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PROTOKÓŁ Nr VI/2018  

 

z obrad VI  Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 27 lutego 2019 r., która odbyła się w Sali 

Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadownem o godz. 10.00 

 

Skład Rady – 14 

Obecnych według listy obecności – 14 

  

   

Ponadto na Sesję Rady Gminy przybyli: Pan Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne, Pani 

Anna Rukat – Skarbnik Gminy Sadowne, Pan Marcin Gręda – Zastępca Wójta, Pan Marek 

Renik – Wicestarosta Powiatu Węgrowskiego, Ppłk Krzysztof Gemza  - Wojskowa Komenda 

Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim.  

Do punktu pierwszego porządku obrad: 

 

Pani Tomasz Szymanik  – Przewodniczący Rady Gminy -  przywitała wszystkich zebranych i 

rozpoczął obrady VI Sesji Rady Gminy Sadowne. Na podstawie listy obecności stwierdzam 

quorum. Proszę zalogować się do systemu i potwierdzenie obecności. 
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Do punktu drugiego porządku obrad: 

 

Pan Tomasz Szymanik - Proszę o zamianę w porządku obrad punktu 4 z 3.  

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Ślubowanie sołtysów i wręczenie zaświadczeń o wyborze, 

4. Informacją dotycząca tworzonych na naszym terenie Wojsk Obrony Terytorialnej. 

5. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami. 

6. Informacja z realizacji uchwał i zarządzeń 

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w Gimnazjum, Szkołach Podstawowych i 

Przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sadowne, 

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 

9. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sadowne               

na 2019r., 

b) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne w 2019 roku. 

c) w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego , leśnego i nieruchomości w 

drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso, 

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 

realizacje zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji technicznej 

przebudowy drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – Kołodziąż oraz drogi 

powiatowej nr 4206 W Sadowne- Kołodziąż –Złotki – granica powiatu. 

e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 

2019-2030, 

f) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2019 r., 

10. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi. 

11. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Rady Gminy. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

Pan Jarosław Popławski – chciałbym zmienić punkt f) w porządku obrad, chcę, żeby mecenas 

się wypowiedział, chcę mieć pełną wiedzę podejmując uchwałę 

Pan Janusz Pagowski - radca prawny- panie radny zmiana, którą pan proponuje, nie jest żadną 

zmianą , ponieważ przed każdą uchwałą jest czas na dyskusję na zadawanie pytań. 

Pan Tomasz Szymanik  - czyli, jeżeli dobrze zrozumiałem propozycja pana Popławskiego jest 

taka, żeby nie wycofywać uchwały, a poprzedzić jej podjęcie dyskusją. 

Kto z państwa radnych jest za tym porządkiem obrad proszę podnieść rękę i nacisnąć 

przycisk. 
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Pan Pągowski  - jeżeli są problemy możemy głosować imiennie.  

Pan Tomasz Szymanik -  odczytał kolejno z lisy 

1. Pani Irena Dębkowska – jestem za 

2. Pan Marek Gajewski- jestem za 

3. Pan Janusz Kibart- jestem za 

4. Pani Małgorzata Lipka –Bartosik – jestem za 

5. Pani Dorota Mianowicz- jestem za 

6. Pan Jarosław Popławski- jestem za 

7. Pani Bożena Rodź- jestem za 

8. Pan Krzysztof Sych- jestem za 

9. Pan Tomasz Szymanik – jestem za 

10. Pani Teresa Wielgat- jestem za 

11. Pan Ryszard Decyk –  

12. Pan Piotr Olkowski 

13. Pan Sławomir Rydzewski 

14. Pan Zbigniew Kłósek 

 

Porządek obrad o zmianach 

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Informacją dotycząca tworzonych na naszym terenie Wojsk Obrony Terytorialnej. 

4. Ślubowanie sołtysów i wręczenie zaświadczeń o wyborze, 

5. Informacja z działalności Wójta w okresie między Sesjami. 

6. Informacja z realizacji uchwał i zarządzeń 

7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w Gimnazjum, Szkołach Podstawowych i 

Przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sadowne, 

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy. 

