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Protokół Nr XXVIII/ 2013 

z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 24 września 2013r., która odbyła się w Sali 

Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem w godz. 10.
00

-14.
00 

Skład Rady- 15  

Obecnych według listy obecności-12 

Nieobecni: 

  Pani Katarzyna Maliszewska 

  Pan Zbigniew Kłósek 

  Pan Ryszard Decyk 

Ponadto na Sesję Rady Gminy przybyli: Pan Zdzisław Tracz- Wójt Gminy Sadowne, Pani Anna Rukat- 

Skarbnik Gminy Sadowne, Pani Edyta Frączak- radca prawny, Pan Sławomir Skonieczny- Kierownik 

Ogniwa Prewencji Komisariatu Policji w Łochowie, Pan Marek Renik- Radny Powiatowy, Pan Wiesław 

Rogala- mieszkaniec gminy. 

Do punktu pierwszego porządku obrad: 

Pan Waldemar Cyran- Przewodniczący Rady Gminy- przywitał wszystkich przybyłych, dokonał 

otwarcia posiedzenia XXVIII Sesji Rady Gminy. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum. 

 

Do punktu drugiego porządku obrad: 

P o r z ą d e k   o b r a d: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami. 
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
5. Podjęcie uchwał : 

a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
b) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o 

uprawnieniach szkół publicznych, oddziałom wychowania przedszkolnego przy 
niepublicznych szkołach podstawowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
ich wykorzystywania, 

c) w sprawie przyjęcia 3- letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy 
Sadowne na lata 2013-2015. 

d)  w sprawie zmiany w WPF Gminy Sadowne na lata 2013-2023, 
e) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. 

6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
7. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy  
8. Zamknięcie obrad.  
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Pan Waldemar Cyran- wczoraj odbyło się spotkanie wszystkich komisji rady gminy. Na komisję byli 

zaproszeni dyrektorzy szkół z gminy Sadowne w tym dwóch dyrektorów ze szkół niepublicznych  

z Kołodziąża i Orzełka, którzy poinformowali o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego 

roku szkolnego. Do Rady Gminy wpłynęła prośba z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Orzełku,  

w sprawie pomocy finansowej. Rada Gminy pozytywnie ustosunkowała się do przedstawionej prośby 

i zobowiązała się do końca roku kalendarzowego płacić za bieżące utrzymanie placówki. Czy ktoś chce 

wprowadzić dodatkowy punkt albo uchwałę do porządku obrad. Wpłynęło pismo od mieszkańców 

Płatkownicy w sprawie chęci wydzierżawienia działki położonej w Płatkownicy i w związku z tym 

przygotowana jest uchwała, którą proponuję wprowadzić do porządku obrad. 

Odbyło się głosowanie za wprowadzeniem uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej  

w Płatkownicy do porządku obrad. 

Za-12 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się od głosu-0 

Odbyło się głosowanie za nowym porządkiem obrad: 

Za-12 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się od głosu-0 

P o r z ą d e k   o b r a d: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami. 
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi. 
5. Podjęcie uchwał : 

a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, 
b) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o 

uprawnieniach szkół publicznych, oddziałom wychowania przedszkolnego przy 
niepublicznych szkołach podstawowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
ich wykorzystywania, 

c) w sprawie przyjęcia 3- letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy 
Sadowne na lata 2013-2015. 

d)  w sprawie zmiany w WPF Gminy Sadowne na lata 2013-2023, 
e) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. 
f) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 

6. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi.  
7. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy  
8. Zamknięcie obrad.  
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Do punktu trzeciego porządku obrad: 

Pan Waldemar Cyran- przekazuję głos panu Sławomirowi Skoniecznemu Kierownikowi Ogniwa 

Prewencji Komisariatu Policji w Łochowie. 

