Rada Gminy Krzywcza

Krzywcza, dnia 3 czerwca 2015 r.

OA.0002.4.2015.RG

PROTOKÓŁ Nr VIII/2015
z obrad VIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Krzywcza, która odbyła
się 28 maja 2015 r. w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy
Na VIII sesję Rady Gminy Krzywcza przybyło 15 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. 1002 otworzył
sesję i po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą
obecności aktualnie w sesji uczestniczy 15 radnych, co wobec składu Rady
Gminy wynoszącego 15 radnych stanowi
quorum pozwalające
na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Ad 2.
Następnie
porządek obrad.

Przewodniczący

obradom

przedstawił

proponowany

Porządek obrad w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęty został
jednogłośnie wynikiem: 15 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciwnych”
i 0 głosach „wstrzymujących się”.
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Ocena stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy
Krzywcza.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok;
2) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzywcza w 2015 roku;
3) przekazania do sprzedaży nieruchomości (działek nr 1146 o pow. 0,59 ha
i nr 504 o pow.0,59 ha w Bachowie) stanowiącej własność gminy Krzywcza;
4) przekazania do sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości (działek nr 445/17,
445/18, 445/19 i 445/21 w Ruszelczycach) stanowiących własność gminy
Krzywcza;
5) uchylenia uchwały (nr 163/XIX/2008 Rady Gminy Krzywcza) w sprawie
przekazania do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy
Krzywcza;
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6) przekazania nieruchomości (drogi – działki nr 663 o pow. 0,23 ha w Średniej)
w użyczenie

