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Protokół  nr XXVI 
z sesji Rady Gminy Sieciechów 

w dniu 17 lutego 2017 r. 
 

Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Sieciechów Pan Kazimierz 

Mastalerz. Sesja rozpoczęła się o godzinie 9.00. W sesji udział wzięło 15 radnych (lista 

obecności w złączeniu). Pan Przewodniczący przywitał radnych, sołtysów i wójta wraz z 

pracownikami Urzędu Gminy, oraz prezesa stowarzyszenia Słowik Pana Władysława 

Krawczyka . Na podstawie listy obecności stwierdził kworum i przystąpił do odczytania 

porządku obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów  w okresie między sesjami. 

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

6. Gospodarowanie mieniem komunalnym w 2016 roku. 

7. Realizacja zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 roku. 

8. Zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o 

prawidłowości planowanej przez Gminę kwoty długu w latach objętych Wieloletnią 

Prognozą Finansową. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) Wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości. 

2) Przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Sieciechów od Stowarzyszenia Słowik w 

Starych Słowikach. 

3) Projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego. 

4) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023 

5) Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2017. 

10. Sprawy różne. 

11. Zamknięcie obrad. 

Pan Przewodniczący Poinformował, że na sesję został zaproszony Pan doktor Jerzy Howorus 

z ośrodka zdrowia w Zajezierzu, aby podziękować mu za wieloletnią pracę, niestety nie 

przybył na dzisiejszą sesję. 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. 
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Głos zabrał Pan Wójt Marian Zbigniew Czerski, który zgłosił wniosek o wycofanie z 

porządku obrad w Punkcie 9 ustęp 4 –  podjęcie uchwały w sprawie Zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2016-2023. Pan Przewodniczący zarządził przyjęcie wniosku 

Pana Wójta o wycofanie z porządku obrad w punkcie 9 ustępu 4. W głosowaniu udział wzięło 

15 radnych, za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących nie było, wniosek Pana Wójta został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Głos zabrał Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, który zgłosił wniosek o 

wycofanie z porządku obrad w punkcie 9 ustęp 2 - podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia 

darowizny na rzecz Gminy Sieciechów od Stowarzyszenia Słowik w Starych Słowikach, 

uzasadniając swój wniosek tym, że w chwili obecnej stowarzyszenie nie posiada na swoim 

koncie środków. Głos zabrał Pan prezes stowarzyszenia Władysław Krawczyk, który 

poinformował, że nie jest prawdą, że stowarzyszenie nie posiada środków. Środki są jeszcze 

na koncie zmarłego darczyńcy i w przeciągu siedmiu dni mogą wpłynąć na konto 

stowarzyszenia. W odpowiedzi Pan Kazimierz Mastalerz stwierdził, że nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby uchwałę przyjąć w momencie, kiedy stowarzyszenie będzie miało środki na 

koncie. Pan Przewodniczący zarządził przyjęcie wniosku  o wycofanie z porządku obrad w 

punkcie 9 ustępu 4. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem wniosku 

głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych nie było 1 radny wstrzymał się od głosu. 

Wniosek Pana Przewodniczącego został przyjęty. Następnie Pan Przewodniczący zarządził 

przyjęcie porządku obrad po uwzględnieniu zgłoszonych wniosków. W głosowaniu udział 

wzięło 15 radnych, za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych 

i wstrzymujących nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

Radni mieli możliwość zapoznania się z treścią protokołu, uwag nie zgłoszono. Pan 

Przewodniczący zarządził przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. W głosowaniu udział wzięło 

15 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących nie było. Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów  w okresie między sesjami. 

− Udział zebraniach OSP na terenie Gminy Sieciechów. 

− Informacja na temat założenia ogrzewania gazowego w Świetlicy Wiejskiej w Zajezierzu, 

oraz przywrócenia systemu alarmowego. 

− Złożenie wniosku na likwidację i utylizację azbestu z terenu Gminy Sieciechów. 

− Organizacja IV przetargu na sprzedaż działki gminnej w Sieciechowie. 
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− Udział w zebraniu wspólnoty gruntowej w Sieciechowie, podczas którego padła 

deklaracja o przekazaniu darowizny na rzecz Gminy Sieciechów w kwocie 20 000 zł. 

Ponadto Wspólnota przekazała 1 000 zł na zakup flag do udekorowania ulicy Kozienickiej 

w związku z uroczystościami i świętami państwowymi. 

− Informacja na temat przygotowania wniosku do LGD na plac zabaw w Zajezierzu, 

wniosek będzie składać OSP w Sieciechowie. 

