkola bądź budowy zupełnie
nowego obiektu.
Z kolei Wydział Kontroli i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego zwraca uwagę na pilną potrzebę podjęcia uchwał podatkowych
w listopadzie ze względu na zachowanie właściwych terminów publikacji,
Dolnośląska Izba Rolnicza wystąpiła z apelem do radnych o rozwagę przy
ustalaniu wysokości ceny skupu Ŝyta do naliczenia podatku rolnego. Niektórzy z
właścicieli działek w naszej gminie zwracają się teŜ bezpośrednio do Rady
Gminy
z
uwagami
dotyczącymi
wyłoŜonego
projektu
Studium
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy – powiedział Przewodniczący rady
Gminy Tadeusz Wyrwas.
Ad.3
Kolejnym punktem porządku obrad był projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
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ścieków. Przewodniczący Tadeusz Wyrwas oddał głos przedstawicielowi
Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Trzebnicy inŜ. Romanowi Rabiakowi,
który przedstawił radnym propozycje stawek wraz z kosztami eksploatacji
wodociągów i kanalizacji. Stwierdził, Ŝe Rejonowy Związek Spółek Wodnych
opracował taryfy na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków w ten sposób, aby następowało
samofinansowanie. Proponuje się stawki w wysokości 2,33 za 1m³ wody i 4,69
za ścieki + 7% VAT. Faktury za wodę wystawiane są raz na kwartał, tam gdzie
jest wodociąg i kanalizacja rozliczenie następuje raz na 2 miesiące. W gminie
Wisznia Mała 97% odbiorców jest zwodomierzowanych, a Rejonowy Związek
Spółek Wodnych tak organizuje świadczone usługi, aby zachować ciągłość
dostawy wody ograniczając do minimum przerwy w dostawie wody i odbiorze
ścieków, w razie konieczności RZSW dostarcza wodę beczkowozem.
Wprowadzone taryfy gwarantują w roku ich obowiązywania pozyskanie środków
na realizację obsługi wodociągów i kanalizacji oraz na efektywną jakość
świadczonych usług – powiedział pan Roman Rabiak. Zwrócił równieŜ uwagę na
bardzo duŜe koszty związane z ze wzrostem cen energii elektrycznej, w 2009
roku podwyŜkę energii przewiduje się na poziomie 18-20%. Jakość wody w
naszych wodociągach jest na bieŜąco monitorowana i spełnia obowiązujące
normy. Mamy ujęcia wód podziemnych z utworów 4-rzędowych, z głęboką
warstwą izolacyjną, wyjątek stanowi ujęcie wody w Wiszni Małej, które tej
izolacji nie posiada i ono wymaga szczególnej ochrony - poinformował inŜ.
Roman Rabiak. Przy studni jest strefa ochrony bezpośredniej o wymiarach 20m
x 20m, jest teŜ strefa ochrony pośredniej obejmująca obszar ok. 4 ha. W tej
strefie zlokalizowana jest ferma drobiu, która dawnej prowadziła chów
zamknięty, a uciąŜliwością były zapachy i odcieki, które dostawały się do gruntu
podczas wypychania obornika. Na razie mieścimy się w normach z jakością
wody, ale gdyby to były normy unijne to niestety mielibyśmy przekroczenia.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie i otrzymała ona nr V/XXI/122/08. Stanowi ona
załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad.4
Podjęcie uchwały zatwierdzającej taryfy za wodę wiąŜe się teŜ ze zmianą
uchwały w sprawie dopłaty do ścieków, zwiększają się bowiem koszty
odprowadzania ścieków do 5,02 zł. W związku z tym proponuje się dopłatę w
wysokości 1,34 zł.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie dopłaty do ceny
ścieków odprowadzanych na gminną oczyszczalnię ścieków w Strzeszowie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXI/123/08. Stanowi
ona załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad.5
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Kolejny punkt porządku obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie zmian
w planie budŜetu gminy na 2008 rok. Przewodniczący Rady Gminy oddał głos
Zastępcy Wójta Jakubowi Bronowickiemu, który poinformował radnych, Ŝe
odbyło się spotkanie ze Starostą w sprawach inwestycyjnych. Powiat ma szansę
na pozyskanie środków z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych.
