Protokół nr XXII/2016
z przebiegu obrad XXII Sesji Rady Gminy Gubin,
która odbyła się 29 grudnia 2016r. godz. 12.30
w sali narad Urzędu Gminy Gubin

Stan Rady Gminy Gubin to 15 Radnych, w Sesji wzięło udział 12. W Sesji wzięli również
udział Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski, pracownicy Urzędu i jednostek podległych,
Sołtysi oraz mieszkańcy Gminy, radna powiatu Natalia Zdónek.
Obecność na sesji dokumentują listy obecności radnych oraz gości, które stanowią załącznik
do niniejszego protokołu.

Ad. 1.
Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad XXII Sesji Rady Gminy Gubin.
Przewodnicząca Rady Gminy Gubin p. Dorota Prugar - Wasielewska dokonała otwarcia XXII
Sesji Rady Gminy Gubin o godz. 12.00. Po analizie listy obecności stwierdziła, że na 15
Radnych obecnych jest 12 Radnych, w związku z czym można podejmować prawomocne
uchwały, decyzje lub ustalenia. Następnie Przewodnicząca Rady złożyła wniosek, aby
sekretarzem dzisiejszych obrad został radny Waldemar Gromek, radni nie wnieśli uwag,
wniosek przyjęty jednogłośnie. Po przedstawieniu proponowanego porządku obrad, wójt
gminy złożył trzy wnioski formalne o wprowadzenie do porządku obrad pierwszy dotyczący
przystąpienie Gminy Gubin do Krośnieńskiego Związku Powiatowo – Gminnego, wniosek
drugi dotyczący przyjęcia Statutu Krośnieńskiego Związku Powiatowo – Gminnego oraz
trzeci wniosek dotyczący wprowadzenia zmian w budżecie gminy Gubin na 2016r., wszystkie
wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.
Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie cały porządek obrad z naniesionymi
poprawkami, który został przyjęty przez radnych jednogłośnie.
Ad. 2.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski.
Na ostatniej sesji Rady Gminy wpłynęła interpelacja, od radnego Stanisława Fudymy która,
dotyczyła wyrównania pobocza drogi gminnej, droga ta została wyrównana. Radny Ryszard
Eret złożył interpelację w sprawie wyrównania drogi gminnej na ul. Ogrodowej oraz Krzywej

w m. Jaromirowie, niestety warunki atmosferyczne nie pozwalają na wyrównanie tych dróg,
drogi te zostaną wyrównane w czasie późniejszym. Radna Kamila Kurczak złożyła
interpelację w sprawie wyrównania pobocza drogi powiatowej z Markosice do Grabic
i Sadzarzewic oraz ujęcie w planie inwestycyjnym zamontowania lampy na drodze gminnej w
m. Markosice prowadzącej do posesji Państwa Skrzypczak,

sprawę pobocza drogi

przekazaliśmy do Zarządu Dróg Powiatowych, natomiast wydatku związanego z
zamontowaniem lampy nie zaplanowaliśmy w budżecie ponieważ są tam zamontowane trzy
lampy a linia przecina Lasy Państwowe. Radny Zbigniew Zaroda złożył interpelację w
sprawie naprawy drogi wojewódzkiej

nr 285, sprawę przekazaliśmy do Zarządu Dróg

Wojewódzkich, w dniu 9 grudnia otrzymaliśmy odpowiedź, iż nie ma ujętych w budżecie
wniosków na remont w/w drogi.
Ad.3.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Marian Adamczyk złożył interpelację w sprawie:
a) zamontowania dodatkowej lampy między posesją plebanii a kościołem w
miejscowości Chlebowo.
b) usunięcie trzech korzeni po drzewach koło przystanku w kierunku miejscowości
Łomy oraz jeden koło sklepu p. Krakus.
Przewodnicząca Rady Dorota Prugar - Wasielewska

złożyła interpelację w

sprawie:
- naprawy dróg gminnych w miejscowości Późna, część tych dróg została
naprawiona przy pracach prowadzonych na wale, natomiast resztę dróg wymaga
naprawy.

