
PROTOKÓŁ  NR VIII/2015 

 z  SESJI  RADY GMINY  PYSZNICA 

odbytej w dniu 30 kwietnia 2015 r. 

 

 
W sesji udział wzięli radni oraz zaproszeni goście – wg załączonych list obecności.  

Porządek obrad sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

2. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

3. Powołanie komisji uchwał i wniosków. 

4. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze 

    przetargu. 

7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu Współpracy Gminy Pysznica 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2014”. 

8.Przyjęcie sprawozdań kierowników jednostek organizacyjnych z działalności jednostek. 

9.Zatwierdzenie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Pysznica.   

10.Wolne  wnioski i zapytania. 

11.Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 1.  

Otwarcia sesji i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy obecności radnych 

dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Pan Józef Gorczyca, informując, że w posiedzeniu 

bierze udział 15 radnych, wobec tego istnieje wymagane quorum do podejmowania 

prawomocnych uchwał.  

Przewodniczący posiedzenia poinformował, że do porządku obrad zostaje dodany pkt. 6 a – 

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015 Powiatowi 

Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego. 

Nowy porządek obrad został przegłosowany i przyjęty  przez radnych jednogłośnie. 

Następnie Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli nagrody  

i dyplomy zaproszonym na sesję sportowcom z terenu gminy Pysznica: Damianowi Lebiodzie 

z Jastkowic, który reprezentował Polskę na Europejskich Letnich Igrzyskach Olimpiad 

Specjalnych w Antwerpii zdobywając 3 medale oraz Stanisławowi Lebiodzie z Pysznicy, 

który uczestniczył w ubiegłym roku w Zielonej Górze w Mistrzostwach Polski Młodzików   

w ramach  Małego Memoriału Janusza Kusocińskiego zdobywając brązowy medal w biegu na 

2 tys. metrów. Wójt i Przewodniczący złożyli gratulacje oraz życzenia w dalszej karierze 

sportowej. 

Po wręczeniu nagród sportowcom głos zabrał  zaproszony na posiedzenie rady Komendant 

Powiatowy  Policji w Stalowej Woli Pan Lucjan Maczkowski, który na pytanie 

Przewodniczącego Rady Gminy dotyczące licznych włamań w ostatnim czasie na terenie 

gminy omówił działania jakie prowadzone są przez policję w/w sprawie.  Poinformował 

zebranych, że ostatnie włamanie miało miejsce w miesiącu marcu i od tej pory nie było 

nowych zgłoszeń, ponieważ przy wspólpracy z policją w Nisku i Leżajsku została zatrzymana 

pewna grupa ludzi, która  prowadziła tzw. objazdówki i jest odpowiedzialna prawdopodobnie 

za te  kradzieże. Komendant udzielił także informacji na temat dochodzenia prowadzonego 



przez policję w sprawie kradzieży transformatorów oraz kradzieży na cmentarzach na terenie 

gminy. Kierownik Posterunku Policji w Pysznicy Pan Krzysztof Kuziora nawiązując do 

wypowiedzi Pana Komendanta poprosił aby mieszkańcy gminy w razie posiadania informacji 

dotyczących ewentualnych przestępstw informowali policję w celu ich uniknięcia. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośbą do Kierownika Posterunku aby policja 

częściej patrolowała teren gminy a w szczegolności place zabaw, boiska sportowe, miejsca 

użyteczności publicznej. 

W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodniczący Rady podziękował Komendantowi za 

przybycie życząc dobrej i efektywnej współpracy. 

O godz. 9.30 Komendant wraz Kierownikiem Posterunku opuścili posiedzenie. 

Ad 2.  

Protokół z poprzedniej  sesji Rady Gminy  został odczytany przez Przewodniczącego Rady 

Gminy. Radny Pan Witold Pietroniec zwrócił uwagę do protokołu, aby nie burzyć treści 

bieżącego  protokołu poprosił by w następnym protokole  na zadane pytania była przytoczona 

pełna treść odpowiedzi wójta czy innej osoby a nie lakoniczne stwierdzenie „odpowiedzi 

udzielił”. Zaznaczył, że zapisy w protokole powinny dawać pełny obraz zadawanych pytań  

i udzielanych odpowiedzi dla radnych jak i czytających go  mieszkańców. Wójt Gminy 

poinformował radnych, że na niektóre zadane przez radnych niejasne pytania będzie udzielał 

odpowiedzi dopiero na następnej sesji. Radna Pani Elżbieta Paluch zapytała zebranych dla 

kogo ten protokól jest nieczytelny. Radny Pan Krzysztof Skrzypek odpowiedział, że 

