Protokół nr XXVII/2017
z przebiegu obrad XXVII Sesji Rady Gminy Gubin,
która odbyła się 28 czerwca 2017r.
w Sali Narad Urzędu Gminy Gubin
Stan Rady Gminy Gubin to 15 Radnych, w Sesji wzięło udział 11 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 stwierdzenie quorum.
Przewodnicząca Rady Gminy Gubin Dorota Prugar - Wasielewska dokonała otwarcia XXVII Sesji
Rady Gminy Gubin o godz. 12.30. Po analizie listy obecności stwierdziła, że na 15 Radnych obecnych
jest 10 Radnych, w związku z czym można podejmować prawomocne uchwały, decyzje lub ustalenia.

Ad. 2
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy Gubin poprosiła aby sekretarzem obrad został radny Waldemar Gromek,
radni nie wnieśli uwag, po czym przedstawiła proponowany porządek obrad. Następnie przedstawiła 3
wnioski

Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały dotyczącego

wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r., projektu uchwały dotyczącego zmiany statutu
Międzygminnego Związku Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Odra – Nysa – Bóbr, oraz
projekt uchwały w sprawie udzielenia dla Województwa Lubuskiego pomocy finansowej, wszystkie
wnioski zostały poddane pod głosowanie i przyjęte jednogłośnie. Kolejny wniosek złożyła grupa
radnych w sprawie dopłaty do taryfy w sprawie odprowadzania ścieków w miejscowości Sękowice,
wniosek został poddany pod głosowanie i przyjęty głosami 8 ZA przy 1 przeciw i 1 wstrzymującym.
Kolejny wniosek złożyła Przewodnicząca Rady, który dotyczył przeniesienia punktu 8 w sprawie
raportu o sytuacji finansowej SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim jako punkt 21 e, wniosek przyjęty 10
ZA przy 1 wstrzymującym. Następny wniosek Przewodniczącej Rady dotyczył

umożliwienia

wypowiedzenia się rodziców w punkcie 4a porządku obrad w sprawie przedszkola w Grabicach,
wniosek został przyjęty jednogłośnie. Po zgłoszonych i przegłosowanych wnioskach Przewodnicząca
poddała pod głosowanie porządek obrad z naniesionymi zmianami, porządek obrad został przyjęty
jednogłośnie.
O godz. 12.45 na obrady przybył radny Remigiusz Darmach i brał udział w głosowaniu od wniosku w
sprawie przeniesienia punktu 8 w sprawie raportu o sytuacji finansowej SP ZOZ w Stargardzie
Gubińskim jako punkt 21 e.
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Ad. 3
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
Kierownik Referatu UG Beata Hajducka UG udzieliła odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
a także wnioski sołtysów, poinformowała, iż na ostatniej sesji Przewodnicząca Rady złożyła
interpelację w sprawie wyrównania drogi w m. Późna w kierunku m. Strzegów a także drogi w m.
Markosice w kierunku Nowej Wioski, prace te zostaną wykonane do 15 lipca b. roku. Kolejna
interpelacja dotyczyła interwencji w Zarządzie Dróg Powiatowych w sprawie wykoszenia poboczy
drogi, pismo to zostało skierowane do Zarządu. Radny Krzysztof Irisik złożył interpelację z prośbą o
interwencję w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie drogi nr 286, informuję, iż zapytanie zostało
złożone, ale niestety nie mamy wpływu na realizację prac na drodze wojewódzkiej. Radny Zbigniew
Zaroda złożył interpelację w sprawie zerwanej tablicy w m. Kozów, informuję, iż tablica została
naprawiona. Radny Stanisław Fudyma złożył interpelację w sprawie wyrównania drogi asfaltowej w
m. Gubinek, a także naprawy drogi w m. Sękowice na której powstał wyłom, informuję, iż prace
zostaną wykonane do 15 lipca b. roku. Sołtys wsi Późna złożyła wniosek o naprawę drogi zjazdowej
do m. Późna, uzupełnienie asfaltu, prace te zostaną wykonane do 15 lipca b. roku. Natomiast w
sprawie naprawy drogi z m. Późna do m. Markosice zostało wystosowane pismo do Zarządu Dróg
Powiatowych o interwencje w tej sprawie.
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Miłosz Jasek odpowiedział na interpelację radnego
Zbigniewa Zarody w sprawie studzienki w m. Węgliny, sprawa została wyjaśniona, pokrywa została
umocowana. W sprawie interpelacji radnego Waldemara Gromka, która dotyczyła pryzmy azbestu,
informuję, iż mieszkaniec musi przystąpić do programu i wtedy będziemy mogli odebrać azbest, innej
możliwości nie ma, nie możemy zabrać pryzmy azbestu poza programem.