Ad.4
Wnioski i zapytania sołtysów.
Sołtys wsi Późna Urszula Peron złożyła wniosek w sprawie:
a) zjazdów z wałów na pola w miejscowości Późna, zjazdy są strome i ciężko
jest zjechać mieszkańcom na swoje pola.
Sołtys wsi Jazów Lech Kobierecki złożył wniosek w sprawie:

a) ustawienia znaku o ograniczeniu tonażu na moście między Jazowem a
Grabicami, przez most ten przejeżdżają ciężkie auta. Zarząd Dróg
Powiatowych w miesiącu marcu pisemnie poinformował, że znak będzie
ustawiony, niestety do tej pory znaku nie ma.
Sołtys wsi Gubinek Jarosław Nogaj złożyła wniosek w sprawie:
a) pozwolenia na wyczyszczenie rowów przy drodze w kierunku Gubinka w
zamian za drzewo, które zostanie z stamtąd usunięte, czy jako Sołtys może
na to zezwolić.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski informując, iż najpierw
trzeba ustalić do kogo należy droga a następnie porozmawiać się z
właścicielem ponieważ musi zostać wydana zgoda na wycinkę drzew.
b) wymiana pieczątek Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, pieczątki które posiada są
już mało czytelne.
c) zakupu nowego ogrodzenia z funduszu sołeckiego zaplanowanego na
2016r.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Zbigniew Barski, informując, iż ogrodzenie
które zakupiono w 2015r. zostało zniszczone, środki na ten cel pochodziły
również z budżetu gminy, Sołtys

odpowiedzialny jest za mienie gminne,

wynika to ze Statutu Sołectwa. Radni poparli decyzje Wójta Gminy.
Sołtys wsi Przyborowie - Dobre Zbigniew Lider złożył wniosek w sprawie:
a) naprawy drogi z m. Łazy do m. Pole, droga ta jest rozjeżdżona przez ciężkie
samochody leśne.

Ad.5.
Informacja Wójta Gminy Gubin o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski poinformował Radę Gminy o podejmowanych
działaniach w okresie międzysesyjnym. Były to między innymi:
- rozstrzygnięcie przetargu na zakup opału oraz przetargu na zakup paliwa
- rozstrzygnięcie przetargu na dowóz dzieci do szkół, dowóz będzie realizowany przez PKS

- spotkanie z dyrektorem NFZ w sprawie przejęcia ZOLu i świadczenia usług medycznych
- spotkanie z Prezesem PUM w Gubinie oraz Prezesem MZGOK w sprawie wywozu odpadów
z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Gubin.
- wybudowano wodociąg w m. Mielno, wyremontowano stacje uzdatniania wody,
wybudowano studnie w m. Węgliny, wyremontowano spaloną nieruchomość w m. Brzozów,
zrobiono część ocieplenia budynku szkoły w Chlebowie, wymieniono okna w przedszkola w
Wałowicach, a także wykonywane są bieżące remonty.

Ad.6.
Informacja

Przewodniczącej

Rady

o

działaniach

podejmowanych

w

okresie

miedzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady poinformowała Radę Gminy o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym. Były to m.in.:
- przygotowanie materiałów na sesję,
- udział w komisjach Rady Gminy, których jest członkiem,
- spotkania z mieszkańcami oraz radnymi w urzędzie jak i poza urzędem,
- przekazanie do komisji stałych 6 pism, które wpłynęły do Rady Gminy, pisma te były na
bieżąco przekazywane i załatwiane, jedna sprawa w toku dotycząca samochodu strażackiego,
- wpłynęła jedna skarga, która dziś będzie rozpatrywana, oraz 13 intereplacji, które są na
bieżąco rozpatrywane,

Ad.6a.
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę
Gubin do Krośnieńskiego Związku Powiatowo – Gminnego.
Wójt Gminy Zbigniew Barski przedstawił i uzasadnił projekt uchwały informując, iż
wykonywanie zadań publicznych od 1 stycznia 2016 r. może być realizowane w drodze
utworzenia związku powiatowo - gminnego. Formuła związku powiatowo - gminnego daje
większe możliwości realizacji zadania publicznego w zakresie transportu zbiorowego. W celu
wspólnego wykonywania tego zadania publicznego niezbędne jest podjęcie stosownych
uchwał.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia
przez Gminę Gubin do Krośnieńskiego Związku Powiatowo – Gminnego, który został
przyjęty 11 ZA przy 1 przeciw.