− Udział w spotkaniu z Kołem Wojskowym w Dęblinie, podczas którego omawiano udział 

w uroczystościach przy pomniku Kaprala Okurzałego. Omawiano również kwestię 

wymiany tablicy przy pomniku. 

− Udział w spotkaniach z dyrektorami szkół. 

− Udział w dwukrotnym spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Słowik. 

− Budowa studni do nawadniania  boiska w Zajezierzu. 

Ad. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

W tym punkcie głos zabrali: 

− Pan Mirosław Szewc, który poinformował, że w roku ubiegłym złożył wniosek do Wójta 

o skierowanie pisma do Starostwa  Powiatowego w Kozinicach aby uregulować stan 

prawny drogi powiatowej w Mozolicach Dużych, niestety do tej pory nie ma odpowiedzi 

w tej sprawie, więc Pan radny ponownie kieruje wniosek do Wójta w tej sprawie, 

uzasadnieniem wniosku jest budowa chodnika dla pieszych przy drodze w związku z 

niebezpieczeństwem na jakie są narażeni piesi poruszający się po tej drodze. Następnie 

zwrócił się  z zapytaniem, czy są wiadomości na temat złożonego wniosku na budowę 

kanalizacji w Sieciechowie.  

− Odpowiedzi udzielił Pan Przewodniczący, który poinformował, że wniosek przeszedł 

wymagania formalne, otrzymał wymaganą ilość punktów. 

−  Pan Wójt dodał, że otrzymaliśmy pismo o uzupełnienie wniosku i złożenie wyjaśnień, 

takie wyjaśnienia zostały już wysłane, niestety najprawdopodobniej nasz wniosek zostanie 

odrzucony.  

− Pan Witold Suwała zapytał w ciągu jakiego czasu powinniśmy otrzymać informację na 

temat wniosku. 

− Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, że za około miesiąc taka informacja już powinna dotrzeć.  

− Pan Mirosław Szewc zapytał,  jakie były dodatkowe koszty projektu i wniosku.  

− Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, który poinformował, że gmina nie poniosła żadnych 

kosztów, ponieważ uzupełnienie wniosku realizowała Pani Anna Baryłka. 
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− Pan Mirosław Pułka zapytał, co z ziemią wywiezioną na drogę do pól „Kolejkę”, kto 

będzie ją rozwozić. 

− Odpowiedzi udzielił Pan Wójt informując, że nie wie kto tę ziemię ma rozwieźć 

− Pan Marek Chołuj zapytał o instalację gazową przy świetlicy wiejskiej w Zajezierzu, czy 

jest ona bezpieczna i w odpowiedni sposób zabezpieczona przed niepowołanymi osobami. 

− Odpowiedzi udzielił Pan Wójt informując, że planuje zabezpieczyć instalację kratą, 

natomiast butla stojąca na zewnątrz jest tymczasowa. 

− Pan Przewodniczący poinformował Radnych o piśmie jakie wpłynęło do Rady od 

Wojewody, które informuje, że uchwały w sprawie zmiany nazw miejscowości Słowiki 

Nowe, Słowiki Stare i Słowiki Folwark zostały przesłane do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. 

Ad. 6. Gospodarowanie mieniem komunalnym w 2016 roku. 

Głos zabrał Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, który poinformował, że rada 

otrzymała sprawozdanie na temat gospodarowania mieniem komunalnym przez gminę, temat 

bardzo obszernie był również omawiany na komisjach. W  ubiegłym roku Komisja 

Ogólnospołeczna skierowała wniosek o podniesienie opłat z tytułu dzierżawy wieczystej od 

gruntów w Zajezierzu i Sieciechowie, niestety w roku 2016 oszacowano jedynie wartość tych 

gruntów. Maksymalnie można zwiększyć stawkę o 3 % od wartości działki, nie więcej jednak 

niż o 100 % należnej opłaty rocznej. Komisja wnioskowała o zwiększenie stawki, ponieważ 

nie były one podnoszone już od bardzo dawna. Następnie od dawna nie były podnoszone 

stawki czynszów  lokali gminnych, które również powinny być podnoszone sukcesywnie 

zgodnie ze stopą inflacji. Przykładem jest budynek socjalny tak zwany Port w Zajezierzu, w 

który gmina zainwestowała około  30 000 zł 3 lata temu wymieniając dach, podłączono 

również wodę i ścieki. W roku ubiegłym doszło do pożaru i znowu gmina poniosła koszty 

związane z remontem dachu. Opłaty związane z czynszem są bardzo niskie, przykładem jest 

jedna z lokatorek, która płaci 27 zł miesięcznie. Pan Przewodniczący proponuje, ze najlepiej 

byłoby ten budynek sprzedać i pozbyć się problemu, tym bardziej, że jedna z lokatorek była 

zainteresowana kupnem. Jego zdaniem popełniono błąd lokalizując przy takim budynku 

oczyszczalnię ścieków. Gmina posiada również do sprzedaży działki. Pan Przewodniczący 

zapytał Wójta, kiedy jest planowany przetarg na sprzedaż działek w Głuścu, w odpowiedzi 