Ad.4
Interpelacje i zapytania Radnych.
Radny Marian Adamczyk złożył interpelację w sprawie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Gubin, w m. Chlebowo lampy uliczne wyłączane są o godz. 00.30 natomiast w innych
miejscowościach świecą się całą noc. Proszę o sprawdzenie i uregulowanie tych spraw, m.in. w m.
Wałowice.
Radny Zbigniew Zaroda złożył interpelację w sprawie drogi nr 285, remont tej drogi pogorszył tylko
obecny stan, przejazd tą drogą jest o wiele gorszy niż był przed remontem, proszę o interwencje w tej
sprawie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Kolejna interpelacja dotyczy obcięcia odrostów przy
drodze gminnej w m. Węgliny, odrosty są tak duże, że rysują przejeżdżające tam samochody, a także
proszę o wykoszenie pobocza tej drogi. Następna interpelacja dotyczy wycięcia drzewa przy drodze
gminnej z Węglin w kierunku uroczyska Węglińskiego, drzewo jest spróchniałe i przechylone, stwarza
to niebezpieczeństwo dla przejeżdżających tam samochodów.
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Przewodnicząca Rady złożyła interpelację w sprawie obcięcia gałęzi drzewa na zakręcie drogi
powiatowej ze Strzegowa w kierunku Markosic, gałąź ta stwarza niebezpieczeństwo, proszę o
interwencję w Zarządzie Dróg Powiatowych.

Ad.4a
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż do Przewodniczącego Komisji Oświaty zostało skierowane
pismo od rodziców w sprawie przedszkola w m. Grabice, poprosiła o zabranie głosu radnego Mariana
Adamczyka jako przewodniczącego komisji.
Radny Marian Adamczyk poinformował, iż na komisji radni zajmowali się tą sprawą analizując
potrzebę istnienia przedszkola dla 3 i 4 latków w m. Grabice. Zdaniem komisji istnieje potrzeba
przedszkola, ale trzeba zachować procedurę, czyli komisja złoży wniosek do Przewodniczącej Rady
wraz z projektem uchwały i sprawa ta stanie dopiero na sesji rady gminy tj. w m. sierpniu.
Wójt Gminy odniósł się do sprawy, informując, iż rada gminy w m-cu maju nie wyraziła woli
otwarcia przedszkola, my jako urząd wszczęliśmy procedurę, która musiała nastąpić do końca m-ca
maja, jak teraz mamy postąpić? Otrzymaliśmy protokół z kontroli Kuratorium Oświaty jaka odbyła
się w Zespole Szkół w Grabicach, radni otrzymali również