Ad .6b.
Przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Krośnieńskiego Związku
Powiatowo – Gminnego.
Wójt Gminy Zbigniew Barski przedstawił i uzasadnił projekt uchwały informując, iż jest to
statut Krośnieńskiego Związku Powiatowo – Gminnego do którego w punkcie wcześniejszym
przystąpiliśmy, teraz należy przyjąć Statut.
Radny Waldemar Gromek zadał pytanie o składkę jaką będziemy płacić przynależąc do
związku.
Wójt Gminy Zbigniew Barski odpowiedział, iż składka nie została jeszcze ustalona, będzie to
kolejne zadanie którym zajmie się związek, gdzie członkowie, w tym również my, będą
podejmować decyzję.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu
Krośnieńskiego Związku Powiatowo – Gminnego, który został przyjęty 10 ZA przy 1 przeciw
i 1 wstrzymującym.

Ad. 6c.
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
gminy na 2016r.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r. informując, iż zmiana ta spowodowana jest
m.in. zwiększonymi wydatkami związanymi z wywozem odpadów z cmentarzy, a także
wydatków na administrację związanych zakupem akcesoriów komputerowych oraz bieżących
wydatków zakańczając rok budżetowy.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy na 2016r., który został przyjęty 12 ZA, tj. jednogłośnie.

Ad.7.
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017r.:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła projekt uchwały budżetowej,
poinformowała o wydatkach i dochodach gminy, szczegółowa analiza projektu
odbyła się na komisjach stałych Rady Gminy.

b) przedstawienie opinii i wniosków poszczególnych Komisji Rady Gminy
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Sportu, Kultury i Pomocy Społecznej - projekt
budżetu na 2017r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2020 komisja omawiała
na posiedzeniu w miesiącu grudniu.
W wyniku przeprowadzonej analizy budżetu, Przewodniczący komisji miał wątpliwości co
do zaciągania zobowiązań finansowych, po wyjaśnieniach Skarbnika Gminy, komisja nie
stwierdziła nieprawidłowości. Projekt budżetu nie został poddany pod głosowanie przez
Przewodniczącego Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – projekt budżetu Gminy Gubin na rok
2017 komisja omawiała na posiedzeniu w miesiącu grudniu i zaopiniowała projekt
pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - opracowany przez
Wójta projekt budżetu Gminy Gubin na rok 2017 analizowany był na komisji w miesiącu
grudniu, komisja zaopiniowała projekt budżetu pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Planu, Budżetu, Samorządu, Prawa Porządku Publicznego Rady
Gminy – projekt budżetu komisja analizowała w miesiącu grudniu po zaczerpnięciu opinii
pozostałych komisji stałych, sprawa związana z zaciągnięciami zobowiązań finansowych
została wyjaśniona na komisji. Radni pozytywnie ustosunkowali się do zadań w budżecie
gminy i pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu.

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej.
Radny Waldemar Gromek odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
budżetu gminy na 2017r. – opinia pozytywna.
d) przedstawienie stanowiska Wójta wobec wniosków zawartych w opiniach komisji
oraz uwag w opinii RIO.

Wójt Gminy Zbigniew Barski poinformował radnych, iż wpłynął tylko jeden wniosek
dotyczący zapisu w budżecie konkretnej kwoty na piłkę nożną, wniosek ten został
przyjęty i zapis uwzględniony, natomiast innych wniosków nie było.
e) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Wójta do projektu uchwały
Wójt Gminy poinformował, że jest tylko jedna zmiana dotycząca zmiany zapisu w
załączniku budżetu gminy.
f) dyskusja nad projektem budżetu
Wójt Gminy Zbigniew Barski odniósł się do kredytów, informując, że są one udzielane
instytucją po to aby dana jednostka rozwijała się.
Przewodnicząca Rady zadała pytanie w sprawie wniosku m. Strzegów dotyczącego
zabezpieczenia dodatkowych

środków w budżecie gminy w przypadku planowanej

inwestycji przez Sołectwo z udziałem środków pomocowych.
Wójt Gminy Zbigniew Barski odniósł się do pytania Przewodniczącej Rady informując,
iż zabezpieczenie środków na wykonanie boiska ze środków pomocowych nie jest na
razie możliwe, nie wiadomo czy w ogóle będzie można skorzystać z tych środków
ponieważ nikt nie gwarantuje nam, że program taki zostanie uruchomiony, a środki są
przyblokowane i nie można wykorzystać je na inne inwestycje na które otrzymamy
dofinansowanie.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały budżetowej na 2017r., który
został przyjęty 11 za przy 1 wstrzymującym.

