PROTOKÓŁ

Nr 28/2017

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
odbytym w dniu 13 grudnia 2017r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26
i trwało od godz. 1200 do godz. 13oo .
Posiedzeniu przewodniczył Radny Mieczysław Adaszyński Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
W chwili stwierdzenia prawomocności na posiedzeniu obecnych było 5 członków Komisji.
Lista obecności radnych członków Komisji oraz lista zaproszonych osób stanowią załączniki Nr 1 i 2 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński przedstawił wniosek z dnia 13 grudnia 2017 roku
skierowany do Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku obrad sesji dodatkowego
projektu uchwały :
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.
Członkowie Komisji nie zgłosili zapytań i uwag do przedstawionego wniosku.
Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad komisji do zaopiniowania projekt uchwały wymieniony w przedstawionym wniosku.
Komisja w składzie 5 osobowym -

jednogłośnie 5 głs. „za” przyjęła wniosek.

W związku z tym porządek posiedzenia komisji przedstawia się następująco:
1. Zatwierdzenie protokołu Nr 27/2017 z dnia 23 listopada 2017r.
2. Informacja przedstawiciela KRUS nt. zmian w emeryturach rolników.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 15 listopada
2017r. do dnia 04 grudnia 2017r.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilakty ki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok;
2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok;
3) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2018;
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu;
5) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania – utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim;
6) w sprawie rocznego planu kontroli na 2018 rok;
7) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;
8) zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2018r.;
9) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.
5. Sprawy różne – wolne wnioski i zapytania.
Komisja w składzie 5 osobowym jednogłośnie 5 głs. „za” przyjęła niniejszy porządek posiedzenia.
Do pkt 1
Zatwierdzenie protokołu Nr 27/2017 z dnia 23 listopada 2017r.
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Członkowie Komisji nie zgłosili poprawek i uwag do treści protokołu.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zatwierdzenie protokołu
Nr 27/2017 z dnia 23 listopada 2017r.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” zatwierdziła protokół
Do pkt 2
Informacja przedstawiciela KRUS nt. zmian w emeryturach rolników.
Informacje przedstawiła w zastępstwie kierownika Dorota Myrdzio z oddziału KRUS w Brzeg, która poinformowała po krótce jak wygląda struktura KRUS-u, jakie osoby podlegają zgłoszeniu do rolniczego ubezpieczenia oraz szereg informacji związanych z procedurą przyznawania i wypłaty świadczeń emerytalnorentowych oraz wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich oraz świadczeń poza ubezpieczeniowych,
wypłacanych w zbiegu ze świadczeniami z ubezpieczenia społecznego rolników. Poinformowała również o
działalności prewencyjnej, mającej na celu zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym.
Do pkt 3
Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 15 listopada
2017r. do dnia 04 grudnia 2017r.
Zapytania i uwagi:
Przewodniczący komisji Mieczysław Adaszyński odniósł się do informacji nt. udziału Burmistrza Lewina
Brzeskiego w Walnym Zgromadzeniu w Związku Gmin Śląska Opolskiego i poprosił o więcej informacji na
ten temat.
Burmistrz Artur Kotara powiadomił o typowych statutowych działaniach poruszonych na walnym zgromadzeniu i wspomniał przy tym o próbie przetargu na zakup usług pocztowych dla większości gmin, które
wchodzą w skład Związku Gmin Śląska Opolskiego. Gmina Lewin Brzeski została wytypowana do przeprowadzenia procedury przetargowej i negocjacji z firmami świadczącymi usługi pocztowe. Poinformował jakie
działania już na tą chwile zostały podjęte.
Z pytaniem do Zastępcy Burmistrza o spotkanie w Lubrzy nt. powołania Transgranicznego Klastra Turystyki
Prozdrowotnej zwróciła się radna Ilona Gwizdak.