6. Wyrażenie opinii w przedmiocie umowy najmu lokalu na potrzeby
Przychodni Lekarsko-Stomatologicznej w Babicach.
7. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.
Ad 3.
Protokół Nr VII/2015 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.4.
Na wstępie tego punktu obrad Kierownik Prewencji Komisariatu Policji
w Dubiecku st. asp. szt. Ryszard Krukiewicz przedstawił informację na temat
stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy
Krzywcza za 2014 rok a także za okres w 2015 roku do dnia sesji.
Następnie Przewodniczący obradom udzielił głosu Prezesowi Zarządu
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krzywczy
Grzegorzowi Bembenek, który przedstawił informację na temat stanu
bezpieczeństwa mieszkańców gminy Krzywcza w zakresie ochrony
przeciwpożarowej i miejscowych zagrożeń za 2014 rok a także za okres
w 2015 roku do dzisiejszego posiedzenia (Informacja stanowi załącznik nr 4
do niniejszego protokołu).
Radna Maria Pawłowska powiedziała, że na szkoleniu seniorów
„Bezpieczny Senior” realizowanego w ramach programu „Polsko-Słowacka
Akademia Aktywnych Seniorów” wynikła kwestia, że wielu mieszkańców gminy
Krzywcza nie zna policjantów dzielnicowych obsługujących poszczególne
rejony gminy. Prosiła o rozwiązanie tego problemu.
Przedstawiciel Komisariatu Policji w Dubiecku Ryszard Krukiewicz
stwierdził, że policjanci dzielnicowi powinni być znani, gdyż większość czasu
pracują w terenie. Zapewnił także, że mieszkańcy gminy Krzywcza mają
możliwość i dostęp do dzielnicowego. Jeżeli, ktoś chce się spotkać
i porozmawiać z dzielnicowym, to może telefonicznie skontaktować się
z Komisariatem Policji w Dubiecku, celem ustalenia terminu tego spotkania.
Policjanci dzielnicowi pracują w różnych godzinach. W okresie urlopowym
wyznaczone są zastępstwa dzielnicowego na dany rejon. Wyjaśnił również,
że w celu skontaktowania się z dzielnicowym najlepiej jest dzwonić na telefon
alarmowy 997, gdyż dyżurny będzie wiedział gdzie dzielnicowy w danym
czasie przebywa.
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Radna Maria Pawłowska pytała – Czy istnieje możliwość,
aby w poszczególnych
zebraniach
wiejskich
uczestniczył
policjant
dzielnicowy?
Przedstawiciel Komisariatu Policji odpowiedział, że jeżeli policjant
dzielnicowy zostanie zaproszony przez daną Radę Sołecką, to będzie w nim
uczestniczyć.
Sołtys wsi Średnia Maria Sitnik pytała - Do kogo można zgłaszać
problem bezpańskich psów wałęsających się po drogach i które mogą
stwarzać zagrożenie dla mieszkańców?
Pan Ryszard Krukiewicz wyjaśnił, że zgłoszenie w tej sprawie należy
kierować do Gminy i Policji. Policja prowadzi wówczas postępowanie
o wykroczenie. Gmina natomiast będzie zajmować się odławianiem tego
celem umieszczenia go w schronisku.
Sołtys Maria Sitnik powiedziała, że policjanci jeżdżą często przez wieś,
psy bezpańskie chodzą po drodze, ale żaden z nich nie interweniuje w tej
sprawie.
Sołtys wsi Ruszelczyce Tomasz Grzegorzak zaproponował, aby
Pani Maria Sitnik pojechała do Komisariatu Policji w Dubiecku celem złożenia
stosownego zawiadomienia w sprawie bezpańskich psów.
Ad.5.
Realizując kolejny punkt porządku obrad Rada Gminy przystąpiła
do rozpatrzenia przygotowanych projektów uchwał.
W pierwszej kolejności rozpatrzono projekt uchwały Rady Gminy
Krzywcza w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
Skarbnik Gminy Beata Wielgosz przedstawiła 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 15 radnych. Proponowana uchwała przyjęta
została wynikiem: 13 głosów „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”
i 0 głosach „przeciwnych” (Uchwała VIII/35/2015 stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu).
Następnie Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały
Rady Gminy Krzywcza w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Krzywcza w 2015 roku.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Krzywcza
Robert Kaszycki przedstawił projekt proponowanej uchwały Rady Gminy wraz
ze szczegółowym uzasadnieniem.
W trakcie przedstawiania tego projektu uchwały o godz. 10:46 salę
obrad opuścił Radny Leszek Ławryniuk, który wcześniej usprawiedliwił się
u Przewodniczącego Rady Gminy. Od tej chwili obecnych było 14 radnych.
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Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Wanat pytał, do kogo zgłasza