9. Podjęcie uchwał: 

a) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne w 2019 roku. 

b) w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego , leśnego i nieruchomości w 

drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso, 

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 

realizacje zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji technicznej 

przebudowy drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – Kołodziąż oraz drogi 

powiatowej nr 4206 W Sadowne- Kołodziąż –Złotki – granica powiatu. 

d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 

2019-2030, 

e) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2019 r., 

 

10. Sprawy różne – zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi. 

11. Przyjęcie protokołu z obrad Sesji Rady Gminy. 
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12. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu trzeciego porządku obrad: 

 

Pan Tomasz Szymanik – oddaję głos Panu Markowi Renikowi Wicestaroście Powiatu 

Węgrowskiego.  

Pan Marek Renik- witam państwa, przedstawię plan budowy dróg. Pierwsza droga to Stoczek 

-Kołodziąż - Złotki . To jest taki odcinek drogi, który usprawnił by nam ciągi komunikacyjne. 

Mieli byśmy dostęp do drogi wojewódzkiej. Drugi projekt , który chcemy zrealizować , to 

droga od Kocielnika do Morzyczyna, skrzyżowanie z drogą w Kiełczewie. Był projekt na 

budowę mostu na Wielączy, czekamy i robimy projekt, który uzyska dofinansowanie do 70%. 

Trwają prace nad innymi drogami powiatu. W poprzedniej kadencji był problem z bieżącym 

utrzymaniem dróg. Zarząd dróg powiatowych, nie ma za dużo sprzętu, chcemy dokupić, 

doposażyć.  Jeżeli macie państwo pytania to bardzo proszę. 

Pani Małgorzata Zyśk – radna powiatowa- mam pytanie do pana starosty w dniu 24.01 2019r. 

złożyłam do zarządu powiatu prośbę o budowę chodnika w Sokółce. Te 300 m chodnika, 

pozwoliło by na to, że dzieci mogły by czekać na autobus na chodniku, a nie na ulicy. To co 

zostało wykonane zrobione było w 90 % z środków gminy, powiat dołożył  8 000zł. Czy coś 

zostało w tej sprawie poczynione? 

Pan Marek Renik – na razie zajmujemy się sprawami budowy dróg,  ustaliliśmy wspólnie z 

wójtami, że chodniki będziemy robić w drugiej kolejności. Najważniejsze jest dla nas 

przygotowanie wniosków do funduszu dróg samorządowych. W budżecie nie ma budowy 

chodnika w Sokółce.  

Pani Irena Dębkowska – jakie warunki muszą spełniać dogi, żeby były uznane za drogi 

klęskowe.  

Pan Wiesław Rogala – proszę w imieniu wszystkich państwa, mamy tu wielkiego człowieka 

pana Renika o wsparcie dotyczące budowy dróg powiatowych. 

Pan Ryszard Decyk – jest prośba od mieszkańców Morzyczyna Włościańskiego i Morzyczyna 

Włóki  o położenia nakładki na drodze powiatowej. Droga ta miejscami jest zaniżona. Dobrze 

było by sprawdzić, jak duże jest natężenie ruchu.  

Pani Małgorzata Lipka Bartosik – droga do Grądów, jest na pewnym odcinku połamana, 

trzeba to zgłosić.  

Pan Waldemar Cyran – już zostało zgłoszone. 
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Pan Janusz Kibart – widziałem projekt drogi Sadoleś – Morzyczyn o dobudowanie tam 

chodnika i poszerzenie drogi.  W projekcie chodnik wcina się w posesje i wchodzimy w 

zakręt. Jest to niebezpieczne.  

Pan Sławomir Rydzewski – chcę podziękować za zainteresowanie i odkrzaczenie drogi w 

Orzełku.  

Pan Marek Renik – pani radna pytała o zaliczenie dróg do kategorii dróg klęski żywiołowej. 

Jeżeli wystąpi taka klęska gmina powołuje komisję , która występuje do wojewody. Zrobimy 

wykaz takich dróg i będziemy składać wnioski. Zachęcam też do tego gminę. Następne 

pytanie pana Rogali o drogę Sadowne w kierunku Węgrowa. Rozmawialiśmy z wójtem ze 

Stoczka , on też widzi potrzebę naprawy tej drogi na odcinku od stacji PKP do Stoczka. 

Droga Płatkownica – Kiełczew umieszczona była w budżecie powiatu ostrowskiego, ale  

kwota na nią przeznaczona była bardzo mała. W przyszłości na pewno będzie robiona. 

Chcemy doposażyć Zarząd Dróg Powiatowych w sprzęt, który będzie usprawniał bieżące 

utrzymanie dróg. 

Pan Ryszard Decyk – proszę o porozumienie się z powiatem ostrowskim, żeby zrobić tę 

drogę.  

