Protokół nr XXXVII/17
z sesji Rady Gminy Sieciechów
w dniu 28 grudnia 2017 r.
Obradom sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Sieciechów Pan Kazimierz
Mastalerz. Sesja rozpoczęła się o godzinie 9.00. W sesji udział wzięło 14 radnych (lista
obecności w złączeniu). Pan Przewodniczący przywitał radnych, sołtysów i wójta wraz z
pracownikami Urzędu Gminy. 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 ostatnich sesji planowanej i nadzwyczajnej.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów w okresie między sesjami.
5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Zatwierdzenie Budżetu Gminy Sieciechów na 2018 r.
- Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem,
- Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- Odczytanie opinii Komisji Budżetu i Gospodarki Gminy wraz z uzasadnieniem i
wniosków radnych,
- Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
- Głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej oraz uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2024.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Zbycia nieruchomości.
2) Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na
2018 r.
3) Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
4) Określenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki
pomocniczej przysługuje dieta.
5) Ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
6) Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024
7) Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2017.
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8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.
Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. Do porządku obrad uwag nie zgłoszono, więc
Przewodniczący zarządził jego przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za
przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących
nie było, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Radni mieli możliwość zapoznać się z treścią
protokołu. Uwag do co do treści nie zgłoszono. Pan Przewodniczący zarządził przyjęcie
protokołu z sesji XXXV. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem protokołu
głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Protokół z sesji
XXXV został przyjęty jednogłośnie. Następnie Pan Przewodniczący zarządził przyjęcie
protokołu z sesji XXXVI nadzwyczajnej. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za
przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było.
Protokół z sesji XXXVI nadzwyczajnej został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4. Sprawozdanie Wójta w okresie między sesjami. Głos zabrał Pan Wójt, który w
punktach przedłożył swoje sprawozdanie za okres od 24.11.2017 do 27.12.2017:
− Remont dróg w Sieciechowie podsumowanie za 2017 r.
− Zakończenie kanalizacji – I etap - w Sieciechowie
− Zakończenie remontu świetlicy w m. Kępice
− Organizacja i uczestnictwo w I Gminnej Wigilii
− Udział w spotkaniach opłatkowych w Szkołach
− Spotkanie w Sieciechowie z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej
Ponadto Pan Wójt przedstawił podsumowanie prowadzonych przez gminę inwestycji w roku
2017:
•

Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym
dla m. Sieciechów – etap I.
Wykonawcą jest firma: AG SYSTEM z Krakowa. Kosz inwestycji: 1 447 489,68 zł .

•

Wykonanie nawierzchni dróg gminnych ul. Rynek i ul. Paryż w m. Sieciechów.
Koszt inwestycji: 183 127,05 zł.

•

Remont świetlicy wiejskiej w m. Kępice, gm. Sieciechów.
Wykonawcą zadania jest: Firma Handlowo Usługowa “DACHMET” Stanisław
Kozak, Borysów 2A, 24-100 Żyrzyn. Koszt inwestycji: 114 248,66 zł. Na realizacje
zadania przyznano dotację w wysokości: 75 877 zł z PROW za pośrednictwem LGD
Kozienice.
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•

Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w m. Zajezierze.
Wykonawcą zadania była firma: Usługi Budowlane Tomasz Kulik Nowy Bazanów
19B, 08-500 Ryki za kwotę brutto: 26 000,00 zł. Pracę zostały zakończone, w chwili
obecnej trwają czynności odbiorowe.

•

Utwardzenie ul. Zielonej w m. Zajezierze.
Wykonano około 300 mb drogi. Łączny koszt brutto wykonania zadania (materiały i
robocizna): 59 994,67 zł
Wykonawcą zadania była firma POLTOR Sp. z o.o. z Dęblina. Prace zostały
wykonane w okresie marzec – kwiecień 2017r.

•

Przebudowa drogi gminnej w m. Słowiki Nowe
Wykonano około 100 mb drogi. Łączny koszt brutto wykonania zadania (materiały i
robocizna): 31 855,60 zł
Wykonawcą zadania była firma POLTOR Sp. z o.o. z Dęblina. Prace zostały
wykonane w okresie marzec – kwiecień 2017r.

