
PROTOKÓŁ Nr XLIII/10
z XLIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka,

która odbyła się 03 marca 2010 r.
w sali obrad Urzędu Gminy Somianka

Stan radnych                  - 14 osób
Obecnych                       - 14 osób (w tym 1 osoba spóźniona)

Stan według załączonej listy obecności stanowiącej zał. nr 1 do nin. protokołu.

Ponadto w sesji udział wzięli:

1. Żołyński Andrzej        - Wójt Gminy
2. Lipska Teresa - Sekretarz Gminy
3. Królikowska Anna - Skarbnik Gminy
4. Główczyk Hanna - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
5. Chodyna Dorota - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

   w Somiance
6. Kuchta Elżbieta - insp. ds. obsługi Rady Gminy
7. Nieścior Jacek - Radca prawny Kancelarii Radców Prawnych

  w Pułtusku
8. Przedstawiciele prasy lokalnej
9. Sołtysi i przedstawiciele Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 do 

nin. protokołu 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka.
4. Informacja Wójta  o pracy w okresie między sesjami.
5. Przyjęcie protokołów:

-  Nr XL/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
-  NrXLI/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.
-  Nr XLIIN/10 z dnia 12 lutego 2010 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie  wystąpienia Gminy Somianka ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania "Partnerstwo Puszczy Białej i Kamienieckiej".

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

pobierane przez szkoły wyższe i  zakłady doskonalenia  nauczycieli  oraz  specjalności  i  form 
kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie.

11. .Podjęcie uchwały w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2010 r.
13. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad.



Do punktu 1
porządku obrad

Otwarcia dokonał i przewodniczył sesji Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak. Po stwierdzeniu 
quorum  –  w  chwili  otwarcia  obecnych  12  radnych  (brak  radnego  M.  Dąbrowskiego  oraz 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy S. Szczerby) – powitał uczestników sesji.

Do punktu 2
porządku obrad

Po  powitaniu  przybyłych  na  sesję  Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  porządek  sesji  – 
zawiadomienie o terminie sesji zawierające porządek stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu.

Wniosków dotyczących zmiany porządku obrad, nikt nie zgłaszał.

Do punktu 3
porządku obrad

Wniosków ani interpelacji nikt nie zgłaszał.

Na salę obrad przybył radny M. Dąbrowski – stan 13 radnych.

Do punktu 4
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami, której 
pisemna treść stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu.

Do przedstawionej informacji zgłoszono następujące  zapytania:
• Radny S. Nasiadka – sprzęt do odśnieżania stary. Tanio nie znaczy - dobry oferent. Czy 

wybrany oferent do zimowego utrzymania dróg posiada odpowiedni sprzęt?

Odp: Wójt Gminy A. Żołyński – w specyfikacji nie wymagana była własność sprzętu do zimowego 
utrzymania dróg. Można było przedstawić umowy najmu maszyn i takowe zostały przedstawione 
przez oferenta m.in. zawarte z p. Borkiem z Woli Mystkowskiej, z p. Salwinem z Wielątek Folwark.

• Radny M. Dąbrowski – na którą drogę został złożony wniosek do FOGR?

Odp: Wójt  Gminy A. Żołyński  –  na drogę Somianka Stara Wieś.  Przeprowadzono konsultację 
społeczną odnośnie lokalizacji przepustów. Do wniosku potrzebny był tylko kosztorys.

Innych pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

Informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości Rady Gminy. 

Do punktu 5
porządku obrad

• Zmian do protokołu Nr XL/09 Rady Gminy Somianka z dnia 27 listopada 2009 r. nikt nie 
zgłaszał.



W  głosowaniu  jawnym  protokół  z  XL  zwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  z  dnia  27  listopada
2009 r. został przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za”.

• Zmian do protokołu Nr XLI/09 Rady Gminy Somianka z dnia 29 grudnia 2009 r. nikt nie  
zgłaszał. 

W  głosowaniu  jawnym  protokół  z  XLI  zwyczajnej  sesji  Rady  Gminy  z  dnia
29 grudnia 2009 r. został przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za”.

• Zmian do protokołu Nr XLIIN/10 Rady Gminy Somianka z dnia 12 lutego 2010 r. nikt nie 
zgłaszał.

