
Protokół Nr XXIII/2012 

z XXIII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim 

odbytej w dniu 25 września 2012r. 
 

 
 
 Sesja rozpoczęła się o godzinie 1200 w sali filii Gminnego Ośrodka Kultury 
i Wypoczynku w Nawsiu. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert 
Pieczonka. 
Przywitał radnych i zaproszonych gości oraz stwierdził quorum, przy którym może 
obradować i podejmować Uchwały Rada Gminy. 
 W sesji uczestniczyło 14 radnych /lista obecności w załączeniu/ oraz zaproszeni goście 
wg załączonej do protokołu listy obecności.  
 
 Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka zaproponował, aby do porządku 
obrad włączyć projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi 
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany program sesji: 

1. Informacje Wójta Gminy z realizacji zadań oraz uchwał Rady Gminy. 
2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał: 

1) w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego, 
2) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 
3) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Nawsiu, 
4) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa 
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego, 
5) w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 
6) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole 
Skrzyńskie, 
7) w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 
4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 

4. Sprawy różne. 
5. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
6. Zamknięcie sesji. 

 
Porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Rady Gminy  został przyjęty 

jednogłośnie do realizacji (14 głosów „za”). 
 
 
Przystąpiono do realizacji programu: 
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Ad. 1 
Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań oraz uchwał Rady Gminy. 
 

Wójt Gminy Pan Czesław Leja zabierając głos, przedstawił informację z realizacji 
zadań w okresie międzysesyjnym mówiąc, iż: 
- trwają prace przy budowie Orlika, obydwa boiska zostały wypoziomowane i przygotowane, 
umocnienia zostały wykonane i przygotowywany jest obecnie drenaż, co 5 m będzie jeden 
dren, woda będzie odprowadzana w kierunku Gimnazjum do kanalizacji, 
- w związku ze zgłoszeniami o nieprawidłowościach w dożywianiu uczniów w szkołach były 
przeprowadzone rozmowy z przedstawicielką firmy „Mała gastronomia”, która wygrała na 
terenie gminy przetarg na dożywianie dzieci w szkołach. Firma jest zobowiązana do 
przygotowywania posiłków zgodnie ze specyfikacją wg jadłospisu na dany dzień, okazało się, 
że gmina została podzielona na północ i  południe, w danym dniu inne posiłki trafiają do 
szkół, naprzemiennie, jednego dnia Brzeziny, Berdechów i Wielopole mają określony posiłek 
a następnego dnia taki posiłek trafia do Glinika, Nawsia i Broniszowa, będą prowadzone 
dalsze rozmowy w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, w przypadku gdy posiłki nie będą 
spełniać określonych wymogów umowa może zostać rozwiązana, 
- będzie przygotowane kolejne pismo do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w sprawie 
budowy zbiorników przeciwpowodziowych, 
- jest przygotowywana dokumentacja na chodnik w Wielopolu Skrzyńskim, planowane jest 
do wykonania ok. 150m chodnika, 
- wjazd do remizy w Gliniku będzie wykonywany w październiku, 
- trwa sprawa windykacji zobowiązań  DROGBUDU w stosunku do gminy, sprawa jest 
w sądzie,  
- sprawy dotyczące stadionu i odśnieżania dróg zostaną omówione szczegółowo 
z przedstawicielami poszczególnych sołectw na spotkaniach w sołectwach, 
- na posiedzeniu Komisji Rozwoju będzie trzeba się zastanowić, jak energicznie iść 
w kierunku współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ zajmie to 
sporo czasu, już same przygotowania będą trwały kilka miesięcy. 
 
Podjęto dyskusję. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinach-Berdechowie Pani Krystyna Stusik 
zaznaczyła, że szkoły powinny dostawać jadłospis na dany dzień i posiłek powinien być z nim 
zgodny, okazuje się że jest inaczej. Szkoła otrzymuje posiłek, który jest niezgodny 
z posiadanym jadłospisem. 

Radna Pani Renata Góra mówi, aby nie selekcjonować posiłków w szkołach. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Broniszowie Pani Teresa Świniuch zauważyła, że 

posiłki przywożone są do szkoły zbyt wcześnie w termosach, żeby dzieci dostawały ciepły 
posiłek szkoła musi wszystko odgrzewać, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami dla szkoły. 

