Rada Gminy Krzywcza

Krzywcza, dnia 4 marca 2011 r.

OA.0002.5.2011

PROTOKÓŁ Nr V/2011
z obrad V sesji zwyczajnej Rady Gminy Krzywcza, która odbyła się
25 lutego 2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy
Na V sesję Rady Gminy Krzywcza przybyło 14 radnych (lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). Ponadto w obradach wzięły
udział zaproszone osoby spoza Rady (listy obecności stanowią załączniki nr 2
i nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad 1.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Pękalski o godz. 1103 otworzył
sesję i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą
obecności aktualnie w sesji uczestniczy 14 radnych, co wobec składu Rady
Gminy wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych uchwał.
Następnie Przewodniczący obradom przedstawił projekt porządku
obrad, który w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został
jednogłośnie (14 głosami za).
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Uchwalenie Budżetu Gminy Krzywcza na 2011 r., w tym przyjęcie uchwał
w sprawach:
-

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzywcza,
Budżetu Gminy na 2011 rok.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
-

-

zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krzywcza na rok 2011 z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,
przyjęcia planów pracy Rady Gminy i stałych komisji Rady w 2011 roku,
powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Krzywcza,
przekazania do sprzedaży nieruchomości (dz. nr 686 o pow. 0,22 ha
w Skopowie) stanowiącej własność Gminy Krzywcza,
zmieniająca uchwałę własną w sprawie ustalenia regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Krzywcza.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
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6.
7.
8.
9.

Dyskusja nad Raportem o stanie Gminy Krzywcza.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski i informacje.
Zakończenie obrad.

Ad 2.
Protokół Nr IV/2011 z poprzedniej sesji został wyłożony do wglądu wraz
z informacją, aby ewentualne wnioski i zastrzeżenia zgłaszać do końca sesji.
Jeśli takich nie będzie, zostanie to uznane jako przyjęcie protokołu.

Ad 3.
Skarbnik Gminy Pani Beata Wielgosz przedstawiła Uchwałę
Nr 11/38/2010 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzywcza na lata 2011 –
2018.
Pani Beta Wielgosz przestawiła także szczegółową prezentację na
temat Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzywcza.
Następnie Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzywcza
Wójt Gminy Pan Witold Szpytman zbierając głos na temat WPF
powiedział, że zmieniła się ustawa o finansach publicznych. Przepisy
zmieniające tą ustawę wchodzą w życie sukcesywnie. Ustawa ta obowiązywać
będzie ze wszystkimi zmianami od 2014 roku. Od tegoż roku będą również
obowiązywać inne wskaźniki spłaty i wysokości zadłużenia oparte na
skomplikowanym wzorze. Regionalna Izba Obrachunkowa chce, aby Gminy
ten wskaźnik starały się już teraz wyliczyć mimo, że jest on jeszcze
nieobowiązujący. Celem tego jest przygotowanie do tego, że w roku 2014
chcąc uchwalić budżet Gmina będzie musiała ten wskaźnik spełnić. Na dzień
dzisiejszy Gmina nie spełnia tego wskaźnika. Spełnia natomiast wskaźniki,
które dotychczas obowiązują, czyli 15% wskaźnik spłaty i 60% wskaźnik
zadłużenia. Skoro Gmina nie spełnia tego wskaźnika, to trzeba – jak
powiedział Pan Wójt - szukać rozwiązania, aby mogła ona go spełnić. Można
by było to zrobić zwiększając dochody i zmniejszając wydatki, zatrzymać
proces inwestycyjny i zaoszczędzone środki finansowe przeznaczyć na spłatę
zadłużenia, ale nie można zatrzymać przez okres trzech lat rozwój Gminy.
Zdaniem Pana Wójta trzeba szukać rozwiązań tego problemu; pozyskiwać
środki z zewnątrz, zastanowić się nad działaniami zmniejszającymi wydatki
oraz czynić inne starania w kwestii powiększenia dochodów. Budżet po jego
uchwaleniu jest tworzony według wskaźników, ale przynajmniej od dwóch lat
budżet ten w ciągu roku wzrasta, gdyż podejmowane działania w Gminie
pozwalają na pozyskanie dodatkowych środków i poprawiają wynik finansowy.

