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PROTOKÓŁ Nr XVIII/16 
 

z XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka, 

która obradowała w dniu 9 lutego 2016 r. 

w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance 

 
 

Stan radnych                  - 15 osób 

Obecnych                       - 14 osób 

Nieobecni uspr.     -   1 osoba 
 

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

Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Pan Andrzej Żołyński   - Wójt Gminy  

2. Pan Tadeusz Kuchta - radny Powiatu Wyszkowskiego 

3. Pani Teresa Lipska  - Sekretarz Gminy 

4. Pani Anna Królikowska - Skarbnik Gminy 

5. Pani Elżbieta Kuchta  - insp. ds. obsługi Rady Gminy 

6. Sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich – stan wg listy obecności stanowiącej zał. nr 2 

do nin. protokołu 
7. Przedstawiciele prasy lokalnej 
 

 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 między sesjami. 

5. Przyjęcie protokołu z XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 

      2015 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/94/15 Rady Gminy Somianka 

z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka 

na lata 2016 – 2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XVII/95/15 Rady Gminy 

Somianka z dnia 30 grudnia 2015 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania  dotychczasowych taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych 

szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Somianka oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla 

których Gmina Somianka jest organem prowadzącym.    

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli na 2016 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Somianka na lata 2015 – 

2025”. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
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Somianka”. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie określenia zwolnień od podatku od 

nieruchomości. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa 

Mazowieckiego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka 

na 2016 rok. 

18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

19. Wolne wnioski i zapytania. 

20. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 1 

porządku obrad 

 

O godz. 09:10 otwarcia dokonał i przewodniczył obradom Przewodniczący Rady Gminy 

K.J. Rakowski.  Po stwierdzeniu quorum (w chwili otwarcia obecnych 14  radnych – brak 

radnego M. Rogalińskiego), powitał przybyłych na sesję i przystąpił do realizacji jej porządku. 

 

Do punktu 2 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski przedstawił porządek obrad XVIII zwyczajnej 

sesji (zawiadomienie zawierające porządek stanowi zał. nr 3 do nin. protokołu). Następnie 

zgłosił wniosek o wprowadzenie: 

w punkcie 18. „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy 

Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji”.  

Ten projekt stanowi poprawkę do poprzednio podjętej uchwały w w/w sprawie, na sesji w dniu 

30 grudnia 2015 r. 

 

Innych zmian do ustalonego porządku obrad nikt nie zgłaszał. 

 

W głosowaniu jawnym zgłoszony wniosek został przyjęty przez radnych Rady Gminy 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Rada Gminy uwzględniając przyjętą zmianę prowadziła obrady według następującego 

porządku: 
 

3. Interpelacje i wnioski radnych Rady Gminy Somianka. 

4. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 

5. Przyjęcie protokołu z XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 

2015 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XVII/94/15 Rady Gminy Somianka 

z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka 

na lata 2016 – 2023. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Uchwały budżetowej Nr XVII/95/15 Rady Gminy 

Somianka z dnia 30 grudnia 2015 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych 

szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Somianka oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza 

obwodem szkoły. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla 

których Gmina Somianka jest organem prowadzącym.    

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli na 2016 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Somianka na lata 2015 – 

2025”. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Somianka”. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie określenia zwolnień od podatku od 

nieruchomości. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa 

Mazowieckiego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Somianka 

na 2016 rok. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół 

i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka 

przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji 

19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.  

20. Wolne wnioski i zapytania. 

21. Zamknięcie obrad. 

 

Do punktu 3 

porządku obrad 

 

Interpelacji ani wniosków nikt nie zgłaszał. 

 

Do punktu 4 

porządku obrad 

 

Informację z pracy w okresie między sesjami przedstawił Wójt Gminy A. Żołyński 

(sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do nin. protokołu). Nawiązując do punktu 3 informacji, 

przekazał że w III przetargu na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Somianka” najtańszą ofertę przedstawiła firma p. Włodarczyka z Kani gm. Serock. 

Firma zapewnia worki na odpady natomiast jeśli ktoś miałby życzenie składować odpady 

w pojemnikach to we własnym zakresie musi się w taki pojemnik zaopatrzyć. Cześć 

mieszkańców wykupiło pojemniki od MPK Ostrołęka. Ci, którzy nie są właścicielami 

pojemników będą musieli je zwrócić albo odkupić od obecnego odbiorcy odpadów tj. MPK 

Ostrołęka. Ponadto poinformował o przebudowie drogi w Kręgach (dodatkowa informacja, 

która nie została zawarta w pisemnej informacji). 

 

Pytań ani uwag do w/w informacji nikt nie zgłaszał. 