Wójt Gminy Pan Czesław Leja odpowiadając mówi, że tak ma być, od dnia 
dzisiejszego, że szkoła otrzyma jadłospis i taki posiłek jak w jadłospisie będzie w danym 
dniu. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka zapytał co z budynkiem przy 

Kościele w Wielopolu Skrzyńskim. 
 Wójt Gminy Pan Czesław Leja odpowiedział, iż odbyło spotkanie z firmą, która 

wygrała przetarg KK-BUD z Krosna, na którym ustalono, że w październiku będą ustawiać 
ogrodzenia, zmieniać dach a potem okna, równocześnie też trwają dalsze prace projektowe. 
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Radny i Sołtys wsi Brzeziny Pan Lucjan Janik mówi, że jest bardzo dużo zgłoszeń od 
rolników w sprawie zniszczeń przez zwierzynę leśną. Zwrócił się do Radnego Powiatu Pana 
Stanisława Parysia, aby ten problem poruszyć na sesji Rady Powiatu w Ropczycach. 

 
 Radny Pan Jan Bokota zapytał o chodnik, wodociąg i  kanalizację w Gliniku, 
zauważył też że na drodze koło Pana Rymuta w stronę Małej potrzebna jest koparka. 
 Wójt Gminy Pan Czesław Leja odpowiadając poinformował, iż budowa chodnika 
powinna być kontynuowana w przyszłym roku, realizacja zacznie się w Wielopolu 
Skrzyńskim i będzie kontynuowana do Glinika, kwestia wodociągu i kanalizacji będzie 
omawiana na spotkaniach w sołectwach. Koparka będzie w Gliniku do rowu przy boisku ale 
na wskazanej wcześniej drodze powinien to wykonać Wykonawca, który wygrał przetarg na 
ten odcinek.  
 
 Radny Pan Marek Mucha zapytał jak od lipca przyszłego roku będzie wyglądać 
sprawa odpadów komunalnych, co w tej kwestii robi się w tej chwili. Dalej mówi, żeby 
zwrócić uwagę w Nawsiu na rosnące wokół dróg krzewy i zakrzaczenia, jak też aby do 
Państwa Lasków ułożyć jumby, w celu utwardzenia drogi, aby można było podjechać 
szkolnym busem pod dom. 
 Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka zauważył, żeby nie układać starej 
kostki ale może zrobić chodnik z krawężnikami, na odcinku ok. 100m byłby to koszt ok. 14 
tys. zł.  
 Wójt Gminy Czesław Leja mówi, że podpisano już umowę z Panem Laską na dowóz 
chłopca do szkoły, gdyby był dalej dyspozycyjny to byłoby to najlepsze rozwiązanie, a na 
drogę można ułożyć starą kostkę lub poczekać jak będą pieniądze w przyszłości to inne 
rozwiązanie trwalsze, w tej kwestii trzeba się zastanowić i zdecydować jak lepiej. 
Jeśli chodzi o odpady komunalne to gmina w tej chwili podejmuje czynności, jakie w tym 
zakresie obecnie należy poczynić, będą podejmowane stosowne uchwały, aby zdążyć przed 
lipcem przyszłego roku. Szczegółowe informacje można uzyskać u pracownika urzędu 
zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi. 
 
Ad. 2 
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych. 
  

W punkcie Interpelacje radnych pierwszy zabrał głos Radny Pan Zbigniew Gąsior 
zwracając uwagę, aby z pomocą radcy prawnego podpierając się o stosowne przepisy 
wystosować pismo do rolników o wycinkę krzaków, zakrzewień i gałęzi drzew wokół drogi 
przy swoich posesjach.  

Dalej w tej sprawie wypowiedział się Radny Pan Andrzej Róg, zwracając uwagę, 
iż taka sytuacja ma miejsce m.in. w Broniszowie na moście oraz koło szkoły, rosną 
zadrzewienia stanowiące niebezpieczeństwo. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Broniszowie Pani Teresa Świniuch, również odniosła 
się to poruszanej sprawy mówiąc, że należy wyciąć te zadrzewienia, które przeszkadzają. 

W odpowiedzi Wójt Gminy Pan Czesław Leja mówi, żeby zgłaszać jak ktoś widzi 
takie sytuacje, zwłaszcza na łukach dróg, tam gdzie jest to niebezpieczne, takie zakrzaczenia 
będą eliminowane, zostanie również wystosowane pismo do mieszkańców w tej kwestii. 

