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P R O T O K Ó Ł   NR   XXXIII/2018

Z   SESJI

RADY   GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA  25  KWIETNIA  2018  ROKU

Załączniki do protokołu:

UCHWAŁA  Nr 209/XXXIII/2018  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Oleskiemu,

UCHWAŁA  Nr 210/XXXIII/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 135/ Rady Gminy 
Radłów dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na roku 
2018,

UCHWAŁA Nr 211/XXXIII/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

UCHWAŁA Nr 212/XXXIII/2018 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Radłów w 2018 roku”.

1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2017 rok.

2. Sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowych za rok 2017.

3. Wniosek Rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Kościeliskach.



P R O T O K Ó Ł   NR   XXXIII/2018

SESJI

RADY   GMINY        Z   RADŁÓW

Z  DNIA  25  KWIETNIA  2018  ROKU

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Radłów – Wilhelm Wengel.

Radnych obecnych – 13,

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych – 2.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli:

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,

- Zastępca Wójta Gminy – Sylwia Kus

- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,

- Pełnomocnik Wójta Gminy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Henryk
Karkos.

- Radca Prawny – Błażej Kołodziejczyk,

- Kierownik Referatu – Piotr Górski,

- Inspektor – Grzegorz Zaremba.

- Sołtysi – lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu.

Porządek obrad Sesji:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.  Informacja  Wójta  z  działalności  w  okresie  między  sesjami  oraz  ze  sposobu
załatwienia ustnych wniosków Radnych.

5.  Sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych i Narkomanii za 2017 rok.

6. Sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowych za rok 2017.

7. Przyjęcie uchwał w sprawach :

1) zmian w budżecie gminy na rok 2018,



2)  przyjęcia  „Programu  Opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radłów w 2018 roku”

8. Sprawy bieżące.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad:

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Radłów – Wilhelm Wengel otworzył XXXIII Sesję 
Rady Gminy. Powitał Gości zaproszonych, Sołtysów, pracowników Urzędu Gminy 
oraz Radnych. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami      
o terminie Sesji. Wnioski do projektu zgłosił Wójt Gminy w zakresie:

- pkt. 8 – przyjęcie uchwał – wniósł o wprowadzenie uchwał dotyczących udzielenia 
pomocy finansowej powiatowi oleskiemu, w związku z wnioskiem Wicestarosty 
zgłoszonym na poprzedniej Sesji oraz  – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- pkt. 6 – sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowych w roku 2017. 
Temat referować będzie Pani Sylwia Kus. W związku z Jej wyjazdem służbowym 
proponuje się zmianę kolejności realizacji porządku obrad do czasu przybycia na 
Sesję Pani Kus,

- pkt. 8 – sprawy bieżące – w związku ze zmianą Prawa łowieckiego nakładającą 
obowiązki na Urząd Gminy i Sołtysów – Radca Prawny szczegółowo omówi 
wprowadzone zmiany.

Innych wniosków – nie zgłoszono.

Porządek obrad – ze zmianami zgłoszonymi przez Wójta przyjęto w obecności         
11 Radnych – jednogłośnie.

Ad.3. Protokół z poprzedniej Sesji wyłożony był do wglądu w biurze Rady Gminy 
oraz na sali obrad. Radni otrzymali treść protokołu drogą e-mailową.

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi na pytanie Radnego Arnolda Zaremba dotyczące     
Jego wniosku zgłoszonego na poprzedniej Sesji.

Uwag do protokołu – nie zgłoszono. W trakcie głosowania „za” przyjęciem protokołu 
opowiedziało się 11 obecnych na sali Radnych.



Ad.4. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym:

- 5 kwietnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego            
i Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie w sprawie ustalenia własności dróg,

- trwa przebudowa szatni LZS Kościeliska. Zakończenie planowane jest na miesiąc 
czerwiec,

- prowadzone są przygotowania związane z uroczystością poświęcenia sztandaru 
OSP Wichrów planowanego na miesiąc wrzesień,

- OSP Sternalice uczestniczyć będzie w centralnych uroczystościach związanych       
z Dniem Strażaka organizowanych w dniu 4 maja w Warszawie,

- Ministerstwo Sprawiedliwości przeznaczyło środki na dofinansowanie zakupu 
sprzętu dla OSP. Dla potrzeb Gminy Radłów jest to kwota 52 tys. zł.