dokładnie chodzi o to , że  na   zadane  Sekretarzowi  pytanie przez niego na ostatniej sesji,  

w protokole nie ma zapisu pełnej odpowiedzi. Pomiędzy radnymi wywiązała się w tej sprawie 

dyskusja. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że  protokół powinien być napisany 

zwięźle a także, że nie wszystko da się ująć dokładnie w protokole ponieważ byłby zbyt 

obszerny, ponadto obrady sesji sa nagrywane przerz dyktafon. Nadmienił , że radni mogą 

także informować mieszkaćów na temat poruszanych kwestii na sesji. Poinformował,  

że  w początkowych kadencjach rady protokół nie był odczytywany na sesji, tylko był do 

wglądu dla radnych w biurze rady, radni mogli wnosić uwagi co do niego, następnie forma 

protokołu zmieniła się na obecną.,  dlatego  trzeba się zastanowić czy rozszerzyć treść 

protokołu czy pozostawić go w takiej wersji jak jest. Po dyskusji Przewodniczący Rady 

Gminy zaproponował głosowanie w wyniku, którego protokół został przyjety w wersji 

obecnej (10 głosów „za” przy 5 głosach „wstrzymujących się”). 

Ad 3.  

W skład komisji uchwał i wniosków weszli: 

Radny – Krzysztof Skrzypek,  

Radny – Andrzej Szawara, 

Sekretarz Gminy – Stanisław Paleń. 

Ad 4.  

Ustną informację z działalności między sesjami złożył Wójt Gminy Pan Tadeusz Bąk.  

W dyskusji głos zabrali: 

- Przewodniczący Rady Gminy zapytał o sprawę przekazania byłego budynku USC policji. 

Wójt poinformował zebranych o wstępnym uzgodnieniu z  Komendantem, że budynek po 

byłym USC zostanie przekazany policji w formie użyczenia bez opłaty z przejęciem mediów 

typu gaz i woda a także, że w tym roku gmina nie przekaże środków na remont tego budynku. 

Zaznaczył, że piwnica tego budynku będzie do dyspozycji gminy dopóki znajdujące się w niej 

archiwum zakładowe urzędu nie wygaśnie. Wójt nadmienił także, że po rozmowie  

z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy: OPS, GZOSIP oraz Domu Kultury 

zadecydowano, że budynek po byłym urzędzie zostanie przekazany w/w instytucjom. 

Natomiast gdy w przyszości Dom Kultury zostanie przeniesiony  do budynku obecnego 

Urzędu Gminy, to do obecnej siedziby Domu Kultury będzie mogła przenieść się biblioteka. 



Wówczas sala  Domu Kultury będzie wykorzystana na wybory, zebrania wiejskie a także  

będzie do dyspozycji straży. 

Złożona informacja została przyjęta przez radnych.  

Ad 5.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 przedstawiła Skarbnik 

Gminy Pani Bogusława Sondej 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr VIII/37/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie  

(15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

Ad 6.  

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu, 

tj.działek: Nr 1279/23 o pow. 0,1519 ha, Nr 1279/24 o pow. 0,1200 ha, Nr 1279/25 o pow. 

0,1200 ha, Nr 1279/26 o pow. 0,1200 ha, Nr 1279/27 o pow. 0,1200 ha, Nr 1279/28  

o pow. 0,1200 ha, Nr 1279/29 o pow. 0,0817 ha, Nr 1279/30 pow. 0,1000 ha, Nr 1279/31  

o pow. 0,1180 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym wsi Pysznica, stanowiących własność 

Gminy Pysznica omówił Z-ca Wójta Pan Aleksander Jabłoński.  

Dyskusji nad projektem nie było 

Uchwała Nr VIII/38/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie  

(15 radnych głosowało za projektem uchwały). 

Ad 6a.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015 Powiatowi 

Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego omówił Przewodniczący Rady Gminy, 

informując, że pomoc finansowa w kwocie 20 000 zł, która zostanie przekazana dla powiatu, 

będzie przeznaczona na dofinansowanie remontu nawerzchi drogi powiatowej Nr 1022R 

Spokojna – Jastkowice w miejscowości Studzieniec o długości 195 mb. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr VIII/39/2015 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie (15 radnych głosowało za przyjęciem uchwały). 

 

Ad 7. 

Sprawozdanie z realizacji  Rocznego Programu Współpracy Gminy Pysznica z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 

2014 omówiła Pani Beata Biały pracownik urzędu.  

W dyskusji głos zabrali: 

- Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy w ubiegłym roku powstało nowe stowarzyszenie. 