protokół, Kuratorium nie wykryło

nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkoły, zarzuty rodziców są bezpodstawne. Wcześniej sprawa
została skierowana do rady, która jasno określiła się, iż nie otwieramy oddziału przedszkolnego dla 3
i 4 latków w Grabicach.
Dyrektor Zespołu Szkół poinformowała o procedurze odwoławczej, rodzice mogli odwołać się do
komisji rekrutacyjnej, która ma 4 dni na udzielenie odpowiedzi, jeśli rodzice nie zgadzają się z decyzją
komisji to mają 7 dni na odwołanie się do dyrektora szkoły, dyrektor ma proceduralnie 7 dni na
udzielenie odpowiedzi, niestety taka procedura nie została zachowana, a zapisana w regulaminie
rekrutacji. Odwoływanie się do komisji rady gminy, która jest ciałem doradczym rady jest niezgodne z
prawem. Organem nadzorującym prace dyrektora szkoły jest kuratorium oświaty, które nie stwierdziło
żadnych nieprawidłowości.
Radca Prawny Urzędu Gminy poinformowała, że Wójt Gminy jak i dyrektor szkoły przy
wydatkowaniu środków publicznych muszą zachować zasadę gospodarności i celowości, ponieważ
konsekwencją źle wydatkowanych środków jest dyscyplina finansów publicznych.
Radny Waldemar Gromek odniósł się do sprawy informując, że rada gminy podjęła już decyzję w tej
sprawie na ostatniej sesji, decyzją rady było nie zawieszenie oddziału przedszkolnego dla 3 i 4 latków
w Grabicach.
Radny Zbigniew Zaroda złożył wniosek aby poddać pod głosowanie decyzję rady z poprzedniej sesji
rady gminy, czyli zawieszenie oddziału przedszkolnego.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek, który został przyjęty głosami 6 ZA przy 4
przeciw i 1 wstrzymującym.
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Ad.5
Wnioski i zapytania sołtysów.
Brak
Ad.6.
Informacja Wójta Gminy Gubin o pracy międzysesyjnej.
Wójt Gminy Gubin przedstawił informacje o działaniach w okresie międzysesyjnym były to m.in.
rozmowy z dyrektorem PROWu w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków, na które
otrzymaliśmy dofinansowanie, wnioski na oczyszczalnie są już na etapie końcowej oceny, w m-cu
sierpniu zostanie podpisana umowa na budowę oczyszczalni ścieków w Kujawie oraz w Starosiedlu.
Skorzystaliśmy z programu mającego na celu rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów
szkole w Chlebowie, Czarownicach i Grabicach, dofinansowanie z programu jest na 314 tys zł, projekt
uzyskał pozytywną ocenę. Następnie udział w spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie
przebudowy skrzyżowania w Starosiedlu, stąd uchwała którą otrzymaliście państwo na sesji,
poinformował radnych o piśmie jakie wpłynęło do rady gminy od firmy Formaplan, pismo te zostało
rozpatrywane przez komisje rady gminy i trzeba udzielić odpowiedzi firmie o zajęciu stanowiska.

Ad.7
Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Przewodnicząca Rady poinformowała, iż w okresie międzysesyjnym do Biura Rady wpłynęło 9
intereplacji, na które dziś radni uzyskali odpowiedz, wpłynęły 4 wnioski o wprowadzenie do porządku
obrad projektów uchwał, dziś je omawialiśmy i wprowadzaliśmy pod obrady sesji. Wpłynęło również
pismo do komisji oświaty, nad którym dziś radni dyskutowali, oraz pismo od firmy Formaplan.
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego komisji budżetu aby przedstawił stanowisko
komisji w sprawie pisma firmy Formaplan.
Radny Waldemar Gromek jako przewodniczący komisji budżetu przedstawił negatywne stanowisko
komisji w sprawie umorzenia podatków dla firmy Formaplan. Jednocześnie zasugerował jako komisja
wypracować system udzielania ulg firmą, które będą chciały inwestować. Na obecną chwilę nie
posiadamy ani uchwały, regulaminu udzielenia ulg dla firm.

Ad.8
Przedstawienie

i

przyjęcie

sprawozdania

z

realizacji

programu

współpracy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016 w
Gminie Gubin.
Pracownik Urzędu Gminy Katarzyna Fiedorowicz przedstawiła sprawozdanie z realizacji w/w
programu, informując w jakim procencie organizacje pozarządowe wykonały zaplanowane zadania
jak i rozliczenie otrzymanej dotacji jaką otrzymali z Gminy Gubin.
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w sprawozdanie, które zostało przyjęte 10 Za przy 1
wstrzymującym.

Ad .9
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016r.,
które radni szczegółowo omawiali na komisjach stałych rady gminy. Przedstawiła m.in. zadania które
były zaplanowane w budżecie na 2016r. a także wykonanie tych zadań.

Ad.10
Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła informacji o stanie mienia komunalnego, informując iż
radni omawiali tą informacje na komisjach stałych ponieważ stanowi to załącznik do sprawozdania z
wykonania budżetu gminy.