Ad.5. Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Henryk 
Karkos – Przedstawił zmiany w składzie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz załączone do niniejszego protokołu sprawozdanie z realizacji 
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 
2017. Udzielił szczegółowych wyjaśnień do tematu oraz odpowiedzi na pytania 
zebranych.

Ad.7. Przejęcie uchwał w sprawach :

1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu. W związku z ustaleniami 
dotyczącymi dofinansowania budowy 20 km ścieżki rowerowej łączącej gminy 
Olesno, Radłów, Gorzów Śląski i Praszka – Skarbnik Gminy przedstawiła projekt 
uchwały w tym temacie. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt. 
Uchwałę Nr 209/XXXIII/2018 przyjęto w obecności 12 Radnych – jednogłośnie.

2) Skarbnik Gminy omówiła z uzasadnieniem propozycje zmian w budżecie gminy. 
Nie zgłoszono uwag. Uchwałę Nr 210/XXXIII/2018 przyjęto w obecności 13 Radnych 
– jednogłośnie.

3) Również jednogłośnie przyjęto przedstawiony przez Skarbnik projekt Uchwały      
Nr 211/XXXIII/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

4) Inspektor Grzegorz Zaremba omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt w Gminie Radłów na rok 2018. Udzielił wyjaśnień na pytania zebranych. 
Uchwałę Nr 212/XXXIII/2018 przyjęto w obecności 13 Radnych – jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 – minutową przerwę w obradach.

Po przerwie.



Ad.8. Sprawy bieżące

Radca Prawny – Błażej Kołodziejczyk omówił nowe przepisy ustawy  Prawo 
łowieckie oraz akty wykonawcze do w/w ustawy. Omówił zadania Gminy w tym 
zakresie oraz wątpliwości związane z ich realizacją. Największym problemem jest 
skład zespołu szacującego szkody (przedstawiciel Gminy - Sołtys). Gmina nie może 
zobowiązać Sołtysa do pracy w w/w Zespole. Osoby wchodzące w skład zespołu 
powinny mieć wiedzę związaną z wyceną szkód. Nowe przepisy wykonawcze mają 
wejść w życie do 6 miesięcy. Gmina powinna ustalić sposób postępowania do tego 
czasu. Sugerowane rozwiązania to:

- wyznaczenie pracownika gminy (zapewnienie szkolenia, zmiana umowy o pracę)

- zatrudnienie na umowę – zlecenie osoby z zewnątrz (koszt około 100 zł od 
protokołu)

Wójt Gminy negatywnie ustosunkował się do sposobu wprowadzania zmian 
przepisów. Gmina nie ma możliwości przygotowania się do tematu. Obecnie – już w 
czasie obowiązywania nowych przepisów – Nadleśnictwa, Izba Rolnicza oraz Firmy 
szkoleniowe proponują szkolenia w temacie szacowania szkód łowieckich. 
Przyjmowane od rolników zgłoszenia szkód szacowane są ułomnie- należy to 
zmienić. Konsekwencją źle oszacowanej szkody mogą być odwołania stron do Sądu.

Na chwilę obecną – pracownik Urzędu uczestniczył będzie w szkoleniu 
organizowanym przez Nadleśnictwo Olesno, w dniu 16 kwietnia odbyło się spotkanie 
z zarządcami Kół Łowieckich – ustalono wstępne działania.

Sołtysi obecni na Sesji – negatywnie ustosunkowali się do zadań zawartych w 
Prawie łowieckim.

Ad.6. Zastępca Wójta Gminy – Sylwia Kus – przedstawiła załączone do niniejszego 
protokołu sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Radłów z 
organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego za rok 2017. Udzieliła wyjaśnień na pytania zebranych.

Ad.8. Sprawy bieżące c.d.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść wniosku Rodziców uczniów Szkoły 
Podstawowej w Kościeliskach w sprawie wydłużenia godzin pracy świetlicy.

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy. Obowiązek organizowania pracy świetlicy szkolnej 
spoczywa na Szkole. Dyrektor nie zgłaszał potrzeby wydłużenia czasy pracy 
świetlicy. Temat zostanie poddany analizie – odpowiedź przekazana zostanie 
Rodzicom.

