
PROTOKÓŁ Nr VII/19

z sesji Rady Gminy Łubnice

odbytej dnia 30 kwietnia 2019 roku

 

W sesji udział wzięło 14 radnych, 1 nieobecny usprawiedliwiony.  

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:

 

1.     Anna Grajko – Wójt Gminy

2.     Leszek Ziółek – Sekretarz Gminy

3.     Sołtysi

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2.      Podjęcie uchwał  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

3.      Podjęcie uchwały  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds.

          inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

          podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice oraz określenia

          granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września

          2019 roku.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/168/17 Rady

          Gminy Łubnice z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia

          tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,

          wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli



          niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –

          Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku

          pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym

          obowiązkowym wymiarze godzin nauczycieli zatrudnionych

          w placówkach oświatowych Gminy Łubnice

6.      Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Łubnice.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Łubnice.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/68/08 Rady Gminy

          Łubnice z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia statutów

          sołectw.

9.      Interpelacje i wnioski radnych.

10.    Odpowiedzi na interpelacje.

11.    Wolne wnioski i informacje.

 

 

 

 

Ad. 1

 

P. Przew. – otwieram VII sesję i witam wszystkich przybyłych. Na podstawie listy obecności 
stwierdzam, że Rada Gminy jest władna do podejmowania uchwał. 

Przedstawienie porządku obrad, j/w.  Czy ktoś z Państwa chce wnieść jakieś zmiany do porządku 
obrad? Nie widzę. Wobec tego kto z Pań i Panów jest za przyjęciem takiego porządku?

Porządek przyjęto jednogłośnie.

 

P. Przew. – ponieważ mamy dzisiaj na sesji Panią Jolantę Wójtowicz Radną Powiatową pozwolę 
sobie udzielić jej w pierwszej kolejności głosu.



P. Wójtowicz – bardzo dziękuję. Jeżeli pozwolicie to przedstawię krotką informację dotyczącą 
pracy Powiatu. Zacznę od tego jaką ja pełnię funkcję żebyście Państwo wiedzieli z jakimi sprawami
się do mnie zwracać. Jestem przewodniczącą Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki 
Prorodzinnej. Również pracuję w Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji Powiatu, gdzie 
pełnię funkcję wiceprzewodniczącej. Jestem również wiceprzewodniczącą komisji rewizyjnej. Jeśli 
chodzi o ogólną sytuacje powiatu to trudno tutaj nie wspomnieć, że Powiat Staszowski ma bardzo 
duże zadłużenie. Z chwilą przejęcia było to około 24 miliony. Przewidywana spłata zadłużenia to 
2027 rok. Skupię się tylko na takich rzeczach, które dotyczą bezpośrednio naszej gminy. Rada 
Powiatu przeznaczyła na bezpieczeństwo czyli dofinansowanie straży pożarnych 48 tysięcy. 
Powołała także biura pomocy prawnej, w Urzędzie Gminy Łubnice te porady są w każdy wtorek od
godziny 8-mej do godziny 12-tej. Zwiększył powiat wydatki w związku z rewitalizacja 
miejscowości Łubnice dotyczy to budowy chodników i przebudowy drogi Łubnice – Słupiec. Rada 
Powiatu podjęła uchwałę dotyczącą dyżuru aptek. Żadna apteka z Połańca nie przystąpiła do 
dyżurów całodobowych  i będziemy musieli korzystać z tych oddalonych znacznie od nas. Podjęto 
również uchwałę dotyczącą opłat za usuwanie pojazdów z drogi. Sprawa następna to „Bezpieczny 
na piątkę plus” składaliśmy 4 wnioski nie otrzymaliśmy środków na żaden ale po interwencji 
Wojewody dostaliśmy na 2 projekty. Jeden projekt realizowany przez powiat  a drugi przez gminę.

