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     P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/20 

z obrad sesji Rady Gminy Pilchowice 

z dnia 2 4  w r z e ś n i a  2 0 2 0  r o k u  

 

 (  w  t r y b i e  z d a l n y m )  

 

 

 

 

I. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum. 

 

Sesję otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Agata Mosiądz-Kramorz 

witając przybyłych gości: 

 

a) Wójta 

b) Radnych Gminy 

c) Sekretarza 

d) Skarbnika  

e) Z-cę Wójta 

f) Radcę Prawnego 

g) Sołtysów 

 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że niniejsza sesja jest sesją prowadzoną  

w trybie zdalnym.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała listę obecności w celu zweryfikowania radnych 

biorących udział w Sesji.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy  stwierdziła, iż na 15 radnych 12 radnych uczestniczy  

w sesji w trybie online, zatem jest  kworum do przeprowadzenia obrad.  

Nieobecni: Maria Bernacisko,  Arkadiusz Hayduk, Jerzy Kurzal.  

 

II. Przedstawienie porządku obrad. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała porządek obrad. Porządek obrad został przyjęty 

jednogłośnie. 

 

1.   Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z  dnia 20 sierpnia  2020 r. /w trybie 

zdalnym/  

 

Protokół z sesji rady Gminy z dnia 20  sierpnia 2020 r. /w trybie zdalnym/ został przyjęty 

jednogłośnie 12 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw” i  0 głosów „wstrzymujących 

się”. 

 

Wyniki imienne głosowania: 

 

„Za”: ( Bobek Roland,  Ciukaj Sylwester, Ciupke Piotr, Foit Ingrida,  Koprjaniuk Bożena, 

Kowol Walter, Mosiądz -  Kramorz  Agata, Musiolik Krzysztof,  Rusin Józef, Suchecka 

Genowefa,   Waniczek Krzysztof , Żyła Krzysztof). 
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2. Informacja z posiedzeń komisji w okresie międzysesyjnym. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że w okresie  międzysesyjnym w okresie 

międzysesyjnym odbyły się posiedzenia: 

 

- Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa,  Zdrowia i Opieki 

Społecznej w dniu 08.09.2020 r., 

 

- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w  dniu 17.09.2020 r. w trybie zdalnym.  

 

 

Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa,  

Zdrowia i Opieki Społecznej Krzysztof Waniczek poinformował, że posiedzenie składało 

się z II części. W I części – na  wniosek organizacji społecznych sołectwa Wilcza odbyło się 

spotkanie z kierownictwem NZOZ „MED-PROFIL” w celu omówienia  działalności 

ośrodków zdrowia na ternie gminy. W II części rozpatrzone zostały dwa wnioski 

mieszkańca sołectwa Żernica dotyczące: 

- zmiany planu miejscowego, 

- ujęcia rejonu nieruchomości wnioskodawcy w aglomeracji ściekowej. 

 

W powyższych tematach odbyła się dyskusja, przedstawiona została argumentacja.  

W wyniku przeprowadzonej dyskusji członkowie komisji podjęli wnioski, które również 

omówione zostały na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych. 

 

 Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa,  

Zdrowia i Opieki Społecznej Krzysztof Waniczek przedstawił informację dotyczącą  

sposobu  rozstrzygnięcia komisji. Komisja nie uznała zasadności zmiany miejscowego planu 

o wykreślenie zapisów o możliwości lokalizacji rozsączkowych oczyszczalni ścieków 

przydomowych na działkach o powierzchni mniejszej niż 1000 m
2 

. Jeżeli chodzi o drugi 

wniosek komisja uznała za niezasadne przyłączenie nieruchomości aglomeracji ściekowej ze 

względu na obliczenia jakimi należy się kierować przy uwzględnianiu danego rejonu  

w  aglomeracji. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Pilchowice powiedziała, że temat był szczegółowo 

omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych w dniu 17.09.2020 r. Radni zapoznali 

się z wnioskami Pana , który zakupił działkę w sołectwie Żernica. Wnioski zostały 

omówione, przedstawiona została opinia Komisji Porządku Publicznego, Ochrony 

Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej. Następnie Przewodnicząca Rady zapytała, czy są 

jakieś uwagi pytania w temacie zgłoszonych wniosków. 