Wójt Gminy przedstawił zaproszenie partnerskiej Gminy Konigshain w dniach 8 – 10 
czerwca br. Zainteresowani Radni – proszeni są o zgłoszenia w możliwie krótkim 
czasie.



W dniu 6 maja Gmina Rudniki organizuje wspólny Rajd rowerowy. Informacja została 
rozpropagowana. Osoby zainteresowane uczestnictwem powinny zgłosić swój udział 
w Biurze GOK lub Sekretariacie Urzędu. Początek rajdu – granica gmin Radłów – 
Rudniki godz. 14.00.

Corocznie mieszkańcy gminy uczestniczą w pielgrzymce rowerowej do Góry Świętej 
Anny. Termin wyjazdu 12 maja godz. 7.00 z Kolonii Biskupskiej.

Wójt Gminy ogłosił konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy. Termin przyjmowania 
ofert upływa z dniem 30 kwietnia br.

Gmina Gorzów Śląski realizuje wspólnie przyjęty plan związany z ogłoszeniem 
przetargu na wyłonienie Firmy do budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Gorzowie Śląskim.

W związku z zakupem nowego taboru autobusowego przez PKS Kluczbork – 
Dyrekcja PKS poinformowała o potrzebie kasacji Gimbusa stanowiącego własność 
Gminy. Radni uznali, że sprzedaż  w/w samochodu powinna być zrealizowana po 
dokonaniu wyceny rzeczoznawcy.

Ad.9. Interpelacje i wnioski Radnych

Radna Justyna Szoprun zwróciła się z pytaniem o sposób przekazania informacji o 
godzinach pracy Oddziału Przedszkolnego w Radłowie od miesiąca września oraz 
liczbie dzieci zgłoszonych do tego oddziału. Zwróciła uwagę, że rodzice dzieci nie 
zostali poinformowani o planowanych zmianach

Radny Arnold Zaremba – w sprawie możliwości naprawy uszkodzonego chodnika 
przy drodze powiatowej w Radłowie przy pomocy pracowników  gospodarczych 
Urzędu oraz możliwości pomalowania wiaty przystankowej.

Radny Gerard Grzesik w sprawie konieczności zgłoszenia do Powiatowego Zarządu 
Dróg w Oleśnie zabezpieczenia przed podmywaniem rowu w Kościeliskach

Sołtys Roman Kaleja w sprawie zgłoszenia potrzeby wycięcia lip przy drodze 
powiatowej w Wichrowie.

Ad.10 Odpowiedzi na interpelacje i wnioski 

Wyjaśnień  na wnioski udzielili: Wójt Gminy, Zastępca Wójta Oraz Specjalista d/s 
Oświaty.

- sprawę rekrutacji do przedszkoli w Radłowie, Kościeliskach i Nowych Karmonkach 
prowadzi Dyrektor Teresa Siwik. Rodzice – rekrutując dziecko do przedszkola – 
składali informację o godzinach, w których dziecko korzystać będzie w opieki 
przedszkolnej.

- Powiatowy Zarząd Dróg nie wydał zgody na wycinkę drzew przy drodze w 
Wichrowie.



Ad.11. Wolne wnioski i informacje.

Komisja Rewizyjna ustaliła termin posiedzenia na dzień 8 maja br. o godz. 14.30, 
celem analizy sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2017 i opracowania wniosku 
o absolutorium.

Ad.12. Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXIII Sesji Rady Gminy. 
Sesja trwała od godz. 9.00 do godz. 11.20. Szczegółowy zapis przebiegu obrad 
zawiera płyta CD załączona do niniejszego protokołu.

Protokołowała:
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P R O T O K Ó Ł   NR   XXXIV/2018

Z   SESJI

RADY   GMINY   RADŁÓW

Z  DNIA  16  MAJA  2018  ROKU

Załączniki do protokołu:

UCHWAŁA  Nr 213/XXXIV/2018   w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na cel 
publiczny, na rzecz Powiatu Oleskiego, nieruchomości gruntowych położonych w 
Kolonii Biskupskiej, Biskupicach i Kościeliskach, stanowiących własność Gminy 
Radłów,

UCHWAŁA  Nr 214/XXXIV/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 195/XXX/2017 Rady 
Gminy Radłów dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 
roku 2018,

UCHWAŁA Nr 215/XXXIV/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 194/XXX/2017 Rady 
Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej

1. Oferta Firmy P.W. Elektron – Dariusz Kamiński



P R O T O K Ó Ł   NR   XXXIV/2018

SESJI

RADY   GMINY  Z   RADŁÓW

Z  DNIA  16  MAJA  2018  ROKU

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Radłów – Wilhelm Wengel.

