Protokół nr XX/2016
z przebiegu obrad XX Sesji Rady Gminy Gubin,
która odbyła się 27 października 2016r.
w Sali Narad Urzędu Gminy Gubin
Stan Rady Gminy Gubin to 15 Radnych, w Sesji wzięło udział 14 Radnych.
W Sesji wzięli również udział Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski, pracownicy Urzędu
i jednostek podległych, Sołtysi oraz mieszkańcy Gminy.
Obecność na Sesji dokumentują listy obecności Radnych oraz Gości, które stanowią załącznik do
niniejszego protokołu.
Ad. 1
Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Gubin Dorota Prugar - Wasielewska dokonała otwarcia XX Sesji Rady
Gminy Gubin o godz. 12.00. Po analizie listy obecności stwierdziła, że na 15 Radnych obecnych jest
14, w związku z czym można podejmować prawomocne uchwały, decyzje lub ustalenia.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Gubin przedstawiła proponowany porządek obrad.
Na wniosek Wójta Gminy zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały
dotyczący wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r., projekt uchwały w sprawie utworzenia
Krośnieńskiego Związku Powiatowo – Gminnego oraz

projekt

uchwały w sprawie udzielenia

pomocy finansowej powiatowi krośnieńskiemu, wszystkie wnioski zostały poddane pod głosowanie i
przyjęte jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady zwróciła się do radnych z zapytaniem o wnioski

formalne do porządku obrad, radni nie wnieśli uwag po czym poddała pod głosowanie porządek
obrad z naniesionymi zmianami, porządek obrad został przyjęty.

Ad. 2
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej UG Jerzy Kwaśny - na poprzedniej sesji Rady Gminy
zapytanie złożył radny Stanisław Fudyma w sprawie uszkodzonej nawierzchni mostu w Pleśnie,
informuję, że wystające gwoździe zostały podobijane przez pracowników UG, a powstały ubytek
został uzupełniony. Jeśli chodzi o przejazd przez krzyżówki dróg wojewódzkich z drogą krajową, to
zwróciliśmy się pismem do dróg krajowych i uzyskaliśmy odpowiedź, że od 2017 roku przystąpią do
wykonywania dokumentacji na budowę rond. Radna Mirosława Strzelbicka złożyła interpelacje w
sprawie budowy chodnika na cmentarzu w Stargardzie Gubińskim, informuję że należy najpierw
wykonać projekt, co zostanie ujęte w przyszłorocznym budżecie. Następną interpelację złożyła
Przewodnicząca Rady Dorota Prugar – Wasielewska w sprawie usunięcia krzaków i zarośli przy
posesji nr 12 w m. Strzegów, informuję, że uzgodniono z mieszkańcami, iż wycięcie wykonamy w
okresie późniejszym. Radny Ryszard Eret złożył interpelację w sprawie usunięcia piachu naniesionego
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przez deszcze na jezdnię w okolicy piekarni w Jaromirowicach, informuję, że jak będą budować
chodnik to przy okazji zbiorą naniesiony piach.
Ad.3
Interpelacje i zapytania Radnych.