Pan Dariusz Struski poinformował, że spotkanie miało charakter roboczy, kontynuujący prace nad powołaniem Transgranicznego Klastra Turystyki Prozdrowotnej. Do inicjatywy zaproszone są również inne JST,
osoby prawne, organizacje pozarządowe, naukowcy, przedsiębiorcy i inne podmioty, działające na terenie
południa i centrum województwa opolskiego. Klaster jest próbą inwentaryzacji zasobów południa regionu,
ich integracji i mobilizacji w celu racjonalnego i optymalnego wykorzystania oraz wygenerowania wartości
dodanej dzięki współpracy. Celem pomysłu jest realna pomoc lokalnym animatorom w ożywieniu często
zarzuconych cennych i trafnych inicjatyw, oraz ich wsparcie w ramach zasady „think global, act local”. Jedną z zalet Klastra jest możliwość łatwej i szybkiej optymalizacji procesów, a co za tym idzie szybkie zracjonalizowanie, czyli obniżenie wydatków budżetowych np. poprzez organizację i prowadzenie grupy zakupowej usług transportowych, energii czy oferty turystycznej.
Sołtys wsi Łosiów Małgorzata Solińska- Wieczorek zwróciła się z zapytaniem dotyczącym przekwalifikowania lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Łosiowe przy ul. Głównej nr 130 na lokal socjalny, a dokładniej
czy są plany wobec tego lokalu i kto może ewentualnie starć się o to mieszkanie.
Burmistrz wyjaśnił zasady przyznawania mieszkań socjalnych i jakie kryteria musi spełnić dana osoba, aby
takie mieszkanie dostać.
Innych zapytań i uwag do informacji nie zgłoszono.
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Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie sprawozdania.
Komisja w składzie 5 osobowym - jednogłośnie 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.
Do pkt 4
Zaopiniowanie projektów uchwał :
ppkt 1
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2018 rok;
Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak powołując się na diagnozę zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu przedstawionej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały poinformowała o sprzedaży alkoholu w miejscowości Borkowice, gdzie sprzedaż nie powinna się odbywać. Poruszyła również problem w większych miejscowościach
takich jak Łosiów i Skorogoszcz, w których dzieci uczęszczają do szkół, a mianowicie kupowania dla
młodzieży przez niektóre osoby dorosłe alkoholu i papierosów. Pomimo przestrzegania przez sklepy zakazu
sprzedaży alkoholu i papierosów dzieciom poniżej 18 roku życia, tak niestety zawsze znajdą się osoby niemające na względzie dobro dzieci lecz swoje. Problem był wielokrotnie zgłaszany na policję, gdyż młodzież
spożywająca alkohol ma swoje miejsca, w których przesiaduje lecz nie jest to na tyle skuteczne aby proceder się nie powtarzał. W związku z tym Pani radna zwróciła się z prośbą do Burmistrza, aby Straż Miejska
częściej patrolowała tereny wokół szkół i stałe miejsca przesiadywania danej młodzieży.
Kierownik wydziału Oświaty i Spraw społecznych Pan Marek Nowak zgłosił autopoprawkę do projektu
uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok o wprowadzenie zmiany w zał. Nr 1 w ten sposób aby w Diagnozie zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu oraz ocenie skutków nadużywania alkoholu na terenie miasta i gminy Lewin
Brzeski w wierszu 4 od dołu na stronie 1 wykreślić miejscowość Borkowice a także w wierszu 7 od dołu na
stronie 1 wykreślić miejscowość Borkowice.
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Waldemar Włodek zwrócił uwagę na spadek ilości punktów sprzedających alkohol i zwrócił się z zapytaniem czy był taki przypadek zabrania koncesji na sprzedaż alkoholu.
Pan Marek Nowak poinformował o braku takich zgłoszeń.
Pan Waldemar Włodek wspomniał o przypadku zgłoszenia problemu z punktem w obrębie skrzyżowania ul.
Mickiewicza z ul. Moniuszki, gdzie alkohol był spożywany w obrębie sklepu.
