Protokół Nr V/XXXVIII/10
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 09 czerwca 2010 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 Tadeusz Wyrwas.
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas stwierdził prawomocność obrad. Na sali
obecni byli wszyscy członkowie Rady Gminy. Lista obecności stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również Wójt Gminy Stanisław Moik, Zastępca
Wójta Jakub Bronowicki, Skarbnik Gminy Maria Januszek, kierownik referatu
gospodarki komunalnej i infrastruktury technicznej Sławomira Hermann, sołtysi
wg. listy obecności oraz zainteresowani mieszkańcy gminy.
Ad.1
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas przedstawił planowany porządek
posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Informacje i komunikaty Wójta i Przewodniczącego.
3. Uchwała w sprawie zmian w planie budżetu na 2010 rok.
4. Uchwała w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad udzielania,
obniżania i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom wynikających z art. 42 ust. 7 oraz art. 42 a ust. 1
Karty nauczyciela
5. Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w
Strzeszowie
6. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Wisznia Mała do Gminnej
Spółki Wodnej Wisznia Mała.
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości
Rogoż” na lata 2010-2017
8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości
Krzyżanowice” na lata 2010-2017
9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości
Strzeszów” na lata 2010-2017
10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie
Kryniczno o nazwie zmiana MPZP POLIGON II
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11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie
Machnice
12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie
Pierwoszów
13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie
Strzeszów
14. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wysoki
Kościół
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
17. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do porządku obrad, który
radni otrzymali wraz z materiałami na sesję wkradł się błąd pisarski.
W punktach od 11 do 14 zapisano „do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego”, a winno być „do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”. Stąd prośba o
wykreślenie słowa ”zmiany”.
Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego projektu porządku obrad. Porządek
obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2
Głos zabrał Wójt Stanisław Moik przedstawiając informację o wydarzeniach,
w których brał udział w minionym miesiącu:
 29 kwietnia - podpisanie w Urzędzie Marszałkowskim Aneksu do umowy
dotyczącej projektu „Wyrównywanie szans”
 podpisanie umowy dotyczącej Samorządowego Informatora SMS, który
bardzo nam się przydał przy prowadzeniu tegorocznej akcji
przeciwpowodziowej
 3 maja – uroczystości patriotyczne w Piotrkowiczkach
 7 maja – spotkanie w sprawie organizacji Pikniku Wojskowego
pn.”Operacja Zachód”, który jednak nie odbył się ze względu na
zagrożenie powodziowe
 7 maja - spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie projektów
organizacyjnych oraz utworzenia zespołu szkolno-przedszkolego
w Strzeszowie.
 odbyło się spotkanie w sprawie organizacji dożynek gminnych w Ligocie
Pięknej
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 Spotkanie z przedstawicielami gazowni w sprawie podłączenia kolejnych
miejscowości naszej gminy tj. Szewc i Strzeszowa do sieci gazowniczej,
 17 maja podpisanie umowy z RPM Żmigród na budowę ulic Leśnej i Na
Kolonii oraz przekazanie placu budowy,
 spotkanie w sprawie utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego
w Strzeszowie
 18 maja – ogłoszenie przez Wojewodę Dolnośląskiego alarmu
przeciwpowodziowego