Starosta na budowę drogi Kryniczno - RogoŜ – Szewce chciałby pozyskać z
naszej gminy 700 tyś. zł tak, aby nie wykonywać tej inwestycji w ratach.
Wcześniej nie było moŜliwości Ŝeby taką kwotę przekazać. Ponadto mamy szansę
na pozyskanie pieniędzy na modernizację Ośrodka Zdrowia. Na wczorajszym
szkoleniu dowiedzieliśmy się, Ŝe w budŜecie musimy mieć zaplanowaną całą
kwotę na realizację tej inwestycji. Te zmiany do uchwały powinniśmy
wprowadzić dzisiaj. Stąd teŜ wynikają zmiany załącznika WPI - powiedział
Zastępca Wójta Jakub Bronowicki. Szczegółowe uzasadnienie zmian w planie
budŜetu jest załącznikiem do uchwały.
Jakub Bronowicki poinformował, Ŝe na razie nie ma potrzeby korzystania
z kredytów. Nie podejmujemy tych inwestycji, na które nie ma szans na
dofinansowanie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w planie
budŜetu gminy na 2008r. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
V/XXI/124/08. Stanowi ona załącznik nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.6
Głos zabrał prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas przedstawiając apel
Dolnośląskiej Izby Rolniczej dotyczący ustalenia wysokości ceny skupu Ŝyta oraz
opinię Komisji Rolnej Rady Gminy, która po długiej dyskusji proponuje cenę 36
zł/q. Jest to wzrost o złotówkę, która stanowi jedynie waloryzację tego co
obowiązuje obecnie. Przewodniczący obrad zapytał czy są inne propozycje
stawek? Innych propozycji nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wysokości ceny skupu
Ŝyta do naliczenia podatku rolnego za 2009 rok. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr V/XXI/125/08. Stanowi ona załącznik nr 5 do
protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.7
Następnie głos zabrał Zastępca Wójta Gminy, który szczegółowo omówił
propozycje stawek podatku od nieruchomości. Poinformował takŜe, Ŝe WyŜsza
Szkoła Oficerska na części gruntów ma zostać uwłaszczona i będzie miała
prawo do ulgi podatkowej. To obniŜy nasze dochody ok. 1,5 mln zł. Innych
propozycji stawek podatkowych nie zgłoszono.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie stawek podatku od
nieruchomości w 2009 r. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
V/XXI/126/08. Stanowi ona załącznik nr 6 do protokołu z obrad Rady Gminy.
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Ad.8
Następnie głos zabrał Zastępca Wójta Gminy i szczegółowo omówił
propozycje stawek opłat dotyczących środków transportowych. Poinformował,
Ŝe aktualnie jest opodatkowanych 145 pojazdów. Wpłynął wniosek o obniŜenie
podatku w stosunku do aktualnie obowiązującego w zakresie dotyczącym
autobusów. JeŜeli Rada Gminy przychyli się do tego wniosku to moŜemy
oczekiwać opodatkowania tego rodzaju pojazdów w naszej gminie.