Burmistrz poinformował, że wpłynęła skarga mieszkańców na zachowanie ludzi spożywających alkohol w
obrębie w/w punktu sprzedaży i w związku z tym został powołany zespół do przeprowadzenia ugody miedzy mieszkańcami a właścicielem sklepu do której doszło. Na dzień dzisiejszy nie ma skarg w tym temacie, a
właściciel dostosował się do warunków przedstawionych w ugodzie.
Pan Waldemar Włodek wyraził zaniepokojenie sytuacją jednego mieszkańca, który co drugi dzień trafia do
izby wytrzeźwień i nie można znaleźć skutecznego sposobu, by ta sytuacja się nie powtarzała. W związku z
tym zwrócił się z zapytaniem czy nie znalazł by się sposób, aby umieścić taką osobę na dłuższy okres w
miejscu leczenia uzależnień.
Pan Marek Nowak powiadomił, że w dalszej części uchwały znajduje się informacja na temat liczby wniosków kierowanych do sądów przez komisje. Niestety, każde leczenie w Polsce musi odbywać się za wyrażeniem zgody przez osobę kierowaną na takie leczenie, a w praktyce wygląda to tak, że te osoby odmawiają
leczenia. Pojęcie przymusowego leczenia jest dlatego dla wielu osób mylne. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może podjąć działania tylko i wyłącznie w przypadku wpłynięcia do niej wniosku.
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Przewodniczący Rady poddał pod rozwagę pomysł o wprowadzenie do planu pracy Rady Miejskiej Informacji o wydatkach zrealizowanych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Radni przez aklamację wyrazili zgodę na wprowadzenie zmian do planu pracy Rady Miejskiej w /w aspekcie.
Sołtys z miejscowości Wronów wyraził aprobatę odnośnie sposobu rozwiązania problemu mediacji między
sklepem a mieszkańcami, o którym wspomniał powyżej Burmistrz Lewina Brzeskiego.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem dotyczącym punktu konsultacyjnego znajdującego się niegdyś w Skorogoszczy zajmującego się pomocą dla osób uzależnionych a w tym momencie jest tylko w Lewinie Brzeskim, czy został on przeniesiony czy po prostu zamknięty.
Burmistrz wyjaśnił, że do niedawna były trzy tego rodzaju punkty, których utrzymanie okazało się zbyt duże, ponieważ koniec końców nikt w tych punktach się nie pojawiał. W związku z tym podjęto decyzję o pozostawieniu jednego punktu w Lewinie Brzeskim, gdyż pozostałe punkty nie spełniały swojej roli i nie przyciągały osób potrzebujących fachowej pomocy. W przypadku zgłoszenia, bądź zaistnienia potrzeby indywidualnej pomocy dla danej osoby jest możliwość wynajęcia na okres czasowy terapeuty i w tej kwest gmina
jest otwarta na udzielenie pomocy.
Radny Władysław Górka przytoczył sytuacje, w której pomagał swojego czasu pewnej osobie uzależnionej
od alkoholu i w tej sytuacji jeśli taka osoba sama nie dojdzie do wniosku, że potrzebuje pomocy nikt nie
jest w stanie zmusić jej do leczenia.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 2
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok;
Zapytania i uwagi:
Radna Ilona Gwizdak poinformowała o rosnącym problemie handlowania narkotykami w Skorogoszczy w
obrębie szkoły. Młodzież mami wizja łatwych pieniędzy związanych z handlem narkotykami. W szkołach są
prowadzone rozmowy edukacyjne na ten temat lecz zawsze znajdą się osoby odporne na ta wiedzę. W
związku z tym jest prośba, aby zwiększyć kontrolę Straży Miejskiej lub uruchomić inne narzędzia, którymi
dysponuje gmina, aby walczyć z tym problemem.
Przewodniczący komisji Mieczysław Adaszyński zaproponował, aby policja z psem tropiącym częściej odwiedzała szkoły.