Pan Sławomir Skonieczny- jedną ze spraw, którą chcę dziś państwu przedstawić to temat  

nielegalnych wysypisk śmieci. Współpracujemy w tej sprawie z samorządami i innymi instytucjami, 

zwracam się do państwa z prośbą o przekazanie nam informacji w sprawie nielegalnych wysypisk 

śmieci.  Jedna osoba została ujawniona i pociągnięta do odpowiedzialności. Pisaliśmy do państwa 

pisma w sprawie monitoringu i taki monitoring w grudniu będzie zakładany w Stoczku. Podniesie on 

na pewno bezpieczeństwo i prestiż gminy. W naszej gminie jest Klub Sportowy „ Wicher” Sadowne 

 i na terenie stadionu odbywają się mecze ligowe. Spotkaliśmy się i rozmawialiśmy z Wójtem na 

temat imprez masowych i musimy ten temat usystematyzować chcemy, żeby był regulamin który 

będzie określał co można, a czego nie można na teren stadionu wnosić. Zwracamy się do państwa  

z propozycją, żeby w soboty i w niedzielę GOK był otwarty. Jest to bardzo dobre miejsce spotkań 

młodzieży i właśnie w te wolne dni bardzo dobrze spełniałby swoją rolę. Gmina płaci strażakom 

ochotnikom za udział w akcjach i jest apel z naszej strony, żeby komisja bezpieczeństwa razem  

z panią mecenas zajęła  się sprawą, czy koszty poniesione za udział w akcji można od ustalonego 

sprawcy wyegzekwować. Chcę też państwa poinformować, że mamy duży spadek przestępczości  

w gminie Sadowne.  

Do punktu czwartego porządku obrad: 

Pan Zdzisław Tracz- witam państwa, chcę państwa poinformować że jest kontynuowana kanalizacja  

w Sadownem i w związku z tym jest potrzeba położenia drugiej warstwy asfaltu w Sadownem na ulicy 

Strażackiej. Robiona jest nakładka na drodze powiatowej w Wilczogębach. Do 15 października będzie 

zrobiony odcinek drogi  od Sokółki do Kołodziąża- Rybie. 24.09.2013r. do Starostwa Powiatowego  

w Węgrowie zgłoszono zamiar wykonania robót na drogę gminną Sojkówek- Wilczogęby 1+700-

2+420 km L 720 mb. W najbliższym czasie będzie robiona ulica Kilińskiego i Parking na ulicy Polnej  

w Sadownem. Przygotowane są dokumenty na ogłoszenie przetargu na budowę drogi do Ociętego.  

W sumie będziemy mieli zrobione około 10 kawałków dróg. Będziemy robić oświetlenie w Orzełku na 

Zachoinie, później Sojkówek. Otrzymaliśmy zgodę na zainstalowanie słupów i zrobilibyśmy 

oświetlenie w Grabinach.  

Pan Jacek Rostek- na zebraniu wiejskim w Zieleńcu podjęliśmy decyzję o rozebraniu budynku, na 

którym zawalił się dach po byłym klubie. Zwracamy się do rady o wyrażenie zgody na rozbiórkę tego 

budynku. Chcemy też wyciąć z placu szkolnego 3 sosny i z tego drzewa zrobić stoły na świetlicę 

wiejską. Prosimy też o pozwolenie na wycinkę uschniętej sosny z przed budynku szkoły, która grozi 

zawaleniem.  

Pan Andrzej Wrzosek- rozmawiałem z panem Rowickim w sprawie parkingu na ulicy Polnej  

w Sadownem, on jest gotów do rozmowy. Może byśmy się spotkali, porozmawiali i doszli do jakiegoś 

porozumienia.  

Pan Zdzisław Tracz- rozmawiałem z panem Rowickim w sprawie zjazdów i ja chciałem mu dać jeden 

zjazd od parkingu. W sumie ma 3 zjazdy jeden od ulicy Polnej drugi od Kościuszki i trzeci miał być od 
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parkingu ale on jeszcze chciał 4 zjazd. Zrobił zastrzeżenie i nie pozwala nam budować w związku z tym 

poszliśmy w prawo, które daje nam pozwolenie budowy od którego on się odwołuje.  