 

Informacja został przyjęta do akceptującej wiadomości. 
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Do punktu 5 

porządku obrad 

 

Zmian do protokołu z XVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 

2015 r. nikt nie zgłaszał. 

 

Salę obrad opuściła radna B. Suchecka – stan 13 radnych. 

 

W głosowaniu jawnym protokół Nr XVII/15 został przyjęty jednogłośnie: 13 głosami „za” 

w obecności 13 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 6 - 7 

porządku obrad 

 

Na salę obrad powróciła radna B. Suchecka – stan 14 radnych. 

 

Skarbnik Gminy A. Królikowska szczegółowo omówiła poszczególne załączniki do uchwały 

w sprawie proponowanych zmian budżetowych na 2016 r. oraz zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2016 – 2023.  

 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian 

w uchwale Nr XVII/94/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2016 – 2023 stanowiącej 

zał. nr 5 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVIII/100/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 7 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie zmian do 

Uchwały budżetowej Nr XVII/95/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 r. 

stanowiącej zał. nr 6 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVIII/101/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania. 

 

Do punktu 8 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – uchwała jest następstwem złożenia wniosku przez Kierownika 

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Somiance o pozostawienie taryf za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na tym samym poziomie jak w roku poprzednim. 

Pozostawienie ścieków na poziomie taryf z lat ubiegłych powodują konieczność dopłaty w 

wysokości 3,00 zł/m3. Taka decyzja być może stanie się zachętą do podłączenia do kanalizacji 

nowych dostawców ścieków.  
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Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie przedłużenia 

czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzenie ścieków stanowiącej zał. nr 7 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVIII/102/16 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 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia dopłat 

do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowiącej zał. nr 8 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVIII/103/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

większością głosów: 13 głosami „za” i 1 głosem „przeciwnym” w obecności 14 radnych 

podczas głosowania.   

 

Do punktu 10 -11 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas 

pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę 

Somianka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły jest efektem zmian w systemie oświaty. Dużo zmian 

dotyczy sześciolatków. Ustawodawca wymusza ustalenie kryteriów naboru. Na naszym terenie 

i bez ustalania kryteriów będziemy mogli wszystkich chętnych sześciolatków 

i kandydatów do gimnazjów przyjąć do klas pierwszych. Inna sytuacja jest w dużych miastach.   

Kolejna uchwała dotyczy określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina 

Somianka jest organem prowadzącym. Podjęcie tej uchwały wynika raczej 

z obowiązku ustawowego. Możliwości mamy pod tym względem duże i nie ma żadnej obawy, 

że dzieci nie zostaną przyjęte. 

 

Pytań ani uwag do przedstawionego uzasadnienia nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie określenia 

kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Somianka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły stanowiącej zał. nr 8 do nin. 

protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVIII/104/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.   

 

Do punktu 11 

porządku obrad 
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Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie określenia 

kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Somianka jest organem 

prowadzącym stanowiącej zał. nr 9 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVIII/105/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.   

 

Do punktu 12 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska - planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na 2016 rok określa podział środków dofinansowania na 2016 r. na poszczególne 

szkoły prowadzone przez Gminę Somianka z przeznaczeniem na kształcenie nauczycieli: 

 w szkołach wyższych i zakładach kształcenia wymienione w § 2 ust.2 pkt 1 

rozporządzenia, 

 pozostałe formy doskonalenia zawodowego wymienione w § 2. 

  

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok stanowiącej zał. nr 

10 do nin. protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVIII/106/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.   

 

Do punktu 13 - 14 

porządku obrad 

 

W uzasadnieniu do podejmowanej uchwały Wójt Gminy A. Żołyński poinformował, że 

Strategia Rozwoju Gminy Somianka jest niezbędnym dokumentem do ubiegania się o środki 

unijne oraz stanowi analizę wielu aspektów i potrzeb społeczeństwa gminy. Została 

opracowana na podstawie 90 ankiet. Wzięto pod uwagę potrzeby ankietowanych oraz 

pozytywne i negatywne oceny. Główne działania skupiono na inwestycjach drogowych 

i placówkach oświatowych a także zaspokojeniu innych potrzeb społeczeństwa gminy. 

Strategia powiązana jest z Planem gospodarki niskoemisyjnej, który określa działania 

pożądane, akceptowalne przez nasze społeczeństwo i podobnie jak Strategia służy również jako 

dokument o aplikowanie środków unijnych. Plan gospodarki niskoemisyjnej został opracowany 

na okres do 2020 r. Reasumując Strategia to ogólny dokument określający wizję rozwoju 

Gminy, Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań, 

zmierzających do:     

     • redukcji emisji gazów cieplarnianych,  

     • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  

     • zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza,  

     • a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.  