3

Pan Wójt prosił, aby radni, sołtysi i kierownicy jednostek organizacyjnych
Gminy wspólnie zaangażowali się w prace nad rozwiązaniem tego problemu.
Ponadto Pan Wójt dodał, że przy nowej Ustawie o finansach publicznych nie
będzie możliwości wzięcia kredytu na wydatki bieżące. Kredyt będzie można
jednak wziąć na spłatę poprzednich zadłużeń lub ewentualnie na wydatki
inwestycyjne.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 14 głosami „za” (Uchwała Nr 20/V/2011).
Następnie Przewodniczący obradom prosił radnych o zgłaszanie
propozycji odnośnie formy i zakresu przedstawienia przez Panią Skarbnik
projektu budżetu Gminy na 2011 rok.
Radny Pan Wacław Sobol zaproponował, aby Pani Skarbnik
przedstawiła projekt Budżetu Gminy na 2011 rok jedynie w zakresie działów
dochodów i wydatków.
Pani
Skarbnik
przedstawiła
Uchwałę
Nr 11/42/2010
Składu
orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 2 lutego
2011 r. w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Krzywcza na 2011 rok.
Następnie Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie budżetu gminy na 2011 rok wg działów dochodów
i wydatków.
W trakcie przestawiania projektu uchwały głos zabrał Pan Wójt, który
poinformował, że w projekcie tym są ujęte autopoprawki Regionalnej Izby
obrachunkowej, Komisji Stałych Rady Gminy, jak również uwzględniono
autopoprawkę związaną z inwestycją remontu Ośrodka Wypoczynkowego
w Babicach. Ponieważ na etapie projektowania budżetu nie było kosztorysu
i w związku z tym nie można było zaplanować wydatków na ten cel. Stąd też
dopiero po wspólnych posiedzeniach Komisji ustalone zostały kwoty jakie
będą niezbędne dla realizacji tej inwestycji. Z wyliczeń będzie to kwota
ok. 1 603 144 zł. To jest sam obiekt Ośrodka. Ta kwota będzie dofinansowana
w ramach projektu realizowanego przez Związek Gmin Fortecznych Twierdzy
Przemyśl do którego Gmina Krzywcza należy. Inwestycja ta podzielona jest na
dwa lata. W pierwszym roku byłaby to inwestycja zamykająca się kwotą
845 094 zł a w następnym roku 758 049 zł. Planując środki na pierwszy etap
zastanawiano się - Czy zabezpieczyć w całości? Czy zabezpieczyć tylko
wkład własny? Związek Gmin Fortecznych stoi na stanowisku, że Gminy mają
zabezpieczyć jedynie wkład własny. Pan Wójt prosił Radę Gminy
o zabezpieczenie środków w całości, gdyż jeśli się okaże, że wymagane jest
od Gminy zabezpieczenie środków finansowych w wysokości ok.170 000 zł na
wkład własny, to zmniejszona zostanie kwota ta w budżecie.
Ponadto Pan Wójt wyjaśnił, że Gmina – w odniesieniu do remontu Ośrodka jest na etapie wydania pozwolenia na budowę. Projekt zgłasza Związek i to on
będzie prowadzić inwestycję i związek będzie rozliczał, będzie ogłaszał
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przetargi na realizację. Gmina będzie miła za zadanie przekazać na czas
remontu nieruchomość, która wróci do Gminy po przeprowadzeniu inwestycji.
Założenia w tym projekcie są takie, że dofinansowanie jest na poziomie 85%.
Ostateczna kwota dofinansowania będzie zależeć od kwoty wszystkich
kosztorysów z poszczególnych gmin. Pod koniec marca br. będzie już
wiadomo jaki będzie ostateczny procent dofinansowania.
Radny pan Wacław Sobol pytał – Czy przeprowadza się remont dla
remontu, żeby to się nie zawaliło? jaki zakres prac ma dotyczyć ten remont?
czy to tylko budynek? jakie są założenia? czemu on ma służyć?
Pan Wójt wyjaśnił, że zakres remontu dotyczy tylko budynku Ośrodka.
Polegać będzie na remoncie kapitalnym łącznie z wymianą m.in. instalacji
elektrycznej, stolarki okienno-drzwiowej, wykonaniem docieplena budynku
i przebudową tarasu. Dokumentacja projektowa jest wykonana na całość
Ośrodka w tym również na zagospodarowanie alejek, wykonanie oświetlenia
jak również remont dziesięciu domków letniskowych i na to wszystko wydane
jest pozwolenie na budowę, ale z tego wszystkiego remontowany będzie
jedynie budynek ośrodka. Natomiast Gmina będzie szukać środków
finansowych na realizację tych innych przedsięwzięć. Ośrodek ma służyć
z założenia jako miejsce przechwytywania turystów. Spełniać on będzie
funkcję hotelowo- informacyjną. Powstanie tam punkt informacji turystycznej
łącznie z bazą noclegową. Turysta będzie mógł zatrzymać się w ośrodku
i stamtąd zwiedzać okoliczne zabytki, czy też forty wokół Przemyśla jak
również wypoczywać. Gmina powołując w tym Ośrodku jednostkę
organizacyjną nie będzie mogła nim zarządzać. Koniecznym będzie jego
wydzierżawienie na okres 5 lat w przetargu nieograniczonym. Atutem dla
Gminy przez te 5 lat będzie jedynie ożywienie ruchu turystycznego. Drugim
zyskiem to odremontowany obiekt, którego Gmina z własnych środków
finansowych nie byłaby w stanie odremontować.
Pan Wójt poinformował, że w Budżecie zapisana jest dotacja dla Parafii.
Są tam wykazane numery zabytków, co ogranicza możliwości remontowe
i trudno będzie je zmienić. Jeśli chodzi o Parafię w Babicach to środki te
planowane są na remont budynku kościoła w Babicach. Jeśli chodzi o Parafię
w Krzywczy jest to remont budynku kościoła w Krzywczy. W Parafii Babice jest
dwa zabytkowe kościoły w Babicach i Skopowie. W Parafii Krzywcza znajduje
się jeden zabytkowy kościół, ale istnieje potrzeba dokonania zmiany i wpisania
remontu zabytkowego muru wokół kościoła w Krzywczy. Mur ten został
niedawno wpisany do rejestru zabytków.
Poprosił radnych o wypowiadanie się na ten temat.
Przewodniczący Rady Gminy powiedział – Parafie wydają na inwestycje
tak duże środki finansowe, że planowaną w Budżecie Gminy dotację
w wysokości 10 000 zł przełożą na planowane wydatki.
Następnie Pan Przewodniczący Rady oddał głos Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Ruszelczycach Pani Halinie Piela – Sobol, która pytała - Czy
są zaplanowane środki finansowe na remonty budynków szkół?
Pan Wójt odpowiedział, że środki finansowe na usługi remontowe szkół
zostały podzielone i ustalone w wysokości po 6 000 zł na każdą szkołę.
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Zapewnił on również, że na potrzeby remontowe szkół Gmina będzie
występować również o dodatkowe środki finansowe z zewnątrz. Ostatnio – jak
zauważył Pan Wójt – występują liczne awarie w budynkach szkolnych i
dlatego środki finansowe przeznaczane są na ich usuwanie. W związku z tym
brakuje tych środków na inne zadania remontowe.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 14 głosami „za” (Uchwała Nr 21/V/2011).
O godz. 1240 Przewodniczący obradom zarządził przerwę w obradach
która trwała do godz. 1302.
Po przerwie przystąpiono do kontynuowania porządku obrad.

