Rada Gminy Krzywcza

Krzywcza, dnia 25 października 2012 r.

OA.0002.8.2012.RG

PROTOKÓŁ Nr XXIV/2012
z obrad XXIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Krzywcza, która odbyła
się 2 października 2012 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy
Na XXIV sesję Rady Gminy Krzywcza przybyło 11 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 3 do niniejszego protokołu).
Ad 1.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Pękalski o godz. 1208 otworzył sesję
i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności
aktualnie w sesji uczestniczy 11 radnych, co wobec składu Rady Gminy
wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał.
Następnie Przewodniczący obradom przedstawił proponowany
porządek obrad.
Porządek obrad w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został
jednogłośnie 11 głosami „za”.
Przyjęty porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad,
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji,
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmieniająca Uchwałę Nr 136/XXII/2012 w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy na 2012 rok;
2) ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego
oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
wysokość i warunki wypłacania oraz kryteria i tryb przyznawania nagród
ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno –
wychowawcze nauczyciel oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego;
3) ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród
ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia
w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji
zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły,
sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych
nagród;
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4) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dyrektorom oraz nauczycielom pełniącym obowiązki w ich
zastępstwie;
5) ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla oligofrenopedagoga;
6) przekazania do sprzedaży nieruchomości (dz. nr 966/1, 966/3, 966/4, 969
w Skopowie) stanowiących własność Gminy Krzywcza.

4.
5.
6.
7.

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym,
Interpelacje i zapytania radnych,
Wolne wnioski i informacje,
Zakończenie obrad.

Ad 2.
Protokoły Nr XXII/2012 i Nr XXIII/2012 z obrad poprzednich sesji zostały
wyłożone do wglądu wraz z informacją, aby ewentualne wnioski i zastrzeżenia
zgłaszać do końca sesji. Jeśli takich nie będzie, zostanie to uznane jako
przyjęcie tych protokołów.
Ad 3.
Skarbnik Gminy Beata Wielgosz przedstawiła projekt uchwały
zmieniającej Uchwałę własną Nr 136/XXII/2012 w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2012 rok wraz z uzasadnieniem do tego projektu
uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
10 głosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” (Uchwała Nr 142/XXIV/2012).
Inspektor ds. obsługi administracyjno - biurowej szkół Ewa Pękalska
przedstawiła projekt uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie ustalenia
regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego
oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
a także wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania wraz z uzasadnieniem do tego projektu uchwały.
W trakcie przedstawiania tego projektu uchwały o godz. 1234 przyszła
Radna Agata Wolarz. Od tej chwili obecnych jest 12 radnych.
Wójt Gminy, zabierając głos, uzupełnił przedstawione wcześniej
uzasadnienie do projektu uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
11 głosami
„za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” (Uchwała
Nr 143/XXIV/2012).
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Następnie Inspektor Ewa Pękalska przedstawiła kolejny projekt uchwały
Rady Gminy Krzywcza w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i
kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla
nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na
nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród wraz z uzasadnieniem
do tego projektu uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
10 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” (Uchwała
Nr 144/XXIV/2012).
Inspektor Ewa Pękalska przedstawiła projekt uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom oraz nauczycielom
pełniącym obowiązki w ich zastępstwie wraz z uzasadnieniem do tego projektu
uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
10 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” (Uchwała
Nr 145/XXIV/2012).
Inspektor Ewa Pękalska przedstawiła także projekt uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla
oligofrenopedagoga wraz z uzasadnieniem do tego projektu uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 12 głosami „za” (Uchwała Nr 146/XXIV/2012).
Następnie Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Ochrony
Środowiska Krystyna Śmigielska przedstawiła projekt uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie przekazania do sprzedaży nieruchomości (działek
nr 966/1, 966/3, 966/4 oraz 969 położonych w Skopowie) stanowiących
własność Gminy Krzywcza wraz z uzasadnieniem do tej proponowanej
uchwały.
W wyniku głosowania projekt proponowanej Uchwały przyjęty został
jednogłośnie 12 głosami „za” (Uchwała Nr 147/XXIV/2012).
O godz. 1333 Przewodniczący
w obradach, która trwała do godz. 1347.