Zastępca Burmistrza Dariusz Struski poinformował, że dyrektorzy szkół dysponują wiedzą na temat możliwości sprowadzenia do szkoły policji z psem tropiącym i to właśnie dyrektorzy muszą podjąć inicjatywę w
tej sprawie.
Burmistrz poinformował, że są prowadzone działania prewencyjne, aby jak największa liczba młodzieży
miała wiedzę na temat skutków zażywania i handlem narkotykami.
Radna Ilona Gwizdak zaproponowała, aby w planie pracy rady zawrzeć również informację o wydatkach
zrealizowanych z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
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Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym –5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 3
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy
2018;
Zapytania i uwagi:
Pan Waldemar Włodek zwrócił się z zapytaniem czy dofinansowanie na doskonalenie zawodowe i doradztwo metodyczne nauczycieli wynika z potrzeb czy z ustawy.
Zastępca Burmistrza poinformował, ze wynika to z potrzeb.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 4
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację
zadania – utworzenie stanowiska pracy ds. ochrony zabytków Starostwa Powiatowego w Brzegu;
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 5
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu z przeznaczeniem na realizację
zadania – utworzenie oraz utrzymanie Oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa
Starostwa Powiatowego w Brzegu w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim;
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 6
w sprawie rocznego planu kontroli na 2018 rok;
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
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Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 7
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej;
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 8
zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2018r.;
Zapytania i uwagi:
Pan Waldemar Włodek poinformował, gdyby radni mieli jeszcze jakieś dodatkowe propozycje tematów do
dodania do planu pracy to On jest otwarty na wszelkie propozycję.
Pan Mieczysław Adaszyński dodał, ze na sesji można zgłosić swoje propozycje ewentualnych tematów.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
ppkt 9
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r.;
Zapytania i uwagi:
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Skarbnik gminy Urszula Smolińska informując, że:
I. Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 246.060 zł następuje w związku z :
zwiększeniem planu dochodów w zakresie:
- wpływu podatku od nieruchomości (170.000 zł),
- wpływów z podatku rolnego (12.060 zł),
- podatku od czynności cywilnoprawnych (64.000 zł).
II. Zwiększenie planowanych wydatków w wysokości 246.060 zł następuje w związku
z zabezpieczeniem środków finansowych z przeznaczeniem na:
- zarządzanie , utrzymanie zasobów komunalnych (65.660 zł),
- wydatki związane funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego (wynagrodzenia i wydatki statutowe- 50.000 zł),
- wydatki związane z promocją (10.000 zł)
- wydatki w zakresie bieżącego funkcjonowania OSP (10.000 zł),
- wydatki statutowe Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim (400 zł),
- wydatki na zadanie pn.,, Akcja Zima’’ (8.000 zł),
- zakup energii elektrycznej (30.000 zł),
- wydatki związane z rozbiórką budynku w m. Wronów - nieczynne składowisko odpadów (5.000 zł)
- wydatki związane z dokumentacją projektową budynku szkoły Podstawowej w m. Skorogoszcz
(3.000 zł),
- wydatki w zakresie wykonania programu funkcjonalno- użytkowego dla budowy ścieżek pieszo- rowerowych (64.000 zł)
III.
Przeniesienie planowanych wydatków w wysokości 45.600 zł następuje w
związku z :
- przeniesieniem środków otrzymanych przez sołectwo Oldrzyszowice - środki pochodzące z nagrody
w konkursie,, Piękna Wieś Lewińska’’ z przeznaczeniem na wydatek inwestycyjny pn. ,, Zielona siłownia
w m. Oldrzyszowice’’(1.600 zł),
- przeniesieniem środków w zakresie opieki społecznej i polityki rodzinnej (20.000 zł),

6

- przeniesienia środków w ramach dotacji na zadania bieżące związane z Kulturą i ochroną dziedzictwa
narodowego (20.000 zł),
- przeniesienie planu w zakresie wydatków sołectwa Kantorowice (§ 4210) na wydatek inwestycyjny
pn. ,, Boisko Kantorowice” (3.000 zł),
- przeniesienie środków w ramach planu kultury fizycznej na wydatek inwestycyjny
pn. ,, Boisko Kantorowice” (1.000 zł).
