Rada Gminy Krzywcza

Krzywcza, dnia 5 marca 2015 r.

OA.0002.2.2015.RG

PROTOKÓŁ Nr VI/2015
z obrad VI sesji zwyczajnej Rady Gminy Krzywcza, która odbyła się
26 lutego 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy
Na VI 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 3 do niniejszego protokołu).
Ad 1.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Pytlowany o godz. 1000 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 proponowany
porządek obrad.
Wójt Gminy Wacław Pawłowski wnioskował o zmianę porządku obrad
poprzez dodanie do punktu 3, jako 2 podpunkt rozpatrzenie projektu uchwały
Rady Gminy w sprawie przekazania do dzierżawy nieruchomości (działki
nr 868/3, o pow. 3,5674 ha zabudowanej budynkiem Ośrodka TurystycznoWypoczynkowego w Babicach) stanowiącej własność gminy Krzywcza (w celu
prowadzenia działalności sportowo–rekreacyjnej, turystycznej z bazą
noclegową).
Wniosek ten został przyjęty jednogłośnie wynikiem 14 głosów „za”,
przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”.
Porządek obrad wraz z przyjętymi poprawkami w wyniku
przeprowadzonego głosowania przyjęty został jednogłośnie wynikiem:
14 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”.
Porządek obrad obejmuje:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy Krzywcza.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) wyrażenia zgody (dla NZOZ Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna
„DOROMED”) na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego
(w budynku na działce nr 624/2 w Babicach);
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5.
6.
7.
8.

2) przekazania do dzierżawy nieruchomości (działki nr 868/3, o pow. 3,5674 ha
zabudowanej
budynkiem
Ośrodka
Turystyczno-Wypoczynkowego
w Babicach) stanowiącej własność gminy Krzywcza (w celu prowadzenia
działalności sportowo–rekreacyjnej, turystycznej z bazą noclegową);
3) wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie
na własność gminy Krzywcza nieruchomości Skarbu Państwa (działki nr 473
wraz z budynkiem mieszkalnym) położonej we wsi Krzywcza;
4) przekazania do sprzedaży nieruchomości (działki nr 917 o pow. 0,23 ha
w Skopowie) stanowiącej własność gminy Krzywcza;
5) przekazania do sprzedaży nieruchomości (działek nr 926 i 933 w Skopowie)
stanowiących własność gminy Krzywcza;
6) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2016 rok
środków stanowiących fundusz sołecki;
7) upoważnienia Wójta Gminy Krzywcza do zawarcia porozumienia i przyjęcia
do realizacji zadania ponadgminnego.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wolne wnioski i informacje.
Zakończenie obrad.