Ad. 4.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Gminy Krzywcza
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (w kwocie 1 970 448 zł na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krzywcza na rok 2011
oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
i pożyczek).
W międzyczasie posiedzenie opuścił Radny Pan Zdzisław Urban
usprawiedliwiony u Przewodniczącego Rady.
Pan Wójt zabierając głos uszczegółowił zasadność podjęcia
proponowanej uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 13 głosami „za” (Uchwała Nr 22/V/2011).
Pani Skarbnik przedstawiła projekt kolejnej uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krzywcza na rok
2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Pan Wójt zabierając głos uszczegółowił zasadność podjęcia
proponowanej uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 13 głosami „za” (Uchwała Nr 23/V/2011).
Następnie Pan Mieczysław Klimko przedstawił projekt Uchwały Rady
Gminy Krzywcza w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy i stałych
komisji Rady w 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Pękalski przedstawił plan pracy
Rady Gminy Krzywcza.
Radny Pan Wojciech Sawicki przedstawił plan pracy Komisji ds.
Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki
Finansowej Rady Gminy Krzywcza, której przewodniczy.
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Następnie Radny Pan Marek Bosak przedstawił plan pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Krzywcza, której przewodniczy.
Z upoważnienia Pana Leszka Martyna Przewodniczącego Komisji
ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności
i Ochrony Konsumenta Rady Gminy Krzywcza Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Pan Bogusław Krzywiński przedstawił plan pracy tejże Komisji.
Z kolei Radna Pani Agata Wolarz przedstawiła plan pracy Komisji
ds. Gospodarki Komunalnej, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury
oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Krzywcza, której
przewodniczy.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 13 głosami „za” (Uchwała Nr 24/V/2011).
Następnie Pan Mieczysław Klimko przedstawił projekt Uchwały Rady
Gminy Krzywcza w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady
Gminy Krzywcza.
Wiceprzewodniczący Rady Pan Bogusław Krzywiński prosił o zgłaszanie
kandydatów do tej Komisji.
Nikt z radnych nie zgłosił kandydatury do pracy w tej Komisji.
Pan B. Krzywiński powiedział – wcześniej było wiele zastrzeżeń ze
strony Radnych odnośnie Statutu, a teraz nikt nie chce brać udziału w pracach
tej Komisji.
Radny Pan Wacław Sobol pytał – Co stoi na przeszkodzie, żeby komisje
wspólnie pracowały nad statutem?
Pan Wójt powiedział, że ze względu na brak chętnych do Komisji
Statutowej, projekt zmian w Statucie Gminy w formie uchwały przygotowany
zostanie przez Urząd Gminy i przedłożony pod głosowanie Radnym na jednej
z kolejnych sesji.
Radny Pan Wacław Sobol proponował, aby komisje wspólne zajęły się
tą sprawą.
Przewodniczący obradom stwierdził, że projekt proponowanej uchwały
został uznany za bezprzedmiotowy i odrzucony jednogłośnie poprzez
aklamację.
W najbliższym czasie – jak powiedział Przewodniczący obradom –
zwołane zostanie posiedzenie wspólne Komisji stałych Rady Gminy, które
będzie zajmować się zmianami zapisów w Statucie Gminy Krzywcza.
Następnie Pan Mieczysław Klimko przedstawił projekt Uchwały Rady
Gminy Krzywcza w sprawie przekazania do sprzedaży nieruchomości (działkę
nr 686 o pow. 0,22 ha w Skopowie) stanowiącej własność Gminy Krzywcza
wraz z uzasadnieniem.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 13 głosami „za” (Uchwała Nr 25/V/2011).
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Pan Mieczysław Klimko przedstawił również projekt Uchwały Rady
Gminy Krzywcza zmieniającej uchwałę własną w sprawie ustalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Krzywcza.
Pan Wójt zabierając głos uszczegółowił zasadność podjęcia
proponowanej uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 13 głosami „za” (Uchwała Nr 26/V/2011).