Radnych obecnych – 14,

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych – 1.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli:

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,

- Zastępca Wójta Gminy – Sylwia Kus,

- Skarbnik Gminy – Jolanta Lesy

- Kierownik Referatu – Piotr Górski,

- Inspektor – Grzegorz Zaremba.

- Radca Prawny – Tomasz Głębocki.

Porządek obrad Sesji:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.  Informacja  Wójta  z  działalności  w  okresie  między  sesjami  oraz  ze  sposobu
załatwienia ustnych wniosków Radnych.

5. Przyjęcie uchwał w sprawach :

1)  wyrażenia zgody na darowiznę na cel  publiczny,  na rzecz Powiatu Oleskiego,
nieruchomości  gruntowych  położonych  w  Kolonii  Biskupskiej,  Biskupicach  i
Kościeliskach, stanowiących własność Gminy Radłów,

2) zmian w budżecie gminy na rok 2018,

3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

6. Sprawy bieżące.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.



8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad:

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Radłów – Wilhelm Wengel otworzył XXXIV Sesję
Rady Gminy. Powitał Radnych oraz pracowników Urzędu Gminy. Na podstawie listy 
obecności stwierdził prawomocność obrad (14 Radnych). Wyjaśnił powody, dla 
których zwołana została Sesja Rady Gminy.

Ad.2. Projekt porządku obrad został przesłany Radnym wraz z zawiadomieniami      
o terminie Sesji. Wnioski do projektu zgłosił Wójt Gminy. Zaproponował 
wprowadzenie - przyjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie – w związku 
koniecznością wyasygnowania środków na realizację porozumienia z Gminą Gorzów
Śląski w zakresie budowy Puntu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych             
i w związku z tym dokonanie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. Porządek 
obrad (ze zmianami) przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie.

Ad.3. W związku z nadzwyczajnym terminem zwołania kolejnej Sesji i planowanym 
urlopem wypoczynkowym Inspektora ds. Obsługi Rady Gminy – protokół z 
poprzedniej Sesji nie został przygotowany. Radni zaakceptowali zaistniały stan.

Ad.4. Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami:

- trwają prace końcowe remontu szatni LZS Kościeliska. Odbiór planowany jest na 
przyszły tydzień,

- w dniu wczorajszym – przekazane zostały Firmie OLZ Lubliniec place budowy dróg 
w Kościeliskach i Psurowie,

- ogłoszony został konkurs na projekt termomodernizacji Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Radłowie. Wniosek o dofinansowanie złożony zostanie w miesiącu 
czerwcu.

- odbył się doroczny rajd rowerowy gmin Rudniki i Radłów.

Ad.5. Wójt Gminy omówił przebieg działań związanych z przygotowaniem 
dokumentacji niezbędnej do przekazania odcinka drogi Kolonia Biskupska – Radłów 
– Kościeliska na własność Powiatu Oleskiego.

W dyskusji do tematu głos zabrali :



- Radny Gerard Grzesik – w sprawie konieczności remontu omawianej drogi,

- Radny Piotr Nowak – w sprawie bardzo złego stanu nawierzchni drogi Radłowie – 
ul. Dąbrówki,

- Radny Bronisław Czapliński – w sprawie bagatelizowania wniosków kierowanych do
Powiatu m.in. na przykładzie wykaszania rowów,

Podsumowania dyskusji dokonał Wójt Gminy. Na naszym terenie w ostatnich latach 
poprawił się stan nawierzchni wielu dróg Powiatowy Zarząd – dysponujący małym w 
stosunku do potrzeb budżetem – nie zaniedbuje Gminy Radłów.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na darowiznę na cel publiczny, na rzecz Powiatu Oleskiego, 
nieruchomości gruntowych położonych w Kolonii Biskupskiej, Biskupicach i 
Kościeliskach, Stanowiących własność Gminy Radłów. Uchwałę Nr 213/XXXIV/2018 
– przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie.