Składaliśmy 2 wnioski na drogi tj droga w Budziskach i droga Rytwiany Łubnice. W miesiącu 
kwietniu był przegląd pozimowy dróg. Jeśli maja Państwo jakieś zastrzeżenia co do stanu dróg to 
bardzo proszę zgłaszać na bieżąco. Do tej pory wpłynęło tylko jedno zgłoszenie dotyczące drzew 
nad droga Łubnice-Czarzyzna. Następną sprawa jest brak połączeń na trasie Łubnice-Staszów. 
Oczywiście złożyłam odpowiednią interpelację do Rady Powiatu w Staszowie. Powiat Staszowski 
ze względu na liczbę mieszkańców nie ma obowiązku organizacji transportu zbiorowego. U nas 
organizacja takiego transportu publicznego skupia się na zaakceptowaniu tras składanych przez 
przewoźników. Po przeanalizowaniu okazało się, że kursów wyjeżdżających z Łubnic do Staszowa 
i Połańca jest 21 dziennie natomiast powracających 20. Poważniejszym problemem jest 
komunikacja ze Słupca czy z Gac ale temu wszystkiemu trzeba się będzie jeszcze przyjrzeć. 
Natomiast jeśli istnieje zapotrzebowanie na dodatkowe kursy to bardzo proszę o przedstawienie 
takiego zapotrzebowania w formie wykazu. Mieliśmy wyjazdowa komisje do szpitala i mogę 
powiedzieć, że naszemu szpitalowi nie grozi jakieś poważniejsze obcinanie ryczałtów. Natomiast 
szpital ma zadłużenie około 20 milionów jeśli nie będzie go spłacał to przechodzi na Powiat. Są 
realizowane inwestycje. Szczególnie chodzi o oddział ratunkowy, szacuje się, że od 1 czerwca już 
ruszy ten oddział.

Następnie Pani Radna poinformowała o ilości personelu medycznego o kolejkach do lekarzy o 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie , o placówkach wychowawczych i rodzinach zastępczych, 
o bezpieczeństwie w powiecie.

 23 kwietnia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wiejskiej ogłosił nabór 
wniosków od Ochotniczych Staży Pożarnych. Jeśli chodzi o kanalizację to musimy mieć listę 
beneficjentów czyli listę osób, tych którzy zechcą się do tej kanalizacji podłączyć. Żebyśmy 
zobaczyli ile osób będzie ubiegało o przyłączenie i wtedy będzie można pomyśleć jak to wszystko 
będzie można finalizować jeśli chodzi o jakieś dofinansowanie. Chociaż jest to sprawa trudna bo 
nie spełniamy warunków, mamy zbyt mało mieszkańców, będziemy czynić z Panią Wójt jakieś inne
przymiarki do pozyskania ale to jest jeszcze w zbyt wstępnej fazie żebyśmy o tym mówili.

P. Golba – chodzi mi o wycinanie drzew i gałęzi na drogach powiatowych, żeby nie ujmować tylko 
jednej wsi tylko na wszystkich miejscowościach bo wszędzie są takie drzewa i gałęzie, które 
zagrażają bezpieczeństwu. Jeszcze jedna spraw żeby zająć się tym połączeniem komunikacyjnym z 
miejscowości Gace i Słupiec, bo z tego co wiem z naszych miejscowości jest sporo uczniów, którzy
dojeżdżają do Staszowa.



P. Wójtowicz – jeśli chodzi o drzewa to ja dostałam zgłoszenie tylko z jednej wsi jak są takie 
drzewa to bardzo proszę o taki wykaz. Jeśli chodzi o połączenia to do tej pory wpłynęło zgłoszenie 
tylko z Łubnic natomiast nie wpłynęło nic z Gac i ze Słupca. Jeżeli Państwo napiszą to ja będę się 
tą sprawą oczywiście zajmować.

P. Soja – droga Łubnice- Słupiec jak się skręci w stronę Słupca w Gacach jest zaniżenie dosyć 
spore. Teraz robili ale tylko pęknięcie a zaniżenie zostało.

P. Przew. – jest jeszcze takie zaniżenie między Orzelcem a Zofiówką.

P. Wójtowicz – tak, jak Państwu powiedziałam był ten objazd dróg ale protokół nie został jeszcze 
sporządzony wobec czego ja dopilnuję żeby to się znalazło w tym protokole pokontrolnym.