 19 maja spotkanie powiatowego i gminnego sztabu kryzysowego
w związku z zagrożeniem powodziowym,
 20 maja spotkanie z sołtysami miejscowości zagrożonych zalaniem
wodami powodziowymi
 spotkania z mieszkańcami Krzyżanowic, Psar, Szymanowa i Szewc. Była
bardzo liczna grupa mieszkańców na tych zebraniach. W czasie akcji
przeciwpowodziowej na bieżąco dostarczano piasek i worki;
wystąpiliśmy o udział w zabezpieczeniu przeciwpowodziowym wojska
i straży pożarnej. Podczas akcji zużyto ponad 200 tyś. worków i parę
tysięcy ton piasku. Było bardzo duże zaangażowanie mieszkańców
w obronę. Chciałem podziękować wszystkim, którzy włączyli się w akcję
przeciwpowodziową: mieszkańcom i sołtysom, a także przedsiębiorcom,
którzy bardzo ofiarnie nam pomagali. Nie mam przed sobą żadnej listy,
czy spisu tych osób, ale dziękuję Panu Łukaszowi Baczmańskiemu i jego
ekipie z RPM Żmigród, Panu Tomczakowi,który buduje ulicę Młynarską
w Ozorowicach, Państwu Grażynie i Pawłowi Hadała, Panu Marianowi
Filipek, Panu Hagielowi, Panu Żukowi z synami, Panu Kwiecień. Tym
wszystkim, którzy użyczyli ciężkich traktorów: Panu Kwaśniewskiemu i
Panu Marczakowi, Panu Stanisławowi Żyła oraz Panu Borodycz, a także
Panu Janowi Buczkowi, Państwu Wojtaś i Aksamskim, Paniom z Koła
Gospodyń Wiejskich w Wiszni Małej. Dziękuję też strażakom i
policjantom, którzy chronili newralgiczne punkty, Panu Romanowi
Rabiakowi i jego ekipie ze Spółek Wodnych. Otrzymaliśmy też
podziękowanie od Pana Andrzeja Jasek z Psar dla Pani Sołtys Renaty
Nowak i Pani Sławomiry Hermann za pomoc w akcji
przeciwpowodziowej,
 W następnych dniach odbywały się regularne narady sztabu
kryzysowego
 26 maja- dziękujemy za pomoc wojsku
 27 maja spotkanie z Firmą Gama w sprawie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
 28 maja spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie odszkodowań
powodziowych,
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 30 maja festyn rodzinny w szkole w Wiszni Małej połączony
z rozprowadzaniem cegiełek na budowę kliniki hematologii we
Wrocławiu
 4 czerwca spotkanie w sprawie modernizacji linii PKP
 5 i 6 czerwca spotkanie gminnego sztabu kryzysowego
 11 czerwca festiwal kultury kresowej we Wrocławiu
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wyrwas złożył podziękowania dla
wszystkich biorących udział w prowadzeniu akcji przeciwpowodziowej.
Poinformował także, że brał udział uroczystościach patriotycznych, które
odbywały się na terenie gminy w dniach 1 i 3 maja, uczestniczył
w międzynarodowej konferencji dotyczącej współpracy między regionami oraz
we wrocławskich uroczystościach obchodów 20-lecia Samorządu Terytorialnego
i jubileuszowej Mszy Świętej z okazji 60-lecia kapłaństwa Księdza Kardynała
Henryka Gulbinowicza.
Przewodniczący Tadeusz Wyrwas poinformował także, że do Rady Gminy
wpłynęło pismo Pana Zenona Tass w sprawie zatrzymania prawa jazdy,
(wyjaśnień w tej sprawie udzielił Zastępca w Wójta pod koniec sesji, patrz
ad.16).
Przewodniczący Rady Gminy odczytał zgromadzonym treść pisma, które do
Rady Gminy złożyli Państwo Danuta i Zygmunt Wojciechowscy, a które
dotyczyło skargi na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Krynicznie.
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas odczytał odpowiedź na skargę rodziców
dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Strzeszowie na
działalność dyrektora tej placówki oraz pismo dyrektora Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej dotyczące finansowania organizacji dożynek
gminnych i remontu budynku OKSiR. Tadeusz Wyrwas poinformował także o
pismach Wojewody Dolnośląskiego, w których zwraca się on do Rad Gmin
z wnioskiem o uregulowanie kwestii opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
Jednak Rada Gminy Wisznia Mała podjęła już stosowną uchwałę w tej sprawie poinformował Przewodniczący Tadeusz Wyrwas.