Pan Henryk Rolek- to jest jakieś nieporozumienie on chce popsuć nam cały parking, skoro Wójt 

użyczył mu zjazdu i ma kolejne dwa i nadal jest niezadowolony. 

Pan Wojciech Daniluk- ten zjazd, który zażyczył sobie pan Rowicki jest mu potrzebny ze względów 

bezpieczeństwa. Co z tyk kawałkiem chodnika od pana Karczmarczyka do Zaścianka, czy będzie 

robiony? 

Pan Zdzisław Tracz-  wiele by znalazł jeszcze takich niedoróbek ale za tydzień, dwa, ulica będzie cięta 

pod kanalizację i ten chodnik po wykonaniu tych prac będzie zrobiony. Odnosząc się do zjazdu na 

parking to uważam, że bardziej niebezpieczny jest wyjazd na parking niż na ulicę z pierwszeństwem 

przejazdu. Kolejna sprawa to przepadły pieniądze z LGD, ten parking i sołtys wie jak mu pomogliśmy 

przy zakupie działki.  Pierwszy raz Wojewoda przyznał nam rację, tym razem powiat też nam 

przyznaje rację i po raz drugi sprawa jest u Wojewody, spodziewam się pozytywnej decyzji 

pozwalającej na budowę.  

Pan Andrzej Rosiński- kiedy będzie robiona droga Szynkarzyzna- Grabiny? 

Pan Zdzisław Tracz- jeżeli dziś rada  przegłosuje te 20 000,00 zł to robimy. 

Pan Marek Subda – ile lamp będzie  założonych w Orzełku i co z naszym żwirem, który został 

wykorzystany na Złotki. 

Pan Zdzisław Tracz- będzie założone 5 lamp, to na dniach będzie zrobione. Żwir poszedł na Złotki, bo 

tam była taka potrzeba w kolejnym roku oni mogą wam oddać. 

Pan Janusz Kibart – mam propozycję, żeby zgłosić to do Zarządu Dróg Powiatowych i koło kościoła w 

Sadownem namalować linie ciągłe wtedy policja mogła by egzekwować  mandaty od kierowców, 

którzy parkują w pasie drogowym i tak blokują ulicę, że staje się ona nieprzejezdna. W sytuacji 

zagrożenia Straż Pożarna tam  nie przejedzie.  

Pan Zdzisław Tracz- jak będę się widział z panem Dziewińskim to zgłoszę temat. 

Do punktu piątego porządku obrad: 

a) w sprawie wyrażenia zgody za zbycie nieruchomości 

Pan Zdzisław Tracz- chodzi tu o nieruchomość położoną w Sokółce, na której jest budynek w bardzo 

złym stanie technicznym.  

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za- 12 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się- 0 
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b) W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach 

szkół publicznych, oddziałom wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach 

podstawowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.  

Pani Anna Rukat- uchwała ta uściśla tryb przekazania dotacji  Niepublicznym Szkołom Podstawowym. 

We wcześniejszej uchwale nie był tez ujęty tryb przekazania  dotacji przedszkolom.  

Odbyło się głosowanie o nie odczytywaniem całej treści uchwały: 

Za- 12 

Przeciw-0 

Wstrzymało się od głosu-0 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za-12 

Przeciw-0 

Wstrzymało się od głosu- 0 

c) w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy 

Sadowne na lata 2013-2023 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za-12 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się od głosu-0 

d) w sprawie zmiany WPF Gminy Sadowne na lata 2013-2023 

Pani Anna Rukat- w tej uchwale umieszczone są sugerowane przez państwa na wczorajszej komisji 

zmiany a mianowicie zbieramy środki z drogi Morzyczyn Włóki, Złotki i Krupińskie- Sadowne. 