Radni nie wnieśli pytań.  

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Genowefa Suchecka  powiedziała, 

że komisja odbyła się w trybie zdalnym w dniu 17.09.2020 roku. Tematem był: Przegląd 

szkolnych placów zabaw i sal gimnastycznych pod względem stanu technicznego  

i bezpieczeństwa dla użytkowników. W spotkaniu uczestniczył Z-ca Wójta Mateusz Tkocz 

przedstawił informację na temat bezpieczeństwa przedmiotowych obiektów 
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3.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze  wewnętrznej  

 w Sołectwie Stanica. /Dok.1/ 

Radny Jerzy Kurzal dołączył do obrad Sesji  (zatem w  Sesji w trybie online uczestniczy  

13 radnych ). 

 

Radna Maria Bernacisko dołączyła do obrad Sesji  (zatem w  Sesji w trybie online uczestniczy  

14 radnych ). 

 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że  projekt uchwały był szczegółowo 

omawiany na  wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 17.09.2020 r.  i uzyskał 

pozytywną opinię Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Zdrowia i Opieki Społecznej. 

 

Wobec braku uwag ze strony radnych Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie - 14 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw”  

i  0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

Wyniki imienne głosowania: 

 

„Za”: (Bernacisko Maria, Bobek Roland,  Ciukaj Sylwester, Ciupke Piotr, Foit Ingrida, 

Koprjaniuk Bożena, Kowol Walter, Kurzal Jerzy, Mosiądz -  Kramorz  Agata, Musiolik 

Krzysztof,  Rusin Józef, Suchecka Genowefa,   Waniczek Krzysztof, Żyła Krzysztof). 

 

 Nieobecny: Arkadiusz Hayduk 

 

Uchwała otrzymała Nr XXIII/189/20. 

 

4.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 

rok.  /Dok.2/ 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że  projekt uchwały był szczegółowo 

omawiany na  wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 17.09.2020 r.  i uzyskał 

pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.  

 

Wobec braku uwag ze strony radnych Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie - 14 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw”  

i  0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

Wyniki imienne głosowania: 

 

„Za”: (Bernacisko Maria, Bobek Roland,  Ciukaj Sylwester, Ciupke Piotr, Foit Ingrida, 

Koprjaniuk Bożena, Kowol Walter, Kurzal Jerzy, Mosiądz -  Kramorz  Agata, Musiolik 

Krzysztof,  Rusin Józef, Suchecka Genowefa,   Waniczek Krzysztof, Żyła Krzysztof). 
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 Nieobecny: Arkadiusz Hayduk. 

 

Uchwała otrzymała Nr XXIII/190/20. 

 

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Pilchowice na lata 2020-2023. /Dok.3/ 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że  projekt uchwały był szczegółowo 

omawiany na  wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 17.09.2020 r.  i uzyskał 

pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.  

 

Wobec braku uwag ze strony radnych Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie - 14 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw”  

i  0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

Wyniki imienne głosowania: 

 

„Za”: (Bernacisko Maria, Bobek Roland,  Ciukaj Sylwester, Ciupke Piotr, Foit Ingrida, 

Koprjaniuk Bożena, Kowol Walter, Kurzal Jerzy, Mosiądz -  Kramorz  Agata, Musiolik 

Krzysztof,  Rusin Józef, Suchecka Genowefa,   Waniczek Krzysztof, Żyła Krzysztof). 

 

 Nieobecny: Arkadiusz Hayduk. 

 

Uchwała otrzymała Nr XXIII/191/20. 