Pan Wójt poinformował, że na początku marca. Następnie Głos zabrał Pan Mirosław Pułka, 

który stwierdził, że gmina nic nie robi tylko dokłada, bo do budynków socjalnych dokłada, do 

szkół dokłada, do oczyszczalni dokłada, ostatnio Wójt poinformował, że do kanalizacji w 
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2016 r. gmina dołożyła około 200 tys. zł. Nasuwa się pytanie jak długo gmina może tak 

dokładać. My tu walczymy ze szkołami, bo brakuje 200 tysięcy, a okazuje się, że do 

kanalizacji również tyle trzeba dołożyć, należy się zastanowić, co z tym zrobić, bo gmina tak 

długo nie pociągnie, może należy pomyśleć o podniesieniu stawki za ścieki. Do wypowiedzi 

Pana Pułki odniósł się Pan Przewodniczący i poinformował, że nie wiedział, że tyle się 

dopłaca do kanalizacji, ale faktycznie być może trzeba się nad tym zastanowić, bo to do rady 

należy ustalanie stawek, jednak nie możemy zbyt drastycznie dokonać podwyżek, bo ucierpią 

na tym mieszkańcy, a co do szkół, to niestety gmina musi dopłacać, nie ma innego wyjścia. 

Głos zabrał Pan Mirosław Szewc i zwrócił się z zapytaniem, czy wszyscy mieszkańcy są 

podłączeni do sieci kanalizacyjnej. W odpowiedzi Pan Przewodniczący poinformował, że 

niestety nie jest zorientowany w tym temacie, ale uważa , że jeżeli nawet kilka gospodarstw 

domowych się nie podłączyło, to nie uratuje to sytuacji, alternatywą jest podłączenie 

następnych miejscowości. Przypomniał, że wyliczenia do wniosku o dofinansowanie 

kanalizacji przewidywały koszt opłaty za ścieki w kwocie około 30 zł za 1 metr sześcienny. 

Ad.7. Realizacja zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 roku. 

Pan Przewodniczący poinformował, że Rada otrzymała od Pani Kierownik bardzo 

szczegółowe i obszerne sprawozdanie. Wszystkie komisje omawiały ten temat. Bardzo 

nurtującym tematem jest utrzymanie naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej. 

Obecnie gmina ma na utrzymaniu 7 osób, których koszt miesięcznie wynosi około 2 000 zł. 

Pan Przewodniczący stwierdził, że niestety nasze społeczeństwo jest wygodnickie i nie 

bardzo się przejmuje swoimi bliskimi, prawo jest tak skonstruowane, że rodzina nie musi 

łożyć na ich  utrzymanie, a obowiązek ten spoczywa na gminie. Niestety tendencja będzie 

rosnąca, co jest zjawiskiem niepokojącym.  

Ad.8. Zapoznanie z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o 

prawidłowości planowanej przez Gminę kwoty długu w latach objętych Wieloletnią 

Prognozą Finansową. Pani Skarbnik Halina Wrona odczytała Uchwałę nr SO-

Ra.031.69.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej 

przez Gminę kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową (w załączeniu). 

Następnie Pan Przewodniczący zarządził przerwę w obradach. Po przerwie wznowiono 

obrady. 

Pan Przewodniczący poinformował radnych, że podczas przerwy rozmawiał z prezesem 

stowarzyszenia Słowik i wspólnie doszli do wniosku, że należy zorganizować spotkanie, aby 

omówić szczegóły możliwości współpracy i wypracować jakieś określone stanowisko, które 

należy przedstawić radzie, o którym rada zostanie poinformowana. Zwrócił się również do 
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Wójta z prośbą o zdjęcie ze strony internetowej informacji o wszczęciu postępowania w 

sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego w postaci budowy sali gimnastycznej w 

Słowikach, ponieważ wszczęto procedurę, a rada nie wyraziła w tej sprawie zgody.  