Pan Waldemar Cyran – w tej sprawie mamy sprzymierzeńca, wójt gminy Małkinia, która 

również widzi potrzebę budowy drogi i będzie w tej sprawie monitować w powiecie 

ostrowskim. Odnośnie drogi w Grądach mamy gwarancję i będziemy działać, żeby naprawić 

w ramach gwarancji. Jeżeli chodzi o pytanie pana Kibarta, ja zasadniczo jestem przeciwny, 

żeby na dobrą drogę kłaść nakładkę. Droga o takim standardzie została wykonana w 2014 

roku.  

Pan Marek Gajewski – mam prośbę ,żeby pan starosta rozmawiał o rozwiązaniu problemu 

skrzyżowania na K50 w kierunku Wilczogąb.  

Pan Marek Renik – widziałem projekt GDDKiA w sprawie tego skrzyżowania i ich 

propozycja nie rozwiązuje problemu.  

Ppłk Krzysztof Gemza – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim- my jako 

organ wojskowy działamy ze szkołami. Sprawa obronności państwa jest sprawą nas 

wszystkich. Wojsko się rozwija powstały Wojska Obrony Terytorialnej. Żeby zostać 

żołnierzem zawodowym, trzeba zostać żołnierzem rezerwy. Proponujemy Służbę 

Przygotowawczą, Legię Akademicka oferta dla studentów. W tym roku jest duża szansa, żeby 

dostać się do uczelni wojskowej.  Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonują od półtora roku.  

Odpowiedzialne są za ochronę ważnych obiektów.  Każdy żołnierz ma możliwość rozwoju.  

Przeszkolenie dla tych, którzy odbywali służbę wojskową jest 8 dni, dla tych którzy są 

pierwszy raz 16 dni, później jeden weekend w miesiącu. Za każdy dzień płacimy 100 zł , za 

każdy weekend 600 zł. W każdej chwili można zrezygnować. Zapraszam wszystkich  
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zebranych na piknik w dniu 9 marca z okazji wstąpienia do NATO. Płyta lotniska w Mińsku 

Mazowieckim. 

Do punktu czwartego porządku obrad: 

Pan Tomasz Szymanik – zanim nastąpi ślubowanie sołtysów wójt prosił, żeby złożyć  

podziękowanie sołtysom, którzy już nie pełnią tej funkcji.  

Pan Waldemar Cyran – panie przewodniczący, wysoka rado tak się składa, że odbyliśmy 

wybory do rad sołeckich i sołtysów. Chcę podziękować choć w symboliczny sposób za 

współpracę na rzecz swojej lokalnej społeczności. Dziękuję panu Sławomirowi 

Sadolewskiemu , który pełnił funkcje sołtysa przez 20 lat, dziękuję panu Krzysztofowi Bali, 

Panu Markowi Robakowi, Panu Antoniemu Rowickiemu, Panu Arturowi Łaniewiczowi i 

panu Stanisławowi Żegocie. Od nowych wyborów mamy zmiany w 6 sołectwach. Wzorce 

były dobre myślę, że będziecie państwo brali przykład ze swoich poprzedników i też 

wprowadzać swoje pomysły.  

Prosimy wszystkich o powstanie , a panią sołtys Danielę Ogonowską o odczytanie roty 

ślubowania sołtysa, a każdy kolejny sołtys po wyczytaniu złoży ślubowanie.  

Pani Daniela Ogonowska – „ wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuje 

uroczyście obowiązki sołtysa sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie 

dobro mojego sołectwa i jego mieszkańców – Ślubuje tak mi dopomóż Bóg 

Wszyscy obecni sołtysi po wyczytaniu złożyli ślubowanie.  

Pan Tomasz Szymanik – kolejnym punktem jest wręczenie zaświadczeń sołtysom.  

Do punktu piątego porządku obrad: 

Pan Waldemar Cyran – jeszcze raz serdecznie gratuluję sołtysom, coraz większa grupa kobiet.  