 

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Gliwickiemu na podejmowanie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu 

się koronawirusa (COVID-19). /Dok.4/ 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że  projekt uchwały był szczegółowo 

omawiany na  wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 17.09.2020 r. i uzyskał 

pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.  

 

Wobec braku uwag ze strony radnych Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie - 14 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw”  

i  0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

Wyniki imienne głosowania: 

 

„Za”: (Bernacisko Maria, Bobek Roland,  Ciukaj Sylwester, Ciupke Piotr, Foit Ingrida, 

Koprjaniuk Bożena, Kowol Walter, Kurzal Jerzy, Mosiądz -  Kramorz  Agata, Musiolik 

Krzysztof,  Rusin Józef, Suchecka Genowefa,   Waniczek Krzysztof, Żyła Krzysztof). 

 

 Nieobecny: Arkadiusz Hayduk. 
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Uchwała otrzymała Nr XXIII/192/20. 

 

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej 

Samorządowi Województwa Śląskiego na podejmowanie działań mających na celu 

zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19). /Dok.5/ 

 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że  projekt uchwały był szczegółowo 

omawiany na  wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 17.09.2020 r. i uzyskał 

pozytywną opinię Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.  

 

Wobec braku uwag ze strony radnych Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały 

pod głosowanie. 

 

Uchwałę podjęto jednogłośnie - 14 głosami „za”, przy 0 głosów „przeciw”  

i  0 głosów „wstrzymujących się”. 

 

Wyniki imienne głosowania: 

 

„Za”: (Bernacisko Maria, Bobek Roland,  Ciukaj Sylwester, Ciupke Piotr, Foit Ingrida, 

Koprjaniuk Bożena, Kowol Walter, Kurzal Jerzy, Mosiądz -  Kramorz  Agata, Musiolik 

Krzysztof,  Rusin Józef, Suchecka Genowefa,   Waniczek Krzysztof, Żyła Krzysztof). 

 

 Nieobecny: Arkadiusz Hayduk. 

 

Uchwała otrzymała Nr XXIII/193/20. 

 

8.  Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji i z pracy  

 w okresie międzysesyjnym. 

Wójt przedstawił: 

-  uchwały podlegające opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym: 

 

- w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

 

/Data ogłoszenia: 24.08.2020 r./ 

 

-  w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pilchowicach do 

wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznego. 

 

/Data ogłoszenia: 24.08.2020 r./ 

 

-  w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę  dodatku energetycznego. 

 

/Data ogłoszenia: 24.08.2020 r./ 

 

- w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej  do zadań realizowanych przez 

mieszkańców Gminy Pilchowice w ramach Programu  ograniczenia niskiej emisji dla 

Gminy Pilchowice. 
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/Data ogłoszenia: 24.08.2020 r./ 

 

-  w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Sołectwie  Stanica  

 

/Data ogłoszenia: 24.08.2020 r./ 

 

-  zarządzenia wydane w okresie międzysesyjnym: 

      

 Zarządzenie z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pilchowice 

na 2020 rok 

 

 Zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zawarcia umów dzierżawy 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pilchowice 

 

 Zarządzenie z dnia 3 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pilchowice 

na 2020 rok 

 

 Zarządzenie z dnia 14 września 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru oraz wprowadzenia 

Regulaminu naboru i udział w projekcie pn.” Kolejny krok do przodu w Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym w Pilchowicach „ współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  ( oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego 

kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 

elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa 

efektywności kształcenia ogólnego – konkurs Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) 

 

 

 Zarządzenie z dnia 14 września 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru oraz wprowadzenia 

Regulaminu naboru i udział w projekcie pn.” Kolejny krok do przodu w Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym w Pilchowicach „ współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  ( oś Priorytetowa XI 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego 

kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 

elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4 Poprawa 

efektywności kształcenia ogólnego – konkurs Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) 

 