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia 

„Strategii Rozwoju Gminy Somianka na lata 2015 – 2025” stanowiącej zał. nr 11 do nin. 

protokołu. 
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W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVIII/107/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.   

 

Do punktu 14 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia 

„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Somianka” stanowiącej zał. nr 12 do nin. 

protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVIII/108/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.   

 

O godz. 9:54 Przewodniczący rady Gminy K.J. Rakowski ogłosił 15-minutowa przerwę. 

 

Obrady wznowiono o godz. 10:15 w obecności 14 radnych. 

 

Do punktu 15 

porządku obrad 

 

Sekretarz Gminy T. Lipska – uchwała określająca zwolnienia od podatku od nieruchomości 

została podjęta przez Radę Gminy Somianka w 2009 r. RIO wskazało, że uwzględnione 

w uchwale zwolnienia nie obejmują budynków administracyjnych. Dokonaliśmy poprawki 

i przedkładamy Radzie Gminy projekt uchwały zmieniającej w sprawie określenia zwolnień od 

podatku od nieruchomości uwzględniającej sugestie RIO.   

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały zmieniającej w sprawie 

określenia zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiącej zał. nr 13 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVIII/109/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.   

 

Do punktu 16 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – uchwała w sprawie poparcia dla podziału statystycznego 

Województwa Mazowieckiego jest dokumentem stanowiącym poparcie dla obecnego 

Mazowsza. Niektórzy politycy proponują wyłączenie Miasta Stołecznego Warszawy z tego 

obszaru upatrując w tym korzystniejszej sytuacji. My solidaryzujemy się z innymi 

samorządami i popieramy podział na NUTS-Y z 2015 r. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę 

rządzących aby zachowali obecnie istniejący podział tj. NUTS2. Nie wyobrażam sobie siedziby 

stolicy Województwa Mazowieckiego w mieście Płocku. Mam nadzieję, że decydenci wezmą 

pod uwagę nasze stanowisko. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie poparcia dla 

podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego stanowiącej zał. nr 14 do nin. 

protokołu. 
 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVIII/110/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 
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jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.   

 

Do punktu 17 

porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski poinformował, że plany pracy komisji stałych 

Rady Gminy zostały przedstawione i zaakceptowane na wspólnym posiedzeniu komisji 

w dniu 4 lutego 2016 r. 

 

Następnie odczytał treść uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady 

Gminy Somianka na 2016 rok  stanowiącej zał. nr 15 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVIII/111/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.   

 

Do punktu 18 

porządku obrad 

 

Wójt Gminy A. Żołyński – uchwała dotycząca ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 

dla szkół i przedszkoli na terenie gminy Somianka prowadzonych przez inne niż Gmina 

Somianka osoby prawne i fizyczne została podjęta w 2015 r. Regionalna Izba Obrachunkowa 

dokonała jej uchylenia. Z tego względu przedkładamy nowy projekt uchwały w tej sprawie, 

uzgodniony z Regionalna Izba Obrachunkową. Mam nadzieję, że Kolegium RIO nie będzie 

miało uwag do tej uchwały choć 100% gwarancji nie ma. 

 

Pytań ani uwag nikt nie zgłaszał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy K.J. Rakowski odczytał treść uchwały w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych 

prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne 

i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania 

udzielonej dotacji   stanowiącej zał. nr 16 do nin. protokołu. 

 

W głosowaniu jawnym uchwała Nr XVIII/112/16 w przedmiotowej sprawie została podjęta 

jednogłośnie: 14 głosami „za” w obecności 14 radnych podczas głosowania.   

 

Do punktu 19 

porządku obrad 

 

Wniosków ani interpelacji w punkcie 3 nikt nie zgłaszał. W związku z powyższym przystąpiono 

do realizacji punktu 20 porządku obrad. 

 

Do punktu 20 

porządku obrad 

 

Wolnych wniosków ani zapytań nikt nie zgłaszał. 

Do punktu 21 

porządku obrad 

 

Wobec zrealizowania porządku obrad, przewodniczący o godz.10:30 zamknął sesję 
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wypowiadając słowa: „Zamykam obrady XVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy Somianka”.

  
 

 

 

Protokół sporządziła:     Przewodniczył:                                                                         

 

/-/ Elżbieta Kuchta        Przewodniczący 

   Rady Gminy                                                                       

   Insp. ds. obsługi                                                                   /-/ Krzysztof Jan Rakowski 

     Rady Gminy         

                  

   

  

  

  

  

 

 

 