P. Paruch – rowy przy drodze powiatowej w Grabowej.

P. Wójtowicz – bardzo proszę i pisemne zgłoszenie bo ja żeby się czymś zajmować musze mieć od 
was zgłoszenie.

P. Komasara – drzewa na Zofiówce na zakręcie jak jest listwica.

P. Wójtowicz – bardzo proszę to ująć na tym wykazie.

P. Wójt – może te wszystkie zgłoszenia co Państwo tutaj robicie zgłoście w czasie przerwy do Pani 
Dudek a my prześlemy do Pani Radnej i do Zarządu Dróg Powiatowych.

P. Motyl – chodzi mi o tę drogę od górki do drogi powiatowej przez las. Kawałek tej drogi jest w 
gruntach prywatnych i teraz jak lasy sobie zażyczyły odpłatności od każdego mieszkańca to Pani w 
której działce jest zrobiony kawałek drogi gminnej kazała sobie ją zabrać bo ona nie będzie płacić a
wszyscy będą jeździć. Ta droga jest potrzeba i pasowałoby jakoś ta sprawę rozwiązać.

P. Wójtowicz – to trzeba by chyba rozmawiać z lasami. Przeprowadzić negocjacje, bo my lasom 
jako gmina obniżamy podatki, naprawiamy drogi  którymi wywożą drewno w związku z tym 
możecie wnioskować żeby jednak lasy użyczyły nieodpłatnie mieszkańcom tych przejazdów.

P. Bolon – ja bym chciała przypomnieć o lustrze bo pismo to oni już mają.

P. Sekuła – chodzi mi oświetlenie drogi Wilkowa – Podlesie. Dysponujemy środkami z funduszu 
sołeckiego ale to jest za mało bo tam trzeba 10 słupów czy jest możliwość pozyskania środków na 
ten cel z powiatu.

P. Wójtowicz – przyznam, że ja nie dysponuję taka wiedzą żeby Panu teraz odpowiedzieć ale będę 
rozmawiała z Dyrektorem

P. Golba – chodzi mi o to żeby poruszyć sprawę strat na drogach powstałych w wyniku suszy, żeby 
środki były i na takie drogi nie tylko powodziowe.

P. Wójtowicz – takie tematy były już poruszane nie wiem jaki będzie efekt ale zanotuję sobie 
likwidacja pęknięć po suszowych.

P. Przew. – czy ktoś chce jeszcze zabrać głos w dyskusji. Nie widzę wobec tego dziękuję Pani 
Radnej.



P. Wójtowicz – dziękuję za umożliwienie zabrania głosu i proszę  żeby to wszystko cośmy dzisiaj 
omawiali wpłynęło do mnie i co będę mogła to będę załatwiała.

 

Ad. 2

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Projekt 
był omawiany na komisjach proszę przewodniczących o przedstawienie opinii komisji.

P. Gromny – opinia pozytywna

P. Bąk – opinia pozytywna

P. Przew. – czy są pytania do projektu. Nie widzę. Wobec tego przejdźmy do głosowania.

Uchwała Nr VII/35/19
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok                                                                                   
jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 14 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Łubnice na lata 2019-2023. Projekt był omawiany na komisjach proszę przewodniczących o 
przedstawienie opinii komisji.

P. Gromny – opinia pozytywna

P. Bąk opinia pozytywna

P. Przew. – czy są pytania do projektu. Nie widzę. Wobec tego przejdźmy do głosowania.

Uchwała Nr VII/36/19
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2019-2023                               
jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 14 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 3

 



P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. 
inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji.

Projekt był omawiany na komisjach proszę przewodniczących o przedstawienie opinii komisji.

P. Przew. – czy są pytania do projektu. Nie widzę. Wobec tego przejdźmy do głosowania.

Uchwała Nr VII/37/19
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego 
komunalizacji.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 14 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 4

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Łubnice oraz określenia granic obwodów publicznych 
szkół podstawowych, od dnia

1 września 2019 roku oraz opinię Kuratorium Oświaty, która jest pozytywna.