Pani Beata Biały odpowiedziała, że powstało nowe stowarzyszenie w sołectwie Sudoły 

Sudolanie, które aktualnie jest na etapie rejestracji.  Sprawozdanie zostało przyjęte przez 

radnych.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Ad 8.  

Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności jednostek odbyły się  

w następującej kolejności: 

1.Sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy. 

W dyskusji głos zabrał Radny Pan Kazimierz Butryn, który to stwierdził, że w/w 

sprawozdanie jest wystarczające, natomiast przedstawiane radzie  obszerne sprawozdanie z 

oceny zasobów jest niepotrzebne. Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że w 

następnym punkcie dotyczącym OPS-u będzie dyskusja na ten temat. Sprawozdanie zostało 

przyjęte.  

2.Sprawozdanie Dyrektora Domu Kultury w Pysznicy. 

W dyskusji głos zabrali: 



- Dyrektor Domu  Kultury Pani Barbara Żywczak wypowiedziała się w sprawie sprawozdania 

oraz udzieliła informacji w sprawie organizacji tegorocznego Królewskiego Jarmarku oraz 

Jubileuszu 40-lecia działalności Domu Kultury w Pysznicy. 

- Radny Pan Krzysztof Skrzypek  zapytał  o przyczynę słabego nagłośnienia  zespołu     

występującego podczas  jubileuszu z okazji 100-lecia OSP w Jastkowicach w ubiegłym roku. 

Dyrektor Domu Kultury Pani Barbara Żywczak odpowiedziała, że była to wina słabej mocy 

prądu a nie zespołu. Sprawozdanie zostało przyjęte 

3.Sprawozdanie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pysznicy.  

Dyskusji nad sprawozdaniem nie było. Sprawozdanie zostało przyjęte. 

4.Sprawozdanie Dyrektora Przedszkola w Pysznicy. 

Dyskusji nad sprawozdaniem nie było. Sprawozdanie zostało przyjęte. 

Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  

Ad 9. 

Ocenę  zasobów pomocy społecznej  na rok 2014 dla gminy Pysznica omówiła Kierownik 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Pysznicy  Pani Teresa Kudłacik. Przedmiotowa ocena wraz  

z uzasadnieniem stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  

W dyskusji głos zabrali: 

- Radny Pan Krzysztof Skrzypek zapytał o zawartą w tabeli na stronie nr 4 w/w oceny liczbę 

miejsc w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach. Dyrektor Przedszkola 

Pani Dorota Dąbrowska odpowiedziała, że liczba ta dotyczy tylko  przedszkola. 

- Przewodniczący Rady Gminy potwierdził uwagę Radnego Pana Kazimierza Butryna 

dotyczącą  oceny zasobów, ale wyjaśnił, że obowiązek przedstawienia  radzie w/w oceny 

wynika z ustawy. 

 Ocena zasobów została ona przyjęta przez radnych.  

Ad 10.  

W dyskusji głos zabrali: 

 Radny Pan Andrzej Herdzik zapytał o  wymianę znaków drogowych w Podborku, 

których przegląd miał być uwzględniony przy przyglądzie dróg gminych. Z-ca Wójta 

odpowiedział, że znaki będą wymienione. Pan Przewodniczący Rady Gminy 

przypomniał o zgłoszonej przez niego potrzebie  usytuowania dla dzieci szkolnych 

przystanku autobusowego w Ziarnach koło posesji Pana Karbarza. Z-ca Wójta 

odpowiedział, że przekaże ten temat  Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych  

w Stalowej Woli Panu Śliwińskiemu. 

 Radna Pani Cecylia Torba zgłosiła problem z oświetleniem ulicznym w rejonie, 

którym mieszka. Lampy są za późno włączane i świecą się całą noc. Z-ca Wójta 

odpowiedział, że w tej sprawie gmina wykonała już kilka telefonów do zakładu 

energetycznego oraz na chwilę obecną przygotowywane jest pismo dotyczące 

rozwiązania tego problemu. 

 Radny Pan Andrzej Szawara poruszył temat poprawy bezpieczeństwa na 

skrzyżowaniu ulicy Sosnowej z ulicą Armii Krajowej w Jastkowicach, na którym 

powinien zostać postawiony znak STOP albo oznaczenie poziome na jezdni. 