Następnie Wójt Gminy Wacław Pawłowski wręczył wszystkim obecnym
na sesji sołtysom zaświadczenia o wyborze na sołtysa.
Ponadto wręczył również byłym sołtysom podziękowania za czteroletnią
pracę na rzecz społeczności lokalnej.
Ad 2.
Protokół Nr V/2014 z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Krzywcza
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 tego protokołu.
Ad 3.
Na wstępie tego punktu obrad Współwłaściciel Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna „DOROMED”
Spółka Cywilna w Krzywczy Pan Marek Dorożyński przedstawił informację
na temat stanu ochrony zdrowia mieszkańców gminy Krzywcza.
NZOZ Przychodnia „DOROMED” – jak powiedział Pan Marek Dorożyński –
ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki środowiskowej, ginekologii
i położnictwa oraz stomatologii. Ponadto Przychodnia „DOROMED” zatrudnia
dwóch lekarzy o specjalności lekarza rodzinnego, jednego o specjalności
pediatry, jednego lekarza internistę, dwóch lekarzy ginekologów, trzech
lekarzy stomatologów, siedem pielęgniarek, jedną położną, trzy asystentki
oraz dwóch lekarzy medycyny pracy. Przychodnia „DOROMED” jest dostępna
w 3 różnych miejscach tj. w Krzywczy, w Babicach i w Dubiecku.
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Zdaniem Pana Marka Dorożyńskiego - Przychodnia „DOROMED” zabezpiecza
w stopniu dostatecznym podstawową opiekę lekarską na terenie gminy
Krzywcza.
Ponadto stwierdził, że są techniczne problemy w lokalu Przychodni
„DOROMED” w Babiach, gdyż w ubiegłym roku, podczas przeprowadzonej
termomodernizacji budynku, w którym mieści się lokal Przychodni, wstawiono
nieotwierające się okna witrynowe. Pan Marek Dorożyński zaproponował,
że dokona wymiany tych okien, ale wnioskował do Gminy o zaliczenie
poniesionych kosztów remontu w poczet czynszu. Inną kwestią jest podjazd
dla niepełnosprawnych. Do Przychodni „DOROMED” w Babicach – jak twierdzi
Pan Marek Dorożyński – nikt z niepełnosprawnych nie przyjdzie
i nie przychodzi, ale stawiane wymogi prawne wymuszają wybudowanie tam
podjazdu. Przy budowie tego podjazdu również oczekuje on pomocy
od Gminy, gdyż będzie to inwestowanie w obcy środek trwały.
Odnosząc się do pytania Radnej Marii Pawłowskiej - W jakich godzinach
Przychodnia „DOROMED” w Babicach jest czynna? Pan Marek Dorożyński
odpowiedział, że od godz. 11:00 do godz. 13:00 w dni robocze, jak są
pacjenci. Pielęgniarki natomiast pracują od rana do 15:00, więc do lekarza
można się wcześniej zapisać lub zgłosić telefonicznie.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Pytlowany apelował o zwiększenie
czasu przyjmowania pacjentów w Przychodni w Babicach, gdyż często się
zdarza, że jest tylko 1 godzinę i zmuszeni są jechać do Przychodni
w Dubiecku.
Pan Marek Dorożyński uważa, że większość pacjentów chce być rano
załatwiona, więc się ich tak przyjmuje. Zdaniem Pana Marka Dorożyńskiego,
lekarz nie musi siedzieć w lokalu od 11:00 do 13:00, gdy nie ma pacjentów,
bo lekarze w tym czasie są dostępni w Przychodni w Krzywczy jak również
w Przychodni w Dubiecku. Ponadto obiecał rozpatrzyć sprawę wydłużenia
czasu przyjmowania pacjentów w Przychodni w Babicach.
Sekretarz Gminy powiedział - pacjenci narzekają, że jeżeli są
zarejestrowani w Przychodni „DOROMED” w Babicach, to nie mogą być
obsłużeni ani w Przychodni w Krzywczy, ani w Przychodni w Dubiecku.
Zdaniem Sekretarza gminy – nie powinno być w tym zakresie żadnego