•

Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 328/9 w m. Zajezierze.
Wykonawcą zadania była firma:

SADAM FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA

Dariusz Godek, ul. Szydłowiecka 3, 26-600 Radom za cenę brutto: 79 947,66 zł.
•

Budowa kotłowni przy świetlicy wiejskich w m. Zajezierze.
Wykonawcą zadania była firma: FHU Kałaska Szczepan z Ryk. Koszt realizacji
zadania: 31 056,21 zł. Prace prowadzone były w okresie: luty – marzec 2017r

•

Budowa studni na boisku sportowym w Zajezierzu.
Prace prowadzone były w kwietniu 2017r przez firmę: Usługowy Zakład Wiertniczy
Wiesław Wicha Dąbrówka 85, 24-120 Kazimierz Dolny i polegały na wykonaniu
studni głębinowej i montażu dodatkowego wyposażenia. Koszt zadania: 4 970,43 zł.

•

Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łoje.
Wykonawcą była firma: F.H.U. „AnMar” Marcin Piskała, Zajezierze. ul. Dworcowa
9, 26-922 Sieciechów za kwotę brutto: 18 556,51 zł.

•

Remont świetlicy wiejskiej w m. Opactwo.
Prace polegały na remoncie dachu naświetlicy oraz na wymianie okien. Wykonawcą
zadania była firma F.H.U. „AnMar” Marcin Piskała, Zajezierze. ul. Dworcowa 9,
26-922 Sieciechów za kwotę brutto: 5253,10 zł.

•

Remont cząstkowy dróg asfaltowych.
Wykonano remont cząstkowy dróg z nawierzchnią asfaltową na terenie całej gminy.
Łączna powierzchnia wyniosła ok. 800 m2. Prace trwały w miesiącach czerwiec –
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sierpień i prowadzone były przez firmę: TECHNOLOGIE DROGOWE DRO-REM
S.C. Jakub Jaworski, Marcin Karcz, ul. Rodziny Ziętalów 5A, 26-600 Radom za
kwotę brutto: 19 571,51 zł
•

Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej dojazdowej do pól w miejscowości
Nagórnik
Prace wykonano w październiku 2017r przez firmę: TECHNOLOGIE DROGOWE
DRO-REM S.C. Jakub Jaworski, Marcin Karcz ul. Rodziny Ziętalów 5A, 26600Radom za kwotę brutto: 17 125,87 zł.

•

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie
gminy Sieciechów.
Łącznie zebrano od mieszkańców i oddano do utylizacji 46,5 ton wyrobów
zawierających azbest. Koszt zadania 13 458,96 zł. Dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 11 440,00 zł.

•

Budowa chodnika przy ul. 11 Listopada w Sieciechowie.
Trwa budowa chodnika dla pieszych

w pasie drogi powiatowej nr 1731W w

miejscowości Sieciechów. Zadanie jest realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych
w Kozienicach. przy współfinansowaniu Wspólnoty Gruntowej Sieciechów

oraz

Gminy Sieciechów. Wartość inwestycji ok. 100 000 zł. – długość ok. 300 m.
•

Remont przepustów w drodze gminnej w miejscowości Słowiki Folwark – sztuk 4.
Prace wykonane zostały przez firmę: Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych
Henryk Kacperczyk Śmietanki 1c, 26-900 Kozienice za kwotę brutto: 2 952,00 zł

•

Przebudowa drogi gminnej w m. Występ.
W ramach zadania został zakupiony i rozwieziony tłuczeń od firmy: PPHU ANT –
TER z Kowali za kwotę: 7 319,84 zł.

•

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarne w Sieciechowie.
W ramach zadania zakupiono materiały do wykonania termomodernizacji za kwotę:
16 800,00 zł. Koszty wykonawstwa pokrywa OSP Sieciechów.