Radna Mirosława Strzelbicka złożyła interpelację w sprawie:
a) budowy oczyszczalni ścieków w m. Kujawa.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy – na obecną chwilę została przygotowana
dokumentacja oraz wszelkie pozwolenia, w miesiącu grudniu planujemy złożyć
wniosek do PROW o dofinansowanie oczyszczalni, jeśli środki na ten cel zostaną
przyznane to w przyszłym roku rozpoczniemy inwestycje.
b) co z przekazanym pomieszczeniem po byłym sklepie GS w m. Kujawa.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy – Sołtys wsi Kujawa złożył wniosek o rozbiórkę
tego pomieszczenia, zwróciłem się do Sołtysa aby wstrzymał się z rozbiórką,
pracownik z grupy remontowej Urzędu Gminy Gubin stwierdził, że możemy wypełnić
szkielet tego pomieszczenia materiałami budowlanymi i zrobić tam pomieszczenie na
zebrania mieszkańców.
c) czy są informacje w sprawie szpitala w Krośnie Odrzańskim, czy były spotkania w tej
sprawie ze Starostą i jakie są ustalenia.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy – odbyło się spotkanie ze starostą Krośnieńskim w
sprawie szpitala, przedstawiono nam sytuacje szpitala, moja propozycja była taka aby
nowy podmiot leczniczy umiejscowić w Gubinie, może udałoby się reanimować
szpital. Niestety propozycja ta nie uzyskała poparcia ze strony starosty, burmistrz
złożył wniosek o wykup budynków od powiatu zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą
Rady Powiatu, niestety Starosta wycofał się od wcześniejszych postanowień. Starosta
nie chce również aby włodarze Gmin informowali opinie publiczną na temat szpitala.
Grupa Nowy Szpital podpisane ma dwie umowy jedną z NFZ, a z drugą ze
Starostwem Krośnieńskim, rozmowy z NFZ idą w dobrym kierunku natomiast szpital
w Krośnie Odrzańskim jest zadłużony i chce aby Starostwo przejęło długi, jak to się
zakończy to zobaczymy. Wojewoda wyznaczył pomoc medyczną dla mieszkańców
powiatu krośnieńskiego w dwóch szpitalach tj. 105 w Żarach oraz szpital w Zielonej
Górze. Na obecną chwilę oddziały szpitala w Krośnie Odrzańskim są zamknięte.
Radny Marian Adamczyk złożył interpelację w sprawie:
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a) zamontowania lustra przy wjeździe do m. Chlebowo droga nr 138 od strony
promu.
b) wyrównanie drogi przy Orliku, zjazd z drogi nr 138.
c) zamontowanie lampy przy budynku 167 A,
d) naprawa dwóch reflektorów na boisku piłkarskim w Chlebowie.
e) dlaczego radni nie otrzymali diet?
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy – to że radni nie otrzymali diet jest decyzją
radnych, radni złożyli wniosek o zmniejszenie wydatków na administracje
publiczną, w tym dziale znajdują się również diety radnych, o czym zostali
poinformowani. Zalecenia radnych zostały wykonane i radni powinni zapoznać
się z budżetem który uchwalili. Widząc mniej środków na paragrafie radni
musieliby dostosować sobie diety do zaplanowanych środków, tak jak
pracownicy musieli dostosować swoje wynagrodzenie do zaplanowanych
środków w budżecie już po zmianach.
Radny Marian Adamczyk zaznaczył, że radni mają lodówki i telewizory na raty,
kto będzie płacił odsetki?
Wójt Gminy odpowiedział, że pracownicy mają kredyty na mieszkania i tez płacą
raty, ale dostosowali swoje wynagrodzenie do kwoty zaplanowanej w budżecie.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że radni chcą wyjaśnić sprawę na wyższym
szczeblu ponieważ diety radnych powinny być zaplanowane w budżecie.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk poinformowała, że zgodnie z wnioskiem
radnych z komisji Planu i Budżetu cięcia były w całym dziale administracji
publicznej w którym znajdują się również diety radnych.
Przewodnicząca Rady złożyła wniosek aby zwołać komisje nadzwyczajną w
sprawie wypłaty diet radnych. Taki wniosek złożył również Przewodniczący
Komisji Planu i Budżetu.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w wniosek, który został
przyjęty 8 za przy 6 wstrzymujących.
Radny Tomasz Kwiatkowski złożył interpelację w sprawie:
a) dostarczenia do szkoły w Bieżycach dwóch ton tłucznia, przy wejściu do szkoły jest
błoto co uniemożliwia dzieciom swobodne wejście do szkoły.
Radny Krzysztof Urban złożył interpelację w sprawie:
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a) naprawy drogi lub ustawienia znaku na drodze Kosarzyn – Żytowań, na drodze tej
są liczne nierówności co powoduje uszkodzenie pojazdu lub kolizje aut.
Radny Waldemar Gromek złożył interpelację w sprawie:
a) wyrównanie pobocza drogi wojewódzkiej nr 138 m. Wałowice oraz dwóch
zjazdów z tej drogi m. in. zjazd do Fabrki Carola.

Ad.4
Wnioski i zapytania sołtysów.