problemu.
Pan Marek Dorożyński obiecał wyjaśnić tą kwestię.
Radny Ryszard Kurasz apelował o zatrudnienie większej liczby lekarzy
zwłaszcza młodych.
Pan Marek Dorożyński stwierdził, że natychmiast przyjmie nowych
lekarzy, ale są duże trudności pozyskania nowych lekarzy, bo nikt z nich
nie chce pracować w przychodniach wiejskich.
Radny Ryszard Pawłowski pytał Pana Marka Dorożyńskiego –
Jak wygląda opieka nad dziećmi i młodzieżą do osiemnastego roku życia? Czy
każdemu dziecku potrzebującemu pomocy lekarskiej Przychodnia
„DOROMED” udziela nieodpłatnej pomocy?
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Pan Marek Dorożyński stwierdził, że dzieci do lat osiemnastu są
wszystkie ubezpieczone i te, które są zapisane na listę aktywną w Przychodni
„DOROMED” są przyjmowane bez żadnego problemu. Przychodnia zatrudnia
pielęgniarkę środowiskową w miejscu nauczania tych dzieci, czyli opiekujemy
się dziećmi z gimnazjum i szkół podstawowych. Dzieci te są poddawani
badaniom bilansowym i bezpłatnym szczepieniom ochronnym. Natomiast
dzieci, które nie są zapisane do Przychodni „DOROMED” muszą się udać do
Przychodni, w której są zapisane.
Radny Ryszard Pawłowski zaprzeczył przedmówcy stwierdzając,
że każde dziecko do osiemnastego roku życia ma mieć zapewnioną bezpłatną
podstawową opiekę lekarską w miejscu swojego zamieszkania.
Pan Marek Dorożyński odpowiedział, że każde dziecko jest
prawdopodobnie przyjmowane do Przychodni „DOROMED” bez względu na
to, gdzie i do jakiego lekarza rodzinnego jest zapisane.
Radny Zygmunt Sobol nawiązując do wypowiedzi przedmówcy
stwierdził, że różnie były przypadki odnośnie przyjmowania dzieci przez
lekarza Przychodni „DOROMED”. Twierdzi on, że jeżeli dziecko nie było
zapisane do Przychodni „DOROMED”, to nie mogło być przyjęte. W szkole
zdarzają się różne sytuacje np. dziecko uskarżało się na ból brzucha, czy też
inne dolegliwości, to w większości tych przypadków dzieci te były odsyłane
do tego lekarza rodzinnego, u którego są zapisani.
Pan Marek Dorożyński obiecał zapytać lekarzy o wyjaśnienie tej kwestii,
bo nie zna procedury, którą kierowali się ci lekarze. Zapewnił, że w stanie
ostrej, lub nagłej choroby dzieci te nie są odsyłane do lekarzy rodzinnych,
u których są zapisani.
Wójt Gminy apelował, aby usprawnić dostęp pracowników Urzędu
Gminy do lekarza medycyny pracy w zakresie przeprowadzenia badań
okresowych.
Sprawa stworzenia dodatkowego wejścia dla osób niepełnosprawnych
i wmontowanie drzwi od strony Świetlicy Wiejskiej w Babicach wynika –
zdaniem Wójta – z potrzeby dalszej działalności Przychodni „DOROMED”.
Gmina Krzywcza, rozumiejąc te potrzeby, zezwala na przeprowadzenie tego
remontu. Zaznaczył, że Gmina nie będzie wykonywać tego remontu nie tylko
ze względu na problemy finansowe, ale i ze względu na przepisy prawne,
które nie pozwalają na podejmowanie działań w tym zakresie. Dodał on, że
Gmina nie może sfinansować także kosztów wymiany okien.
Radny Ryszard Pawłowski pytał – Kto decydował o wstawieniu okien
witrynowych?
Wójt Gminy wyjaśnił, że decydentem w tej sprawie był Zamawiający Gmina Krzywcza, Wójt Gminy, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy, to oni
decydowali o tym.
Pomimo wyjaśnień Wójta Radny Ryszard Pawłowski prosił, aby jednak
na następną sesję przygotować odpowiedź na pytanie – Kto decydował
o wstawieniu okien witrynowych, zlecał i zatwierdzał projekt termomodernizacji
tego budynku?