Ad.3
Prowadzący obrady Tadeusz Wyrwas oddał głos Marii Januszek Skarbnikowi Gminy, która poinformowała, że uchwała dzisiejsza dotyczy
w głównej mierze zaplanowania wydatków na przeprowadzoną akcję
przeciwpowodziową. Oprócz dużego wysiłku ludzkiego niezbędne są także
środki finansowe, żeby to sprawiedliwie rozliczyć. Pani Skarbnik
poinformowała, że na przeprowadzenie akcji, która tak szczęśliwie się dla nas
zakończyła Wojewoda Dolnośląski przyznał dotację w wysokości 100 tyś. zł, ale
to jednak za mało. Źródłem finansowania przewidywanych wydatków są oprócz
dotacji Wojewody między innymi: środki z rezerwy celowej zawartej w planie
budżetu gminy na 2010 rok w kwocie 80 tyś. zł; 170 tyś. zł środków własnych
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gminy (w tym 121.311 zł uwolnionych środków własnych gminy z tytułu
pozyskania dotacji oraz 48.689 zł ze zmniejszenia planowanych wydatków na
zadanie inwestycyjne ”Budowa SUW dla wodociągu grupowego Wisznia
Mała”).
Maria Januszek poinformowała także, że Wojewoda Dolnośląski przyznał
gminie dotację z budżetu państwa w kwocie 139.304 zł z przeznaczeniem na
sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz
pokrycia kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw, w ramach rządowego
programu pn.” Radosna Szkoła”. Sprawy zamian w planie budżetu szeroko
omówiono na posiedzeniu Komisji Inwestycyjnej Rady Gminy.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zmian w planie budżetu
gminy na rok 2010 i zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały? Uchwała została
przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXXVIII/211/10. Uchwała stanowi
załącznik nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.4
Głos zabrał Zastępca Wójta, który poinformował, że mamy do czynienia
z kolejną nowelizacją Karty Nauczyciela. Zmieniły się zapisy art.42 i wymusza
to uchwalenie na nowo tego, co już od pewnego czasu u nas obowiązuje.
Przedkładamy ujednolicony tekst z tą zmianą, która dotyczy utworzenia Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszowie. Uchwała ma status prawa miejscowego
i uznaliśmy, że najlepszym momentem jej wejścia w życie będzie 1 września br.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wyrwas, który
ze względu na szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz swoich placówek
wyróżnił Panią Jadwigę Spychałę - Wicedyrektora z Zespołu Szkół w Krynicznie
oraz Piotra Zaleskiego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie ustalenia zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad
udzielania, obniżania i rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom wynikających z art.42 ust.7 oraz art.42a ust 1 Karty
Nauczyciela i zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały? Uchwała została przyjęta
jednogłośnie i otrzymała nr V/XXXVIII/212/10. Uchwała stanowi załącznik nr 3
do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.5
Głos zabrał Zastępca Wójta Jakub Bronowicki, który przypomniał, że
wchodzą w życie zmiany, w wyniku których do klasy pierwszej pójdą dzieci
sześcioletnie. W związku z tym Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzeszowie
Anna Białecka oraz Dyrektor Przedszkola Publicznego w Strzeszowie Maria
Garecka wystąpiły z propozycją utworzenia zespołu szkolno–przedszkolnego.
Uprości to kontakt ze szkołą i przedszkolem oraz polepszy jakość świadczonych
usług. Jest to dobry moment na takie zmiany - powiedział Zastępca Wójta.
W tym roku wygasa kadencja dyrektora przedszkola i będzie tylko jeden
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dyrektor zespołu, który zostanie wyłoniony w drodze konkursu i musi znaleźć
akceptację Kuratorium Oświaty, ale w tym momencie można to przeprowadzić
bez dodatkowych kosztów odszkodowań. Pomysł ten znalazł akceptację Rad
Pedagogicznych i Rad Rodziców-poinformował Jakub Bronowicki.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie utworzenia Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszowie i zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały?