 Zarządzenie z dnia 14 września w sprawie ogłoszenia naboru oraz wprowadzenia 

Regulaminu naboru i udział w projekcie pn. „Rozwijanie kluczowych kompetencji 

uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żernicy” współfinansowanym ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  ( oś Priorytetowa 

XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie 

przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej 

jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 

11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020) 
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 Zarządzenie z dnia 14 września 2020r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych 

projektów uchwał 

 

 Zarządzenie Nr 0050.86.2020 z dnia 21 września 2020r. w sprawie informacji  

o przebiegu wykonania przebiegu budżetu Gminy Pilchowice, informacji  

o   kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu  

 wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020   

 roku 

 

 Zarządzenie z dnia 21 września 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej w 2020r. 

 

  Zarządzenie z dnia 22 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie  Gminy 

Pilchowice na 2020 rok 

 

-  informację o przeprowadzonych przetargach w okresie międzysesyjnym: 

 Przebudowa drogi gminnej ul. Wysokiej w Wilczy 

- Ilość złożonych ofert: 14, 

- Kwota brutto  zaplanowana w budżecie: 1. 753.887,00 zł, 

- Wybrany wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. -  Racibórz, 

- Kwota brutto wybranego wykonawcy: 1.097.262,62  zł. 

Modernizacja instalacji elektrycznej w Domu Kultury w Żernicy  

- Ilość złożonych ofert: 2, 

- Kwota brutto  zaplanowana w budżecie: 220.000,00 zł, 

- Wybrany wykonawca: Firma Handlowo usługowa ALTECH Aleksander Rusin - Żernica, 

- Kwota brutto wybranego wykonawcy: 121.283,36  zł. 

-  informację o spotkaniach: 

 

31.08.2020     Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego /Sierakowice/ udział    

Zastępca Wójta 

01.09.2020        Rozpoczęcie roku szkolnego /Stanica/ 

02.09.2020        Spotkanie z Sołtysami /Damrota 5/ 

04.09.2020        Posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – tryb zdalny 

07.09.2020       Spotkanie podregionu gliwickiego / Urząd Miejski Gliwice/ 

                          

08.09.2020    Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa,    

                       Zdrowia i Opieki Społecznej   
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14.09.2020       Zebranie Wiejskie w sołectwie Kuźnia Nieborowska 

15.09.2020        Zebranie Wiejskie w sołectwie  Żernica 

16.09.2020        Zebranie Wiejskie w sołectwie Nieborowice 

17.09.2020        Konferencja w Starostwie Powiatowym dot. nowych zasad walki z epidemią  

                         Covid-19 –udział Sekretarz 

17.09.2020        55-lecie Koła Gospodyń Wiejskich (Gminny Ośrodek Kultury Wilcza) 

21.09.2020        Zebranie Wiejskie w sołectwie Stanica 

22.09.2020        Zebranie Wiejskie w sołectwie Wilcza 

23.09.2020        Zebranie Wiejskie w sołectwie Pilchowice 

9.    Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. 

Przewodnicząca Rady Gminy  poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym  na sesji  

w dniu 20.08.2020 r.  interpelacje złożyła radna Maria Bernacisko dotyczące: 

- dokonania wizji lokalnej w Pilchowicach na ul. Rynek  w celu wyznaczenia miejsca na 

przejście dla pieszych na drodze powiatowej S2925 

- ustawienia luster na ul. Dolna Wieś 37 a oraz na ul. Słonecznej w okolicy posesji 11.  

Przewodnicząca Rady Gminy  poinformowała, ze interpelacja została skierowana do 

Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach. 

