Protokół Nr XXX/2018
z XXX zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino
z dnia 4 września 2018 r.
Sesja Rady Gminy odbyła się w Sali narad Urzędu Gminy w Lubominie.
Początek obrad o godz.: 11:00 – zakończenie 11:53
Stan Rady Gminy
Radnych obecnych
Nieobecni Radni

- 14 radnych
- 12 radnych
- Paweł Miąsko, Jarosław Łosiewicz, Adam Wieczorek.

Listy obecności radnych, sołtysów oraz gości stanowią załącznik nr 1,2 i 3 do nin. protokołu.
Ad.1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Sesję otworzył Zastępca Przewodniczącego Rady Tomasz Lisowski. Przywitał Wójta Gminy
Andrzeja Mazura, Skarbnika Gminy Marię Wojtczak, Sekretarza Gminy Krystynę Błażewicz, Radcę
Prawnego Marzenę Sulikowsko-Kołakowską, Pana Tomasza Gładkowskiego Komendanta
Komisariatu Policji w Ornecie, Pana Sławomira Anuszkiewicza zastępcę Komendanta Komisariatu
Policji w Ornecie, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych oraz sołtysów. Następnie, w
oparciu o listę obecności, stwierdził prawomocność obrad i przedstawił projekt porządku obrad, który
został przesłany radnym, wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wnioski i zapytania radnych, sprawy różne.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Lubominie;
b) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Bieniewo ;
c) zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2018;
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2018 – 2028;
e) wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasu za ochronny;
f) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy
Lubomino.
g) wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie Gminy Lubomino;
6. Zamknięcie obrad.
Uwag do porządku obrad nie było.
Ad.2. Informacja o działalności Wójta między sesjami.
Wójt Andrzej Mazur – przedłożył radzie informację dotyczącą swojej działalności w okresie
między sesjami tj. od 29.06.2018r. – 04.09.2018r.
Informacja stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Dodatkowo poinformował, że otrzymał postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie
przekroczenia uprawnień przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolnicy oraz
o przestępstwo niedopełnienia obowiązków służbowych przez Wójta Gminy Lubomino. Odczytał
również uzasadnienie do w/w postanowienia
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W związku z przedstawioną informacją zadano następujące pytania.
Radny Stanisław Sienkiewicz odnośnie pkt. 2 informacji, zwrócił się z pytaniem czym
spowodowana jest tak duża rozbieżność jeśli chodzi o koszty wykonania inwestycji „ Modernizacja
drogi gminnej Wapnik – Wojciechowo” w złożonych przez firmy ofertach?
Wójt Andrzej Mazur „ To nie do mnie pytanie?”
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Był ogłoszony drugi przetarg. Parametry wykonania inwestycji nie
zmieniły się?
Wójt Andrzej Mazur „ Nie.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „ To będzie od miejscowości czy od granicy?”
Wójt Andrzej Mazur „ Projekt został złożony do Urzędu Marszałkowskiego od granicy gmin
Lubomino – Orneta w kierunku miejscowości Wapnik. Tak zostało złożone, ponieważ mieliśmy
wniosek mieszkańców Wojciechowa, żebyśmy przyłączyli się do Gminy Orneta i połączyli te dwie
miejscowości. Dostaliśmy środki i swoje zrobimy a Orneta z tego co wiem raczej swojego odcinka
nie zrobi, ponieważ przekazała środki na inną drogę. My słowa dotrzymujemy, zrobimy tak jak
zostało napisane we wniosku i jeżeli nam środki finansowe pozwolą to spróbujemy ją dokończyć i
doprowadzić do drogi powiatowej.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Rozumiem, że jakieś wnioski zostały złożone o dofinansowania na
inwestycje drogowe na rok przyszły?”
Wójt Andrzej Mazur „ Udzieliłem Panu na komisjach odpowiedzi, że nie. Został złożony wniosek
na drogę powiatową Zagony – Gronowo.” Dodał, że jeżeli wniosek przejdzie a rada wyrazi taką
aprobatę trzeba będzie Panu Staroście dołożyć około 400 tyś zł. do inwestycji. Poinformował, że
chcąc złożyć wniosek trzeba mieć dokumentację. W tej chwili „schetynówka” wymaga pełnego
projektu i pełnej dokumentacji.
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Już dwa lata nie startowaliśmy w żadnym naborze na inwestycje
drogowe. Przyszły rok zostanie bez inwestycji? Jaki sens był zatrudniać osobę od projektów? „
Wójt Andrzej Mazur „ Nie tylko drogami „stoimy”. Uważam, że środki które już wydaliśmy na
nasze drogi w tej kadencji są dość znaczne. W sumie są to trzy projekty drogowe : ul. Sportowa, drogi
wewnętrzne w Wilczkowie i droga Wolnica – Różyn z drogami wewnętrznymi w Różyniu. Trzy
duże inwestycje i każda z nich ponad milionowa. Myślę, że na nasz skromny budżet to nie jest nic.
W tym roku zrobiliśmy inwestycję Wolnica – Różyn, musieliśmy ją sfinansować i jeszcze na tą chwilę
nie odzyskaliśmy środków finansowych z rozliczenia. W przyszłym roku zdecydowaliśmy, że
idziemy w kierunku funduszu sołeckiego i z tego samego budżetu przy takich samych dochodach
trzeba te 300 tyś. zł przygotować. Jest to około 3 km drogi gruntowej. ”
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Skoro w tym momencie nie dostaliśmy jeszcze zwrotu z Urzędu
Marszałkowskiego i mamy blisko 2 mln zadłużenia, wskaźniki pozwalają to równie dobrze można
by było te środki zainwestować na drogi a zadłużenie pozostałoby na tym samym poziomie. Nic by
się nie zmieniło.”
Wójt Andrzej Mazur „ Patrząc, że nie dostaliśmy zwrotu z Urzędu Marszałkowskiego to mamy 3
mln zadłużenie na dzień dzisiejszy. „
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Radny Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytanie czy bieżącego kredytu nie ujmuje się w
Wieloletniej Prognozie Finansowej ?
Wójt Andrzej Mazur poinformował, że zostało to sfinansowane poza kredytem.
Radny Stanisław Sienkiewicz odnośnie pkt. 3 informacji zapytał ile wykonano chodnika i wjazdu
przy Szkole Podstawowej w Wilczkowie?
Wójt Andrzej Mazur poprosił o zabranie głosu Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczkowie?
Jolanta Hernat Dyrektor SP w Wilczkowie wyjaśniła, że nawierzchnia zostało wykonana od bramy
szkoły do samego wejścia do budynku. Nie wie dokładni ile to metrów.
Wójt Andrzej Mazur poinformował, że jest to około 300 metrów.
Radny Stanisław Sienkiewicz „ To firma robiła czy we własnym zakresie?”
Wójt Andrzej Mazur „ We własnym zakresie”.
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Osobiście kładłem 300 metrów i wyniosło mnie to 9 tyś. zł.”
Ireneusz Gołębiewski pracownik UG „ Trzeba było wybrać sporo gruntu, ponieważ podłoże było
gliniaste. „
Więcej pytań do informacji o działalności Wójta między sesjami nie było.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z ostatniej sesji przyjęto 10 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”.