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXXVIII/213/10.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.6
Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Zastępcy Wójta. Jakub Bronowicki
poinformował zebranych, że inicjatorem podjęcia tej uchwały jest kierownik
Rejonowego Związku Spółek Wodnych inż. Roman Rabiak, który wskazuje na
pewne korzyści z tego przystąpienia. Przede wszystkim spółka gminna będzie
wykonywała zlecenia po kosztach własnych. Obecnie gmina zlecając prace musi
zapłacić 22% podatek VAT oraz przynajmniej 5% zysk. Realizując ten sam
zakres zadań, a będąc członkiem Spółki możemy to wykonać o 1/3 taniej. Sama
Spółka też na tym zyska, gdyż źródłem jej finansowania oprócz dotacji z budżetu
państwa, którą otrzymuje za pośrednictwem Marszałka Województwa są między
innymi składki członkowskie, teraz również od Gminy. Nie jest to nowe
rozwiązanie, na naszym terenie do Spółki przystąpiły już gminy Prusie i
Trzebnica.
Gminna Spółka Wodna jest oddzielnym bytem prawnym, który na corocznych
zjazdach przedkłada sprawozdania z działalności. Przystąpienie do Spółki
będzie wymagało wydelegowania przedstawiciela do reprezentowania gminy.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Wisznia Mała do Gminnej Spółki Wodnej Wisznia Mała i zapytał, kto jest za
przyjęciem uchwały? Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
V/XXXVIII/214/10. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu przedstawicielom
Rady Parafialnej Ozorowic Panom Jackowi Filipkiewiczowi i Markowi
Janiakowi, którzy przedstawili radnym problem remontu dachu na zabytkowym
kościele w Ozorowicach. Przypomnieli, że jest to już ostatni zabytek w ich wsi
i do tej pory udało się wyremontować dach nad nawą główną. Jednak stan
dachu nad prezbiterium jest katastrofalny i wymaga pilnie wymiany. Próby
miejscowych reparacji nic nie dają, gdyż kilka krokwi jest zupełnie przegniłych
i przez to konstrukcja dachu jest nadwyrężona. Mieszkańcy zadeklarowali
comiesięczne składki na rzecz ratowania tego zabytku. Jednak te składki, które
do tej pory zebrano tj.w 2007 roku -12 tyś. złotych, to tylko część niezbędnych
środków. Za te pieniądze zamówiliśmy projekt oraz zapłaciliśmy i uzyskaliśmy
wszystkie niezbędne uzgodnienia. Wystąpiliśmy też o przyznanie środków
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unijnych, przy dużej pomocy ze strony Urzędu. Startowaliśmy w 4 konkursach,
dwukrotnie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dwukrotnie
do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, ale niestety żaden z tych wniosków
nie uzyskał akceptacji. W 2009 roku też zebraliśmy składkę i na dzień dzisiejszy
posiadamy14.300 zł. Jest to za mało niż potrzeba i dlatego zwracamy się
z prośbą o ratunek i wsparcie finansowe, gdyż dach może się w każdej chwili
zawalić. Liczymy na pomoc Rady Gminy także z tego względu, że chcielibyśmy
tej niewielkiej wspólnocie pokazać, że ich aktywność może przynieść pozytywny
odzew z zewnątrz, że warto coś wspólnie zrobić. Do wniosku przychylił się także
sołtys Ozorowic. Przedstawiciel Rady Parafialnej złożył na ręce
Przewodniczącego Rady Gminy wniosek o dofinansowanie z budżetu gminy.
Głos zabrał Zastępca Wójta, który podsumowując potwierdził, że w tej chwili
pozostajemy sami z tym problemem, bo już wiadomo, że z zewnątrz nie
otrzymamy pomocy. Wiemy, że remont jest pilnie potrzebny i za pośrednictwem
i przyzwoleniem Rady Gminy możemy go wykonać.