Ad. 10.
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gubin na lata 2017-2020:
a) przedstawienie projektu uchwały
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2017-2020, projekt ten omawiany był
szczegółowo na komisjach stałych Rady Gminy.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
Radny Waldemar Gromek odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2017-2020 - opinia pozytywna.

c) dyskusja

Skarbnik Gminy Anna Kowaluk poinformowała radnych, iż

mamy obowiązek

prognozowania sytuacji finansowej gminy, coraz trudniej jest prognozować dokładnie
ponieważ sytuacja finansowa zmienia się i nie wiemy jaka będzie w następnym roku,
natomiast wymóg ustawowy obliguje nas do wyliczenia i przedstawienia sytuacji z
wyprzedzeniem na trzy lata.
d) głosowanie nad uchwałą
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2017-2020, projekt uchwały został przyjęty 11
ZA, tj. jednogłośnie.
Radny Stanisław Fudyma nieobecny podczas głosowanie nad w/w projektem uchwały.

Ad.11.
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Wójta Gminy Gubin.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż skarga dotyczy odmówienia p. Gromadzkiemu
wynajmu świetlicy wiejskiej w m. Jazów i m. Wielotów, następnie poprosiła o stanowisko
Komisji Rewizyjnej na której rozpatrywano skargę.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Mirosława Strzelbicka poinformowała, iż na
posiedzeniu komisji rozpatrywano skargę p. Gromadzkiego, po przeanalizowaniu komisja
uznała skargę za niezasadną. Radni otrzymali w dokumentach uzasadnienie oraz stanowisko
komisji dotyczące rozpatrzenia skargi i wnosi do Rady Gminy o uznanie skargi za niezasadną.
Pan Gromadzki odczytał swoje wystąpienie, w którym zawarł zarzuty wobec pana wójta oraz
pani prawnik, czytał o braku kryteriów jakimi kierował się wójt odmawiając dwukrotnie
użyczenia świetlicy na spotkania z mieszkańcami, a także przytaczał posiedzenie komisji
rewizyjnej na którym wójt według pana Gromadzkiego nie podał podstaw odmowy wynajmu
świetlic, powołując się jedynie na ustawę o samorządzie gminnym w której jest zapis, że
gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Pan
Gromadzki zarzucał pani prawnik, iż omija Uchwałę Rady Gminy w sprawie określenia zasad
korzystania ze świetlicy w gminie wiejskiej Gubin oraz nie zgadzał się z opinią komisji

rewizyjnej twierdząc nawet, że Zarządzenie wydane przez wójta gminy w sprawie opłat za
wynajem jest bezprawne.
Radca Prawny UG Alicja Antkiewicz odniosła się do wystąpienia pana Gromadzkiego,
zgadzając się z nim w jednym, iż to fakty a nie emocje powinny decydować o tym, czy skarga
zostanie uznana za zasadną czy niezasadną. Odniosła się do uzasadnienia komisji rewizyjnej,
twierdząc, że jest tam przedstawiony stan faktyczny, radni zapoznali się z dokumentem. Pani
prawnik na życzenie pana Gromadzkiego skupiła się na faktach, gdzie mieniem gminnym
zarządza wójt, jest to kompetencja która przysługuje tylko jemu z całym szacunkiem do
radnych gminy, Rada Gminy nie posiada takich kompetencji, stąd też ustawodawca nadał je
tylko wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Pani prawnik odniosła się do wyroku
Sądu Wojewódzki we Wrocławiu, w którym sąd orzekł, że wskazywanie wójtowi w jaki
sposób ma realizować zadania wynikające z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
stanowi przekroczenie ustawowej delegacji wynikające z art. 18 tj. przepis który daje radzie
określenie ogólnych zasad gospodarowania mieniem gminnym. Kolejne wyrok to wyrok
Naczelnego Sądu w Warszawie, który rozpoznaje skargi kasacyjne, sąd wydał orzeczenie w
2014r. podejmowanie czynności zakresu prawa cywilnego np. w przedmiocie zawierania
umów dzierżawy najmu należy do kompetencji wójta jako reprezentanta gminy, któremu nie
można bez wyraźnego upoważnienia ustawowego narzucać elementów umowy i tym samym
ograniczyć obowiązującą swobodę umowy. To wójt i tylko wójt decyduje czy dane mienie
gminne zostanie wynajęte czy nie. Wyjaśniła radnym kiedy skargę można uznać za zasadną,
czyli wtedy kiedy wójt przekroczy swoje kompetencje, nie wykona swoich obowiązków,
naruszy terminy, prawnik przedstawiła również dokumenty w jakich terminach wpłynęły
dokumenty od p. Gromadzkiego i kiedy p. wójt odpowiedział, czyli zgodnie z przepisami. Pan
Gromadzki powołuje się na Uchwałę Rady Gminy, ale nie zaznaczył, że w uchwale zapis
dotyczący wynajmu świetlicy brzmi: „świetlice wiejskie mogą być wynajmowane” a nie ma
zapisu, że są wynajmowane, takie prawo dała wójtowi rada gminy, drugi zapis brzmi:
„wynajęcie świetlicy na cele inne niż takie tylko służące społeczności lokalnej to znaczy na
zebrania wiejskie itp. może nastąpić gdy nie jest ona niezbędna na cele lokalnej
społeczności”, nie ma zapisu że ma nastąpić. Zarządzenie na które powołuje się p. Gromadzki
jest zgodne z prawem.
Wójt Gminy Zbigniew Barski zabrał głos w dyskusji informując, iż świetlica wiejska, którą
chciał wynająć p. Gromadzki była remontowana ze środków PROW natomiast wynajęcie
miało być spotkaniem komercyjnym, dlatego adnotacja we wniosku