Ad. 5.
Wójt Gminy Krzywcza Pan Witold Szpytman przedstawił sprawozdanie
o swojej pracy w okresie międzysesyjnym oraz o sposobie załatwienia
wniosków zgłoszonych na poprzednich sesjach Rady Gminy (Informacja
stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Radny Pan Wojciech Sawicki zabierając głos powiedział – Nie mam
zastrzeżenia do sprawozdania. Mieszkańcy z Krzywczy i okolic zgłaszają
problem, że wracając ostatnim autobusem do Krzywczy po godz. 23:00
oświetlenie uliczne już nie świeci. W związku z tym wnioskuje o wydłużenie
wieczorem okres świecenia oświetlenia ulicznego a w godzinach rannych, gdy
zaczyna świtać i jest lepsza widoczność skrócić te godziny świecenia.
Pan Wójt powiedział – Można dostosować się do tych proponowanych
ustaleń, ale tylko wtedy, gdy miałoby to zastosowanie do wszystkich
miejscowości Gminy Krzywcza. Najlepszym rozwiązaniem byłoby wspólne
wypracowanie ustaleń w tej sprawie. Problemu nie będzie – jak powiedział
Pan Wójt – bo zegary te można ustawić codziennie inaczej. Zauważył on, że
istnieje potrzeba ustalenia harmonogramu czasów świecenia lamp oświetlenia
ulicznego w okresie całego roku dla całej Gminy, żeby nie było różnic
pomiędzy miejscowościami.
Pan Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że sprawa
harmonogramu świecenia oświetlenia ulicznego będzie poruszana na
Zebraniach Wiejskich.

Ad. 6.
Raport o stanie Gminy został przyjęty przez aklamację.

Ad. 7.
Radny Pan Wacław Sobol powiedział – Statut jest aktem prawa
miejscowego. Wytykanie aluzji, że zauważyłem i wskazałem, iż Statut jest
niezgodny Ustawą i należy go zmienić jest co najmniej nie na miejscu.
Zdaniem Pana W. Sobola obowiązkiem Radnych, Wójta, jego Zastępcy,
Sekretarza, czy Skarbnika jest dbałość, aby ten akt prawny był zgodny
z Ustawą.
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Radny Pan Józef Opałka wnioskował o przeniesienie i ustawienie znaku
miejscowości Bachów przy drodze powiatowej od strony miejscowości Iskań.