Ad. 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. Głos zabrał Pan Przewodniczący, który
poinformował, że od nowego roku zostanie zmieniony porządek obrad, a mianowicie będą
dwa dodatkowe punkty dotyczące sprawozdań przewodniczących komisji stałych z prac
komisji, oraz odpowiedzi Wójta na wnioski radnych. Następnie głos zabrał Pan Mirosław
szewc, który zgłosił wniosek o przywrócenie sołtysów na sesję Rady Gminy. W odpowiedzi
Pan Przewodniczący poinformował, że podobny wniosek skierowali sołtysi podczas jednej z
narad. Wniosek był skierowany do Wójta, a ten nie przekazał go przewodniczącemu.
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Następnie Pan Przewodniczący odniósł się do zakupu samochodu pożarniczego. Aby ubiegać
się o taki samochód muszą być zaplanowane środki w budżecie, jednak Pan Przewodniczący
ma wątpliwości, czy taki samochód jest dla gminy niezbędny. Skoro wydamy na nowy
samochód około 1 milion złotych, a samochód będzie miał około 30 wyjazdów w roku, jego
zdaniem nie jest w pełni zasadne aby wydać tak ogromne pieniądze, tym bardziej, że w
gminie są ważniejsze potrzeby związane zew złym stanem dróg. Głos zabrał Pan Mirosław
Szewc, który zapytał, czy jest już ogłoszony przetarg na obsługę oświetlenia ulicznego. W
odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że jeszcze nie ogłaszano przetargu, ale będzie
ogłoszony. Głos zabrał Pan Jarosław Balcerek, który zapytał, kiedy będzie wykonane
przyłącze energetyczne do świetlicy w Opactwie. W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że
w tej chwili nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Odpowiedź przygotuje na następną sesję.
Ad. 6. Zatwierdzenie Budżetu Gminy Sieciechów na 2018 r.
− Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem. Głos zabrała Pani
Skarbnik Halina Wrona, która poinformowała, że wszystkie wnioski do budżetu złożone
przez radnych zostały uwzględnione. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie
zaopiniowała zarówno projekt budżetu jak i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej z
uwagami. Pani Skarbnik poinformowała, że uwagi zostały uwzględnione i naniesione w
Uchwale Budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej, którą rada otrzymała. Jeżeli
chodzi o wydatki w ramach funduszu sołeckiego, to RIO zwraca szczególną uwagę na
tytuł prawny do nieruchomości. W Woli Klasztornej właścicielem nieruchomości, a
właściwie jej części jest OSP, więc nie można było uwzględnić remontu dachu, ponieważ
gmina nie ma tytułu prawnego do budynku.
− Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie Budżetu Gminy Sieciechów
na 2018 r. nr Ra.491.2017 z dnia 4 grudnia 2017 r, oraz uchwałę RIO w sprawie opinii o
przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024 nr Ra.
492.2017 dnia 4 grudnia 2017 r. odczytała Pani Skarbnik Halina Wrona.
− Odczytanie opinii Komisji Budżetu i Gospodarki Gminy wraz z uzasadnieniem i
wniosków radnych. Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Gminy
Pan Marek Chołuj, który przedstawił pozytywną opinię o przedłożonym projekcie
Budżetu Gminy na 2018 r., oraz propozycję zmian.
− Dyskusja nad projektem budżetu. Głos zabrała Pani Agnieszka Ciesielska, która zapytała,
dlaczego wniosek Woli Klasztornej o remont dachu nie został uwzględniony w budżecie.
Pani Skarbnik jeszcze raz poinformowała, że skoro budynek nie jest własnością gminy, to
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gmina nie może partycypować w kosztach remontu. Głos zabrał Pan Mirosław Szewc,
który stwierdził, że podobna sytuacja jest w Mozolicach Dużych, nie można
partycypować w kosztach dopóki nie zostanie uregulowany tytuł prawny do
nieruchomości. Do wypowiedzi odniosła się Pani Skarbnik, która stwierdziła, że jeżeli
wspólnota nabędzie tytuł prawny, a następnie przekaże ją gminie, to wtedy będzie można
przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego. Następnie Głos zabrał Pan Paweł Witosław,
który zgłosił wniosek o przerwę w obradach w związku nowymi okolicznościami, o której
rada nie wiedziała, ponieważ podczas obrad komisji nie było ani Wójta, ani Pani
Skarbnik. Komisje chciały by przedyskutować jeszcze raz swoje wnioski do budżetu i
podjąć ostateczne decyzje. Pan Przewodniczący przyjął wniosek i zarządził przerwę w
obradach. Po przerwie wznowiono obrady. Głos zabrał Pan Paweł Witosław, który
poinformował zmianie decyzji w sprawie budżetu na 2018 r. Komisja Ogólnospołeczna
wycofuje zgłoszone wnioski i przyjmuje projekt budżetu bez zmian. Głos zabrał Pan
Marek Chołuj, który również zgłosił wniosek o wycofanie proponowanych zmian i
przyjęcie budżetu bez zmian. Pan Przewodniczący przyjął wnioski Komisji i przystąpił do
przyjęcia Uchwały Budżetowej na 2018 r. Odczytał treść uchwały nr XXXVII/188/17 i
zarządził jej przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały
głosowało 13 radnych 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała budżetowa na 2018 r. nr
XXXVII/188/17 została przyjęta. Następnie Pan Przewodniczący odczytał treść uchwały
nr XXXVII/187/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024 i
zarządził jej przyjęcie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych Za przyjęciem uchwały
głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr
XXXVII/187/17 została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 8. Podjęcie uchwał.
Głos zabrała Pani Zofia Wójcik, która przeprowadziła przyjęcie uchwał:
1) Pani Wiceprzewodnicząca odczytała treść uchwały nr XXXVII/189/17 w sprawie zbycia
nieruchomości. Uchwała była omawiana podczas komisji. Uwag do uchwały nie
wniesiono, więc Pani Wiceprzewodnicząca zarządziła przyjęcie uchwały. W głosowaniu
udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXXVII/189/17 została przyjęta
jednogłośnie.
2) Pani Wiceprzewodnicząca odczytała treść uchwały nr XXXVII/190/17 w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na 2018 r. Uchwała była
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Wiceprzewodnicząca zarządziła przyjęcie uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14
radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i
wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXXVII/190/17 została przyjęta jednogłośnie.
3) Pani Wiceprzewodnicząca odczytała treść uchwały nr XXXVII/191/17 w sprawie
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. Uchwała była omawiana
podczas komisji. Uwag do uchwały nie wniesiono, więc Pani Wiceprzewodnicząca
zarządziła przyjęcie uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała
nr XXXVII/191/17 została przyjęta jednogłośnie.
4) Pani Wiceprzewodnicząca odczytała treść uchwały nr XXXVII/192/17 w sprawie
kreślenia zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki
pomocniczej przysługuje dieta. Uchwała była omawiana podczas komisji. Głos zabrał Pan
Mirosław Szewc, który zwrócił się zapytaniem, czy sołtysi będą zapraszani przez
przewodniczącego na sesję. W odpowiedzi Pan Kazimierz Mastalerz poinformował, że
obecnie sołtysi są zapraszani na sesję, jednak mieli płacone za udział w naradzie, a nie w
sesji. Ta uchwała przywraca ponownie stary system udziału sołtysów w sesji i odpłatność
za udział w sesji. Jednak może się zdarzyć taka sytuacja, że Wójt zwołuje naradę sołtysów
w innym terminie, więc za udział w takiej naradzie sołtysi również otrzymają dietę. Uwag
do uchwały nie wniesiono, więc Pani Wiceprzewodnicząca zarządziła przyjęcie uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXXVII/192/17 została
przyjęta jednogłośnie.