Pan Marek Zasłona- gdzie w tych zmianach są umieszczone środki finansowe na mostek w Zarzetce? 

Pani Anna Rukat- poszło zlecenie na poprawienie projektu drogi w Zarzetce dlatego ja nie mogę zdjąć 

tych 10 000,00 zł bo będą one na to potrzebne. 

Pani Anna Rukat- zmieniamy dochody na stacji uzdatniania wody. 

Odbyło się głosowanie o nie odczytywaniem całej treści uchwały: 

Za -12 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się od głosu- 0 
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e) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. 

Odbyło się głosowanie o nie odczytywaniem całej treści uchwały. 

Za-12  

Przeciw – 0 

Wstrzymało się od głosu- 0 

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za- 12 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się od głosu- 0 

f) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 

Pan Waldemar Cyran- uchwała to została przygotowana w związku z tym , że wpłynęło piso od 

mieszkanki Płatkownicy  w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. Jest zmiana w projekcie uchwały, 

którą państwo dostaliście jest wpisane, dzierżawa na okres 10 lat, a proponuję żeby było 

przegłosowane na okres 5 lat.  

Odbyło się głosowanie za uchwałą: 

Za- 12 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się od głosu- 0 

Przerwa- 11.30 

Po przerwie -12.00 

Do punktu szóstego porządku obrad: 

Pan Waldemar Cyran- wpłynęło pismo od OSP w Sokółce w sprawie pokrycia kosztów projektu 

budynku po szkole w Sokółce na garaż dla OSP. 

Pan Mateusz Suski- prezes OSP w Sokółce- w sobotę zostały zalane słupy do bramy wjazdowej, 

następnie będziemy wykuwali fundament i obniżali posadzkę, mieliśmy przeznaczone z Urzędu 

Gminy 5 000,00 zł na ten cel, ale nadal jest nieuregulowana kwestia projektu na kwotę 5 000,00 zł.  

Pani Irena Dębkowska- a nie można tych kosztów umieścić we wniosku do LGD? 

Pan Mateusz Suski-  wniosek do LGD obejmuje cykl spotkań z mieszkańcami w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej. Zostało nam przyznane z LGD  4 900,00 zł, nie możemy tych pieniędzy przeznaczyć 

na inny cel, możemy ewentualnie odnowić pomieszczenie na ten cel.  

Pani Irena Dębkowska- co w ramach LGD  będzie robione w Sokółce? 
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Pan Zdzisław Tracz- świetlica, parking, plac zabaw i oświetlenie. 

Pani Anna Rukat- na straże w budżecie jest kwota 20 000,00 zł, wykorzystane jest 5 000,00 zł, są 

środki które można przeznaczyć.  

Pan Waldemar Cyran- prośba OSP w Sokółce jest załatwiona pozytywnie. 

Pan Wiesław Rogala- chcę wyrazić opinię mieszkańców, że Sadowne teraz lepiej wygląda, mamy 

nowe chodniki i dobre oznakowanie ulic Sadownego. Są głosy od rolników, którzy zarzucają że 

koparka która kopała ominęła drzewa i nie usunęła wykopanej ziemi z pobocza rowu. Trzeba pomóc 

OSP w Sokółce są to młodzi ludzie, którzy mają zapał do pracy. Bardzo pozytywny jest fakt, że jest 

szkoła w Kołodziążu i Orzełku.  Państwo radni poruszali temat drogi z Szynkarzyzny do Ociętego 

myślę, że ta droga w przyszłości będzie zrealizowana.  

Pan Sławomir Matusik- co z projektem wymiany słupów w Złotkach i na jakim etapie jest SUW w 

Złotkach. 

Pan Zdzisław Tracz- SUW jest po przetargu w tej chwili pozwolenie na budowę, nie ma jeszcze 

podpisanej umowy, może jeszcze w tym roku rozpoczęlibyśmy budowę. W 2014 r. chcemy rozpocząć 

budowę wodociągu. Jeżeli chodzi o wymianę słupów, to teraz po przeniesieniu zarządu do Wyszkowa 

wcześniejsze ustalenia zostały zerwane. Przedzwonię do Wyszkowa i dowiem się co w tej sprawie.  