się padłe zwierzę, które nagle wtargnęło na drogę pod koła samochodu.
Kierownik Robert Kaszycki wyjaśnił, że w powyższym przypadku należy
najpierw zgłosić to do Urzędu Gminy. Natomiast po godzinach pracy Urzędu
Gminy udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Gminy jego numer
komórkowy, na który można dokonać takiego zgłoszenia.
Radny Ryszard Pawłowski uważa, że przedstawiony program jest nie do
przyjęcia, ze względu na fakt, że nie ma w nim odniesienia do właścicieli
lub byłych właścicieli zwierząt. Zdaniem radnego – Każdy mieszkaniec, każdy
sołtys wie, który pies jest bezpański. W związku z tym pytał – Czy nie należy
najpierw ustalić właściciela lub byłego właściciela psa, a następnie przymusić
go do zaopiekowania się nim, bez obarczania tymi obowiązkami i kosztami
gminę, policję oraz bez angażowania strażaków do łapania tych psów?
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: 12 głosów „za”,
przy 2 głosach „wstrzymujących się” i 0 głosach „przeciwnych” (Uchwała
VIII/36/2015 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).
Rada Gminy przystąpiła również do rozpatrzenia projektu uchwały Rady
Gminy Krzywcza w sprawie przekazania do sprzedaży nieruchomości (działek
nr 1146 o pow. 0,59 ha i nr 504 o pow.0,59 ha w Bachowie) stanowiącej
własność gminy Krzywcza.
Sekretarz Gminy Kazimierz Trojan przedstawił projekt proponowanej
uchwały Rady Gminy.
Szczegółowe uzasadnienie do tego projektu uchwały przedstawili
Sekretarz Gminy i 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 wynikiem: 13 głosów „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”
i 0 głosach „przeciwnych” (Uchwała VIII/37/2015 stanowi załącznik nr 7
do niniejszego protokołu).
Następnie Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały
Rady Gminy Krzywcza w sprawie przekazania do sprzedaży bezprzetargowej
nieruchomości (działek nr 445/17, 445/18, 445/19 i 445/21 w Ruszelczycach)
stanowiących własność gminy Krzywcza.
Szczegółowe uzasadnienie do tego projektu uchwały przedstawili
Sekretarz Gminy i Kierownik Referatu Społeczno-Gospodarczego i Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy Krzywcza Krystyna Śmigielska.
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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: 12 głosów „za”, przy 2 głosach
„wstrzymujących się” i 0 głosach „przeciwnych” (Uchwała VIII/38/2015 stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
Z kolei Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia projektu uchwały Rady
Gminy Krzywcza w sprawie uchylenia uchwały (nr 163/XIX/2008 Rady Gminy
Krzywcza) w sprawie przekazania do sprzedaży nieruchomości stanowiącej
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
„wstrzymujących się” i 0 głosach „przeciwnych” (Uchwała VIII/39/2015 stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).
Na zakończenie tego punku obrad Rada Gminy przystąpiła
do rozpatrzenia projektu uchwały Rady Gminy Krzywcza w sprawie
przekazania nieruchomości (drogi – działki nr 663 o pow. 0,23 ha w Średniej)
w użyczenie.
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 wynikiem: 14 głosów „za”, przy 0 głosach „przeciwnych”
i 0 głosach „wstrzymujących się” (Uchwała VIII/40/2015 stanowi załącznik
nr 10 do niniejszego protokołu).
O godz. 11:09 Przewodniczący Rady Gminy zarządził przerwę
w obradach, która trwała do godz. 11:30.
W trakcie przerwy powrócił Radny Leszek Ławryniuk. Od tej chwili
obecnych było 15 radnych.
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Ad.6.
Następnie przystąpiono do rozpatrzenia kolejnego punktu obrad
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie umowy najmu lokalu na potrzeby
Przychodni Lekarsko-Stomatologicznej w Babicach.
Na wstępie tego punktu obrad Wójt Gminy wyjaśnił, że od miesiąca
kwietnia prowadzone są rozmowy z Panem Markiem Dorożyńskim w sprawie
zapisów przygotowanej umowy najmu lokalu na potrzeby Przychodni
Lekarsko-Stomatologicznej w Babicach. Problemem wynika z tego, że Pan
Marek Dorożyński nie zgadzając się z zapisami przygotowanej umowy najmu
wykreślił w § 9 cały ust. 5 dotyczący ogrzewania wynajmowanych
pomieszczeń lokalu przy użyciu instalacji centralnego ogrzewania
zainstalowanej w przedmiocie najmu.
W związku z tym poprosił Radę Gminy o opinię w tej sprawie. Zaznaczył przy
