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PROTOKÓŁ NR XI/2019 

z XI SESJI RADY GMINY PYSZNICA 

odbytej w dniu 28 sierpnia 2019 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. Informacja Wójta z działalności między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Pysznica na rok 

2019. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Pysznica. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku pożyczki długoterminowej na 

sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Kłyżów - etap I”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji 

informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych na kadencję 2020-2023. 

9. Wolne wnioski i zapytania. 

10. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad 1.  

Otwarcia sesji o godz. 16:00 i stwierdzenia jej prawomocności na podstawie listy obecności 

radnych dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Krzysztof Skrzypek, informując, że 

w posiedzeniu bierze udział 12 radnych, wobec tego istnieje wymagane quorum do 

podejmowania prawomocnych uchwał.  

Radni do porządku obrad nie wnieśli uwag. 

 

Ad 2.  

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został odczytany przez Przewodniczącego Rady 

Gminy. Do treści protokołu odniósł się radny Zygmunt Cholewiński, stwierdzając, że z jego 

treści można wywnioskować, iż braki w raporcie o stanie gminy za 2018 rok wynikają z tego, 

że radni nie ustalili co ma się znaleźć w jego treści. Na pytanie przewodniczącego, czy radny 

wnosi uwagę do treści protokołu radny poinformował, że uwagi nie wnosi, ale wstrzyma się 

przy głosowaniu. Po dyskusji protokół został przyjęty przez radnych przy jednym głosie 

przeciw i jednym głosie wstrzymującym. 

W trakcie odczytywania protokołu na posiedzenie przybył radny Janusz Gajda.  

 

Ad 3.  
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Informację o działalności między sesjami oraz o wydanych zarządzeniach złożył Wójt Gminy 

Łukasz Bajgierowicz  

W powyższym okresie Wójt wydał następujące zarządzenia (37): 

 Nr 93/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla 

rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Nr 94/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 

2019. 

 Nr 95/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 

2019. 

 Nr 96/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad 

rachunkowości dla Urzędu Gminy Pysznica. 

 Nr 97/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad przeprowadzania 

inwentaryzacji. 

 Nr 98/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji 

w zakresie wzajemnych wyłączeń należności, zobowiązań, przychodów i kosztów 

oraz funduszu. 

 Nr 99/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji 

pochodzącej z budżetu Gminy Pysznica dla samorządowych instytucji kultury. 

 Nr 100/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia 

jednolitych zasad sporządzania informacji dodatkowej przez jednostki organizacyjne 

Gminy Pysznica. 

 Nr 101/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy 

Pysznica z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla 

rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Nr 102/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla 

rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

  Nr 103/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej oraz 

określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej. 

 Nr 104/2019 z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019. 

 Nr 105/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej. 

 Nr 106/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Orła Białego w Krzakach. 

 Nr 107/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Pysznicy. 

 Nr 108/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze. 

 Nr 109/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

 Nr 110/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla 

rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Nr 111/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej w Pysznicy. 

 Nr 112/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. 
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 Nr 113/2019 z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla 

rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Nr 113A/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 

2019. 

 Nr 114/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Krzakach. 

 Nr 115/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Pysznicy. 

 Nr 116/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 

przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor ds. inwestycji 

w Urzędzie Gminy w Pysznicy. 

  117/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przeniesienia własności 

ruchomości w drodze darowizny na wyposażenie OSP w Jastkowicach. 

 Nr 118/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. 

 Nr 119/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. 

 Nr 120/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 

i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Urzędzie Gminy w Pysznicy. 

 Nr 121/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Krzakach. 

 Nr 122/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora 

Przedszkola w Pysznicy. 

 Nr 123/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 

2019. 

 Nr 124/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji 

o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku i informacji 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego. 

 Nr 125/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu 

gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych 

o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

 Nr 126/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do 

spraw obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

 Nr 127/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu 

gminy do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania, w wyborach do Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 

dzień 13 października 2019 r. 

 Nr 128/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 77/2019 Wójta 

Gminy Pysznica z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji odbioru 

inwestycji. 

W dyskusji głos zabrali: 

 radna Magdalena Tkacz zapytała, czy otwarcie dodatkowego oddziału przedszkolnego 

w Jastkowicach rozwiąże problem z brakiem wolnych miejsc w przedszkolu 

w gminie. Wójt poinformował, że do przedszkola zostało złożonych 20 wniosków 

więcej niż liczba miejsc a w Jastkowicach powstanie oddział 25-cio osobowy. Radna 
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zapytała czy te dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola w Pysznicy znajdą 

miejsce w Jastkowicach. Wójt odpowiedział, że tak. 