Ad.7
Kolejne punkty porządku obrad dotyczyły zatwierdzenia planów odnowy
miejscowości. Prowadzący obrady oddał głos Zastępcy Wójta, który
poinformował radnych, że niniejsze uchwały są dokumentami niezbędnymi do
występowania o środki unijne. Posiadamy konkretny projekt i pozwolenie na
budowę świetlicy Rogożu, Mienice i Machnice są w trakcie realizacji.
Radny Czesław Pisarek zwrócił uwagę na konieczność korekty błędów
gramatycznych i stylistycznych, które występują w tekstach „Planów”.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu
Odnowy Miejscowości Rogoż” na lata 2010 - 2017 i zapytał, kto jest za
przyjęciem uchwały? Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
V/XXXVIII/215/10. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.8
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu
Odnowy Miejscowości Krzyżanowice” na lata 2010-2017 i zapytał, kto jest za
przyjęciem uchwały? Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
V/XXXVIII/216/10. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.9
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu
Odnowy Miejscowości Strzeszów” na lata 2010 - 2017 i zapytał, kto jest za
przyjęciem uchwały? Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr
V/XXXVIII/217/10. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu z obrad Rady
Gminy.
Ad.10
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Prowadzący obrady oddał głos Wójtowi Gminy Stanisławowi Moik, który
poinformował, że właściciel terenów objętych planem określonym jako
POLIGON II, czyli firma TOYA, zwrócił się z wnioskiem o podjęcie stosownej
uchwały w związku z potrzebą zmiany zasad zagospodarowania przestrzennego
tego obszaru.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w obrębie Kryniczno o nazwie MPZP POLIGON II i zapytał,
kto jest za przyjęciem uchwały? Uchwała została przyjęta jednogłośnie
i otrzymała nr V/XXXVIII/218/10. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu
z obrad Rady Gminy.
Ad.11
Kolejne punkty porządku obrad dotyczyły przystąpienia do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dzięki temu będziemy
mieć prawie 100% pokrycie aktualnymi planami terenów, które tymi
opracowaniami można objąć- powiedział Wójt Gminy Stanisław Moik.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie Machnice i zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały?
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXXVIII/219/10.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.12
W Pierwoszowie będzie nowy ujednolicony plan, który wchłonie obecnie
obowiązujące- poinformował Jakub Bronowicki, Zastępca Wójta.
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie Pierwoszów i zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały?
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXXVIII/220/10.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.13
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie Strzeszów i zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały?
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXXVIII/221/10.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.14
Przewodniczący odczytał nazwę uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego w obrębie Wysoki Kościół i zapytał, kto jest za przyjęciem uchwały?
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr V/XXXVIII/222/10.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.15
Protokół nr V/XXXVII/10 przyjęto bez uwag.
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Ad.16
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Zastępcy Wójta o wyjaśnienie
kwestii złożonego przez Pana Zenona Tass odwołania w sprawie odebrania
prawa jazdy za zaległości w zobowiązaniach alimentacyjnych. W odpowiedzi
Jakub Bronowicki stwierdził, że Wójt Gminy zgodnie z obowiązującymi wówczas
przepisami zwrócił się do Starosty Trzebnickiego o odebranie prawa jazdy.
W międzyczasie przepis ten uznano za niezgodny z Konstytucją i w tej chwili nie
można w ten sposób przymuszać do płacenia alimentów. Obecnie zwrot prawa
jazdy Panu Tass jest w kompetencji Starosty Trzebnickiego.
Sołtys Krzyżanowic Pani Józefa Bebłocińska w imieniu mieszkańców
odczytała podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do
przeprowadzenia skutecznej akcji przeciwpowodziowej.
Ad.17
Wobec wyczerpania się porządku obrad i braku zapytań
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wyrwas zakończył sesję o godzinie
13.10.
Podpisał:
Protokołowała:
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