Nadmienił, że znaki drogowe przy wszystkich drogach dojazdowych do ulicy Armii 

Krajowej nadają się do wymiany.  Zwrócił się z prośbą o pomoc finansową  dla klubu 

LZS Bukowa Jastkowice w dostosowaniu stadionu do wymogów gry w IV lidze, 

czyli odgrodzenia płyty stadionu od trybun. Mieszkańcy zadeklarowali  wykonanie 

ogrodzenia we własnym zakresie, potrzebne są tylko materiały, których koszt wynosi 

w granicach 4-6 tys zł. Zgłosił potrzebę wyrównania i utwardzenia poboczy wzdłuż 

drogi powiatowej w Jastkowicach min. na Paleniach. W związku z licznymi pracami 

na terenie gminy zwrócił uwagę na potrzebę zatrudnienia pomocy dla konserwatora 

zatrudnionego  urzędzie Pana Sudoła. Zgłosił uwagi mieszkańców ulicy 



Fedorowskiego w Jastkowicach  dotyczące dokończenia  kanalizacji na ulicy 

Fedorowskiego, aby można było w przyszłości położyć asfalt na dalszej części ulicy. 

Poprosił także o przegląd placów zabaw na terenie gminy. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że w sprawie poboczy dróg powiatowych 

zostanie wysłane pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli. Z-ca Wójta  

poinformował, że znaki drogowe będą wymieniane w miarę możliwości, natomiast 

postawienie znaku STOP przed skrzyżowaniem wymaga projektu zmiany organizacji 

ruchu, w związku z tym przekaże  powyższą uwagę na komisję, która zajmuje się 

schematem organizacyjnym ruchu, w skład jej wchodzą przedtawiciele urzędu, policji  

oraz starostwa. W sprawie zatrudnienia osób do pomocy konserwatora Z-ca 

poinformował, że od poniedziałku zostaną zatrudnione 2 osoby z grupy 

interwencyjnej z urzędu pracy.  W kwestii kanalizacji  poinformował, że koszty 

budowy kanalizacji są bardzo wysokie a  do wybudowanej już kanalizacji duża liczba 

mieszkańców jescze się nie podłączyła. Radni po dyskusji w sprawie niskiej liczby 

podłączeń, pomimo wysokich kosztów inwestycyjnych i administracyjnych zgłosili  

potrzebę ponowienia wezwania takich osób przez urząd do podłączenia się do 

wybudowanej kanalizacji lub okazania się dokumentem za wywóz ścieków.  

  Radny Pan Bogdan Loc zgłosił  potrzebę zamontowania barier ochronnych przy 

mostku  na ulicy Majdan w Jastkowicach, wyrównanie poboczy wzdłuż ulicy 1000-

lecia w Jastkowicach oraz potrzebę położenia na poszczególnym odcinku tej drogi 

nowej nawierzchni asfaltowej. Z-ca odpowiedział, że odnośnie drogi powiatowej 

będzie wysłany wniosek, natomiast kwestię zamontowania barier weźmie pod uwagę. 

 Radny Pan Kazimierz Butryn zapytał o rozbudowę kanalizacji w sołectwie Olszowiec. 

Z-ca Wójta odpowiedział, że w tym roku rozpocznie się budowa kanalizacji   

w Olszowcu oraz Sudołach, która będzie finansowana na razie z własnych środków 

Zarówno w Olszowcu jak Sudołach inwestycja została podzielona na trzy etapy - lata 

2015, 2016 oraz 2017 rok. Radny zapytał o kwestię finasowania  osób zatrudnionych 

do pomocy konserwatora. Sekretarz wyjaśnił, że  koszty zatrudnienia 

wspólfinansowane są przez  urząd gminy oraz  urząd pracy, natomiast okres 

zatrudnienia będzie prawdopodobnie trwał 6 miesięcy. 

 Radny Pan Bogdan Loc zapytał sie czemu mają służyć  tablice zamontowane przy 

starym budynku urzędu w Pysznicy oraz przy ośrodku zdrowia w Jastkowicach. Z-ca 

poinformował, że gmina zleciła już wykonanie map terenu gminy, które zostaną 

naklejone na przedmiotowe  tablice. 