Jeżeli chodzi o współpracę z powiatem, to mogli byśmy poświęcić na to całą sesje spotykamy 

się dość często. Poszukuję wsparcia po za powiatem, dlatego w sprawie drogi od K50 do 

Prostyni rozmawiałem z panią wójt z Małkini. Gmina Sadowne składała  wnioski o środki z 

klęsk żywiołowych, komisja stwierdziła, że szkody były zbyt małe. Monitorujemy sytuację, 

jeżeli widzicie potrzeby proszę zgłaszać.  Realizacja inwestycji chodnika w Sokółce, to ze 

strony gminy koszt 140 tys. zł powiat do inwestycji dołożył 8 tys. zł. Deklaracja ze strony 

powiatu była taką, że w tym roku powiat dofinansuje i dokończy inwestycję. W sprawie 

uchwały dotyczącej opieki  nad zwierzętami bezdomnymi  gmina Sadowne za jednego psa 

płacimy 1290 zł. 18.02.2019r. ogłosiliśmy przetarg na przebudowę drogi gminnej. W GOK 

odbywają się szkolenia komputerowe. Do 1 marca mamy termin składania wniosków do OSE 

, w ubiegłym roku z tego skorzystało sołectwo Złotki, Morzyczyn Włóki. 27.03. mamy 

wybory uzupełniające do rady gminy  z okręgu Szynkarzyzna – Grabiny. 24.03 wspólnie z 

instytutem Pileckiego, Ministerstwem Kultury, będziemy upamiętniać mieszańców, którzy 
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pomagali żydom i oddali za to życie. Zapraszam państwa do udziału w uroczystości. Od 

kwietnia będziemy uruchamiać posterunek PSP w Ostrówku, z naszej gminy będzie 

oddelegowanych 2 strażaków.  

Do punktu szóstego porządku obrad: 

Pan Tomasz Szymanik – w materiałach otrzymaliście państwo informację z realizacji uchwał 

i zarządzeń za 2018 rok. Czy są pytania? Nie widzę. 

Do punktu siódmego porządku obrad: 

Pan Tomasz Szymanik – otrzymaliście państwo informację ze średnich wynagrodzeń 

nauczycieli, czy są jakieś pytania?  

Do punktu ósmego porządku obrad: 

Pan Zbigniew Kłósek - przedstawił sprawozdanie z pracy komisji Rewizyjnej za 2018 rok, co 

stanowi załącznik do protokołu. 

Pan Ryszard Decyk – przedstawił sprawozdanie z pracy komisji Budżetu, Finansów, 

Przemysłu i Handlu, co stanowi załącznik do protokołu,  

Pani Teresa Wielgat – przedstawiła sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowi i 

Spraw Socjalnych za 2018 rok.  

Pan Marek Gajewski – przedstawił protokół z pracy Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa 

Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska za 2018 ro. Co stanowi 

załącznik do protokołu.  

Do punktu dziewiątego porządku obrad: 

a) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sadowne               

na 2019r., 
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b) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sadowne w 2019 roku. 
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c) w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego , leśnego i nieruchomości w 

drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso, 
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d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu na 

realizacje zadania pod nazwą „Wykonanie dokumentacji technicznej 

przebudowy drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – Kołodziąż oraz drogi 

powiatowej nr 4206 W Sadowne- Kołodziąż –Złotki – granica powiatu. 
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e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 

2019-2030, 

 

Pan Waldemar Cyran – pamiętacie zadanie budowa kanalizacji w Sadownem, został 

wyłoniony wykonawca i pod opieką inspektora nadzoru prowadzona była inwestycja. W 

kosztorysie był ujęty limit pompowania wody. W latach poprzednich również takie zadanie 

było realizowane. Niestety pompowań było bardzo dużo. Wszystkie pompowania były pod 

nadzorem kierownika budowy. Stawka za godzinę była ponad 50 zł. Odbyły się negocjacje. 

Wykonawca nam zszedł z ceny i kwota za pompowanie wyszła 398 000 zł.  

 

Pan Janusz Pągowski – radca prawny – w budżecie na pompowanie wody była kwota 

400 000zł. Jest przepis art. 54 a , który jest po to, żeby publicznych pieniędzy nie marnować 

na procesy sądowe. Gdybyśmy poszli do sądu to zapłacilibyśmy 50 000 zł więcej. Nie 

widziałem możliwości, żeby mu tych pieniędzy nie wypłacić. Poprosiłem, żeby poszedł do 

sądu o zawarcie ugody sądowej, żeby było to zgodne z obowiązującym prawem.  

 

Pan Jarosław Popławski – 390 000zł jest to spora kwota, ugoda jest to rozpoczęta sprawa 

przeciwko gminie. Wykonawca pozywa Gminę Sadowne. Jaki był zakres zawarcia umowy, 

pompowanie wody, czy budowa kanalizacji. Jeżeli przedmiotem umowy było wykonanie 

kanalizacji, to wykonawca wiedział co robi. Pompowanie wody to dodatkowy element. Czy 

taki protokół konieczności został sporządzony?  