Rady

Gminy

zarządził

przerwę

Ad 4.
Wójt Gminy Krzywcza Witold Szpytman przedstawił informację o swojej
pracy w okresie międzysesyjnym oraz informację o sposobie realizacji
wniosków zgłoszonych na poprzednich sesjach na sesję Rady Gminy
Krzywcza (Informacje te stanowią załączniki nr 10 i 11 do niniejszego
protokołu).
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Ponadto Wójt poinformował, że do końca miesiąca października br.
Rada Gminy musi podjąć uchwałę w sprawie ustalenia granic okręgów
wyborczych, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu wyborczym. W związku z tym zaproponował, aby przed
podjęciem projektu uchwały, dokonać wyboru Komisji Rady Gminy, bądź
zwołać wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy celem rozpatrzenia
i zaopiniowania projektu podziału Gminy Krzywcza na okręgi wyborcze.
Przewodniczący Rady zaproponował zwołanie wspólnego posiedzenia
Komisji Stałych Rady Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady, na podstawie swoich spostrzeżeń,
ocenił działalność Stowarzyszenia Związku Gmin Fortecznych „Twierdzy
Przemyśl”.
Ad 5, 6.
Radny Wacław Sobol powiedział, że drogę na „Osiedlu” w Krzywczy
i kanalizację burzową przy tej drodze wykonali mieszkańcy w czynie
społecznym. Droga niszczeje, bo prawie 13 lat nie była remontowana. Trzeba
to zrobić. Każdemu się robi drogę, bo mu się należy. Jak tam zaczęliśmy
mieszkać, dostaliśmy materiał i sami wykonaliśmy to odprowadzenie wody.
Można zrezygnować z chodnika przy tej drodze, bo on do niczego tam
nie służy; a wręcz przeszkadza, bo droga jest tam dość wąska. W związku
z tym zaproponował zlikwidować chodnik i wyasfaltować całą szerokość tej
drogi. Będzie można tą drogą bezpiecznie przejść i przejechać. Robi się różne
drogi, ścieżki, dojazdy dla jednej lub dwóch osób, kładąc asfalt na odcinku
100 m. Droga na „Osiedlu” ma 157 m długości i wzdłuż niej znajduje się
16 budynków.
Sołtys Ruszelczyc Tomasz Grzegorzak powiedział - Była komisja
do szacowania strat popowodziowych po ostatnich intensywnych opadach.
W związku z tym pytał - Czy były jakieś środki finansowe przeznaczane
na remont zniszczonych nawierzchni dróg dojazdowych do pól?
Wójt powiedział – Komisja dokonała oszacowania szkód powstałych na
terenie Gminy Krzywcza a następnie zgłoszono te szkody do Wojewody
Podkarpackiego. Komisja oddelegowana przez Wojewodę dokonała przeglądu
tych szkód. Część wykazanych szkód na drogach nie zostało przez tą komisję
uwzględnionych. W Urzędzie Gminy znajduje się wykaz, które drogi
nie zostały uwzględnione. Jednak po tej Komisji Gmina nie otrzymała żadnej
promesy na usunięcie powstałych strat w infrastrukturze drogowej.
Sołtys Ruszelczyc Tomasz Grzegorzak pytał również – Czy w Urzędzie
Gminy są jeszcze zatrudnieni pracownicy z robót publicznych? Prosił przy tym
o wycięcie krzaków porastających na drodze gruntowej gminnej
„na Kuraszówkę” nr 94, na odcinku powyżej posesji Pana Jana Kroczka
w kierunku do lasu. Wykonanie tego zadania jest niezbędne, gdyż krzaki
utrudniają przejazd po tej drodze.
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Ponadto wnioskował on, na prośbę mieszkańca Ruszelczyc Pana Kazimierza
Sapy, o spowodowanie wycięcia drzew przy drodze gruntowej gminnej „na
Pustki” nr 414 w Ruszelczycach, gdyż przysłaniają one grunty orne Pana
Sapy.
Członek Zarządu Powiatu Przemyskiego Wacław Pawłowski odnosząc
się do wniosku przedmówcy o wycięcie krzaków na drodze nr 94
w Ruszelczycach powiedział – Kilka lat temu na tej drodze częściowo były
wycięte krzaki, ale na dalszym jej odcinku już tak zarosło, że w przyszłym roku