W głosowaniu jawnym protokół z XLIIN/10 Rady Gminy Somianka z dnia 12 lutego 2010 r. został 
przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za”.

Do punktu 6
porządku obrad

W  uzasadnieniu  do  podejmowanej  uchwały  Wójt  Gminy  A.  Żołyński  poinformował,  że 
przystąpiliśmy  do  innej  grupy  działania.  Nie  można  należeć  do  dwóch,  więc  z  jednej  trzeba 
wystąpić.  Grupa  wyszkowska  nie  otrzymała  dofinansowania  od  Marszałka  województwa  na 
finansowanie  wniosków..  Przystąpiliśmy  do  innej  grupy  aby  umożliwić  mieszkańcom  starania
o  środki  finansowe  na  drobne  działania.  Z  przedstawicielami  grupy  do  której  przystąpiliśmy 
odbędzie  się  spotkanie  celem  przeszkolenia  pod  kątem  pisania  wniosków.  Spotkanie  w  GOK
dn. 13 marca br. o godz. 10.00. Będą jeszcze szczegółowe informacje dotyczące tego spotkania

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał.

W trakcie wypowiedzi Wójta Gminy na salę przybył Wiceprzewodniczący Rady Gminy S. Szczerba 
– stan 14 radnych.

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak  odczytał  treść  uchwały w sprawie  wystąpienia Gminy 
Somianka  ze  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  "Partnerstwo  Puszczy  Białej
i Kamienieckiej" stanowiącej zał. nr 5 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIII/220/10  w przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za”. 

Do punktu 7
porządku obrad

Na salę obrad przybył kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej A. Piątek. W uzasadnieniu do 
podejmowanej  uchwały  poinformował,  że  minął  okres  15  miesięcy  od uchwalenia  poprzedniej 
uchwały w sprawie taryf za wodę i ścieki. Uchwała obowiązywała w okresie I -XII 2009 r. oraz po 
uwzględnieniu wniosku przedłużono taryfy na okres I – III 2010 r. Powodem złożenia wniosku było 
poznanie wszystkich składników kosztów za dany okres sprawozdawczy. Dnia 18 stycznia została 
złożona kalkulacja nowych taryf. Proponowane taryfy przedstawiają się następująco: 

Taryfy proponowane 
na okres IV 2010 r. - IV 2011 r. 

stawki netto

Taryfy obowiązujące 
w okresie I-XII 2009 r. i I - III 2010 r.  

stawki netto

Woda                                           2,00 zł./m3 Woda                                      1,92 zł/m3

Stała opłata abonamentowa        1,00 zł./m-cznie Stała opłata abonamentowa   1,00 zł./m-cznie 

Ścieki z sieci kanalizacyjnej       2,70 zł./m3 Ścieki z sieci kanalizacyjnej  2,60 zł./m3



W tabeli zostały podane stawki netto do których należy doliczyć 7% VAT. Powodem zwyżki taryf 
jest przede wszystkim wzrost kosztów energii elektrycznej. 
W  odniesieniu  do  sąsiadujących  gmin  nasze  stawki  są  porównywalne.  Kalkulacja  została 
sprawdzona przez Wójta a taryfy z niej wynikające przedstawione Państwu do zatwierdzenia.

Wójt Gminy A. Żołyński – chce podkreślić, że podwyżka średnio na rodzinę wynosi 0,90 zł.

Pytań ani uwag w tej sprawie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał treść uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków stanowiącej  zał. nr 6 do nin. 
protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr XLIII/221/10  w przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie: 14 głosami „za”. 

O  godz.  12.10  Przewodniczący  rady  Gminy  T.J.  Tolak  ogłosił  30  –  min.  przerwę.  Obrady 
wznowiono o godz.  13.30 w obecności 14 radnych.  Przewodniczący poinformował,  że przerwa 
przedłużyła  się  z  uwagi  na  dostosowanie  zmian budżetowych do bieżących potrzeb.  Następnie 
przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad.