5

Radny Zygmunt Sobol nawiązując do przedstawionej przez Pana Marka
Dorożyńskiego informacji na temat funkcjonowania służby zdrowia stwierdził,
że dane dotyczące liczby zatrudnionych lekarzy dotyczą w szczególności
Gminy Dubiecko, Przychodni w Dubiecku. Jednak Rada Gminy Krzywcza
reprezentuje mieszkańców tutejszej gminy i troszczy się, aby w Przychodni
w Krzywczy było więcej lekarzy niż jest obecnie dostępnych.
Pan Marek Dorożyński stwierdził, że pacjenci z Gminy Krzywcza
przyjeżdżają do Przychodni „DOROMED” w Dubiecku i intensywnie korzystają
ze świadczeń lekarzy ginekologów, stomatologów, lekarza pediatry.
Radny Zygmunt Sobol stwierdził, że Przychodnia w Dubiecku lepiej
działa niż Przychodnia w Krzywczy. W związku z tym wnioskował do Pana
Marka Dorożyńskiego, aby umożliwić dostęp mieszkańcom Gminy Krzywcza
do lekarzy specjalistów także w Przychodni „DOROMED” w Krzywczy.
Pan Marek Dorożyński stwierdził, że gabinet w Przychodni w Krzywczy
nie spełnia określonych wymogów technicznych i nie mogą w nim przyjmować
lekarze specjaliści.
Radna Maria Pawłowska pytała – Dlaczego tak wiele mieszkańców
Gminy Krzywcza wypisuje się od lekarza rodzinnego w Przychodni
w Krzywczy.
Pan Marek Dorożyński odpowiedział, że może te osoby były źle
załatwione. Jednak pomimo tego każdy ma prawo wybrać sobie lekarza
rodzinnego. Czasami pacjenci wolą jechać do Przychodni w Dubiecku
do lekarza pediatry Pani Kiełt i tam czekają 3 godziny na przyjęcie z malutkim
dzieckiem, a mogą przecież zostać dużo wcześniej przyjęci w Przychodni
w Krzywczy przez lekarza Panią Barbarę Dorożyńską, która posiada
specjalności pediatry i lekarza rodzinnego.
Radny Bogusław Jakielaszek stwierdził, że po wizycie u lekarza pediatry
Pani Barbary Dorożyńskiej dziecko trafia do szpitala, dlatego większość woli
jechać do innego lekarza.
Pan Marek Dorożyński stwierdził, że też tak może być, bo przypadki są
różne. Czasami od razu lekarz nie jest w stanie trafnie zdiagnozować choroby.
O godz. 11:05 Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę
w obradach, która trwała do godz. 11:20.
Ad.4.
Realizując kolejny punkt porządku obrad Rada Gminy przystąpiła
do rozpatrzenia przygotowanych projektów uchwał.
W pierwszej kolejności rozpatrzono projekt uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie wyrażenia zgody (dla NZOZ Przychodnia LekarskoStomatologiczna „DOROMED”) na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu
użytkowego (w budynku na działce nr 624/2 w Babicach).
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy.
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Przewodniczący Rady Gminy, ze względu na brak uwag i zapytań
do tego projektu uchwały Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia
głosowania. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Proponowana uchwała
przyjęta została jednogłośnie wynikiem: 13 głosów „za”, przy 0 głosach
„wstrzymujących się” i 0 głosach „przeciwnych”. (Uchwała VI/20/2015 stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). Podczas tego głosowania na sali
obrad nie było Radnego Stanisława Łabaziewicza.
Następnie Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały
Rady Gminy Krzywcza w sprawie przekazania do dzierżawy nieruchomości
(działki nr 868/3, o pow. 3,5674 ha zabudowanej budynkiem Ośrodka
Turystyczno-Wypoczynkowego w Babicach) stanowiącej własność gminy
Krzywcza (w celu prowadzenia działalności sportowo–rekreacyjnej,
turystycznej z bazą noclegową).
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy.
Szczegółowe uzasadnienie do tego projektu uchwały przedstawiła
Kierownik Referatu Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska Urzędu
Gminy Krzywcza Krystyna Śmigielska.
Na wniosek Radnego Zygmunta Sobola w projekcie tej uchwały ustalono
okres dzierżawy na 5 lat.
Przewodniczący Rady Gminy, ze względu na brak innych uwag
i zapytań
do
tego
projektu
uchwały
Rady
Gminy
przystąpił
do przeprowadzenia głosowania. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Proponowana uchwała przyjęta została wynikiem: 13 głosów „za”, przy
1 głosie „wstrzymującym się” i 0 głosach „przeciwnych” (Uchwała VI/21/2015
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
Rada Gminy przystąpiła również do rozpatrzenia projektu uchwały Rady
Gminy Krzywcza w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody
Podkarpackiego o przekazanie na własność gminy Krzywcza nieruchomości
Skarbu Państwa (działki nr 473 wraz z budynkiem mieszkalnych) położonej
we wsi Krzywcza.
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy, ze względu na brak uwag i zapytań
do tego projektu uchwały Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia
głosowania. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Proponowana uchwała
przyjęta została wynikiem: 8 głosów „za”, przy 2 głosach „przeciwnych”
i 4 głosach „wstrzymujących się” (Uchwała VI/22/2015 stanowi załącznik nr 6
do niniejszego protokołu).
Następnie Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały
Rady Gminy Krzywcza w sprawie przekazania do sprzedaży nieruchomości
(działki nr 917 o pow. 0,23 ha w Skopowie) stanowiącej własność gminy
Krzywcza.