droga ta nie będzie przejezdna. Coraz mniej ludzi jeździ i dlatego ta droga
zarasta. Ponadto prosił o wytyczenie tej drogi w jej górnym odcinku, koło lasu
Pana Stanisława Kurasza.
Radny Marek Bosak powiedział – Chodzi o remont drogi na Kwasiżura.
Była Komisja oglądała tą drogę. Mieszkańcy włożyli duży wkład własny
w remont tej drogi. Nieodpłatnie utwardzono jej nawierzchnię tłuczniem.
Pracownik Urzędu Gminy zajmujący się sprawami drogownictwa zobowiązał
się przeliczyć koszt remontu tego odcinka drogi. Ze względu na to, że nie jest
to długi odcinek, nie można go zakwalifikować pod żadną inwestycję.
Pracownik zajmujący się sprawami drogownictwa, który wykonał obmiary już
nie pracuje i dalej w tej sprawie nic się nie dzieje. W związku z tym pytał – Czy
będzie możliwość położenia masy asfaltowej do ustabilizowania tej drogi?
Wójt Gminy odnosząc się do kwestii kładzenia masy asfaltowej
powiedział – Zadania te muszą być ujęte w Budżecie Gminy, aby możliwa była
ich realizacja. Jeśli do budżetu Gminy ujęte zostaną te zadania, to nie będzie
żadnych przeszkód z ich realizacją. Zdaniem Wójta – Do dróg
popowodziowych powinny być zakwalifikowane drogi dłuższe, gdyż promesy
na likwidację szkód na drogach są wydawane na jedno zadanie. Jeśli
założymy wykonanie zadania remontu drogi na odcinku 100 m, to otrzymamy
ok. 60 000 zł i nie będzie ani roboty, ani efektu. Uważa on, że takie krótkie
odcinki 100 m lub 200 m powinno się planować i wykonać 5 odcinków,
2 odcinki lub 1 odcinek w zależności od posiadanych środków finansowych na
ten cel, ale – zdaniem Wójta – zadania te nie powinny być wykonywane
ze środków przyznawanych na usuwanie skutków powodzi, gdyż szkoda na to
promesy. W przyszłorocznym Budżecie Gminy nie będzie wiele pieniędzy, ale
powinno się na etapie planowania ująć w nim dwa lub jedno zadanie
remontowe dróg 100 m lub 200 m. Prosił on, aby na przyszłość podczas
wyboru drogi, przewidzianej do remontu ze środków na likwidację skutków
powodzi, kierować się tym, aby były one jak najdłuższe i prowadzące do wielu
zabudowań.
Radny Józef Bajda pytał – Co z dokończeniem remontu drogi gminnej
„na Łąkę” w Reczpolu, a także co z projektem na utworzenie Przedszkola
Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Reczpolu.
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Wójt odpowiedział – Kwestia drogi „na Łąkę”; był wniosek, żeby
wykonać jeszcze jedną próbkę, mamy sporządzoną analizę jak prawidłowo
zadanie to powinno być wykonane. Tolerancja grubości warstwy nawierzchni
asfaltowej w odniesieniu do 7 cm może się różnić o 1 cm. Zdaniem Wójta Trzeba wziąć pod uwagę te próbki, które zostały wykonane, gdzie
nawierzchnia nie spełnia norm, gdzie różnica jest większa, jak można będzie
zaryzykować. W przypadku drogi „na Łąkę”, bo ona jest specyficzna, gdyż
ewidentnie widać warstwy przy powstałym usuwisku, można wykonać jeszcze
jedną próbkę – zgodnie z sugestią – i w tedy trzeba będzie już podjąć
konkretną decyzję o ewentualnym reklamowaniu nienależytego wykonania tej
nawierzchni drogi. Jak powiedział Wójt - Nie jestem fachowcem
od drogownictwa i nie chcę się wypowiadać w tej sprawie, dlatego też na ten
temat będzie się oczekiwać wypowiedzi niezależnego laboratorium. Jeśli
okaże się, że nie ma tego, co ma być, to koszty za badania będzie
zobowiązany pokryć wykonawca, który również zobowiązany zostanie
naprawić tą drogę. Jeśli laboratorium wykaże, że grubość warstw jest
w dopuszczalnej normie to wykonawca nic już nie wykona, a Gmina będzie
zmuszona pokryć koszty przeprowadzonego badania. Wójt zaproponował
zorganizować spotkanie na drodze „na Łąkę” celem wyjaśnienia szczegółów.