 Radny Pan Krzysztof Skrzypek poruszył temat niefortunnej uchwały w sprawie 

określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

do przedszkola, którą rada podjęła w lutym, a która była komentowana  

w mediach, ze względu na kontrowersyjne dodatkowe punkty za miejsce pracy 

rodziców na terenie gminy i posiadanie dziadków. Dodał, że radni z klubu  radnych  

dalej  uważają te punkty za dyskryminujące część mieszkańców i będą starać się, 

żeby ta uchwała została zmieniona. Dyrektor Przedszkola Pani Dorota Dąbrowska 

poinformowała radnych na temat odbytej rekrutacji do przedszkola, w wyniku, której 

19 dzieci nie dostało się do przedszkola, w tym wpłynęły 4 wnioski o pisemne 

uzasadnienie wydania decyzji odmownej oraz 3 odwołania od w/w decyzji. Rodzice 

nieprzyjętych dzieci głównie opierają się na niesprawiedliwości społecznej, poddają 

krytyce wszystkie kryteria naboru. Radna Pani Elżbieta Paluch zadała pytanie Pani 

Dyrektor czy w zeszłym roku, gdy nie było tej uchwały i obowiązywały inne kryteria  

wszyscy rodzice zadowoleni byli z rekrutacji. Pani Dyrektor odpowiedziała, że nie 

ponieważ w zeszłym roku  zostało nieprzyjętych do przedszkola 17 dzieci. Radna 



stwierdziła, że nie ma złotego środka, aby zadowolić oczekiwania wszystkich 

rodziców w tej kwestii.  

Radna Pani Grażyna Młodożeniec zapytała czy jeśli wszystkie 5-latki poszłyby do 

oddziałów przedszkolnych w szkołach zamiast pozostać w przedszlolu to ile można 

by przyjąć w ich miejsce 3-latków. Pani Dyrektor odpowiedziała, że zwolniłoby się 

16 miejsc, przy czym pani Dyrektor zastrzegła, że rodzice 5-latków mieli ustawowe 

prawo złożenia wniosku w sprawie przyjęcia  ich dzieci do przedszkola. Radna 

zaznaczyła, że  zadała to pytanie aby dać do zrozumienia radnym, którzy sprzeciwiają 

się tej uchwale, że problem nie tkwi w uchwale tylko w ustawie o szkolnictwie. 

Radny Pan Łukasz Bajgierowicz stwierdził, że przedmiotowa   uchwała nie jest  

w całości problemowa,  problem tkwi w w/w według niego dyskryminujących 

kryteriach.  

W tym temacie wypowiedział się także  Przewodniczący Rady Gminy,  

który  zaznaczył, że uchwała nie jest niefortunna, jest prawomocna, poniewaz nie 

została zakwestionowana przez wojewodę a takze nie wpłynęły do rady żadne uwagi 

czy protesty   w  związku z czym nie widzi sensu dalszej dyskusji. 

Radny Pan Witold Pietroniec wyraził potrzebę skonfrontowania sie radnych z tym 

tematem. Zaznaczył, że pomimo, iż w poprzednich  latach też nie przyjęto wszystkich  

dzieci do przedszkola to nie było takich protestów w tej kwestii  jak po uchwaleniu 

bieżącej uchwały. 

Przewodniczący Rady dodał, że problem z brakiem miejsc w przedszkolach dotyczy 

nie tylko gminy  Pysznica, ale także innych gmin np.  Stalowej Woli co spowodawane 

jest uchwaleniem ustawy o szkolnictwie przyjętej przez rząd i Sejm. 

 Sekretarz Gminy Pan Stanisław Paleń odniósł się do w/w tematu informując,  

że w ciągu roku szkolnego  często zwalniają sie miejsca w przedszkolu a także,  

że istnieje możliwość zapisania dziecka do niepublicznego  przedszkola,  

które znajduje się na terenie gminy w miejscościach: Pysznica oraz Jastkowice. 

Sekretarz także odczytał pismo z Samorządowgo Kolegium Odwoławczego  

w Tarnobrzegu w sprawie przekazania Radzie Gminy Pysznica zgodnie z jej 

kompetencją  skargi na wójta Firmy  BOOMBOOK Sp. z o. o.  sp. k., przypominając, 

że  rada już  rozpatrzyła przedmiotową skargę na ostatniej sesji. 

 Po wysłuchaniu w trakcie sesji wniosków i uwag dotyczących odkrzaczenia, 

wyrównania,  utwardzenia poboczy dróg powiatowych na terenie gminy, uzupełnienia 

znaków drogowych wzdłuż tych dróg oraz w sprawie położenia nowej nawierzchni 

asfaltowej na poszczególnym odcinku ulicy 1000-lecia w Jastkowicach w kierunku 

Rudy Jastkowskiej Ptzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek  

w w/w sprawach, w wyniku którego radni  jednogłośnie wyrazili zgodę  na wysłanie 

przedmiotowego wniosku do Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli. 

Ad 11.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy złożył zamknął obrady VIII 

sesji. 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokołowała:                                                                            Przewodniczący Rady Gminy: 

                                               

 Marta Gleich                                                                                        Józef Gorczyca 

 