Sołtys wsi Pleśno złożył wniosek w sprawie:
a) wyrównanie drogi wewnętrznej w m. Pleśno.
Ad.5.
Informacja Wójta Gminy Gubin o pracy międzysesyjnej.
Działania w okresie międzysesyjnym – sesja czerwiec 2016
1. Spotkania z mediami, Radio Zachód, Gazeta Tygodniowa, TVP Gorzów Wlkp.
2. Spotkania z sołtysami, mieszkańcami Gminy, Radnymi Gminy
3. Narada kierowników (co środę)
4. Spotkanie z przedstawicielem ENEA Szczecin w sprawie oświetlenia ulic i dróg gminnych.
5. Narodowe czytanie – wyspa teatralna
6. Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze w sprawie projektu dotyczącego
modernizacji sprzętu komputerowego.
7. Spotkanie z panem Głowackim w sprawie remontów budynków gminnych
8. Spotkanie z Green Peace

i dyrektorami szkół w sprawie przyłączenia instalacji

fotowoltaicznych do sieci energetycznej
9. Zebranie w Wałowicach
10. Spotkanie z p. Edytą Puchałko sołtysem wsi Drzeńsk Mały
11. Spotkanie z p. Januszem Bem – OSP Chlebowo
12. Walne Zgromadzenie MZGOK
13. Spotkanie z p. W. Hajnas sołtysem wsi Pole
14. Spotkanie z p. Zwolińskim właścicielem firmy FructoFresh Czarnowice
15. Komisja Rewizyjna
16. Komisja Oświaty
17. Komisja Planu i Budżetu
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18. Spotkanie w Brodach – przyłączenie instalacji OZE do sieci energetycznej
19. Spotkanie z p. Markowskim z ENEA w sprawie konserwacji oświetlenia ulic i dróg gminnych
20. Komisja Rolnictwa
21. Uroczystości pod pomnikiem w Gębicach
22. Spotkanie z sołtysem Markosic i dziennikarką tygodnika Przegląd Reginą Dachówną
23. Spotkanie z dyrektorem NFZ w sprawie zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie powiatu
krośnieńskiego
24. Spotkanie w Urzędzie Miasta Żary w sprawie projektu modernizacji sprzętu komputerowego
Urzędu
25. Spotkanie w MZGOK Krosno Odrz.
26. Jubileusz pożycia małżeńskiego Państwa Bagińskich
27. Jubileusz 70-lecia ZS Grabice
28. Jubileusz 50-lecia Koła Krzyżówka
29. Spotkanie z Citronex w sprawie planów inwestycyjnych firmy na terenie gminy
30. Komisja Rewizyjna
31. Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej Grabicach
32. Spotkanie z p. Marzeną Dera
33. Spotkanie w LGD-GŁ w Lubsku
34. Bal Seniora w Kosarzynie
35. Spotkanie w Starostwie Powiatowym w spr. szpitala oraz publicznego transportu zbiorowego
36. Narada sołtysów
37. Jubileusz 70-lecia szkoły w Strzegowie
38. Szkolenie Zielona Góra
39. Spotkanie w MZGOK Krosno Odrz.

Ad.6
Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęło pismo
od Pana Karykowskiego, które zostało przekazane do odpowiedniej komisji i zostało załatwione
pozytywnie. Kolejne pismo jakie wpłynęło do Rady to w sprawie dofinansowania samochodu dla osób
niepełnosprawnych które uczęszczają na warsztaty terapii zajęciowej w Gubinie, w tej sprawie został
przygotowany projekt uchwały i na dzisiejszej sesji zostanie podjęty. Wpłynęły dwa wnioski o
udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na przebudowę dróg oraz pismo w sprawie
dofinansowania chodnika w m. Pole. Przewodnicząca Rady spotykała się również z mieszkańcami wsi
Markosice w sprawie budowy szamba przy świetlicy wiejskiej, a także brała udział w uroczystościach
takich jak: 70 – lecie Zespołu Szkół w Grabicach, w obchodach Dnia Edukacji Narodowej a także w
70 – leciu Szkoły Podstawowej w Strzegowie.
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Ad.7
Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych.
Przewodnicząca Rady przedstawiła analizę oświadczeń majątkowych radnych jaką przeprowadziła w
swoim zakresie, poinformowała, że w złożonych oświadczeniach w 6 przypadkach brak było wpisów
„nie dotyczy” , w jednym przypadku brak określenia położenia nieruchomości którą wykazano w
oświadczeniu, w jednym przypadku brak przynależności składników majątkowych do wspólnego lub
odrębnego majątku oraz w jednym przypadku nie wypełniono części B punkt 4.
Przedstawiona analiza nie została złożona na piśmie.
Wójt Gminy przedstawił analizę oświadczeń