Do punktu 8
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010 są  
podyktowane  tym,  że  pojawiły  się  możliwości  pozyskania  środków  na  inwestycje  drogowe. 
Koniecznością  w  takiej  sytuacji  jest  zabezpieczenie  środków  w  budżecie.  W  takiej  sytuacji 
zabezpieczenie środków w budżecie daje również szansę na wcześniejsze ogłoszenie przetargów
a tym samym wykonanie  dróg w terminach letnio  –  jesiennych.  Pozostanie  nam tylko  później 
czekać na zwrot środków. Uwzględnione zostały następujące drogi:

1. Ulasek – Wólka Somiankowska – Kręgi,
2. przez Somiankę „Starą Wieś”,
3. przez Stare Płudy,
4. przez Barcice.

Przewodniczący Rady Gminy T.J.  Tolak – jakie zadłużenie wystąpi jeśli nie otrzymamy zwrotu 
środków na koniec roku? Czy nie ma zagrożenia?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – jeśli nie otrzymamy zwrotu, mieścimy się we wskaźniku 46% przy 
możliwym 60%. Jeśli otrzymamy zwrot dotacji to wskaźnik zadłużenia wyniesie 37%. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 
2010 stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu.

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLIII/222/10 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością głosów: 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się” w obecności 14 radnych 
podczas głosowania. 



Do punktu 9
porządku obrad

Wójt Gminy A. Żołyński – projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego został przygotowany 
zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy. Zasadność podjęcia tej uchwały była rozważana na 
wspólnym posiedzeniu stałych komisji. Fundusz Sołecki tworzy Rada Gminy. Ogólnie mówiąc ten 
fundusz daje możliwości podejmowania sołectwu decyzji  dotyczących realizacji  potrzeb danego 
sołectwa. Muszą to być potrzeby określone w ustawie do realizacji przez samorząd. Po określeniu 
zadania do realizacji, sołectwo występuje z wnioskiem do Wójta a Wójt ten wniosek rozpatruje.

Skarbnik Gminy A. Królikowska odczytała kwoty funduszy sołeckich dla poszczególnych sołectw. 
Zaznaczyła, że ich wysokość jest zależna od liczby mieszkańców danego sołectwa – zestawienie 
funduszu  sołeckiego  Gminy  Somianka  w  roku  budżetowym  2011  stanowi  zał.  nr  8  do  nin. 
protokołu.

Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  –  na  wspólnym  posiedzeniu  większość  członków 
opowiedziała się przeciw tworzeniu funduszu sołeckiego. 

Wójt Gminy A. Żołyński – jeśli Rada Gminy podejmie uchwałę, to z budżetu gminy trzeba będzie  
wyodrębnić środki  a tym samym z czegoś zrezygnować. Przeważnie środki w ramach funduszy 
sołeckich wydatkowane byłyby na żwirowanie dróg. Sołectwa składałyby wnioski do Wójta, Wójt 
opiniowałby je a  następnie uruchamiałby procedury przetargowe.  Sołectwa mogłyby realizować 
tylko zadania własne gminy wynikające z ustawy np. oświetlenie uliczne.

Radny K. Rakowski – fundusz tworzymy na rok 2011. Nie ma co się martwić, że z czegoś mamy 
rezygnować. Dobrze byłoby aby każde sołectwo miało własne środki. Od czterech lat wnioskuję o 
cztery lampy na Nowych Wypychach.

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – wniosek o zamontowanie czterech lamp ulicznych, formalnie nie 
został złożony.

Radna B. Kiersnowska – tylko na lampy i  żwirowanie? Czy na działalność kulturalną wniosek 
może być złożony?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – ja tylko podałem przykład. Ogólnie mówiąc, na zadania własne 
gminy wynikające z ustawy.

Radny T. Kokoszka – niech wypowiedzą się sołtysi.

Radna B. Kiersnowska – głos sołtysów jest bardzo ważny w tej sprawie.

Radny K. Rakowski – ile kosztuje jeden skład żwiru?

Odp. Wójt Gminy A. Żołyński – ok. 1.000 zł.

Radny M. Dąbrowski – mamy dziś uchwalić fundusz sołecki na 2011 r. Wasz głos będzie, dla nas 
radnych, bardzo ważny.

Przewodniczący rady Gminy T.J.  Tolak  – na  wspólnym posiedzeniu  stałych  komisji  większość 
radnych opowiedziała się żeby funduszu sołeckiego nie wyodrębniać a to dlatego, że w ramach tych 
środków można zrealizować jedną poważna inwestycję uzyskując dodatkowo dofinansowanie ze 
środków unijnych.