tym, że jeśli się jej nie podpisze, to trzeba będzie zmienić jej treść, rozwiązać
umowę najmu lokalu. W związku z tą sprawą są obawy, że gdy nie będzie się
korzystać zainstalowanego w budynku Centralnego ogrzewania, to podczas
dużych mrozów mieszkańcy będą przychodzić do Urzędu Gminy z interwencją
w sprawie nieodpowiedniej temperatury do przyjmowania pacjentów
w Przychodni Lekarsko-Stomatologicznej w Babicach i mogą przy tym
zarzucać Wójtowi, że podpisał umowę najmu z Panem Markiem Dorożyńskim,
w której została wykreślona sprawa używania istniejącej instalacji C.o.
Następnie Kierownik Referatu Urzędu Gminy Krystyna Śmigielska
dodała, że Pan Marek Dorożyński dokonując wykreślenia w § 9 całego ust. 5
zapewnił, że nie będzie korzystał z zainstalowanego w budynku Centralnego
ogrzewania. Ponadto wyjaśniła, że Pan Marek Dorożyński ogrzewa
pomieszczenia przychodni piecykami na gaz butlowy a także innymi.
Dochodzą od mieszkańców gminy informacje do Urzędu Gminy,
że w Przychodni w Babicach jest bardzo zimno. Ogrzewane jest tam tylko
pomieszczenie, w którym przyjmuje lekarz Pani Barbara Dorożyńska,
a w pomieszczeniu obok, jak również na poczekalni jest bardzo zimno.
W związku z powyższym czynione są starania, aby podtrzymać i nie wykreślać
w § 9 ust. 5.
Radny Marek Bosak wyjaśnił, że ogrzewanie piecykami na gaz butlowy
jest niedopuszczalne. Podczas spalania wytwarzana jest para wodna, która
tworzy wilgoć. Jeżeli Gmina jest właścicielem budynku, to ona powinna
stawiać najemcy warunki najmu.
Radny Zygmunt Sobol powiedział, że z punktu widzenia Pana Marka
Dorożyńskiego, jeżeli koszty ogrzewania całego obiektu po przeliczeniu na
powierzchnię użytkowaną przez Przychodnię są bardzo duże, a ogrzewając
piecykiem elektrycznym te 3 pomieszczenia powoduje, że te koszty są dla
niego stosunkowo niższe, to dlaczego nie może zaoszczędzić korzystając
z innego źródła ogrzewania?
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Radny Ryszard Pawłowski powiedział, że w sprawie tej chodzi tylko
o cenę jednostki ciepła. Jeżeli jednostka ciepła ustalona w budynku
w Babicach będzie przykładowo 5 razy większa niż jednostka ciepła ustalona
w MPC w Przemyślu to Pan Marek Dorożyński wykreślając w § 9 ust. 5 ma
słuszną rację. Zdaniem Radnego – Rozprowadzenie ciepła do budynków
Szkoły Podstawowej, jak również do remizy strażackiej powoduje straty
i zwiększa koszty, które trzeba pokryć. Jeżeli gmina pozwoliła sobie na taką
rozrzutność, to dlaczego Pan Marek Dorożyński ma pokrywać zwiększone
koszty związane z wykonaną nieprzemyślanie inwestycją.
Radny Zygmunt Sobol powiedział, że w sprawie niskiej temperatury
w pomieszczeniach przychodni, w których przyjmowani są pacjenci stroną jest
Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli będą skargi od mieszkańców w tej
sprawie, to będą one podstawą, aby ostrzec Pana Dorożyńskiego, że jeżeli się
będą powtarzać, to będą one zgłoszone do Narodowego Funduszu Zdrowia
z zaznaczeniem, że w Przychodni w Babicach nie realizuje się postanowień
zawartej
umowy
z
NFZ,
określających
standardy
temperatury
w pomieszczeniach, w których przebywają i badani są pacjenci.
Na zakończenie tego punku obrad Przewodniczący Rady Gminy
przystąpił do przeprowadzenia głosowania w sprawie wyrażenia opinii
w przedmiocie umowy najmu lokalu na potrzeby Przychodni LekarskoStomatologicznej w Babicach, w której w § 9 wykreślony został ust. 5
dotyczący ogrzewania wynajmowanych pomieszczeń lokalu przy użyciu
instalacji centralnego ogrzewania zainstalowanej w przedmiocie najmu.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Zapisy przedmiotowej umowy
najmu lokalu zaopiniowane zostały pozytywnie wynikiem: 11 głosów „za”,
przy 4 głosach „wstrzymujących się” i 0 głosach „przeciwnych”.
Ad.7.
Wójt Gminy Krzywcza Wacław Pawłowski przedstawił informację
o swojej pracy w okresie międzysesyjnym (Informacja ta stanowi załączniki
nr 11 do niniejszego protokołu).
Ad.8.
Radny Marek Bosak powiedział – Gmina Krzywcza przynależy
do Lokalnej Grupy Działania Pogórze Przemysko-Dynowskie. Jakie są
korzyści tej przynależności. Zadał on pytanie – Czy jest możliwość
przeniesienia się do Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska”, gdzie jest
możliwość pozyskania większych środków finansowych.