Ad.11
Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu z wykonania budżetu i sprawozdaniu
finansowym.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przedstawiła pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej
o wykonaniu budżetu gminy za 2016r.
Radni opinię Komisji Rewizyjnej otrzymali w materiałach na dzisiejszą sesję.

Ad. 12
Odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu i
sprawozdaniu finansowym.
Radny Waldemar Gromek odczytał Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z
wykonania budżetu i sprawozdaniu finansowym, opinia pozytywna.

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gubin
wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016r.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Gubin wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016r.
Wyniki głosowania nad przyjęciem sprawozdania były następujące:
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- za przyjęciem – 11 głosów
- przeciw - 0 Radnych
- wstrzymało się - 0 Radnych

Ad.15
Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy wnioskowała o udzielenie absolutorium za 2016r.
Wójtowi Gminy Gubin.
Wniosek wraz z uzasadnieniem radni otrzymali w materiałach na dzisiejszą sesję Rady Gminy.
Ad.16
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie absolutorium.
Radny Waldemar Gromek odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, opinia pozytywna.

Ad.17
Przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy dotyczących wykonania budżetu.
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczących Komisji

o zajęcie stanowiska w sprawie

wykonania budżetu gminy za 2016r.
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Sportu, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy
przedstawił pozytywne stanowisko komisji.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy przedstawił
pozytywne stanowisko komisji.
Przewodniczący Komisji Planu, Budżetu, Prawa, Samorządu i Porządku Publicznego Rady Gminy
przedstawił pozytywne stanowisko komisji.

Ad.18
Debata o wykonaniu budżetu
Głos zabrał:
Radny Waldemar Gromek poinformował, iż główny problem w budżecie gminy to oświata, połowa
budżetu to wydatki na szkoły.
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Radny Remigiusz Darmach odniósł się do wykonania budżetu, informując, że budżet został dobrze
wykonany i nie możemy mieć do niego zastrzeżeń.
Radny Marian Adamczyk informował, że nie możemy każdego działania sprowadzać do pieniędzy.
Radny Remigiusz Darmach nie zgodził się z radnym Marianem Adamczykiem, informując o
oszczędnościach w związku z wydatkami jakie ponosi gmina.
Ad.19
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w uchwałę.
Wyniki głosowania nad przyjęciem uchwały były następujące:
- za przyjęciem – 10 głosów
- przeciw - 0 Radnych
- wstrzymało się - 1 Radny

Ad. 20
Przestawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na obszarze objętym działalnością w
tym zakresie przez Urząd Gminy Gubin, w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2018 r.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że taryfy te były omawiane na komisjach stałych rady
gminy, radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w uchwałę.
Wyniki głosowania nad przyjęciem uchwały były następujące:
- za przyjęciem – 7 głosów
- przeciw - 3 Radnych
- wstrzymało się - 1 Radnych

Ad.21
Przedstawienie i przyjęcie raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZOZ
w Stargardzie Gubińskim.
Kierownik SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim przedstawiła raport o sytuacji ekonomiczno –
finansowej SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim, raport ten przedstawiany jest pierwszy raz na sesji rady
gminy, ponieważ tak wynika po zmianie ustawy o lecznictwie, ustawodawca nałożył obowiązek
przygotowanie takiego raportu i przedłożenie go organowi prowadzącemu.
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Raport ten został szczegółowo omówiony na komisjach stałych rady gminy.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w raport SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim.
Wyniki głosowania nad przyjęciem były następujące:
- za przyjęciem 11 Radnych
- przeciw - 0 Radnych
- wstrzymało się - 0 Radnych