 
Radny i Sołtys wsi Brzeziny Pan Lucjan Janik zauważył, że powrócił problem 

sprzedaży prosiąt w niedziele, iż należy uregulować kwestie handlu, aby odbywał się 
w poniedziałek rano a nie jak dotychczas w niedzielny wieczór. 
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Ad. 3 
Podjęcie uchwał: 
 

1) Projekt w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego przedstawił Przewodniczący Rady 
Gminy Pan Robert Pieczonka. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka poddał projekt pod głosowanie. 
Uchwała została podjęta przy: 
 14 głosach - „za”, 
   0 głosach - „przeciw”, 
   0 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 14 radnych. 

/Uchwała Nr XXIII/108/2012 w załączeniu/ 
 
Radni Gminy i zaproszeni goście minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego radnego Pana 
Wiesława Pyca z Nawsia. 

 
2) Uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych przedstawił 

pracownik Urzędu Gminy d/s dróg Pan Grzegorz Pająk. 
 

Podjęto dyskusję:  
 Radny Pan Andrzej Róg zauważył, iż te drogi, które są we władaniu gminy 
należy wyłączyć z pól mieszkańców, żeby się nie okazało że są dalej własnością 
prywatną  i mieszkańcy muszą płacić za nie podatek, jak też należy ustalić kategorie 
poszczególnych dróg. 

Pracownik Urzędu Pan Grzegorz Pająk poinformował, że zarządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Wodnej precyzuje 6 kategorii utrzymania dróg, jeśli chodzi 
o gminne drogi to wewnętrzną kwestią zarządcy jest ustalenie kategorii danej drogi, 
np. w formie zarządzenia. Dalej mówiąc zaznaczył, że gmina przyjmując te drogi na 
swoje zyskuje, a od dróg publicznych urząd jest zwolniony z podatku. 

Radny Pan Zbigniew Gąsior mówi, że drogi powinny być nazwane 
określonymi kategoriami, aby czytelnie było określone jaka to droga. 

Wójt Gminy Pan Czesław Leja mówi, że funkcjonuje ustawa  która rozróżnia 
jedną kategorie dróg, jest to droga gminna. Co dotyczy określenia kategorii to można 
to zrobić ale w formie Zarządzenia Wójta, wówczas można by określić np. trzy 
kategorie dróg: I do odśnieżania, II do remontów i III pozostałe drogi.   
Dalej mówiąc zauważył, iż przychylając się do tej uchwały zaoszczędzimy, ponieważ 
już w 2014 r. otrzymamy subwencje na te drogi, a takich dróg we władaniu jest na 
naszej gminie dużo i choć to dosyć pracochłonne to wypada je skomunalizować.  

Radny Pan Marek Mucha powiedział, że określenie nazw dróg było dosyć 
trudne, wspólnie z Panią sołtys Sołectwa Nawsia zajęło to sporo czasu bo tych dróg 
było dużo, głownie są to drogi na których widać ślady użytkowania, a główną  
motywacją była właśnie subwencja. 

W tej kwestii wypowiedziała się również Radna Pani Halina Poręba mówiąc, iż 
mimo że tych dróg jest bardzo dużo to jest za przyjęciem tej uchwały, bo głównie 
liczą się oszczędności dla całej gminy, jeśli można na tym zaoszczędzić to trzeba 
z tego skorzystać. Jak będzie możliwość to będą one utrzymywane, remontowane ale 
trzeba poczynić starania aby również inne drogi, w pozostałych miejscowościach 
przekształcić na drogi gminne. 

 
Rozpoczęto głosowanie. 
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Uchwała została podjęta przy: 
 11 głosach - „za”, 
   0 głosach - „przeciw”, 
   3 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 14 radnych. 

/Uchwała Nr XXIII/109/2012 w załączeniu/ 
 

3) Uchwałę w sprawie nadania imienia w Szkole Podstawowej w Nawsiu przedstawił 
Przewodniczący Rady Gminy Robert Pieczonka. 

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nawsiu Pani Krystyna Paryś poinformowała  

dlaczego na patrona szkoły wybrano Sybiraków. Zaznaczyła, iż zależy im na 
podtrzymywaniu tradycji narodowej, patriotyzmu i świadomości obywatelskiej. 
Szkoła otrzyma imię Sybiraków na pamiątkę mieszkańców Nawsia wywiezionych na 
Sybir. Co roku w szkole odbywają się uroczystości w związku z tymi wydarzeniami. 
Sybiracy to symbol zwycięstwa dla nas samych. 

