
Protokół nr 9/11 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 29 czerwca 2011 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku  

 

W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik do oryginału protokołu). 

Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli: 

1. Wójt Gminy – Pan Marian Kuś, 
2. Skarbnik Gminy – Pani Mirosława Witczak. 
3. Kierownik Referatu Oświatowo-Gospodarczego – Pan Mirosław Madejski, 
1. Sołtysi – 25 osób 

(zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu). 
 

Przebieg sesji: 
Obrady IX sesji Rady Gminy w Przyłęku prowadził Pan Wojciech Szmajda, Przewodniczący 

Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał radnych, Pana Wójta, zaproszonych 

gości oraz sołtysów. Następnie na podstawie listy obecności poinformował, że w obradach 

uczestniczy 15 radnych, co stanowiło kworum wymagane do podejmowania prawomocnych 

uchwał, zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym (DzU nr 142 poz. 1591 z 2001 r.  

z późn. zm.). Następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski  

do przedłożonego radnym porządku obrad. Radni nie mieli uwag ani zapytań. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie jawne. W wyniku przeprowadzonego głosowania 

stwierdził, że porządek obrad IX sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie i przedstawia 

się następująco: 

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej, tj. VIII, sesji 

4. Wnioski i opinie Komisji Rady 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk  

– projekt nr 1 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Wójtowi Gminy – projekt 

nr 2 



7. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego  

z przeznaczeniem na współfinansowanie: „Festiwal Chleba – XIII Dożynki Powiatowe  

– Zwoleń 2011” – projekt nr 5 

8. Podjęcie uchwał budżetowych w sprawie: 

a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2011–2016 – projekt  

nr 3 

b) wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011 – projekt nr 4  

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 331/XXXXVII/09 Rady 

Gminy z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Przyłęk na lata 2010–2014 – projekt nr 6 

10. Zapytania i interpelacje 

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

12. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 3. 

Rada Gminy (w głosowaniu jawnym) przyjęła protokół z VIII sesji (14 osób 

głosowało za, 1 osoba wstrzymała się). 

 

Ad. 4. 

 Elżbieta Madejska zapoznała radnych z opinią zawartą w protokole  

nr 7/2011 z posiedzenia komisji odbytego 24 czerwca 2011 roku. Ewa Molenda, 

przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Oświatowej, przedstawiła zebranym wnioski i opinie 

zgodnie z protokołem nr 7/2011 z dnia 21 czerwca 2011 roku. Teresa Woźniak jako 

przewodnicząca odczytała wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 20 czerwca 

2011 roku na podstawie protokołu nr 7/11.  

Ad. 5. 

 Pan Mirosław Madejski przekazał radnym, iż wnioskodawcą projektu uchwały nr 1 

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk jest Wójt, który 

obligatoryjnie ma obowiązek przedłożenia go do zaopiniowania związkom zawodowym 

działającym na terenie Gminy. Wymieniony projekt uchwały do opiniowania został przesłany 

do Oddziału Powiatowego ZNP w Zwoleniu, aczkolwiek opinia ta nie jest wiążąca  



dla wnioskodawcy. Związek Nauczycielstwa Polskiego zaproponował wzrost dodatku  

za wychowawstwo: dla wychowawcy oddziału przedszkolnego – 5 zł od ucznia (propozycja 

wnioskodawcy – 4 zł od ucznia), wychowawcy klas I–VI szkoły podstawowej – 6 zł  

od ucznia (propozycja wnioskodawcy – 4 zł od ucznia) oraz dla wychowawcy w gimnazjum  

– 7 zł od ucznia (propozycja wnioskodawcy – 4 zł od ucznia) i wzrost dodatku 

motywacyjnego dla nauczycieli, w tym wicedyrektorów – od 150 zł do 400 zł (propozycja 

wnioskodawcy – od 75 zł do 250 zł). Przedstawił również propozycję zmniejszenia dodatku 

motywacyjnego dla dyrektorów szkół – od 400 zł do 600 zł (propozycja wnioskodawcy  

– od 450 zł do 650 zł). 