Ad. 9. Podjęcie uchwał.  

Pan Przewodniczący poinformował, że uchwały szczegółowo były omawiane na komisjach. 

Do żadnej z uchwał uwag nie wniesiono. 

1) Pan Przewodniczący odczytał  uchwałę nr XXVI/137/17 w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przejęcie nieruchomości i zarządził przyjęcie uchwały. W głosowaniu udział 

wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXVI/137/17 została przyjęta jednogłośnie. 

2) Pan Przewodniczący odczytał  uchwałę nr XXVI/138/17 w sprawie projektu dostosowania 

sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  i zarządził przyjęcie 

uchwały. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 

radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXVI/138/17 

została przyjęta jednogłośnie. 

3) Pan Przewodniczący odczytał  uchwałę nr XXVI/139/17 w sprawie zmian w Budżecie 

Gminy Sieciechów na rok 2017 i zarządził przyjęcie uchwały. W głosowaniu udział 

wzięło 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwnych i 

wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXVI/139/17 została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 10. Sprawy różne. 

Pan Przewodniczący Kazimierz Mastalerz poinformował , że dnia 24 lutego 2017 r. odbędzie 

się uroczysta narada z okazji Dnia Sołtysa i poprosił o czynny udział w tej uroczystości. 

Następnie głos zabrał Pan Wójt Marian Zbigniew Czerski, który odniósł się do budowy sali 

gimnastycznej. Faktycznie po dwukrotnych rozmowach z przedstawicielami stowarzyszenia 

Słowik.  W związku z tym, że termin na złożenie wniosku o dofinansowanie był bardzo krótki 

gmina wystąpiła z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy. Dzisiaj dowiaduje się, że 

stowarzyszenie  nie może przekazać środków na konto gminy, w takiej sytuacji nie ma w 

ogóle o czym rozmawiać. Stowarzyszenie zmienia również kwoty. Podczas pierwszego 

spotkania była mowa o 600 000 zł, teraz mówi się o kwocie 1 500 000 zł. Pan W ójt 

poinformował, że został dwukrotnie wprowadzony w błąd. Od samego początku mamy do 

czynienia z kręceniem po stronie stowarzyszenia.  Jednak jeżeli stowarzyszenie nie może 

przekazać środków na konto gminy, to jako Wójt zawnioskuję o umorzenie postepowania w 

sprawie ustalenia warunków zabudowy, które właściwie nie skutkuje żadnymi sankcjami 

prawnymi. Wracając do szkól, był zamysł, aby na dzisiejszą sesje zaprosić radę rodziców, ale 
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doszliśmy do wniosku, że należy wstępnie porozmawiać. Jeżeli chodzi o szkoły, to należy się 

poważnie zastanowić nad przyszłością szkoły w Słowikach. W związku z reformą oświaty w 

szkole w Zajezierzu i Słowikach w 2017 roku dojdzie nam po 1 oddziale. Zgodnie z przyjętą 

uchwałą to jest po 35 godzin na każdy oddział.. Zgodnie z wyliczeniami w roku 2017 i 2018 

szkoła w Słowikach będzie kosztować gminę około 583 000 zł, niestety aktualne wyliczenia z 

księgowości są mniej optymistyczne, bo do szkoły w Słowikach w 2017 roku trzeba będzie 

dołożyć 250 000 zł.,  w Zajezierzu 50 000 zł, w Sieciechowie 55 000 – 60 000 zł., oczywiście 

uwzględniając dodatkowy oddział, czyli 7 klasę. Stajemy przed dylematem, albo sprzedajemy 

działki, albo rezygnujemy z inwestycji, albo bierzemy kredyt. Nie ma dobrej recepty. Pan 

Wójt chciałby spotkać się z rodzicami w Słowikach i uświadomić, jak dużo dokłada się do 

szkoły i być może najlepszym rozwiązaniem byłoby przekształcenie szkoły w 

stowarzyszeniowa, bądź ograniczenie do szkoły do klas 1-4, co będzie wiązać się ze 

zwolnieniem nauczycieli. N przykładzie szkoły w Słowikach widać, że subwencja to kwota 

590 000 zł, natomiast płace nauczycieli to kwota 840 000 zł, czyli brakuje 250 000 zł na płace 

nauczycieli. Pan Wójt zwrócił się do rady, co dalej ma w twej kwestii robić. Dodatkowo 

wybudowanie Sali gimnastycznej będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami o około 40 %. 