Ad. 21a
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy
na 2017r.
Skarbnik Gminy Anna Kowaluk przedstawiła projekt w/w uchwały, informując o bieżących
przesunięciach a także o otrzymanych dotacjach, które trzeba wprowadzić do budżetu gminy na 2017r.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Wyniki głosowania nad przyjęciem projektu uchwały były następujące:
- za przyjęciem 9 Radnych
- przeciw - 0 Radnych
- wstrzymało się - 3 Radnych
Ad.21b
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Krośnieńskiego Związku
Powiatowo – Gminnego.
Wójt Gminy przedstawił i uzasadnił projekt uchwały informując, iż do Związku, w którym my jako
gmina funkcjonujemy, przystąpiła gmina Dąbie, w związku z tym musi zostać zmieniony statut w/w
związku.
Radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Wyniki głosowania nad przyjęciem projektu uchwały były następujące:
- za przyjęciem 10 Radnych
- przeciw - 0 Radnych
- wstrzymało się - 1 Radnych
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Ad.21c
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Lubuskiemu.
Wójt Gminy przedstawił i uzasadnił projekt uchwały, informując, iż jest to przebudowa skrzyżowania
drogi wojewódzkiej z drogą gminną w m. Starosiedle, droga ta jest w trakcie realizacji.
Projekt uchwały omawiany był na komisjach stałych rady gminy, radni nie wnieśli uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Wyniki głosowania nad przyjęciem projektu uchwały były następujące:
- za przyjęciem 11 Radnych
- przeciw - 0 Radnych
- wstrzymało się - 0 Radnych

Ad.21e.
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ścieków dla Sękowic.
Przewodnicząca Rady poprosiła o głos radnego Stanisława Fudymę, który wraz z radnym Henrykiem
Ostapkowiczem, Waldemarem Gromkiem, Marianem Adamczykiem, Ryszardem Eretem oraz radną
Mirosławą Strzelbicką wnioskował o dopłatę do taryfy za odprowadzanie ścieków – grupa taryfowa –
I –Sękowice.
Radny Stanisław Fudyma przedstawił i uzasadnił projekt uchwały informując, iż proponowana
podwyżka ceny odpłatności za odprowadzenie ścieków w grupie 1 jest bardzo duża, wybiegająca poza
15%, co znacznie odbiega od proponowanej stawki dla grupy 2 oraz jest znacząca w porównaniu do
podwyżki odpłatności za pobór wody. Taryfa ta obejmuje dwie stawki z obu gmin: miasto i gmina
wiejska. Z punktu widzenia społecznego, pomimo rejonizacji, taryfy na terenie tej samej Gminy
powinny być jednakowe, a przynajmniej nie stanowić znaczących różnic. Kwota podwyżki o 1,65
netto tj. ok. 16% na 1 m ³, przy i tak największej stawce w województwie jest bardzo dużym
obciążeniem dla mieszkańców, natomiast w skali globalnej dla Gminy jest realna do sfinansowania. W
związku z tym wnioskuje o ustalenie dopłaty w kwocie 1,71 zł netto za 1 m³, co ujednolici
obowiązujące stawki na terenie naszej Gminy.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Wyniki głosowania nad przyjęciem projektu uchwały były następujące:
- za przyjęciem 9 Radnych
- przeciw - 0 Radnych
- wstrzymało się - 3 Radnych
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Ad.26
Przyjęcie protokołu z odbycia XXVI Sesji Rady Gminy.
Radny Stefan Turowski złożył wniosek o przyjęcie protokołu z odbycia XXVI sesji Rady Gminy bez
odczytania.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek radnego, który został przyjęty głosami 10 za
przy 1 przeciw.
Następnie poddała pod głosowanie protokół z odbycia XXVI Sesji Rady Gminy bez odczytania, który
został przyjęty 11za, tj. jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady zarządziła 10 min przerwę w obradach.

Ad.27
Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim.
Kierownik SP ZOZ w Stargardzie Gubińskim przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały, informując,
iż projekt uchwały jest wynikiem przystąpienia do konkursu w sprawie nowej poradni
diabetologicznej, urologicznej i gastrologicznej.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Wyniki głosowania nad przyjęciem projektu uchwały były następujące:
- za przyjęciem 11 Radnych
- przeciw - 0 Radnych
- wstrzymało się - 0 Radnych

Ad. 28.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Wójt Gminy Gubin poinformował o autobusach, które nie będą kursowały w okresie wakacyjnym.

Ad. 28
Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady zakończyła obrady sesji Rady Gminy o godz.15.00.
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