O  godz.  13.50  Przewodniczący  ogłosił  5  –  minutową  przerwę  celem  przedyskutowania 
potrzeby/celowości tworzenia funduszu sołeckiego.

Obrady wznowiono o godz. 14.00 w obecności 13 radnych (brak radnego T. Kokoszki). 

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak – w większości sołtysi są przeciwni tworzeniu funduszu 
sołeckiego.

Radny W. Bartosiak – jedynym argumentem według mnie jest to, że kończy się kadencja. Nie ma 
co tworzyć czegoś co nie będzie podobać się innym.

Na tym dyskusja została zakończona.

Przewodniczący Rady Gminy T.J. Tolak odczytał  treść uchwały w sprawie funduszu sołeckiego 
stanowiącej zał. nr 9 do nin. protokołu. 

W  głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLIII/223/10  w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
większością  głosów:  10  głosami  „za”,  2  głosami  „przeciw”  i  1  głosem „wstrzymującym  się”
w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

W uchwale tej jest zapis o niewyrażeniu zgody na wyodrębnieniu w budżecie Gminy Somianka 
środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2011.

Do punktu 10
porządku obrad

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Sekretarz Gminy T. Lipska poinformowała, że zgodnie 
z ustawą „Karta Nauczyciela” tworzy się fundusz w wysokości 1% od środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia nauczycieli. Na rok 2010 będzie to kwota 31.340 zł. Nauczyciele składają wnioski 
do dyrektorów szkół a dyrektorzy po przeanalizowaniu Radzie Gminy, która w drodze uchwały 
określa maksymalne kwoty dofinansowania na kształcenie, oraz kierunki kształcenia. W projekcie 
uchwały proponuje się maksymalną kwotę dofinansowania 2.100 na kształcenie na następujących 
kierunkach:  

1. studia licencjackie – filologia angielska, 
2. studia  magisterskie  uzupełniające  –  edukacja  elementarna  (przedszkolna

i wczesnoszkolna), edukacja wczesnoszkolna z nauczaniem zintegrowanym, pedagogika 
wczesnoszkolna, filologia angielska, matematyka, 

3. studia podyplomowe –  logopedia,  bibliotekoznawstwo,  bibliotekarstwo z informacją 
naukową, edukacyjną czytelniczą i medialną, edukacja dla bezpieczeństwa, trenerskie, 

4. kursy  –  „Tworzenie  i  wdrażanie  nowatorskich  programów  zajęć  pozalekcyjnych”, 
„Koszykówka,  piłka  ręczna  lub  siatkówka”,  „Zabawy  ruchowe  przy  muzyce”, 
„Wyrównanie  szans  edukacyjnych  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  poprzez  udział  
w  programach  UE”,  „Terapia  pedagogiczna-usprawnienie  deficytów  rozwojowych”, 
„Wychowanie do życia w rodzinie”, „Nowoczesne technologie w nauczaniu”, „Metody 
pracy  z  dziećmi  sprawiającymi  szczególne  problemy  wychowawcze”,  „opiekunów 
kolonii”, „ Techniki plastyczne w kształceniu zintegrowanym”, „Ruch, muzyka, taniec”, 
„Rozwiązywanie  problemów  i  konfliktów  szkolnych”,  w  zakresie  zmian  w  prawie 
oświatowym i inne w miarę potrzeb,

5. szkolenia  –  Motywowanie  uczniów  do  nauki”,  „Jak  efektywnie  współpracować
z  rodzicami”,  szkoleniowe  posiedzenia  rady  w  ramach  Wewnątrzszkolnego 



Doskonalenia Nauczycieli,  związane z wdrożeniem systemu nadzoru pedagogicznego
i inne w miarę potrzeb.

Na salę obrad powrócił radny T. Kokoszka – stan 14 radnych.

Pytań ani uwag do przedstawionego projektu uchwały nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący odczytał treść uchwały w  sprawie  ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 
opłat  za  kształcenie  pobierane  przez  szkoły  wyższe  i  zakłady  doskonalenia  nauczycieli  oraz 
specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie stanowiącej  zał. nr 10 
do nin. protokołu. 