Obecnie stawki za wychowawstwo jest zróżnicowane w zależności od liczby osób  

w oddziale: w szkołach podstawowych i przedszkolach do 16 uczniów wynosiła – 45 zł, 

powyżej 16 uczniów do 25 – wynosi 60 zł i powyżej 25 uczniów – 75 zł, w gimnazjach  

do 20 uczniów – 50 zł, powyżej 21 uczniów do 25 uczniów – 70 zł i powyżej 25 uczniów  

80 zł. Przy propozycji wnioskodawcy dodatku za wychowawstwo 4 zł od ucznia w nowym 

regulaminie jedni nauczyciele stracą (tam, gdzie będzie mniej uczniów), inni zyskają (jeśli 

będzie więcej uczniów). Dodał, że Gminy nie stać na wypłatę dodatku motywacyjnego  

w wysokości proponowanej przez związek, a propozycja obniżenia dodatku motywacyjnego 

dla dyrektorów może być pomyłkowa, bo po raz pierwszy spotykamy się z tym, żeby związki 

zawodowe chciały mniej, niż im się oferuje. W projekcie uchwały nr 1 został wprowadzony 

dodatek za trudne warunki pracy w wysokości 20% stawki godzinowej (takiej samej jak przy 

nauczaniu dziecka z upośledzeniem w stopniu głębokim) dla nauczycieli prowadzących 

zajęcia w klasach łączonych. Zmniejszono pensum dla dyrektorów z 5 godz. do 3 godz. 

tygodniowo. Komisje: Rewizyjna, Budżetowa i Gospodarczo-Oświatowa negatywnie 

opiniowały propozycje zmian do regulaminu przedstawione przez Związek Nauczycielstwa 

Polskiego. Wójt uzupełnił wypowiedź i dodał, że propozycja obniżenia dodatku 

motywacyjnego spowodowała natychmiastową reakcję dyrektorów, którzy wypisali się ze 

ZNP (nie będą płacić składek, a przy tym Gmina będzie odprowadzać mniej na utrzymanie 

Zarządu Powiatu ZNP). W związku z tym, iż Radni nie zadawali pytań i nie zgłaszali 

wniosków, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt nr 1. W wyniku 

przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę  

nr 59/IX/11 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Przyłęk. 

 



Ad. 6. 

 Wójt Gminy przekazał, że projekt nr 2 dotyczy wypłaty nagrody jubileuszowej  

dla Wójta Gminy. Na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych przysługuje 

pracownikowi obligatoryjnie nagroda jubileuszowa po przepracowaniu 20, 25, 30, 35, 40 i 45 

lat pracy. Rada Gminy jest pracodawcą w stosunku do Wójta i ustala wynagrodzenie, a takim 

jest również nagroda jubileuszowa. Są różne interpretacje prawne (wyroki Sądu 

Administracyjnego wzajemnie się wykluczają w sprawie sporządzania czy też nie uchwały  

w tej sprawie). Zdecydowaliśmy się jednak przedłożyć projekt takiej uchwały, na podstawie 

której będzie można sporządzić listę wypłaty. Przewodniczący obrad zapytał, czy są pytania 

w tej sprawie. Radni nie zgłaszali pytań, w związku z czym przeprowadził procedurę jawnego 

głosowania, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 60/IX/11  

w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej Wójtowi Gminy. 

 

Ad. 7. 

 Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr 3. Po złożeniu dodatkowych informacji 

przez Wójta w sprawie ponoszonych kosztów uczestnictwa Gminy, Wojciech Szmajda 

przeprowadził procedurę jawnego głosowania (radni nie zadawali pytań), w wyniku której 

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 61/IX/11 w sprawie: udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie „Festiwal 

Chleba – XIII Dożynki Powiatowe – Zwoleń 2011”. 

 

Ad. 8. 

 Skarbnik Gminy omówiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Przyłęk na lata 2011–2016, zawarte w projekcie nr 4, a związane z wprowadzanymi zmianami 

w uchwale budżetowej na rok 2011 – projekt nr 5. Zwiększono dochody budżetu Gminy  

o 14 000 zł i ustalono dochody w łącznej kwocie 17 937 228,53 zł, z tego: a) bieżące  

w kwocie 16 103 555,53 zł, b) majątkowe w wysokości 1 833 673 zł. Zwiększono wydatki 

budżetu Gminy o 39 000 zł i ustalono wydatki w łącznej kwocie 18 997 610,65 zł, z tego:  

a) bieżące w kwocie 15 425 151,65 zł, b) majątkowe w wysokości 3 572 459 zł. Ustalono 

kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 3 522 615 zł. W wyniku wprowadzonych 

zmian zwiększono deficyt budżetu Gminy o 25 000 zł i ustalono łączną kwotę deficytu  

na 1 060 382,12 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu  

w wysokości 501 902 zł, pożyczki zaciąganej z WFOŚiGW na kwotę 310 tys. zł i innych 