Radna zapytała również o ilość składanych wniosków mieszkańców gminy w ramach 

programu „Czyste powietrze” i czy jest duże zainteresowanie tym programem. Wójt 

odpowiedział, że dotychczas nie było dużego zainteresowania, natomiast utworzenie 

w urzędzie gminy punktu, w którym można wypełnić i złożyć wniosek przy pomocy 

przeszkolonego pracownika przyczyni się na pewno do zwiększenia zainteresowania 

tym programem.  

 radny Janusz Gajda zapytał o losy drogi powiatowej w Brandwicy. Wójt 

poinformował, że powiat stalowowolski złożył już wniosek do funduszu dróg 

samorządowych na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej wraz z budową 

ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od Jastkowic do Brandwicy i został już 

wyłoniony wykonawca. Dodał, że następny odcinek tej drogi zostanie 

przeprojektowany, na najbliższym zebraniu wiejskim sołectwa Brandwica pojawi się 

starosta lub pracownik starostwa, który udzieli bliższych informacji w tej sprawie. 

Nadmienił, że rozmawiał ze starostą na temat połączenia tego projektu z przebudową 

drogi powiatowej na odcinku Pysznica-Kłyżów i złożenia jednego wniosku do 

funduszu dróg samorządowych w 2020 roku z realizacją w 2021 roku. Zaznaczył, że 

ze strony gminy jest zapewnienie o chęci realizacji i współfinansowania tego zadania. 

 radny Zygmunt Cholewiński zapytał się na czym polega I etap budowy kanalizacji w  

Kłyżowie i co było powodem, że jest nie jest realizowana budowa kanalizacji w całej 

miejscowości, ponieważ pożyczka mogła być zaciągnięta na całe zadanie. Zapytał czy 

są jakieś ograniczenia do wielkości zaciągnięcia pożyczki. Wójt wyjaśnił, że robiony 

jest I etap, ponieważ został skosztorysowany tylko ten etap, który jest w technologii 

grawitacyjnej. Po analizie projektu, który został zrobiony w poprzednich latach 

stwierdzono, że większość kanalizacji w Kłyżowie była zaprojektowana w technologii 

ciśnieniowej, w związku z tym, że są możliwości zmiany technologii ciśnieniowej na 

grawitacyjną oraz ze względu, że część mieszkańców, która wyraziła zgodę na 

budowę nie została ujęta w projekcie zachodzi konieczność przeprojektowania tej 

części miejscowości. W ocenie radnego Cholewińskiego możliwe było złożenie 

wniosku na pożyczkę na całość zadania a później przeprojektowanie tej części. Wójt 

stwierdził, że bez kosztorysu na całe zadanie nie było możliwości wnioskowania o 

pożyczkę. Zastępca Wójta zaznaczył, że pozwolenie na budowę kanalizacji nie 

obejmowało części działek mieszkańców więc jeżeli zostałby złożony wniosek, to nie 

byłoby możliwości na podstawie tego pozwolenia na dołączenie tych mieszkańców, 

którzy nie znaleźli się w pierwszym projekcie. Zastępca poinformował jakiej części 

miejscowości dotyczy I etap. Radny Cholewiński stwierdził, że można było złożyć 

jeden wniosek na wyższą kwotę na podstawie tych dokumentów które były, a później 

aneksować umowę z WFOŚiGW zwracając uwagę na dobre warunki i możliwości 

wzięcia pożyczki, które mogą się później zmienić.  

 Radny Cholewiński zapytał również jak wyglądają projekty arkuszy organizacyjnych 

szkół od 1 września, tj. czy, i w jakim zakresie znalazły się godziny dodatkowe 

i pozalekcyjne, które wcześniej nie znalazły się w arkuszach, m.in. na chór i SKS.  



Strona 5 z 8 

 

Zastępca Wójta udzielił informacji na ten temat. Zaznaczył, że po rozpoznaniu 

faktycznego zapotrzebowana jakie wynikało ze stanu osobowego i zmienionej liczby 

uczniów w oddziałach w niektórych szkołach wszystkie wnioski dyrektorów zostały 

przyjęte. Dodatkowe godziny zostały przyznane takiej wysokości w jakiej 

wnioskowali dyrektorzy. Dyrektor PSP w Kłyżowie Pani Bożena Kapuścińska 

udzieliła informacji jak wygląda ta sytuacja w jej szkole.  