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Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy wraz z jego szczegółowym uzasadnieniem.
Przewodniczący Rady Gminy, ze względu na brak uwag i zapytań
do tego projektu uchwały Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia
głosowania. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Proponowana uchwała
przyjęta została jednogłośnie wynikiem: 14 głosów „za”, przy 0 głosach
„przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się” (Uchwała VI/23/2015 stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).
Z kolei Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały Rady
Gminy Krzywcza w sprawie przekazania do sprzedaży nieruchomości (działek
nr 926 i 933 w Skopowie) stanowiących własność gminy Krzywcza.
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy.
Szczegółowe uzasadnienie do tego projektu uchwały przedstawiła
Kierownik Referatu Społeczno-Gospodarczego i Ochrony Środowiska Urzędu
Gminy Krzywcza Krystyna Śmigielska.
Przewodniczący Rady Gminy, ze względu na brak uwag i zapytań
do tego projektu uchwały Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia
głosowania. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Proponowana uchwała
przyjęta została jednogłośnie wynikiem: 14 głosów „za”, przy 0 głosach
„przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się” (Uchwała VI/24/2015 stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
Rada Gminy przystąpiła również do rozpatrzenia projektu uchwały Rady
Gminy Krzywcza w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy wraz z jego szczegółowym uzasadnieniem.
Wójt Gminy Wacław Pawłowski wnioskował, aby jednak rozpatrzenie
proponowanej uchwały przełożyć na następną sesję Rady Gminy, gdyż do
tego czasu sprawa ta będzie dokładnie przeanalizowana. Gmina wyrażając
zgodę na fundusz sołecki prawdopodobnie będzie miała możliwość
sfinansowania kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego we wszystkich
miejscowościach gminy.
Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia głosowania
nad przyjęciem tego wniosku. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Wniosek zgłoszony przez Wójta Gminy przyjęty został jednogłośnie wynikiem:
14 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciwnych” i 0 głosach „wstrzymujących się”.
Na zakończenie tego punku obrad Rada Gminy przystąpiła
do rozpatrzenia projektu uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie
upoważnienia Wójta Gminy Krzywcza do zawarcia porozumienia i przyjęcia
do realizacji zadania ponadgminnego.
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy.
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Przewodniczący Rady Gminy, ze względu na brak uwag i zapytań
do tego projektu uchwały Rady Gminy przystąpił do przeprowadzenia
głosowania. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Proponowana uchwała
przyjęta została wynikiem: 13 głosów „za”, przy 1 głosie „przeciwnym”
i 0 głosach „wstrzymujących się” (Uchwała VI/25/2015 stanowi załącznik nr 9
do niniejszego protokołu).
Ad 5.
Wójt Gminy Krzywcza Wacław Pawłowski przedstawił informację
o swojej pracy w okresie międzysesyjnym (Informacja ta stanowi załączniki
nr 10 do niniejszego protokołu).
Ad 6.
Radny Ryszard Pawłowski, który pytał – Czy wypowiedziana została
umowa na dostawę energii elektrycznej do Ośrodka TurystycznoWypoczynkowego w Babicach.
Wójt wyjaśnił, że umowę na dostawę energii elektrycznej można będzie
wypowiedzieć po przejęciu przez gminę Krzywcza obiektu, którym obecnie
zarządza na czas remontu Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.
Ad 7.
Kierownik Referatu Krystyna Śmigielska przedstawiła problem
z dzierżawą nieruchomości w postaci części działki Nr 449 o pow. około
0,08 ha zabudowaną budynkami głównym i pomocniczym po byłej Szkole
Podstawowej w Krzywczy w celu prowadzenia tam działalności gospodarczej.
Podano do prasy lokalnej (Życia Podkarpackiego) informację, że Gmina
Krzywcza posiada do zagospodarowania w formie umowy dzierżawy działkę
wraz z zabudowaniami.
Rada Gminy Krzywcza wyraża opinię w aklamacji, aby budynki
te wydzierżawić.
W związku z tym na przyszłą sesję Rady Gminy Krzywcza będą
przygotowane stosowne projekty uchwał.
Zastępca Wójta Wojciech Sobol poinformował o problemach
przekazania Szkół Podstawowych w Bachowie i Reczpolu osobom fizycznym
lub prawnym.
Wójt Gminy zapewnił, że w pierwszej kolejności będzie się brać pod
uwagę zgłoszenia zamiaru prowadzenia szkół przez stowarzyszenia z terenu
gminy Krzywcza.
Radny Józef Opałka wnioskował o spowodowanie remontu drogi
powiatowej Babice – prom – Bachów na odcinku od promu do „garaży”
w Bachowie.
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Protokół Nr VI/2015 z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Krzywcza,
ze względu na brak zgłoszonych uwag, uznany został jako przyjęty
jednogłośnie.
Ad 8.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
podziękował radnym i gościom za przybycie oraz zamknął o godz. 1345
VI zwyczajną sesję Rady Gminy Krzywcza VII kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołował

Przewodniczący Rady

(-) Mieczysław Klimko

(-) Piotr Pytlowany