źródeł, tj. wolne środki w wysokości 248 480,12 zł. Zwiększono przychody budżetu Gminy  



o 25 000 zł. Ustalono przychody po zmianach w wysokości 1 605 182,12 zł z tytułów: 

kredytów w kwocie 1 046 702 zł, pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w kwocie 310 000 zł  

i inne źródła (wolne środki) 248 480,12 zł. Ustalono rozchody w kwocie 544 800 zł  

z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów – 508 400 zł, b) spłaty otrzymanych 

pożyczek w kwocie 36 400 zł. Radni nie zadawali pytań. 

Prowadzący obrady poddał kolejno pod głosowanie jawne projekty uchwał, w wyniku 

których Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie przyjęła uchwały: nr 62/IX/11 w sprawie 

wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata  

2011–2016 i nr 63/IX/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok  

2011. 

Przerwa 15 minutowa w obradach. 

 

Ad. 9. 

 Wójt Gminy omówił projekt uchwały nr 6, w którym dokonuje się zmiany załącznika 

do uchwały nr 331/XXXXVII/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. celem uproszczenia procedury 

naliczenia związanego z ustaleniem, w formie zarządzenia, miesięcznych stawek bazowych 

za 1m² powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy  

z uwzględnieniem czynników obniżających ich wartość, a w szczególności stan techniczny, 

położenie budynku i jego wyposażenie w urządzenia techniczne i instalacyjne. Radni  

nie mieli uwag. 

 W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy w głosowaniu jawnym 

przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 64/IX/11 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały  

nr 331/XXXXVII/09 Rady Gminy z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przyłęk na lata 2010–2014. 

 

Ad. 10. – 11. 

 Prowadzący obrady poinformował, że do Wójta Gminy i Rady Gminy wpłynął List 

intencjonalny z dnia 15 czerwca 2011 r. od Pana Józefa Lachtary z Ostrowca 

Świętokrzyskiego, o odczytanie którego poprosił Elżbietę Madejską. Nadawca prosił Radę 

Gminy o podjęcie uchwały do wniesienia trwałego pomnika – obelisku z wyrytymi 

nazwiskami osób poległych, pomordowanych i zakatowanych w obozach mieszkańców 



Gminy. Przewodniczący Rady Gminy skierował sprawę do rozpatrzenia na posiedzeniach 

komisji stałych.  

 Wójt Gminy w związku z opróżnieniem lokalu (jedno pomieszczenie nieposiadające 

łazienki) w Łagowie przez lekarza weterynarii prosił Radę o upoważnienie go do sprzedaży 

lokalu, ponieważ nie jest on potrzebny Gminie. Wyjaśnił Radzie, że pierwszym krokiem 

procedury sprzedaży będzie wykonanie wyceny, na którą należy zabezpieczyć środki  

w budżecie. Następnie ogłoszenie o posiadaniu lokalu do sprzedaży w „Echu Dnia”, w BIP-ie 

na stronie internetowej Urzędu Gminy i przeprowadzenie przetargu (zgłaszają się chętni 

mieszkańcy „Agronomówki” do wykupienia tego lokalu). Radni nie zgłaszali uwag.  

Po przeprowadzonym jawnym głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie upoważniła Wójta  

i wyraziła zgodę na rozpoczęcie procedury sprzedaży lokalu w „Agronomówce” w Łagowie, 

zanim zostanie podjęta stosowna uchwała w tej sprawie. Prosił zainteresowanych 

utworzeniem Stowarzyszenia o nazwie „Klub Sportowy”, aby zostali po sesji i wyłonili organ 

założycielski składający się z 15 osób oraz zarząd. Dodał, że wymienione organa potrzebne są 

do rejestracji stowarzyszenia w powiecie. Następnie Dariusz Dusiński przekazał  

o prowadzonych zajęciach sportowych, w których uczestniczy 2 razy w tygodniu trener  

i rozegrano 3 sparingi. Stwierdził, że pocieszające jest zaangażowanie młodzieży (rozegrano 

nawet nieformalne zawody) mimo dużej rotacji. Prosił o pomoc w rozpoczęciu działalności 

takiego klubu. Przewodniczący Rady podzielił pogląd przedmówcy stwierdził, że należy 

wspierać taką działalność. 