5) Pani Wiceprzewodnicząca odczytała treść uchwały nr XXXVII/193/17 w sprawie
ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Uchwała była omawiana podczas komisji.
Uwag do uchwały nie wniesiono, więc Pani Wiceprzewodnicząca zarządziła przyjęcie
uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXXVII/193/17
została przyjęta jednogłośnie.
6) Pani Wiceprzewodnicząca odczytała treść uchwały nr XXXVII/194/17 w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024. Uchwała była omawiana
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podczas komisji. Uwag do uchwały nie wniesiono, więc Pani Wiceprzewodnicząca
zarządziła przyjęcie uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem
uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała
nr XXXVII/194/17 została przyjęta jednogłośnie.
7) Pani Wiceprzewodnicząca odczytała treść uchwały nr XXXVII/195/17 w sprawie zmian
w Budżecie Gminy Sieciechów na 2017 r. Uchwała była omawiana podczas komisji.
Uwag do uchwały nie wniesiono, więc Pani Wiceprzewodnicząca zarządziła przyjęcie
uchwały. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała nr XXXVII/195/17
została przyjęta jednogłośnie
Ad. 9. Sprawy różne. Głos zabrał Pan Mirosław Pułka, który zapytał o wypłatę ekwiwalentu
dla strażaków OSP, od którego momentu liczy się godzina dla strażaka. W odpowiedzi Pan
Kazimierz Mastalerz poinformował, że od momentu wyjazdu