sołtysa wsi

była

niezbędna. Pan Gromadzki organizował spotkania w innych miejscowościach, zwracałem się
z pytaniem do firmy PGE z pytaniem czy firma współpracuje z p. Gromadzkim niestety
odpowiedzi nie otrzymałem.
Pan Gromadzki twierdził, że wcześniej wynajmował świetlice o sołtysów z pominięciem
Urzędu Gminy.
Wójt Gminy Zbigniew Barski odniósł się do słów p. Gromadzkiego, twierdząc, że
wynajmował od sołtysów mienie gminne czyli świetlice, więc w jaki sposób rozliczał się
skoro sołectwo nie może prowadzić działalności z tytułu pobierania opłat, jest jednostką
pomocniczą.
Pan Gromadzi twierdził, że wynajmował nieodpłatnie.
Wójt Gminy Zbigniew Barski poinformował, że na komisji rewizyjnej pan Gromadzki
omówił co Sołtysi zakupili za środki finansowe otrzymane z wynajmu mienia gminnego
przez p. Gromadzkiego.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę o zasadnej skardze.
Wynik głosowania:
Za – 3 radnych
Przeciw – 4
Wstrzymało się – 4
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w wyniku głosowania skarga na działalność Wójta
Gminy Gubin jest niezasadna.

Ad. 12.
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania
dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gubin dla publicznych i niepublicznych: szkół,
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne
niż Gmina Gubin.
Pracownik UG Alicja Kwiatkowska - Bąk przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały
informując, iż na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2016.1943 j.t. ze zm.) organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego zobowiązany jest ustalić tryb udzielania i rozliczania dotacji, podstawy

obliczenia dotacji, zakres danych, jakie mają być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji
oraz tryb i zakres przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania
dotacji udzielonej dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez
inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ.

Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu
udzielania
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prawidłowości

pobrania

i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gubin dla publicznych
i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby
prawne inne niż Gmina Gubin, który został przyjęty 10 za, tj. jednogłośnie.
Radny Ryszard Eret oraz radny Stanisław Fudyma nieobecni podczas głosowania nad w/w
projektem uchwały.

Ad. 13.
Przyjęcie protokołu z odbycia XXI Sesji Rady Gminy.
Radny Stefan Turowski złożył wniosek o przyjęcie protokołu z odbycia XXI sesji bez
odczytania. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego, który został
przyjęty 9 za, przy 1 wstrzymującym. Następnie podała pod głosowanie protokół z odbycia
XXI sesji Rady Gminy pod głosowanie, który został przyjęty jednogłośnie.
Radny Ryszard Eret oraz radny Stanisław Fudyma nieobecni podczas głosowania nad w/w
wnioskiem.

Ad. 15.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Pracownik Biura Rady poinformował o korespondencji od p. Gromadzkiego do wszystkich
radnych oprócz członków komisji rewizyjnej,
korespondencji.

proszę o podpisanie i odebranie

Ad. 16.
Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy p. Dorota Prugar - Wasielewska o godz. 15.00 zakończyła
obrady XXII Sesji Rady Gminy Gubin.