 
 Podjęto głosowanie. Uchwała została podjęta przy: 

 14 głosach - „za”, 
   0 głosach - „przeciw”, 
   0 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 14 radnych. 

/Uchwała Nr XXIII/110/2012 w załączeniu/ 
 

4) Uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 
przedstawiła Sekretarz Gminy Pani Krystyna Wlezień. 
Uchwała została podjęta przy: 
 14 głosach - „za”, 
   0 głosach - „przeciw”, 
   0 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 14 radnych. 

/Uchwała Nr XXIII/111/2012 w załączeniu/ 
 

5) Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa 
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego przedstawiła Skarbnik Gminy Pani 
Janina Drygaś. 
Uchwała została podjęta przy: 
 14 głosach - „za”, 
   0 głosach - „przeciw”, 
   0 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 14 radnych. 

/Uchwała Nr XXIII/112/2012 w załączeniu/ 
 

6) Uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2012 rok przedstawiła 
Skarbnik Gminy Pani Janina Drygaś. 
Uchwała została podjęta przy: 
 14 głosach - „za”, 
   0 głosach - „przeciw”, 
   0 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 14 radnych. 

/Uchwała Nr XXIII/113/2012 w załączeniu/ 
 

7) Uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wielopole 
Skrzyńskie przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Janina Drygaś. 
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Uchwała została podjęta przy: 
 14 głosach - „za”, 
   0 głosach - „przeciw”, 
   0 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 14 radnych. 

/Uchwała Nr XXIII/114/2012 w załączeniu/ 
 

8) Uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających 
powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 
przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka. 
Uchwała została podjęta przy: 
 11 głosach - „za”, 
   0 głosach - „przeciw”, 
   3 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 14 radnych. 

/Uchwała Nr XXIII/115/2012 w załączeniu/ 
 

 
 Ad. 4 
Sprawy różne. 
 
 Na początku poruszono sprawę sprzedaży mieszkań przy szkole w Wielopolu 
Skrzyńskim. 
 Wójt Gminy Pan Czesław Leja poinformował, iż jeden z lokatorów, mający umowę na 
czas określony zwrócił się z wnioskiem o aneksowanie umowy, żeby była na czas 
nieokreślony. Odpowiedź w tej sprawie była negatywna. W obecnej chwili wchodzą 
w sprzedaż dwa mieszkania w drodze pierwokupu i jedno mieszkanie w drodze przetargu,  
jeśli chodzi o czwarte mieszkanie, trzeba zaczekać do czasu wygaśnięcia umowy wynajmu. 
 Radna Pani Renata Góra zapytała czy jest możliwość wycofania się ze sprzedaży tych 
mieszkań.  
 Radna Pani Halina Poręba odnosząc się w w/w kwestii zaznaczyła, że cena ustalona 
przez rzeczoznawcę jest za niska, inaczej było zakładane. 
 Radni zaproponowali aby wziąć nowego rzeczoznawcę i omówić kwestie sprzedaży 
mieszkań na innym spotkaniu. 
 Wójt Gminy Pan Czesław Leja mówi, iż biorąc nowego rzeczoznawcę, wiąże się to 
z czasem i kosztami, a wycena najprawdopodobniej będzie wyglądać podobnie jak teraz, nie 
ma potrzeby zlecać nowej wyceny. 
 Skarbnik Gminy Pani Janina Drygaś odnosząc się do poruszanej kwestii powiedziała, 
że sprawa sprzedaży mieszkań była już wcześniej omawiana, było to już przyjęte na sesji 
i omawiane na komisji, nie można dłużej czekać, w obecnej chwili trzeba sprzedać trzy 
mieszkania o których była mowa, a ze sprzedażą ostatniego zaczekać. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezinach-Berdechowie Pani Krystyna Stusik 
zapytała czy jest możliwość rozporządzania środkami, które szkoła wpłaciła na rachunek 
gminy za wynajem na oazę, zostałyby one przeznaczone na wymianę okien. 