Ad. 8.
Radny Pan Wacław Sobol wnioskował, aby Kierownicy Referatów
Urzędu Gminy, zwłaszcza Pani Krystyna Śmigielska Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy uczestniczyli w sesjach Rady
Gminy.
Sołtys wsi Wola Krzywiecka Pan Jan Wanat powiedział – zgłaszałem
w październiku ubiegłego roku problem zasilania w wodę budynku Świetlicy
Wiejskiej w Woli Krzywieckiej. Pan Krzysztof Wanat, który był wcześniej
właścicielem sklepu dawał za darmo wodę i pozostało tak dotychczas.
Obecnie sklep jest wynajęty przez Panią Tomaszewską, która zapowiada, że
jeżeli Gmina nie rozwiąże tego problemu to zamknie wodę. W związku z tym
proponuje, aby Gmina zakupiła własny hydrofor.
Pan Wójt powiedział, że główną przyczyną nie rozwiązania dotychczas
tego problemu było brak środków finansowych na ten cel. Jeśli jest taka
sytuacja to sprawa ta zostanie w najbliższym czasie załatwiona.
Radna Pani Maria Napora powiedziała, że zgłaszała sprawę sprzątania
śmieci na przystankach w Średniej. Po interwencji – zdaniem Pani M. Napora przystanki zostały posprzątane. Pytała jednak – Jak ta sprawa będzie
załatwiana na dłuższy okres czasu?
Pan Wójt powiedział - Ustalenia z pracownikiem są takie, że Gmina
zakupi worki na śmieci i z Sołtysem uzgodniona zostanie sprawa sprzątania
tych przystanków.
Na prośbę Radnego Pana Wacława Sobola nowo wybrani w wyborach
przeprowadzonych w dniu 20 marca sołtysi Pani Maria Pawłowska, Pan Adam
Krzywiński, Pan Marian Świgoń, Pan Franciszek Dudycz i Pani Alicja Perduta
przedstawili się.
Odnosząc się do pytania Radnego Pana Adam Krzywiński w sprawie
rezygnacji z utworzenia Funduszu Sołeckiego Pan Wójt powiedział, że Ustawa
o Funduszu Sołeckim reguluje procedury na przyjmowanie zadań do realizacji.
Procedury te są skomplikowane, gdyż przyjmowano w połowie roku
poprzedzającego rok przyznania funduszu zakres zadań do realizacji. Po roku
przystępowano do realizacji tego zadania. Często dochodziło do sytuacji, że
gdy przystępowano do realizacji zadnia zmieniały się potrzeby ustalone
wcześniej na zebraniach wiejskich. Nie można było wówczas dokonywać tych
zmian, bo środki finansowe były przydzielane na konkretne działania. Sołtysi
często zgłaszali problem, który trzeba było pilnie załatwić a w budżecie nie
było środków finansowych na ten cel.
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W ubiegłym roku Rada Gmina przyjęła uchwałę o utworzeniu Funduszu
Sołeckiego, ale po naradzie żaden z Sołtysów nie złożył w terminie do końca
września stosownych wniosków. Rekompensując tą sytuację finansową, aby
Sołtys mógł załatwiać szereg spraw gospodarczych w swojej miejscowości
utworzono fundusz gminny. Kwota będzie dwukrotnie wyższa niż fundusz
gminny ustalony przed utworzeniem Funduszu Sołeckiego. Rozdział tych
środków następuje w zależności od liczby mieszkańców.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzywczy Pani Barbara Stodolak
podziękowała Panu Wójtowi i Pani Zastępcy Wójta za rozwiązanie problemu
dowozu dzieci do szkół. Podziękowała również za spowodowanie
wyremontowania chodnika. Poinformowała ona również, że za kwotę 6 000 zł
przyznaną w Budżecie Gminy na Szkołę Podstawową w Krzywczy planowane
jest wykonanie remontu ogrodzenia.
Sołtys wsi Reczpol Pani Maria Pawłowska pytała – Czy w związku
planami przygotowywania nowej umowy wynikającej z przetargu, przewoźnik
nie mógłby odwozić po szkole uczniów również „Pod Dęba” w Reczpolu skąd
ich zabiera do szkoły?
Pan Wójt powiedział, że będziemy rozważać ten problem. Przed
przetargiem będzie zorganizowane spotkanie odpowiedniej Komisji Stałej
Rady Gminy, na którym ustalone zostanie skąd ten autobus będzie zabierał
i dokąd przywoził uczniów ze szkoły.
Protokół Nr IV/2011 ze zwyczajnej sesji Rady Gminy Krzywcza przyjęty
został jednogłośnie przez aklamację.

Ad 9.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
podziękował radnym i gościom za przybycie oraz zamknął o godz. 1437
V zwyczajną sesję Rady Gminy Krzywcza VI kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) dr Piotr Pękalski
Protokołował
Mieczysław Klimko