 

Pan Janusz Pągowski – tak  

 

Pan Jarosław Popławski – inwestor wchodząc na plac budowy orientuje się, że ma błędy w 

kosztorysie. Czy w pierwszej kolejności trzeba zwiększyć wykonanie robót. Trzeba się skupić 

na umowie, a nie na ugodzie. Po co wydawać dodatkowo 400 000 zł.  

 

Pan Waldemar Cyran – skąd wykonawca podpisując umowę miałby to przewidzieć. Dziś pan 

rozpatruje hipotetyczną sytuację. Wchodzimy na budowę i nie widzimy jaki jest grunt.  

 

Pani Irena Dębkowska – chcę zwrócić państwu uwagę, że Sadowne, leży na bardzo niskim, a 

szczególnie ulica Wiejska. Inwestycja była zrobiona zgodnie z literą prawa. Nie ma co skakać 

sobie do oczu tylko zapłacić.  

 

Pan Janusz Pągowski – rada gminy Sadowne poprzedniej kadencji wiedziała, że ten problem 

nastąpi i pieniądze w budżecie na ten cel przewidziała. Wykonawca postawił gminę przed 

problemem, że odstąpi od wykonania inwestycji, wtedy przepadło by dofinansowanie. Nawet 

jeżeli wykonawca robi coś więcej to wyrok sądu jest taki, żeby zapłacić bo zostało to 

faktycznie wykonane.  
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f) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Sadowne na 2019 r., 
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Do punktu dziesiątego porządku obrad: 

Pan Tomasz Szymanik – odczytał pismo od Pani Emili Buczyńskiej – Kołodziejek w sprawie 

budowy wodociągu na Kolonii Złotki.  

Pan Waldemar Cyran – cały czas przygotowujemy dokumenty, jeżeli będą przeprowadzone 

sprawy spadkowe zajmiemy się inwestycją.  

Pan Tomasz Szymanik – pismo od mieszkańców Morzyczyna Włóki od nr 60do 68 o 

położenie nawierzchni bitumicznej. Możemy dać odpowiedź, że droga ta jest w wpisana do 

WPF na 2020 rok, a obecnie zapewnimy bieżącą konserwację.  

Pan Tomasz Szymanik – pismo od OSP w Sokółce w sprawie przyjęcia przez gminę nowego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego. Od kiedy OSP w Sokółce pozyskało nowy samochód 

pojawiła się wśród radnych decyzja, żeby stary wycofać. Zarząd OSP, również podjął 

decyzję, że wystarczające będzie utrzymanie jednego samochodu. Postanowiliśmy udać się na 

zebranie wiejskie i zobaczyliśmy grupę zaangażowanych mieszkańców. Wczoraj na komisji 

dyskutowaliśmy na ten temat i rada podjęła decyzję, żeby samochód utrzymać. Jednakże nie 

mamy środków na budowę garażu.  

Pan Marcin Suski – my nie chcemy gminy obciążać, ze swojej strony deklarujemy, że 

będziemy starali się pozyskiwać środki z zewnątrz. Nie chcemy kolidować z innymi 

gminnymi inwestycjami.  

Pan Waldemar Cyran – nie było nigdy wątpliwości co do waszej fachowości i 

zaangażowania. Gmina nie jest w stanie ponosić kosztów utrzymania dwóch samochodów. 

Trzeba będzie jeden w okresie zimowym ograniczyć od udziału w akcjach. Zdajemy sobie 

sprawę, że wybudowanie boksów garażowych są to koszty. Z racji tego, że w innych 

sołectwach są już rozpoczęte prace budowy świetlic, chcemy je dokończyć.  

Pan Zbigniew Kłósek moim zdaniem jest zasadnie, żeby straż ten samochód miała, w miarę 

możliwości będziemy pomagać i myśleć o garażu.  

Pan Marcin Suski – w imieniu swoim i druhów z sokółki dziękuję za tę decyzję.  

 

 

 Do punktu jedenastgo porządku obrad: 
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Do punktu dwunastego porządku obrad: 

Pan Tomasz Szymanik – podziękował wszystkim za przybycie i owocny udział w obradach. 

Zamknął posiedzenie VI Sesji Rady Gminy Sadowne. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano/ 

Protokolant: 

Anna Stawiarz      Przewodniczący Rady Gminy 

         Tomasz Szymanik 