Ponadto Wójt odnosząc się do pytania w sprawie utworzenia
Przedszkola powiedział – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zażądał
informacji na temat ewentualnego przystąpienia do realizacji złożonego
projektu na utworzenie Publicznego Przedszkola Samorządowego
w Reczpolu. Uchwała nie została przyjęta przez Radę Gminy więc
przygotowane jest pismo o rezygnację z tego projektu.
Sołtys Woli Krzywieckiej Jan Wanat pytał – Co z naprawą drogi gminnej
przez wieś w Woli Krzywieckiej, czy są jakieś informacje z Rejonu Dróg w tej
sprawie. Wnioskował również o zakup i opryskanie środkiem roślinobójczym
RANDAP terenu cmentarza w Woli Krzywieckiej oraz zakup lodówkozamrażarki dla potrzeb Publicznego Przedszkola Samorządowego
w Krzywczy.
Wójt odnosząc się do wniosków zgłoszonych przez przedmówcę
powiedział – Spróbujemy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Krzywczy ustalić możliwości sfinansowania zakupu lodówko-zamrażarki.
Odnosząc się do opryskania środkiem roślinobójczym cmentarza
odpowiedział, że RANDAP będzie miał w obecnym czasie ograniczone
możliwości oddziaływania. Najlepsze oddziaływanie ma on w okresie
wiosennym. W odniesieniu do sprawy naprawy drogi przez wieś w Woli
Krzywieckiej odpowiedział, że obecnie nie ma zatrudnionego pracownika na
wakatującym stanowisku do spraw drogownictwa. Inny pracownik jest
obciążony tymi wszystkimi sprawami i dlatego załatwienie tej sprawy
przeciąga się w czasie.
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Sołtys wsi Reczpol Maria Pawłowska podziękowała wszystkim za
przyczynienie się do zdobycia tytułu Najlepszego Sołtysa roku 2012
w plebiscycie ogłoszonym przez tygodnik „Życie Podkarpackie”. Podziękowała
również Członkowi Zarządu Powiatu Przemyskiego Wacławowi Pawłowskiemu
za przyczynienie się do pogłębienia rowu przy drodze powiatowej przez wieś
w Reczpolu a także podziękowała Radnemu Leszkowi Martynowi
za przyczynienie się do wycięcia zakrzaczeń na zakręcie drogi wojewódzkiej
w Reczpolu. Ponadto wnioskowała, aby w ramach zabezpieczonych środków
sołeckich pogłębić rów nad Sanem w Reczpolu. Przywieść i pociąć drzewno
na cele opałowe Świetlicy Wiejskiej w Reczpolu. Jak również wnioskowała
o wykonanie schodków koło przystanku autobusowego w kierunku Przemyśla
oraz zakup śmietnika.
Sołtys Ruszelczyc Tomasz Grzegorzak wnioskował, aby przed Dniem
Wszystkich Świętych wykosić trawę na cmentarzu w Ruszelczycach.
Przewodniczący Rady Gminy wnioskował, aby pracownik zajmujący się
cmentarzem komunalnym w Babicach na nowej kwaterze, porośniętej
świerkami zrobił z nich żywopłot, przycinając je z wysokości i szerokości.
Radna Maria Napora powiedziała – prosiłam na ostatniej sesji Rady
Gminy o dwóch pracowników na 2 godz., aby posprzątali przystanek.
Pracownik skierowany należycie wykonuje przydzielone mu zadanie, jednak
zbulwersowała się tym, że podjęto decyzję, aby tego pracownika mimo
nieskończonej pracy przenieść do pracy na teren Krzywczy.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Robert Kaszycki powiedział,
zleciłem pracownikowi wykonanie zaplanowanych prac gospodarczych
w Średniej i będzie on tam do czasu zakończenia tych robót.
Sołtys Średniej wnioskował o wystąpienie z pismem do Rejonu Dróg
Powiatowych o remont mostu w ciągu drogi powiatowej koło posesji Pani
Krajewskiej w Średniej. Okoliczni mieszkańcy Średniej – jak powiedział Sołtys
- uskarżają się, że podłoże tego mostu, które jest konstrukcji drewnianej,
w tracie przejazdu samochodów bardzo głośno dudni, co im bardzo
przeszkadza. Ponadto wnioskował o kapitalny remont mostu o konstrukcji