Teraz do rady należy podjęcie decyzji w tej kwestii. Jeżeli chodzi o pozostałe szkoły, to w 

Sieciechowie zwolniono 3 nauczycieli i do tej szkoły się już tak dużo nie dokłada, w 

Zajezierzu odeszła jedna nauczycielka, a dodatkowo w związku ze zwrotem odprawy szkoła 

miała nadwyżki 40 000 zł. Pan Wójt ma wątpliwości, co można jeszcze zrobić, skoro do 

szkoły w Słowikach się tak dużo dokłada, a żaden nauczyciel nie został zwolniony. Głos 

zabrała Pani Grażyna Jasik, która odniosła się do wypowiedzi Wójta informując, że dobrze 

było by zorganizować spotkanie z rodzicami i przedstawić im swoje wyliczenia, aby również 

oni mieli obraz sytuacji jaka jest w szkole. W odpowiedzi Pan Wójt stwierdził, że takie 

spotkanie należy zorganizować, wtedy kiedy będzie już Pani Dyrektor. Ze strony Wójta padła 

propozycja, aby przekształcić szkołę w stowarzyszeniową, bo wtedy można zatrudnić 

nauczycieli pomijając kartę nauczyciela, a co za tym idzie zmniejszyć pensje. Głos zabrał Pan 

Przewodniczący Kazimierz Mastalerz, który zwrócił uwagę, że nie należy łączyć problemu 

oświaty na terenie gminy z problemem rozbudowy szkoły. Jeżeli chodzi o rozbudowę szkoły 

w Słowikach , to wspólnie Rada Rodziców, stowarzyszenie Słowik i kierownictwo gminy 

musi wspólnie wypracować stanowisko i dopiero przedstawić je Radzie Gminy, aby nie 

dopuścić do niepotrzebnych konfrontacji .Jeżeli chodzi o oświatę, to rada podjęła wstępną 

uchwałę, która zostanie zaopiniowana przez kuratorium oświaty ale nie jest powiedziane, ze 

rada swojej uchwały nie może zmienić. Jeżeli zajdzie taka potrzeba i będzie to przewidziane 
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w granicach prawa, to taka ewentualność jest  możliwa. Głos zabrał Pan Witold Suwała który 

stwierdził, że w oświacie gównie chodzi o pieniądze, więc jak możemy mówić o rozbudowie 

szkoły, skoro dokładamy do pensji nauczycieli. Głos zabrał Pan Kazimierz Mastalerz, który 

poinformował, że jeżeli chodzi o inwestycję w szkole w Słowikach, to stowarzyszenie ma 

swoje pieniądze i chce je przeznaczyć na budowę sali gimnastycznej. Jako przewodniczący 

rady nie pozwoli na jakąkolwiek inwestycję, jeżeli nie będzie miał wiedzy ile środków ma 

stowarzyszenie oraz ile będzie kosztować inwestycja, bo chciałby uchronić gminę przed 

wyłożeniem dodatkowych pieniędzy na tę inwestycję, jeżeli natomiast stowarzyszenie na to 

stać, to niech inwestuje. Należy wziąć również pod uwagę fakt, że pomiędzy szkołami 

powstanie dysproporcja, bo szkoła w Słowikach będzie piękna i nowoczesna,  te dwie starsze 

i wymagające remontu. Oprócz tego tendencja w szkołach jest spadkowa. Za siedem lat 

średnio na jednego nauczyciela będzie przypadać 7,5 ucznia. Głos zabrał Pan Mirosław 

Szewc, który zapytał, kto decyduje o podniesieniu kwalifikacji dla nauczyciela. W 

odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że nauczyciel ma prawo wystąpić do dyrektora, a 

dyrektor do Wójta, który musi wyrazić zgodę na awans zawodowy. Pan Wójt nie wie, czy 

faktycznie musi podpisać zgodę o awans, być może nie ma takiego obowiązku. Głos zabrał 

Pan sołtys Jan Kowalski, który stwierdził, ze najlepszym rozwiązaniem dla gminy byłoby 

powołać trzy szkoły stowarzyszeniowe i problem się sam rozwiąże. Następnie głos zabrał Pan 

Witold Suwała, który stwierdził, że to dyrektor powinien odpowiednio wcześniej 

koordynować dokształcanie nauczycieli, tak aby zapewnić w swojej placówce wszystkich 

wykwalifikowanych nauczycieli, którzy będą mu potrzebni, bez potrzeby zatrudniania osób z 

zewnątrz.  

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Pan Przewodniczący zakończył obrady XXVI sesji.                          

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Mirosława Pachocka. 

Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                      Kazimierz Mastalerz 