Pan Jacek Rostek- zgłaszam wniosek o wyrażenie zgody przez Radę Gminy na rozebranie budynku po 

klubie w Zieleńcu.  

Odbyło się głosowanie za wnioskiem: 

Za-12 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się od głosu- 0 

Pan Marek Zasłona- jeżeli chodzi o ziemię z wykopów podczas czyszczenia rowów wyjaśniam, że na 

Walnym Zgromadzeniu Delegatów Gminnej Spółki Wodnej ustalono, że ziemia z wykopów zostanie 

rozgarnięta przez właściciela działki, żeby nie zwiększać kosztów. Drzewa w pasie wodnym są 

własnością właściciela działki, nasuwa się pytanie skąd te drzewa się tam wzięły, jak do tej pory 

wyglądała konserwacja. Na Bojewce będzie robione tyko wykaszanie od 15 października.  

Pani Irena Dębkowska- czy jest zaplanowane wykaszanie i usuwanie śmieci z Bojówki, bo na wiosnę 

znów będzie powódź. 

Pan Zdzisław Tracz- dobrze ja wystosuję pismo. Przebudowę mostu na Bojewce należy uwzględnić 

jako wniosek do budżetu na 2014r.  

Pan Jacek Rostek- ile kosztuje 1km wykopania rowu? 

Pan Marek Zasłona- 2 500,00 zł za 1km.  

Pan Janusz Kibart- droga od Kocielnika do pomnika błogosławionego ks. E. Grzymały jest 

nieprzejezdna. 
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Pan Zdzisław Tracz- ja się z tym nie zgadzam, ja przejechałem tą drogą. Już rozmawiałem w tej 

sprawie z radnymi i sołtysem i w przyszłym roku z funduszu sołeckiego  będzie to poprawione.  

Pan Sławomir Matusik- po tych deszczach przy drodze powiatowej do Złotk stoi woda, tam nic nie 

było robione.  

Pani Daniela Ogonowska- przy drodze gminnej rów jest wykoszony, a przy drodze powiatowej 

zarośnięty. 

Pan Jacek Rostek- robimy drogi gminne, musimy też zadbać o pobocza, trzeba je wykaszać- bo w 

innym przypadku wilgoć zniszczy asfalt.  

Pan Zdzisław Tracz- jeżeli byśmy kupili ZGK kosiarkę, to oni mogli by to robić. 

Pani Irena Dębkowska- sprawa poboczy jest cały czas poruszana, dlatego proszę wójta niech zobliguje 

ZGK do zakupu kosiarki i niech systematycznie wykaszają. Jeżeli oni teraz śmieci  nie zabierają, to z 

czego oni się utrzymują. Kilka miesięcy temu był pan Niegowski, który prosił o zrobienie nakładki, co 

w tej sprawie słychać? 

Pani Anna Rukat- w zmianach do budżetu nie ma tej drogi, tam nie ma jeszcze wszystkich 

dokumentów. 

Pan Waldemar Cyran- droga powiatowa Sadowne- Drak kiedy będzie robiona i na jakim odcinku? 

Pan Zdzisław Tracz- ma być robione w październiku od Sokółki do przejazdu kolejowego do mostku na 

Draku. 

Pan Henryk Rolek- mieszkańcy ulicy Armii Krajowej narzekają, że tam po robieniu kanalizacji pęka 

asfalt. 

Pan Zdzisław Tracz- je tego nie zauważyłem, to jeszcze jest okres gwarancyjny. 

Pan Waldemar Cyran- co dzieje się z drogą w Płatkownicy od trasy Nr 50. Część mieszkańców się nie 

podpisała ale to wynika z niewiedzy, jest podpis męża brakuje żony. 