Przedsiębiorcy mają moŜliwość wyboru miejsca opodatkowania i z reguły
wybierają te gminy, w których podatek jest mniejszy. Przewodniczący odczytał
projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na 2009 r.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXI/127/08. Stanowi
ona załącznik nr 7 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.9
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył projektu uchwały w sprawie
ustalenia regulaminów określających wysokość i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach
organizacyjnych Gminy Wisznia Mała dodatków do wynagrodzenia oraz
szczegółowego sposobu obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo
i godziny doraźnych zastępstw. Przewodniczący obrad oddał głos zastępcy
wójta, który szczegółowo zreferował projekt uchwały dotyczący ustalenia
regulaminów przyznających dodatki do wynagrodzeń. Ustawa Karta
Nauczyciela narzuciła obowiązek corocznego ustalania w/w regulaminów, a
poniewaŜ jest to prawo miejscowe- uchwala je Rada Gminy. Regulaminy te
wymagają uzgodnień ze związkami zawodowymi i w związku z tym projekty
uchwał przesłano do uzgodnienia związkom zawodowym nauczycieli.
Pierwsza z uchwał obejmuje regulaminy dotyczące zasad
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach
organizacyjnych Gminy Wisznia Mała:
1. Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.
2. Regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów.
3. Regulamin przyznawania dodatku funkcyjnego.
4. Regulamin przyznawania dodatku za trudne lub uciąŜliwe warunki pracy.
5. Regulamin wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw.
6. Regulamin przyznawania dodatku za wysługę lat.
Następnie Zastępca Wójta szczegółowo omówił proponowane na wniosek
Związków Zawodowych zmiany w w/w uchwale. Zmiany te dotyczą § 8 pkt. 1,
który mówi o tym, Ŝe wysokość przyznanego dodatku motywacyjnego nie moŜe
być niŜsza niŜ 100 zł i nie wyŜsza niŜ 400 PLN miesięcznie zaleŜności od
osiągnięć.
Z kolei w § 11 Ŝeby zachęcić nauczycieli do obejmowania wychowawstwa
klas proponuje się wzrost dodatku o 20 zł w stosunku do aktualnie
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obowiązującej stawki, czyli do 70 zł miesięcznie. Jest propozycja podniesienia
stawek dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych wg. tabeli w §
10.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia
regulaminów określających wysokość i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy
Wisznia Mała dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowego sposobu
obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXI/128/08.
Stanowi ona załącznik nr 8 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.10
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył projektu uchwał w sprawie
wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacenia
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. Zmiany w tej uchwale dotyczące
niewielkiego wzrostu wysokości dodatku mieszkaniowego omówił Zastępca
Wójta.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wysokości oraz
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
V/XXI/129/08. Stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.11
Prowadzący sesję Tadeusz Wyrwas poprosił o wyjaśnienie ponownego
wprowadzenia pod obrady Rady Gminy uchwały w sprawie ekwiwalentu dla
członków Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. Zastępca Wójta Jakub Bronowicki
wyjaśnił, Ŝe organ nadzoru Wojewody Dolnośląskiego stwierdził, iŜ uchwała
dotycząca ekwiwalentu dla OSP jest prawem lokalnym i powinna zostać
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. W
związku z tym jest potrzeba uchylenia uchwały podjętej na poprzedniej sesji i
wprowadzenia stosownej zmiany.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ekwiwalentu dla
członków Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Wiszni Małej. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXI/130/08. Stanowi ona załącznik nr 10
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad. 12
Głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy informując radnych, Ŝe Wójt
Gminy nabył uprawnienia do nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy. Rada
Gminy potwierdza to prawo niniejszą uchwałą.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie nagrody
jubileuszowej dla Wójta Gminy. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i
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otrzymała nr V/XXI/131/08. Stanowi ona załącznik nr 11 do protokołu z obrad
Rady Gminy.
Ad.13
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu przez Skarbnika
Gminy Marię Januszek, która poinformowała radnych, Ŝe słuŜby finansowe
przygotowały obszerny materiał dotyczący projektu budŜetu na 2009 r. Forma
opisowa projektu zgodnie z sugestiami Regionalnej Izby Obrachunkowej została
jednak skrócona do minimum. Maria Januszek poinformowała, Ŝe dochody
gminy zostały wyliczone w oparciu o stawki, które radny uchwalili na dzisiejszej
sesji. Staraliśmy się ująć w projekcie wnioski składane przez radnych i sołtysów.