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy zwiększenie oddziałów w szkole w 

Pysznicy dotyczy zerówek czy pierwszych klas. Zastępca Wójta odpowiedział, że w 

Pysznicy powstanie trzy oddziały zerówek. 

 radny Janusz Gajda zapytał czy coś zmieniło się po wakacjach w kwestii sieci 

wodociągowej i co ustalono z ZGK Sp. z o.o. w związku z prowadzonymi  

rozmowami na temat modernizacji ujęcia wody, ponieważ problem w dalszym ciągu 

trwa. Wójt poinformował, że prowadzone są badania i trwają przygotowywania pod 

odwierty nowych studni, jest także analizowana możliwość przyłączenia się 

rurociągiem o większej średnicy do Stalowej Woli. 

 

Po dyskusji informacja została przyjęta. 

 

Ad 4.  

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na 

realizację zadania publicznego publicznego o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 

1020R Brandwica-Jastkowice na odcinku od km 1+438-3+072 w m. Brandwica” w kwocie 

234 724,00 zł przedstawiła Sarbnik Gminy Grażyna Ożga. 

W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady, który zapytał Wójta o termin realizacji 

przedmiotowej inwestycji. Wójt odpowiedział, że inwestycja ma być zakończona do końca 

listopada 2019 r. Nadmienił, że wykonawcą inwestycji będzie firma MOLTER. 

Po dyskusji uchwała Nr XI/62/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie 

 

Ad 5.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok omówiła Skarbnik Gminy.  

W dyskusji głos zabrali: 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał o punkt dotyczący osuszenia warstwy pod 

podłogą w sali Domu Kultury tj. czy jest przygotowana ekspertyza, że to działanie 

może zlikwidować problemy, które są obecnie. Zastępca Wójta poinformował, że 

została przeprowadzona ekspertyza, która wskazuje, że jedną z przyczyn jest 

zawilgocenie warstwy podpodłogowej. Firma, która wykonała ekspertyzę zaleciła 

osuszenie podłogi poprzez nawiew ciepłego powietrza i ozonowanie. Przewodniczący 

Rady zapytał czy będzie to wymagało również jakiś przeróbek przy tej podłodze. 

Zastępca Wójta odpowiedział, że osuszanie według tej ekspertyzy będzie 

wystarczające, jednak pomimo tego prowadzone są rozmowy z inspektorem nadzoru, 

który prowadził nadzór nad całą inwestycją, aby poszukać też innych rozwiązań.  

 radna Magdalena Tkacz zapytała co było powodem zawilgocenia warstwy 

podpodłogowej. Zastępca Wójta odpowiedział, że trudno dać jednoznaczną 
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odpowiedź, ponieważ mogło być wiele przyczyn, bardziej szczegółowe informacje 

otrzymamy od inspektora nadzorującego tą inwestycję. Wójt poinformował, że 

podczas prowadzonego remontu podłoga w sali nie wchodziła w zakres prac. 

W momencie, kiedy Dom Kultury zaczął swoją działalność w nowej siedzibie, pojawił 

się w sali zapach stęchlizny, więc z tego powodu wykonano ekspertyzę i podjęto 

działania by problem rozwiązać. 

 radny Kamil Kuśmider nadmienił, że Wójt ubiegł jego pytanie dotyczące tego, czy 

podłoga wchodziła w zakres remontu. Dodał, że w takim przypadku podlegałaby 

gwarancji i można byłby wykonawcę pociągnąć do odpowiedzialności. Radny Janusz 

Gajda poinformował natomiast, że scena wchodziła w zakres remontu. Wójt 

i Zastępca Wójta i potwierdzili, że scena wchodziła w zakres remontu, w związku z 

tym zostały już podjęte kroki aby ten temat rozwiązać.  

Po dyskusji uchwała Nr XI/63/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie 

 

Ad 6.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pysznica 

omówiła Skarbnik Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XI/64/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 7.  

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku pożyczki długoterminowej na 

sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Kłyżów - etap I omówiła również Skarbnik Gminy. 