Radny Pan Zbigniew Gąsior zauważył, że szkoła powinna rozporządzać tymi 
pieniędzmi. 
 Wójt Gminy Pan Czesław Leja odpowiedział, że trwają rozmowy w tej sprawie, 
w najbliższym czasie zapadnie rozstrzygnięcie. 
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Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka poinformował, iż 2 października 
jest rozprawa w sądzie w sprawie GS „Samopomoc Chłopska”. 

 
Radny Pan Marek Mucha zwrócił się z prośbą do dyrektorów szkół, aby sprawdzić czy 

wszystkie dzieci korzystają z dożywiania, bo zdarzają się sytuacje że dzieci nie chcą jeść 
posiłków, a ważne jest aby dzieci z tego korzystały. 

 
Dyrektor Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim Pan Stanisław Paryś zaproponował, 

aby uporządkować wynajem sali w gimnazjum dla zewnętrznych grup, czy nie spróbować 
odzyskać części środków, salę wynajmują między innymi klub karate, klub ćwiczący 
w kosza, ministranci itp. 

Radna Pani Renata Góra zauważyła, że po wprowadzeniu opłat nikt nie będzie z tego 
korzystał. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka również zauważył, że może się 
zmienić po wprowadzeniu opłat, będzie brakowało chętnych do korzystania z sali,  lepiej żeby 
pozostało jak do tej pory. 

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gliniku Pan Henryk Olech poinformował, iż na 

drodze koło Pana Kuliga, (na Łysą Górę, tam gdzie jest urwisko) jest duża dziura, była 
zasypywana ale uwozi się dalej w spód, należy sprawdzić stan tej drogi. 

Sołtys sołectwa Wielopole Skrzyńskie Pan Janusz Misiora zabierając głos zwrócił 
uwagę aby na przyszły rok w budżecie zapisać budowę chodnika na cmentarz, należy 
uregulować stan prawny działki pod Św. Janem w Wielopolu. Dalej mówiąc zapytał czy coś 
wiadomo w sprawie wody Wielopole –Sośnice, żeby mieszkańcy nie zostali bez wody, co 
dotyczy chodnika koło Pana Laski to można by ściągnąć trochę kostki chodnikowej 
z Ropczyc, kwestia kostki na rynku wielopolskim - woda z fontanny wypłukuje kostkę, 
w wyniku czego jest ona rozbierana. 

Radny i sołtys sołectwa Brzeziny Pan Lucjan Janik mówi, iż sprawa wody dotyczy 
indywidualnie mieszkańców, że każdy powinien dbać o wodę we własnym zakresie. 

Wójt Gminy Pan Czesław Leja w odpowiedzi powiedział, iż zadaniem gminy jest 
zaopatrzenie mieszkańców w wodę i w tej sprawie są i będą prowadzone spotkania, ponieważ 
nie każdy może sam we własnym zakresie zaopatrzyć się w wodę, sprawa pozyskania płytek 
z Ropczyc i stan drogi koło Pana Kuliga zostanie rozpoznana. 

 
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Jan Świstak odniósł się do sprawy 

zwierzyny leśnej, mówiąc iż ta sprawa dotyczy całej Polski, trzeba by podjąć jakieś działania 
w tej kwestii aby ograniczyć zniszczenia. Poparł też wniosek sprzedaży prosiąt 
w poniedziałek. Zaproponował, żeby handel prosiętami odbywał się tak jak dawniej 
w poniedziałek o godzinie 5.00 rano. 

Wójt Gminy Pan Czesław Leja zauważył, iż rolnicy, którym zwierzyna leśna 
spowodowała szkodę w uprawach, muszą jak najszybciej zgłaszać takie sytuacje do Starostwa 
– Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, jeśli chodzi o handel prosiętami to poczynione zostaną 
starania o uregulowanie tej sytuacji. 

 
Ad. 5 
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka zapytał radnych, czy wnoszą 
uwagi do protokołu z XXI i XXII Sesji Rady Gminy. 
Radni nie wnieśli uwag do protokołu. 
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Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. 
Protokół został przyjęty. 
 
Ad. 6 
Zamknięcie sesji. 
 
 Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka podziękował radnym 
i zaproszonym gościom za udział w sesji. 
Następnie dokonał zamknięcia XXIII Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. Sesja 
trwała do godziny 16.30. 
 
 

Protokołowała:                                            Przewodniczący Rady Gminy: 
 
   D. Szostak                                                          Robert Pieczonka 