majątkowych pracowników Urzędu i osób

zobowiązanych do złożenia oświadczenia. Liczba przekazanych oświadczeń jest zgodna z
przekazanymi wykazami osób, nie stwierdzono nieprawidłowości. Wszystkie oświadczenia zostały
złożone na właściwych drukach, wszystkie zostały podpisane oraz zachowane zostały formuły „nie
dotyczy” w pustych polach. W przedłożonych oświadczeniach nie stwierdzono aby osoby podały
nieprawdę związku z czym Wójt Gminy nie wystąpił z wnioskiem do Urzędu Kontroli Skarbowej.
Następnie odczytał analizę oświadczeń majątkowych przeprowadzoną przez Urząd Skarbowy w
Krośnie Odrzańskim.
Obie analizy zostały złożone również na piśmie.

Ad.8
Przedstawienie i przyjęcie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016r. oraz odczytanie
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o informacji z przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2016r. przedłożonej przez Wójta Gminy Gubin.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła informację z wykonania budżetu za I półrocze 2016r.
w/w informacja była omawiana na komisjach stałych Rady Gminy.
Wiceprzewodnicząca Rady odczytała Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii
o informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r. przedłożonej przez Wójta Gminy
Gubin.
Radni nie wnieśli uwag, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w informacje z wykonania
budżetu za I półrocze 2016r., która została przyjęta głosami 12 za przy 2 wstrzymujących.

Ad.9
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
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Radca Prawny Urzędu Gminy poinformowała radnych o autopoprawkach do projektu uchwały, które
otrzymują brzemiennie:
§2.1 Stawki określone uchwałą obowiązują od 01 stycznia 2017r.
2. Z dniem 31.12.2016r. traci moc uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Gubin z dnia 10 listopada
2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Lubus.2015.2325).
§3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku urzędowym
Województwa Lubuskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017r.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, które zostały przyjęte głosami 13 za, przy 1
wstrzymującym.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały z naniesionymi
autopoprawkami, który został przyjęty 10 za przy 4 wstrzymujących.

Ad.10
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie deklaracji współpracy Gminy gubin z
Gminą Niegosławice w celu realizacji zadania pn. „Wdrożenie i rozwój e – usług w administracji
samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” w ramach działania 2.1
Rozwój społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
na 2016r.
Wójt Gminy uzasadnił projekt uchwały w sprawie deklaracji współpracy Gminy Gubin z Gminą
Niegosławice w celu realizacji zadania pn. „Wdrożenie i rozwój e – usług w administracji
samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego” w ramach działania 2.1
Rozwój społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na
2016r., informując, iż jest to program z którego mogą skorzystać wszystkie gminy z województwa
lubuskiego. Celem tego programu jest wdrożenie e – usług, my jako gmina skorzystaliśmy już z
takiego programu w poprzedniej edycji, dzięki temu zakupiliśmy sprzęt i doposażyliśmy biura,
poziom dofinansowania z jakiego możemy skorzystać to 95%.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały, który został przyjęty głosami 14 za, tj.
jednogłośnie.

Ad.10a
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na 2016r.
Skarbnik Gminy przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały informując o bieżących zmianach i
przesunięciach w budżecie gminy na 2016r.
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Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały, który został przyjęty głosami 12
za przy 2 wstrzymujących.

Ad.11
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Gubin pomocy
finansowej na zakup samochodu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie.
Wójt Gminy przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Gubin
pomocy finansowej na zakup samochodu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie,
informując, że z pierwotnie z wnioskiem o dofinansowanie wystąpił Burmistrz Miasta Gubin.
Niestety jak się okazało nie należy to do zadań własnych Miasta Gubin tylko do zadań własnych
Powiatu Krośnieńskiego, w związku z czym z wnioskiem wystąpił Starosta Krośnieński o udzielenia
wsparcia finansowego dlatego środki możemy przekazać tylko tej jednostce dla której jest to zadanie
własne. Starostwo natomiast przekaże środki miastu Gubin, taki jest prawny obieg środków
publicznych.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały, który został przyjęty głosami 14
za, tj. jednogłośnie.