Wójt Gminy wyjaśnił, że gmina Krzywcza należy do LGD Pogórze
Przemysko-Dynowskie, w skład którego wchodzą: gmina Dubiecko, gmina
Dynów, gmina Jawornik Polski, gmina Krzywcza i gmina Rokietnica.
Organizacja ta wzmacnia się, bo chęć przystąpienia wyraziła także Gmina
Zarzecze, trwają również rozmowy z Gminą Markowa oraz miastem Dynów.
Zdaniem Wójta – byłoby więc nieuczciwe ze strony gminy Krzywcza
przeniesienie się do innego LGD. Obszar LGD musi być terytorialnie spójny.
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Więc gdyby gmina Krzywcza wystąpiła z LGD Pogórze Przemysko-Dynowskie
to gmina Rokietnica, ze względu na brak spójności terytorialnej, przestałaby
również do niej przynależeć. Niewiele skorzystała gmina Krzywcza
z przynależności do LGD i nie była temu winna LGD. Główną przyczyną był
fakt, że gmina Krzywcza nie miała określonych środków na wkład własny
niezbędny do otrzymania środków finansowych na realizację określonych
zadań inwestycyjnych.
Radny Zygmunt Sobol powiedział, że trzeba zrobić rachunek zysków
i strat. Ile od samego początku kosztowało gminę Krzywcza przynależność
do LGD? Ile środków finansowych otrzymano?
Sekretarz Gminy poinformował, że środki finansowe, zgodnie
z ustaleniami LGD, dzielone są proporcjonalnie do ilości mieszkańców danej
gminy. Każda gmina miała możliwość składania wniosków o dotację
na określone działania np. kulturalne, inwestycyjne i inne. Nie były składane
wnioski do LGD z gminy Krzywcza, bo realizowano inne pilne zadania
wymagające wkładu własnego.
Następnie głos zabrał Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Stanisław Bajda, który przekonywał o korzyściach i postulował o przystąpienie
gminy Krzywcza do LGD „Ziemia Przemyska”. Poinformował również
o etapach postępowania administracyjnego przy wydaniu pozwolenia
na budowę mostu na rzece San w ciągi drogi powiatowej w Chyrzynie.
Poinformował również, że budowa mostu rozpocznie się jeszcze w maju
i potrwa do końca roku. Wspomniał również o dostępnych środkach w ramach
programów pomocowych (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Regionalnego Programu Operacyjnego).
Ad.9.
Radna Maria Pawłowska pytała – Kiedy będą koszone trawy
w Reczpolu?
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Robert
Kaszycki wyjaśnił, że w Reczpolu wykoszono trawy wokół budynku Świetlicy
Wiejskiej oraz na boisku sportowym obok świetlicy.
Radny Zygmunt Sobol wnioskował o zakup kosy spalinowej,
aby efektywniej wykorzystać pracowników pracujących w Urzędzie Gminy
w ramach robót publicznych.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Robert
Kaszycki wyjaśnił, że zakupiono kosę spalinową, wykaszarkę i kosiarkę
wózkową.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że po 4 czerwca br. planowane
jest rozpoczęcie prac związanych z remontem chodnika (wymiana trylinki na
kostkę brukową) na cmentarzu komunalnym w Krzywczy, a w późniejszym
czasie również i na cmentarzu komunalnym w Babicach.
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Radny Kazimierz Kurasz, jako Przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa,
Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony
Konsumenta Rady Gminy Krzywcza przedstawił protokół z 4 posiedzeń
wyjazdowych swojej komisji w sprawie przeglądu technicznego dróg gminnych
na terenie gminy Krzywcza.
W wyniku przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego dróg
gminnych zaproponowano podać do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
wykaz następujących dróg gminnych: nr 140, 197/4, 191 w Skopowie i nr 611,
810 w Reczpolu w przypadku, gdy udział własny nie przekroczy 30%.
Zakupiony kliniec zaproponowano rozdysponować na następujące drogi
gminne: w Bachowie, w Babicach, w Skopowie, w Woli Krzywieckiej
i w Reczpolu po 3 auta, w Średniej 2 auta oraz w Krzywczy, w Chyrzynie
i w Kupnej po 1 aucie.
Protokół Nr VII/2015 z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Krzywcza,
ze względu na brak zgłoszonych uwag, uznany został jako przyjęty
jednogłośnie.
Ad 10.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy
podziękował radnym i gościom za przybycie oraz zamknął o godz. 1250
VIII zwyczajną sesję Rady Gminy Krzywcza VII kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Protokołował

Przewodniczący Rady

(-) Mieczysław Klimko

(-) Piotr Pytlowany