Pan Zdzisław Tracz- bardzo prosimy pana przewodniczącego o pomoc, żeby dotrzeć do wszystkich 

mieszkańców. Odczytam państwu pismo od pana Ufnala, który zwraca się do nas o ustawienie 

znaków ograniczenia prędkości od 30 do 40km/h w Sadownem na ulicy Kościuszki, Grunwaldzkiej  

i Strażackiej. Motywuje to tym, że obecne znaki drogowe są niewystarczające i niewidoczne.  

Pan Waldemar Cyran- wczoraj na komisji pani dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej  

w Kołodziążu mówiła o propozycji modernizacji ogrzewania z olejowego na ekogroszek. 

Pani Bożena Rodź- do tej pory roczny koszt ogrzewania budynku to koszt 35 000,00 zł. Przedstawimy 

tu państwu kwotę 35 000,00 zł to jest koszt wymiany pieca, założenie mierników ciepła plus zakup 

ekogroszku. Chcielibyśmy żeby gmina wsparła w całości całą inwestycję odejmując oczywiście koszty 

lokatorów. Dzięki temu ponad 20 000,00 zł by nam zostawało. 

Pani Anna Rukat- jednej rzeczy państwo nie uwzględniliście, że to ogrzewanie było przerabiane na 

olejowe po to żeby nie płacić opłaty środowiskowej. Na ten cel braliśmy pożyczkę z Wojewódzkiego 
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Funduszu Ochrony Środowiska i we wszystkich budynkach gminnych wymienialiśmy ogrzewanie. 

Jeżeli wymienimy ogrzewanie to przekroczymy wskaźniki i będziemy płacić karę.  

Pan Waldemar Cyran- jeżeli wymiana ogrzewania wiąże się z karą w postaci opłaty środowiskowej, to 

należy się zastanowić i dowiedzieć się jakie to byłyby koszty ponoszone przez gminę.  

Pani Irena Dębkowska- proszę o założenie mierników spalania u lokatorów i w szkole, i na tej 

podstawie stwierdzimy jaki faktycznie jest koszt ogrzewania szkoły. 

Pan Marek Zasłona- czy już coś wiadomo na temat wpłat śmieciowych? Ja wyliczałem, że za śmieci 

segregowane powinniśmy płacić 3,60 zł. 

Pani Anna Rukat- po 15 października będzie wiadomo ile pieniędzy wpłynęło od mieszkańców. 

Pan Andrzej Wrzosek- w niektórych gminach chcę stworzyć prawo, które będzie pozwalało na 

zbieranie opłaty za śmieci przy podatku. Może należy w tej sprawie uruchomić panią mecenas. 

Pani Daniela Ogonowska- kto będzie sprzątał śmieci z przystanku autobusowego? 

Pani Anna  Krasuska- Kowalska-  właściciel drogi sprząta przystanek autobusowy. 

Pan Czesław Głuszak- dlaczego w Lipkach, gdzie ta sama firma odbiera śmieci mają 4 worki na 

odpady, a u nas jest ich aż 7?. 

Pani Anna Krasuska -Kowalska- proszę sprawdzić ile kosztuje przetarg w Stoczku a ile u nas. Oni 

dotują swój zakład. 

Pan Wojciech Daniluk- ile deklaracji jest podpisanych w naszej gminie? 

Pani Anna Krasuska- Kowalska - około 70 % 

Do punktu siódmego porządku obrad: 

Odbyło się głosowanie: 

Za-10 

Przeciw – 0 

 Wstrzymało się od głosu- 1 

Nieobecny Pan Piotr Olkowski 
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Do punktu ósmego porządku obrad: 

Pan Waldemar Cyran- zamknął obrady XXVIII Sesji Rady Gminy, podziękował wszystkim za przybycie i 

owocny udział w obradach.  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokolant:      

 

Anna Stawiarz 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Waldemar Cyran 

 

 

 

 

  