Zobaczymy ile uda nam się zrealizować. Mamy duŜy problem z rozliczeniem
podatku od czynności cywilno-prawnych od sprzedaŜy poligonu, który został
niewłaściwie naliczony przez notariusza i musimy go zwrócić. Kwotę tę trzeba
będzie ostatecznie rozliczyć w 2009 roku. Będzie to teŜ przedmiotem badania
przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Wolne środki lokujemy w bankach na razie na nich zarabiamy –
powiedziała Skarbnik Gminy. Informuję równieŜ, Ŝe projekt budŜetu został
przedłoŜony Regionalnej Izbie Obrachunkowej i czekamy na ich opinię w tym
zakresie.
Ad. 14
Przewodniczący Rady Gminy zapytał o uwagi do protokołu z poprzedniej
sesji. Uwag do protokołu Nr V/XX/08 z dnia 09 października 2008 roku nie
zgłoszono.
Ad.15
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas oddał głos Wójtowi Gminy, który
poinformował, Ŝe niektóre Urzędy Skarbowe upowaŜnione do analizy
oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych gminy
przesłały wyniki tych analiz. Takiej analizy nie przesłał nam jeszcze Urząd
Skarbowy w Trzebnicy (ze względu na trudności organizacyjne, nawał pracy,
małą ilość pracowników) - powiedział Stanisław Moik. Uwagi, które
otrzymaliśmy dotyczą braku adresów miejsca połoŜenia nieruchomości, nie
podania dochodów współmałŜonka, dołączenia do oświadczenia innej wersji
PIT-u niŜ ta złoŜona w Urzędzie Skarbowym. Tylko w jednym przypadku
stwierdzono brak jakichkolwiek nieprawidłowości.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy informując, Ŝe Urząd
Skarbowy w Trzebnicy nie dokonał takŜe analizy oświadczeń majątkowych
złoŜonych przez radnych. Wyniki tej analizy zostaną przedłoŜone na najbliŜszej
sesji po ich otrzymaniu.
Ad.16
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Tadeusz Gardyna zwrócił uwagę na grupę psów błąkającą się w okolicy
fermy w Wiszni Małej. Psy te najprawdopodobniej przedostają się ze źle
zabezpieczonego terenu fermy i atakują przechodniów. Są to duŜe i agresywne
zwierzęta – powiedział sołtys wsi Pierwoszów.
Tadeusz Gardyna poinformował takŜe, Ŝe był obecny na uroczystości z
okazji Dnia Niepodległości, podczas której wypowiadał się p. Andrzej Brewka.
Jestem zdania, Ŝe tego rodzaju wypowiedzi nie powinny mieć miejsca podczas
takich uroczystości jak obchody Święta Narodowego - powiedział Tadeusz
Gardyna.
Tadeusz Wyrwas stwierdził, Ŝe w związku z uwagami wpływającymi do
Rady Gminy a dotyczącymi projektu Studium Zagospodarowania
Przestrzennego dobrze by było powołać specjalną komisję spośród członków
Rady Gminy, która uczestniczyłaby w rozpatrywaniu tych uwag.
W odpowiedzi głos zabrał Wójt Gminy Stanisław Moik informując, Ŝe
projekt Studium wyłoŜony jest do wglądu do dnia 28 listopada br. Natomiast
uwagi do niego moŜna składać do końca roku. Uwagi te zostaną rozpatrzone
przez Komisję Urbanistyczną opracowującą projekt Studium. Te, które nie
otrzymają pozytywnej akceptacji Komisji trafią pod obrady Rady Gminy i radni
będą się z nimi zapoznawać i ewentualnie zmieniać ustalenia urbanistów. Takie
są procedury – powiedział Stanisław Moik.
Ad.17
Wobec wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
zakończył sesję o godzinie 13.40.
Podpisał :
Protokołowała:
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