W dyskusji głos zabrali: 

 radny Kamil Kuśmider zapytał czy jest ryzyko pozbawienia gminy tej bonifikaty w 

postaci 50 % umorzenia pożyczki. Pani Skarbnik odpowiedziała, że program zakłada, 

że po osiągnięciu efektu ekologicznego powinna zostać umorzona pożyczka do 50%. 

Radny Zygmunt Cholewiński dodał, że ryzyko istnieje kiedy zostaną zmienione 

zasady udzielania pożyczki. Nadmienił, że będąc członkiem rady nadzorczej 

WFOŚiGW nie spotkał się, żeby nie było możliwości umorzania pożyczki. Wójt 

zaznaczył, że w programie zapisane jest, że po 5 latach po osiągnięciu efektu 

ekologicznego można się ubiegać o umorzenie do 50 % pożyczki. Pani Skarbnik 

poinformowała również, że pożyczka jest korzystnie oprocentowana.  

 radny Janusz Gajda zapytał, czy ten I etap kanalizacji będzie samodzielnie działał. 

Zastępca Wójta potwierdził taką możliwość. 

 radna Magdalena Tkacz zapytała, na ile etapów planowany jest podział budowy 

kanalizacji w Kłyżowie. Zastępca Wójta odpowiedział, że będzie to uzależnione od 

dokumentacji projektowej, która będzie ponownie opracowywana.  

Po dyskusji uchwała Nr XI/65/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych 

jednogłośnie. 

 

Ad 8.  
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Projekt w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji 

o kandydatach na ławników zgłoszonych na kadencję 2020-2023 przedstawił Przewodniczący 

Rady Gminy. 

Dyskusji nad projektem nie było. 

Uchwała Nr XI/66/2019 w wyniku głosowania została przyjęta przez radnych jednogłośnie. 

 

Ad 9.  

W wolnych wnioskach i zapytaniach: 

 Radny Jacek Dybka ponowił wniosek w sprawie uruchomienia bankomatu na terenie 

gminy. Zastępca Wójta poinformował, że ponownie przeprowadzono rozmowy w tej 

sprawie, najprawdopodobniej do końca października bankomat powinien zostać 

uruchomiony i zostanie on umiejscowiony w pobliżu obecnego oddziału banku. 

 Radny Zygmunt Cholewiński zapytał o plany podziału wolnych środków z roku 

ubiegłego i podjęcie decyzji czy będzie ona przeznaczona na pokrycie czy 

zmniejszenie deficytu, jeżeli się to nie stanie to zawnioskował aby przed 

przedłożeniem projektu budżetu podjąć taką dyskusję na komisjach, aby radni mogli 

złożyć stosowne wnioski. Uzasadnił swój wniosek tym, że w porównaniu do 

sąsiednich dużo mniejszych gmin, które realizują duże zadania z zakresu usług 

społecznych np. biblioteka plus, gmina powinna podejmować działania bardziej 

ambitne poprzez realizację nowych obiektów, które spełniałyby oczekiwania 

i wymogi XXI wieku. Ponieważ jego ocenie to co zostanie zrobione w samej Pysznicy 

nie spełnia oczekiwań mieszkańców i wyzwań XXI wieku. Zwrócił uwagę na 

odniesienia do projektu budżetu na 2020 rok, czy znajdą się tam zadania, które 

pojawiały się w kampanii wyborczej. Radny jako Przewodniczący Komisji Statutowej 

poruszył kwestię projektu statutu składając zapytanie kiedy pojawi się przedmiotowy 

projekt.  

Wójt odpowiedział, że wnioski radnego zostały przyjęte. Następnie zaprosił 

wszystkich na uroczystą mszę św. w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej, które 

zostanie odprawiona 1 września w kościele parafialnym w Kłyżowie o godz. 11:00. 

 Przewodniczący Rady potwierdził zasadność wniosku radnego Cholewińskiego 

odnośnie dyskusji na komisjach nad propozycjami do projektu budżetu. W kwestii 

projektu statutu poinformował, że po powrocie z urlopu Pani Sekretarz projekt zmian 

statutu powinien zostać przedłożony Komisji Statutowej aby mogła rozpocząć nad 

nim prace.  

.Ad 10.  

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XI sesji 

o godz. 17:40. 

Głosowania w trakcie sesji odbywały się jako głosowania jawne imienne, protokoły 

głosowania stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: Przewodniczący Rady Gminy: 

 

 Marta Gleich                                                                             Krzysztof Skrzypek 
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