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLIII/224/10 w  przedmiotowej sprawie została  podjęta 
jednogłośnie 14 głosami „za”. 

Do punktu 11
porządku obrad

W  uzasadnieniu  do  podejmowanej  uchwały  Sekretarz  Gminy  T.  Lipska  poinformowała,  że
w miesiącu  listopadzie  2009  r.  podejmowana  była  uchwała  w  sprawie  określenia  zwolnień  od 
podatku od nieruchomości. Regionalna Izba obrachunkowa uchyliła zwolnienia określone w  § 4-6 
uznając je za zwolnienia podmiotowe. W związku z powyższym przygotowany został nowy projekt 
uchwały przedstawiający uchylone zwolnienia w formie przedmiotowej.

Z sali obrad wyszła radna B. Kiersnowska – stan 13 radnych.

Pytań ani uwag do w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący  odczytał  treść  uchwały  w  sprawie  określenia  zwolnień  od  podatku  od 
nieruchomości stanowiącej zał. nr 11 do nin. protokołu. 

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLIII/225/10  w  przedmiotowej sprawie została  podjęta 
jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

Do punktu 12
porządku obrad

Przedstawiony  został  plan  pracy  Komisji  Rewizyjnej  przez  Przewodniczącego  komisji
K. Rakowskiego Przewodniczący K. Rakowski zwrócił się z prośbą aby do projektu planu pracy 
komisji na 2010 r. w punkcie 6 dopisać słowo „szkołach”.

Projekty planów pracy pozostałych dwóch  komisji stałych na 2010 r. zostały zaakceptowane.

Pytań ani uwag w tym punkcie nikt nie zgłaszał.

Przewodniczący odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady 
Gminy Somianka na 2010 rok stanowiącej zał. nr 12 do nin. protokołu. 

W głosowaniu  jawnym  uchwała  Nr  XLIII/226/10 w  przedmiotowej  sprawie  została  podjęta 
jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych podczas głosowania. 



Do punktu 13
porządku obrad

Z uwagi na fakt niezgłoszenia żadnych interpelacji ani wniosków w punkcie 3 porządku obrad, 
przystąpiono do realizacji punktu 14 porządku obrad.

Do punktu 14
porządku obrad

W tym punkcie podejmowano następujące sprawy:

Pismo Starostwa Powiatowego Wyszków
Przewodniczący  Rady  Gminy  T.J.  Tolak  poinformował,  że  Starostwo  Powiatowe  Wyszków 
skierowało  do  ośmiu  sołectw  pismo  przesyłając  kartę  informacyjną  z  zadaniami  w  zakresie 
gospodarki leśnej jakie należy wykonać w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2019 r. - treść pisma 
skierowanego do Sołtysa wsi Nowe Wypychy stanowi zał. nr 13 do nin. protokołu.
Pisma wraz z załącznikami zostały przekazane wskazanym sołtysom.

Tablice sołeckie
Wójt Gminy A. Żołyński – niektórzy sołtysi nie odebrali nowych tablic sołeckich z herbem Gminy.

Pracownik do GOPS
Wójt Gminy A. Żołyński – poszukujemy pracownika do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Zainteresowane osoby uzyskają szczegółowe informacje u Kierownika tej jednostki.

Pracownicy skierowani przez Powiatowy Urząd Pracy
Wójt Gminy A. Żołyński – Gmina będzie korzystać z pracy osób skierowanych przez PUP do prac 
publicznych na terenie naszej gminy. Obecnie mamy zaangażowane dwie osoby.

Oświadczenia majątkowe
Przewodniczący  rady  Gminy  T.J.  Tolak  –  przypominam  a  zbliżającym  się  terminie  składania 
oświadczeń majątkowych.

Innych spraw w tym punkcie nie podejmowano.

Do punktu 15
porządku obrad

Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godz. 14.20 zamknął sesję 
wypowiadając słowa „Zamykam obrady XLIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”. 

Protokół sporządziła: Przewodniczył:

                                                                        
 /-/ Elżbieta Kuchta Przewodniczący 

            
     Insp. ds. obsługi     Rady Gminy
      Rady    Gminy                                                                       /-/ Tadeusz Jacek Tolak