drewnianej koło Pani Wolskiej w Średniej. Dziura została załatana, ale ten
most zaczyna osiadać ok. 20-30 cm. Wnioskował również o wymianę
pękniętych 4 krokwi, które obecnie są podparte na deskach na budynku
Świetlicy Wiejskiej w Średniej. Dach cały się ugina i stwarza zagrożenie dla
mieszkańców. Przy tym wnioskował także, o wymianę pękniętej szyby w oknie
szczytowym budynku Świetlicy oraz zgłosił, że woda opadowa spływająca
z rynny będzie powodować zamarzanie płytek i zimową porą będzie tam
bardzo ślisko. Na koniec wnioskował o posprzątanie strychu na budynku
Świetlicy Wiejskiej w Średniej.
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Radny Adam Czarniecki wnioskował o naprawienie rynny na kaplicy
cmentarnej w Babicach, co było powodem popękania elewacji, wnioskował
również o wykonanie tam barierki. Stwierdził on, że podłączono studzienkę,
w której nadal nie ma wody.
Następnie pytał - Kto wystawia decyzję na ścięcie usychających drzew na
terenie cmentarza i ośrodka w Babicach oraz kto zezwala na to, aby
pracownik Zenon Czech te drzewa w godzinach popołudniowych zabierał na
swoją posesję? Wnioskował też o spowodowanie wycięcia wierzby koło stawu
przy skrzyżowaniu na „Osiedle Słoneczne”. Wnioskował o przycięcie konarów
wierzby płaczącej koło Świetlicy Wiejskiej w Babicach, której konary wiszą nad
ogrodzeniem. Pytał również – Co dalej z pracownikiem Panią Kołaczową, czy
sprząta i kto ją nadzoruje? Następnie wnioskował o wykonanie tablicy
i ustawienie jej koło posiadłości Pana Bembenka w Babicach informującej
o nie składowaniu tam odpadów komunalnych. Wnioskował także
o spowodowanie przecięcia rozrośniętych drzew przy drodze powiatowej koło
posesji Pana Lacha, które przysłaniają lampę oświetlenia ulicznego.
Spowodować naprawienie źle wykonanej – zdaniem Radnego – skarpy rowu
przy drodze wojewódzkiej koło posesji Pani Solik w Babicach. Miały być
założone korytka, zamontowane barierki, oraz skarpa wyłożona płytami
ażurowymi. Prosił również o wymianę przepustów przy drodze gminnej
w kierunku „na Przedmieście”, koło posesji Pana Lekkiego, ok. 100 m
za Ośrodkiem w Babicach.
Radny Wacław Sobol prosił Wójta o to, aby wspólnie pojechali na
zgłaszaną do remontu drogę gminną „na Osiedle” w Krzywczy, celem
dokonania jej oględzin.
Członek Zarządu Powiatu Przemyskiego Wacław Pawłowski odnosząc
się do sprawy dudniącego mostu w Średniej powiedział, że zgłaszał tą sprawę
do kierownika terenowego w Ruszelczycach. Kierownik odpowiedział, że most
ten dudni, bo jest wypracowany, ale obiecał wychodzące gwoździe
zabezpieczyć i przybić w inne miejsce. Te mosty tak mają, że dudnią.
Wymieniać się jego na razie nie będzie. Jednakże jest on ujęty w planie
większej przebudowy.
Radny Adam Czarniecki pytał – Kiedy będzie posprzątany gruz koło
Świetlicy Wiejskiej w Babicach? Kiedy będą zamontowane 4 kosze na śmieci?
Kierownik Robert Kaszycki odpowiedział – że prace te będą
w najbliższym czasie zrobione.
Radny Adam Czarniecki pytał Skarbnika Gminy – Kiedy będzie
wykonana i zamontowana tablica ogłoszeniowa w Babicach?
Skarbnik Gminy Beata Wielgosz - odpowiedziała, że wydatek ten trzeba
ująć w budżecie Gminy.
Protokoły Nr XXII/2012 i Nr XXIII/2012 przyjęte został jednogłośnie
przez aklamację przez 12 radnych.
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Ad 7.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
podziękował radnym i gościom za przybycie oraz zamknął o godz. 1500
XXII zwyczajną sesję Rady Gminy Krzywcza VI kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołował

Przewodniczący Rady

(-) Mieczysław Klimko

(-) Piotr Pękalski