do momentu powrotu do

Remizy OSP plus czas uzupełnienia samochodu w wodę i obsługa. Jeżeli chodzi o stawkę, to
jest to średnia stawka, oczywiście są gminy, które płacą więcej, ale są to gminy bogatsze. Pan
Przewodniczący ma tylko obawę, czy wzrost ekwiwalentu nie przyniesie zwiększonej ilości
pożarów. Głos zabrała Pani Skarbnik, która poinformowała, że wzrost ekwiwalentu jest
podyktowany wzrostem opłaty z tytułu umów zlecenia. Pan Kazimierz Mastalerz
poinformował, że ilość wyjazdów jest największa w Sieciechowie około 50 wyjazdów
rocznie, następnie 15 w Woli Klasztornej, Zajezierze około 8-10 wyjazdów pozostałe
jednostki Łoje, Głusiec 1-2 wyjazdy. Głównie strażacy wyjeżdżają do pożarów traw, są też
wyjazdy do wypadków drogowych. Pan Mirosław Szewc zapytał , czy został ogłoszony
przetarg na wywóz śmieci. W odpowiedzi Pani Skarbnik poinformowała, że gmina podpisała
umowę na dwa lata, więc w roku 2018 jest ta sama firma. Pani Skarbnik poinformowała radę
o sytuacji finansowej gminy: Stan zadłużenia – 3 000 000 zł, gdzie przy dochodach w
wysokości

– 15 135 446,04 zł. zadłużenie

stanowi 19,8 % dochodu. Głos zabrał Pan

Kazimierz Mastalerz, który stwierdził, że faktycznie stan zadłużenia w porównaniu z
początkiem kadencji znacznie zmalał (było około 40%). Jest to niewątpliwie informacja dobra
dla gminy. Głos zabrała Pani Sekretarz Teresa Sujkowska, która podziękowała za przyjęcie
inwestycji budowy drogi w kierunku od Garczakowa do Występu. Następnie Głos zabrał Pan
Wójt, który podziękował radzie za uchwalenie budżetu na 2018 r. złożył życzenia
noworoczne, oraz poinformował o terminach otwarcia PSZOK w każdą trzecią sobotę
miesiąca w godzinach od 8.00 do 16.00. W dniu 30 stycznia i 28 marca gmina będzie zbierać
popiół, następne terminy będą ustalone w późniejszym czasie. Głos zabrał Pan Mirosław
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Pułka, który zapytał, kto ustala wycenę sprzedaży działek gminnych. W odpowiedzi Pan Wójt
poinformował, że wycenę sporządza rzeczoznawca. Głos zabrał Pan Kazimierz Mastalerz,
który złożył życzenia noworoczne.
Ad. 10. Zamknięcie obrad. Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Pan Przewodniczący
zarządził zamknięcie XXXVII sesji. Na tym protokół zakończono.
Protokołowała: Mirosława Pachocka
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Kazimierz Mastalerz
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