Wójt przekazał o: 

- zakończeniu łatania dziur na drogach asfaltowych 

- planowanym ogłoszeniu przetargu w lipcu na „Przebudowę drogi gminnej w Rudzie”  

 sfinansowanej z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 

w wysokości 58 tys. zł przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego 

- wejściu wykonawców na drogę Zamość Nowy – Mszadla Dolna. Inwestycja ta winna być 

zakończona w sierpniu 2011 r. Dopiero po osuszeniu drogi w Lucimi na „Powiślu” (obecnie 

podczas opadów w niecce stoi woda) będzie wożony kamień i kładziona masa asfaltowa. 

- terminie wyjazdu (30 czerwca) do Warszawy ze Skarbnikiem Gminy w celu podpisania 

aneksu do umowy na boisko, podpisania umowy z Wojewódzkim Urzędem Mazowieckim  

w Warszawie na dofinansowanie drogi  w Rudzie i umowy na drogi powodziowe do Urzędu 

Wojewódzkiego. 



- wprowadzeniu środków w wysokości 25 tys. zł na dożynki gminne. Gmina będzie ubiegać 

się po uroczystości dożynkowej o częściowy zwrot środków w ramach złożonego wniosku  

z odnowy wsi (małe projekty). 

- wpływie pisma od Firmy Europartner w sprawie promocji Gminy. Za kwotę 6 400 zł oraz 

23%VAT-u otrzymalibyśmy statuetkę i dokument stwierdzający, że Gmina jest liderem  

w agroturystyce, bezpieczeństwie, edukacji, ekologii itd. Zdaniem Wójta za kwotę około  

8 tys. zł lepiej byłoby zakupić np. 2 tablice interaktywne niż statuetkę. Prosił radnych  

o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Po przeprowadzonej dyskusji prowadzący obrady poddał 

pod głosowanie jawne wniosek. Rada Gminy (jednogłośnie) nie wyraziła zgody na 

przeznaczenie środków finansowych na promocję Gminy oferowaną przez wymienioną firmę. 

- wykonaniu 16 szt. tablic ogłoszeniowych dla sołectw. Prosił o odebranie tych tablic  

za pokwitowaniem po sesji, tj. 12 tablic, na które zgłosili zapotrzebowanie sołtysi 15 marca 

2011 r., 4 tablice są do wzięcia dla potrzebujących. 

 Zenon Marsula, korzystając z obecności Mirosława Madejskiego, członka Zarządu 

Powiatu Zwoleńskiego, ponowił prośbę o pogłębienie rowu po drugiej stronie przetwórni 

owoców i warzyw w Pająkowie (stoi woda) przez Starostwo Powiatu Zwoleńskiego oraz 

prosił o dokończenie chodnika około 30 m.b. do jednego gospodarstwa. Wójt przekazał,  

że współfinansowanie przez Gminę na pewno przyczyni się do wykonania tego chodnika. 

Mirosław Madejski przekazał, że kondycja finansowa powiatu nie wygląda dobrze. Nie może 

się on zadłużać zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych i podzielił pogląd Wójta. 

Poinformował zebranych, że Zarząd Powiatu Zwoleńskiego przyjął strategię, którą warto 

rozważyć w nowym budżecie Gminy na 2012 r. Jeśli Wójt Gminy dołoży własne środki  

w ramach współfinansowania, wtedy powiat musi znaleźć środki w budżecie i wówczas 

inwestycje są realizowane, w przeciwnym razie nie robi się nic. Przekazał, że planowane 

inwestycje będą robione na terenie Gminy Przyłęk, mimo że (tak się złożyło) przetargi  

na wszystkie drogi wygrała jedna firma i opóźnień wynikających z oczekiwaniem na podpis 

dokumentów przez ministra (prawie 2 tygodnie). Dysponujemy informacją, iż można 

przystąpić do działań. Przekazał, że będą utrudnienia dla mieszkańców Krzywdy, Andrzejowa 

i Lucimi, ponieważ szybkie wykonanie inwestycji wiąże się z blokadą dróg przez 2–3 dni 