Burmistrz Artur Kotara zakomunikował o wprowadzeniu na sesji jeszcze jednej zmiany do uchwały ze
względu na chęć złożenia wniosku wraz z gminą Popielów na ścieżkę rowerową z Popielowa do Lewina
Brzeskiego. Do tego zadania jest potrzebny program funkcjonalno- użytkowy, na który będzie potrzeba
wydania 50. 000 zł, aby to zadanie przygotować.
Radna Ilona Gwizdak zwróciła się z zapytaniem do Pani Skarbnik, czy wydatki o których wspomniała przy
bieżącym funkcjonowaniu OSP idą do konkretnej miejscowości.
Skarbnik poinformowała, że nie ma mowy o konkretnej miejscowości i wytłumaczyła dla jakiego celu zostaną one przeznaczone.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński poddał pod głosowanie zaopiniowanie niniejszego projektu
uchwały.
Komisja w składzie 5 osobowym – 5 głs. „za” zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.
Do pkt 5
Sprawy różne - wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński wnosi o utworzenie programu dofinansowania wymiany
kotłów centralnego ogrzewania na ekologiczne.
Pan Mieczysław Adaszyński podziękował sołtysom za tak liczną frekwencję i poprosił o częstsze uczestnictwo sołtysów na sesjach i komisjach.
Wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli: W. Włodek, L. Fornal, M. Adaszyński, w której dyskutowano
o powodach nieobecności sołtysów na sesjach i komisjach.
Sołtys Przeczy Stanisław Piszczek podziękował Burmistrzowi i Kierownikowi Budownictwa i Inwestycji Marcinowi Kuleszy za prace związane z poleżeniem nowego asfaltu w Przeczy oraz poprosił o drobne poprawki
związane z remontem.
Sołtys z miejscowości Stroszowice Barbara Liskowicz- Ambrozik podziękowała za pomoc w dofinansowaniu
„zielonej siłowni” oraz współpracę. Korzystając z okazji poinformowała, że w związku ze zbliżającym się
końcem kadencji nie będzie więcej startować na funkcję sołtysa i w związku z tym poprosiła Burmistrza o
wyznaczenie terminu zebrania wiejskiego w sprawie wyborów sołtysa.
Burmistrz poinformował, że termin zebrania wiejskiego w sprawie wyborów sołtysa zostanie ustalony poprzez indywidualną rozmowę z Panią sołtys.
Radna Anna Zacharewicz zwróciła uwagę na zbyt duża liczbę znaków w miejscowości Nowa Wieś Mała.
Burmistrz poinformował, że są to środki powiatu Brzeskiego .
Radna Grażyna Michalska wnosi o ustawienie lustra znajdującego się w centralnej części wioski, które zostało zruszone przez wichurę. Wnosi również o interwencję do Firmy Multiplay dostarczającej internet,
ponieważ usługi świadczone przez firmę odbiegają od tych zawartych w umowie prędkość internetu wynosi
10 Mb a w umowie jest mowa o 50 Mb)
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Burmistrz wyjaśnił, że są to umowy cywilno- prawne i gmina nie ma kompetencji ingerować w takie umowy
i jedynym wyjściem jest zwrócenie się do rzecznika praw konsumenta i czekanie na odpowiedź.
Sołtys z miejscowości Strzelniki, który niedawno objął funkcję sołtysa poinformował, że dla miejscowości
Strzelniki będzie się starał wynegocjować dwie rzeczy: wyczyszczenie jednej strony kanalizacji i budowę
chodnika(jego dalszej części).
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Mieczysław Adaszyński zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała:
M. Kowalska
Przewodniczący Komisji
Mieczysław Adaszyński
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