Ad.11a

Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Krośnieńskiego
Związku Powiatowo – Gminnego.
Wójt Gminy przedstawił i uzasadnił projekt uchwały, informując, iż
Wykonywanie zadań publicznych może być od dnia 1 stycznia 2016 r. realizowane w
drodze utworzenia związku powiatowo – gminnego. Formuła związku powiatowo –
gminnego daje większe możliwości realizacji zadania publicznego w zakresie transportu
zbiorowego. Zgodnie z art. 72a ustawy o samorządzie powiatowym utworzenie przez gminy i
powiat Związku Powiatowo – Gminnego w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych
wymaga podjęcia stosowanych uchwał Rad: powiatu i gmin.
Prawa i obowiązki powiatu i gmin tworzących Związek Powiatowo – Gminny
związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem
ogłoszenia jego statutu w Dzienniku Urzędowym Województwa. Po zarejestrowaniu w
rejestrze prowadzonym przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz z
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dniem ogłoszenia statutu, związek będzie posiadał osobowość prawną na rzecz wszystkich
jego członków.
Tworzenie związków powiatowo – gminnych zostało prawnie usankcjonowane z
dniem 1 stycznia 2016 r. na podstawie ustawy w samorządzie gminnym oraz niektórych
innych ustaw ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1045). Powyższa ustawa wprowadziła wiele zmian,
które między innymi wskazują podstawy prawne do utworzenia przez gminy i powiaty
związków powiatowo – gminnych. Jednostki tworzące związek będą mogły przekazywać do
realizacji na rzecz związku określone w statucie zadania publiczne.
Gminy i powiaty otrzymują do realizacji nowe zadanie tj. organizację transportu
zbiorowego. Transport publiczny jest ważnym zagadnieniem ekonomicznym, gospodarczym,
społecznym i ekologicznym. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie
zbiorowym wprowadziła zasadniczą zmianę dotychczasowego sposobu funkcjonowania i
organizowania przewozów transportem publicznym, wskazując jako organizatorów jednostki
samorządu terytorialnego właściwe ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów.
Jest to zadanie złożone, a powołanie związku rozwiązuje również problem braku możliwości
uzyskania dofinansowania do transportu miejskiego.
Zasady funkcjonowania Związku Powiatowo – Gminnego określone zostaną w statucie
związku, który musi zostać przyjęty przez Rady zainteresowanych: gmin i powiatu, przed
rejestracją związku. Jest to proces długotrwały i w związku z krótkim terminem, który
pozostał do przygotowania się do organizacji transportu publicznego należy niezwłocznie
podjąć działania legislacyjne i organizacyjne dla prawidłowej realizacji zadań na rzecz
naszych mieszkańców.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały, który został przyjęty 14 za, tj.
jednogłośnie.

Ad. 11b
Przedstawieni projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Krośnieńskiemu.
Wójt Gminy przedstawił i uzasadnił projekt uchwały w sprawie

udzielenia pomocy finansowej

Powiatowi Krośnieńskiemu, informując radnych, że jest to wsparcie finansowe na remont drogi
powiatowej Łomy – Chlebowo, sprawa ta omawiana była na komisjach Rady Gminy i została przez
radnych zaopiniowana pozytywnie. Aby podpisać porozumienie z Powiatem Krośnieńskim potrzebna
jest uchwała Rady Gminy o wyrażeniu zgody na przekazanie środków z budżetu gminy.
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Głos w sprawie zabrał:
Radny Krzysztof Irisik – dlaczego cały czas dofinansowujemy powiat krośnieński, mamy swoje
inwestycje, drogi powiatowe są zadaniem powiatu.
Radny Waldemar Gromek – powiat krośnieński starając się o wsparcie finansowe od gminy najpierw
powinien przedstawić kosztorys na daną inwestycję, ponieważ remontowane przez nich krótkie
odcinki drogi są mało znaczące.
Wójt Gminy przyznał racje radnemu i zadeklarował, że następnym razem upomni się o kosztorys a
także poinformuje powiat aby konsultowali z Radą Gminy które odcinki drogi powiatowej są
strategiczne dla Gminy Gubin.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały, który został przyjęty 10 za przy
3 przeciw i 1 wstrzymującym.

Ad.12
Przyjęcie protokołu z odbycia XIX Sesji Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady złożyła wniosek do Rady o przyjęcie protokołu na następnej sesji Rady Gminy
ponieważ w protokole wystąpiły nieścisłości i trzeba nanieść poprawki.
Wniosek został przyjęty przez radnych jednogłośnie.
Ad. 13.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Brak

Ad. 14
Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady zakończyła obrady sesji Rady Gminy o godz.14.15.
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