tam, gdzie istnieje możliwość objazdu. Przekazał, że do 31 sierpnia 2011 r. przewiduje się 

wykonanie drogi powiatowej Lipiny – Lucimia. Przedłuża się termin wykonania drogi  

w Borowcu, ponieważ znajduje się ona w rezerwacie i muszą być poczynione dodatkowe 

prace, tj. przepusty, 4 „leżących policjantów”. Należy także rozwiązać problem z bobrami 

poprzez ogrodzenie siatką stalową. Jest problem z mostem, który jest z boku drogi i się go nie 



przesunie, więc należy przystosować drogę do mostu. Beata Kędzierska pytała  

o harmonogram prac z terminami wykonania zadań inwestycyjnych oraz o możliwość zbiórki 

samochodem od mieszkańców sprzętu wielkogabarytowego: pralek, telewizorów, lodówek 

itd. raz w roku. Mirosław Madejski wyjaśnił, iż harmonogram jest zbędny z uwagi na to, iż są 

wpisane uwarunkowania w postępowaniu przetargowym przeprowadzanym dla każdej 

inwestycji. Dodał, że na dzień dzisiejszy nie jest podpisana umowa na drogę w Załazach. 

Koszt tego zadania nie przekracza 14 tys. euro, więc nie będzie przeprowadzana procedura 

przetargowa. Wykonanie zostanie zlecone firmie, która wygrała przetargi na drogi z terenu 

Gminy. Wójt przekazał, żeby mieszkańcy zgłaszali posiadanie takiego sprzętu 

elektronicznego odpowiedniej firmie, która odbierze nieodpłatnie i wystawi stosowne 

zaświadczenie. Adres i telefon firmy otrzymają radni i sołtysi od pracownika 

Urzędu Gminy Pana Leszka Rutkowskiego.  

Poinformował, że od 1 stycznia 2012 r. mieszkańcy będą ponosić obligatoryjnie 

koszty odbioru stałych odpadów (śmieci). Po uprzednim podpisaniu umowy z Wójtem przez 

każde gospodarstwo. Podmioty gospodarcze zaś muszą mieć podpisane umowy na wywóz 

śmieci bezpośrednio z firmą. Rada Gminy ustaliła górne stawki opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

Zasady i wysokość opłaty za śmieci (po kosztach własnych), ustalona zostanie przez 

Radę Gminy, która podejmie stosowna uchwałę – w roku bieżącym koszt wywozu śmieci 

stanowić będzie kwotę około 250 tys. zł. Dodał, że również od 1 stycznia 2012 r. mieszkańcy 

muszą płacić podatek od nieruchomości, ponieważ RIO nie przyjmie zwolnienia w tym 

zakresie. 

Prosił zebranych o wytypowanie miejscowości do konkursu „Najestetyczniejsza 

miejscowość w powiecie” przeprowadzanego w ramach corocznych dożynek powiatowych  

i zgłoszenie do połowy lipca. Miejscowość, która wygrała taki konkurs, może ponownie brać 

udział po upływie czterech lat. 

Odpowiadający Mirosław Madejski na zgłoszony problem przez Dariusza 

Dusińskiego stwierdził, że problem ruchu przeładowanych ciężarówek po naszych drogach 

został zauważony. Udowodnienie kierowcy przewożenia zbyt dużych ładunków polegać musi 

na zważeniu towaru. Podjęto działania i powiat w poprzedniej kadencji zakupił wagę  

do ważenia. Jest problem z certyfikacją miejsca do ważenia, ponieważ nie do końca spełnia 

normy (założono przy drodze krajowej). Obecnie są prowadzone rozmowy z Inspekcją 

Transportu Samochodowego, która dokona kontroli w tym zakresie. Andrzej Włudarczyk 



pytał o możliwość ubiegania się o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków  

dla kilku gospodarstw domowych przez Gminę. Odpowiedzi udzielił Wójt stwierdzając,  

że Gmina musi być właścicielem gruntów, żeby mogła ubiegać się o dofinansowanie. Wiąże 

się to z kosztami podziału działek i zawarciem umów na ich wydzierżawienie Gminie. 

 

Ad. 12. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku 

– Wojciech Szmajda dziękując wszystkim za przybycie – zamknął obrady IX sesji  

VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 14.35. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 