Projekt był omawiany na komisjach proszę przewodniczących o przedstawienie opinii komisji.

P. Gromny – opinia pozytywna

P. Bąk – opinia pozytywna

P. Przew. – czy są pytania do projektu. Nie widzę. Wobec tego przejdźmy do głosowania.

Uchwała Nr VII/38/19
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Łubnice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 
2019 roku.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 14 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 5



 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/168/17 Rady 
Gminy Łubnice z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli  
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –

Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku          pracy obowiązki 
określone dla stanowiska o różnym tygodniowym           obowiązkowym wymiarze godzin 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Łubnice. Proszę przewodniczących 
komisji o opinię.

P. Gromny – opinia pozytywna

P. Bąk – opinia pozytywna

P. Przew. – czy są pytania do projektu. Nie widzę. Wobec tego przejdźmy do głosowania.

Uchwała Nr VII/39/19
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/168/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 17 października 2017 
r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym

obowiązkowym wymiarze godzin nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy 
Łubnice

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 14 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 6

 

P. Przew. – ponieważ wpłynął wniosek do Rady Gminy od Pani Wójt bardzo proszę o 
przedstawienie go przez wnioskodawcę.

P. Wójt – przedstawiła wniosek w sprawie odwołanie Skarbnika Gminy.

W związku z przejściem Pani Skarbnik na emeryturę musi być z tej funkcji  odwołana z dniem 30 
kwietnia. Nie może uczestniczyć w dzisiejszej sesji ale za tą długoletnią współpracę pozwoliliśmy 
sobie wykonać taki grafekon od Rady Gminy i pracowników Urzędu Gminy. Serdecznie 
dziękujemy za te lata pracy i współpracy.



P. Przew. – chciałbym parę słów jeszcze dorzucić do tych podziekowań od radnych i sołtysów nie 
tylko tej kadencji ale i poprzednich. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie odwołania 
Skarbnika Gminy Łubnice.

Czy są pytania do projektu. Nie widzę. Wobec tego przejdźmy do głosowania.

Uchwała Nr VII/40/19
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Łubnice.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 14 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad.7

 

P. Przew. – ponieważ wpłynął również od Pani Wójt wniosek do Rady Gminy bardzo proszę o 
przedstawienie wniosku.

P. Wójt – Szanowni Państwo jak widać życie nie znosi próżni i w momencie kiedy jest odwoływany
skarbnik musi być powołany nowy żeby gmina mogła funkcjonować. W związku z tym, że Pani 
Skarbnik złożyła wniosek o odwołanie poleciłam Sekretarzowi i Radcy Prawnemu o 
przeprowadzenie naboru wewnętrznego na stanowisko Skarbnika Gminy Łubnice z zachowaniem 
zasad konkurencyjności oraz z zastosowaniem wymogów formalnych. Wpłynęła tylko jedna 
aplikacja chociaż więcej pracowników spełniało wymogi. Aplikacja ta wpłynęła od Pani Izabeli 
Pszczoły. Analizując przebieg kariery zawodowej i oceniając pracę Pani Izabeli w Urzędzie Gminy 
postanowiłam zwrócić się do Rady Gminy z wnioskiem o powołanie jej na stanowisko Skarbnika 
Gminy Łubnice.

Następnie Pani Wójt przedstawiła wniosek w sprawie powołanie Skarbnika Gminy.

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy. Czy są pytania do 
projektu uchwały czy może do Pani Izabeli? Nie widzę. Wobec tego przejdźmy do głosowania.

Uchwała Nr VII/41/19
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Łubnice.                                                                                  
jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 14 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

P. Skarbnik - serdecznie dziękuję za powołanie mnie na stanowisko. Myślę, że współpraca będzie 
się układać dobre i owocnie.



P. Wójt – ja też tak myślę, że współpraca się będzie dobrze układała.

 

 

Ad. 8

 

P. Przew. – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/68/08 Rady Gminy 
Łubnice z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw oraz informację z 
przeprowadzonej konsultacji społecznych, na który został zaopiniowany pozytywnie.