Wójt Gminy poinformował o działaniach prowadzonych przez Gminę Gorzów Śląski 
w zakresie realizacji wspólnej z Gminą Radłów inwestycji – budowy Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gorzowie Śląskim. Pierwszy przetarg 
okazał się nieskuteczny, drugi przetarg – po wprowadzeniu zmian w realizacji 
inwestycji ustalono na dzień 25 maja. W związku z zaistniała sytuacją proponuje się 
wyasygnowanie z tegorocznego budżetu środków w kwocie 140 tys. zł na realizację 
tego zadania. Pozostałe środki – wyasygnowane zostaną z budżetu gminy w roku 
2019. Koszt inwestycji po stronie Gminy Radłów – to kwota 266 tys. zł. Skarbnik 
Gminy przedstawiła z uzasadnieniem propozycje zmian w budżecie. Uwag nie 
zgłoszono. Uchwałę Nr 214/XXXIV/2018 przyjęto w obecności 14 Radnych – 
jednogłośnie.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
wynika ze zmiany finansowania budowy PSZOK w Gorzowie Śląskim z jednego roku 
na dwa lata. Radni zaakceptowali projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
Uchwałę Nr 215/XXXIV/2018 przyjęto w obecności 14 Radnych – jednogłośnie.

Ad.6. Sprawy bieżące.

Wójt Gminy poinformował o problemach z zatwierdzeniem arkuszy organizacyjnych 
szkół w związku ze zmianą przez Kuratorium Oświaty w Opolu interpretacji 
przepisów o języku mniejszościowym.

W nawiązaniu do ustaleń z poprzednich obrad – Wójt Gminy przedstawił ofertę 
wykonania dokumentacji projektowej oraz wstępne kosztorysy na budowę 
oświetlenia drogowego w Gminie Radłów. Oferta znacznie przewyższa kwotę 
zaplanowaną w tegorocznym budżecie na w/w cel, stąd konieczność dokonania 
korekty planów instalacji nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Radłów.



W toku dyskusji do tematu ustalono zlecenie projektów na montaż oświetlenia 
ulicznego w Biskupicach i Ligocie Oleskiej. Zadania w tym zakresie planowane 
Biskupskich Drogach i Nowych Karmonkach zrealizowane zostaną terminie 
późniejszym.

Ad.7. Interpelacje i wnioski zgłosili:

- Radny Piotr Nowak – w sprawie konieczności wprowadzenia zmiany organizacji 
ruchu na skrzyżowaniu w Nowych Karmonkach,

- Radny Bronisław Czapliński – w sprawie konieczności dokonania poprawek po 
remoncie drogi (dotyczy skrzyżowania) w Wichrowie,

- Radny Karol Książek – w sprawie zaproszenia do udziału w najbliższej Sesji 
Dyrektora PSP w Kościeliskach.

Do tematu wywiązała się dyskusja. Przewodniczący Rady Gminy zobowiązał się do 
uzgodnienia tematów i ewentualnej zmiany planu pracy na miesiąc czerwiec br..

Ad.8. Wójt Gminy zobowiązany został do przekazania wniosków do Powiatowego 
Zarządu Dróg w Oleśnie.

Ad.9. Sprawy bieżące.

Radca Prawny omówił zasady naboru i powołania Skarbnika Gminy.

Wójt poinformował o braku zainteresowania kandydowaniem na to stanowisko.

Ad.10.

Radny Bronisław Czapliński zwrócił się z pytaniem o termin zwrotu środków z 
funduszu sołeckiego w związku z decyzją Rady Gminy o ich przeznaczeniu na zakup
kosiarek dla potrzeb LZS. Temat wyjaśniła Skarbnik Gminy.

Radny Piotr Nowak zwrócił uwagę na konieczność remontu elewacji budynku 
Oddziału Przedszkolnego w Nowych Karmonkach.

Radna Iwona Kościelna zwróciła się z pytaniem czy po egzekucji komorniczej Gmina 
ma obowiązek zapewnić mieszkańcowi lokal socjalny. Wyjaśnień udzielili Radca 
Prawny i Wójt Gminy.

Ad.11. Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Sesja
trwała od godz. 9.00 do godz. 11.25. Płyta CD z przebiegiem obrad stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.



Protokołowała

  