10. Zgłaszanie interpelacji  i zapytań przez Radnych. 

Radna Bożena Koprjaniuk przedstawiła wnioski podjęte na zebraniu wiejskim w Kuźni 

Nieborowskiej: 

-wniosek o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg  Powiatowych o dalszą realizację 

drugiego etapu chodnika na ul. Wiejskiej w  Kuźni Nieborowskiej ( projekt ważny do 

listopada 2021 roku), 

- wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich o oczyszczenie chodnika przy drodze 

wojewódzkiej 921 na ul. Knurowskiej , od skrzyżowania z ul. Kasztanową do DPS, 

- wniosek do Urzędu Gminy o montaż jednego punktu świetlnego przy drodze 

wojewódzkiej 921 na ul. Knurowskiej za rzeką Bierawka. 

Radny Sylwester Ciukaj  zapytał o miejsce dostarczania pustych worków na śmieci dla 

mieszkańców ul. Wysokiej w Wilczy (gdzie trwają prace przy przebudowie drogi), którzy 

mają wystawiać śmieci przy ul. K. Miarki. 

Wójt powiedział, że Referat Ochrony Środowiska doprecyzuje w jaki sposób będą śmieci 

odbierane i worki zostawiane.  

Radna Ingrida Foit przedstawiła wnioski z zebrania wiejskiego: 
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- wniosek skierowany do Kopalni Piasku Kotlarnia  dotyczący konserwacji oraz koszenia 

rowu przytorowego, 

-wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych o naprawę na drodze powiatowej 2926 S przy 

posesji na ul.  Głównej 12 w Nieborowicach oraz przy zjeździe z drogi  głównej  

na ul. Spacerową, 

- wniosek mieszkańców drogi gminnej ul. Wierzbowej w Nieborowicach  dotyczący 

przycięcia/wycięcia krzewów, gałęzi wystających  poza ogrodzenie posesji przy  

ul. Wierzbowej 13. 

Radna Ingrida Foit zwróciła się z prośbą mieszkańców Nieborowic – ul. Zalesie  

o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminy na rok 2021 na wykonanie 

projektu chodnika wzdłuż ul. Zalesie  oraz jego realizację.  

11.  Sprawy sołectw, informacje sołtysów. 

Sołtys Sołectwa Kuźni Nieborowskiej – Bożena Koprjaniuk poinformowała o: 

- o zebraniu wiejskim w dniu 14 września (podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

wniosku zawierającego przedsięwzięcia do realizacji ze środków funduszu sołeckiego  

w Sołectwie Kuźnia Nieborowska na 2021 rok, 

-  cotygodniowych spotkaniach rady sołeckiej, 

- pracach porządkowych. 

 

Sołtys Sołectwa Żernica – Jerzy Kurzal poinformował o: 

- o zebraniu wiejskim w dniu 17 września (dokonano podziału środków na 

zagospodarowanie terenu boiska, przedszkola). 

-pracach porządkowych,  

- dożynkach w dniu 13 września. 

 

Sołtys Sołectwa Pilchowice – Józef Nierychło poinformował o: 

 

- zebraniu wiejskim w dniu 23 września 

-  przygotowaniach do koncertu orkiestry dentej w Pilchowicach w Parku Damrota. 

 
Sołtys Sołectwa Wilcza – Jan Gamoń poinformował o: 

 

- spotkaniu rady sołeckiej, 

- zorganizowaniu dożynek, 

- udziale w 55-leciu utworzenia KGW, 

- udziale w posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, 

Zdrowia i Opieki Społecznej 

- zebraniu wiejskim w dniu 22 września, 

- pracach porządkowych.   
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12. Wolne głosy, komunikaty i informacje. 

Radni nie zabrali głosu w ww. punkcie.  

13.  Zamknięcie obrad. 

 

Niniejszą sesję rozpoczętą o godzinie 16:05 w trybie zdalnym Przewodnicząca Rady Gminy 

Pani Agata Mosiądz - Kramorz zakończyła o godzinie  17:00. 

 

Protokół sporządziła:   

Anna Wzorek 

 

 

 

Przewodnicząca  

Rady Gminy Pilchowice 

 

            Agata Mosiądz-Kramorz 

 