Czy są pytania do projektu? Nie widzę. Wobec tego przejdźmy do głosowania.

Uchwała Nr VII/42/19
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/68/08 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 czerwca 2008 roku w 
sprawie uchwalenia statutów sołectw.

                                                        jako załącznik do niniejszego protokołu

Głosowało 14 radnych, wszyscy za przyjęciem uchwały.

Imienne głosowanie jako załącznik do protokołu.

 

Ad. 9 i 10

 

Brak interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.

 

Ad. 11

 

P. Przew. – wszyscy Państwo otrzymali sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Jeśli będą jakieś pytanie to Pani Kierownik udzieli odpowiedzi. Teraz proszę Panią Kierownik o 
przedstawienie w skrócie sprawozdania.

P. Kierownik – zgodnie z ustawą i pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej co rocznie 
winien przedstawić sprawozdanie opisowe. W tym sprawozdaniu jest napisane co to jest pomoc 
społeczna, n podstawie jakich ustaw realizujemy swoje zadania, struktura zatrudnienia, budżet, co 
wchodzi w zadania własne gminy, jakie zadania są zlecone, jakie projekty realizujemy.

P. Bolon – co jest świadczenia społeczne - stypendia stażowe?



P. Kierownik – to było w ramach realizacji projektu „Moja Kariera w moich rękach”. W projekcie 
brało udział 21 uczestników w tym dla 10 musieliśmy zorganizować staże. Zatrudnienie było z 
środków z projektu. Przez pół roku myśmy opłacali staże a na 3 miesiące musiał zatrudnić zakład 
pracy, w którym pracowali stażyści.

P. Adaś – rodzin zastępczych ile mamy, jedną?

P. Kierownik – tak jedna, którą opłacaliśmy a w ogóle jest więcej rodzin zastępczych na terenie 
gminy.

P. Bolon – domy opieki, to jest do emerytury dopłata?

P. Kierownik – tak, pobierają 70% z emerytury a resztę dopłaca rodzina, a jak rodzina ma niskie 
dochody to my.

P. Przew. – czy jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Nie widzę. Wobec tego bardzo dziękuję Pani 
Kierownik.

P. Kierownik – jeszcze mam jedno sprawozdanie dotyczące realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i
systemu pieczy zastępczej. Jest zatrudnianie asystenta rodziny i takiego asystenta zatrudnialiśmy w 
ubiegłym roku na ½ etatu.

P. Bolon – jak ktoś chce taką pomoc asystenta uzyskać od asystenta to może się zgłaszać do Was, 
czy też jest jakieś kryterium dochodowe?

P. Kierownik – nie ma kryterium. Chciałam jeszcze przekazać Ocenę zasobów pomocy społecznej, 
którą chciałam przekazać na ręce Pana Przewodniczącego. Nie drukowałam dla wszystkich bo tego 
jest 67 stron.

P. Przew. – to będzie w biurze obsługi rady, jak ktoś z Państwa będzie zainteresowany to może 
skorzystać.

P. Kierownik – jest na naszej stronie internetowej.

P. Przew. – czy są pytania? Nie widzę. Wobec tego dziękuję Pani Kierownik. Jeśli są jeszcze jakieś 
sprawy to bardzo proszę.

P. Sekretarz – w dniu wczorajszym otrzymaliśmy zaproszenie na szkolenie dotyczące zwalczania 
afrykańskiego pomoru świń. Proponuję rozpropagować to przede wszystkim wśród producentów 
trzody chlewnej. Jest to temat dla nich bardzo ważny.

P. Przew. – czy ktoś chce jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Chciałem jeszcze proszę Państwa 
przypomnieć o oświadczeniach majątkowych dzisiaj ostatnie dzień ale myślę, że już wszyscy 
złożyli. Dziękuję wszystkim. Zamykam obrady dzisiejszej sesji.

 

Sesja trwała 2 godz. 25 minut.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.



 

Protokołowała:                                                    Przewodniczący Rady Gminy

Henryka Rogala                                                            Marian Komasara