Ad.4. Wnioski i zapytania radnych.
Z-ca Przewodniczącego Rady Tomasz Lisowski odczytał pismo, które wpłynęło dnia 31 sierpnia
2018 roku od Elżbiety Stachura – Możejko do Przewodniczącego Rady w sprawie zrzeknięcia się
mandatu radnego w związku z planowanym objęciem obowiązków zastępcy dyrektora Zespołu Szkół
w Lubominie.
Pismo stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Kiedy droga gminna w miejscowości Gronowo zostanie
poprawiona?”
Wójt Andrzej Mazur „ Myślę, że w ciągu dwóch tygodni po dożynkach drogę zrobimy. Walec już
mamy zamówiony. Musimy dostać równiarkę samobieżną ponieważ naszą równiarką nie
wyprofilujemy tak jak trzeba rowów.”
Ireneusz Gołębiewski pracownik UG „ Równiarka na drodze między Gronowem a Smolajnami
była w tym roku trzy krotnie. Ostatni raz była w miesiącu czerwcu.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Mamy już wrzesień.”
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Ireneusz Gołębiewski pracownik UG „ Dlatego we wrześniu będzie jeszcze raz.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Rozmawialiśmy w kwestii zakupu równiarki ciąganej, że ona będzie
niemalże w każdym momencie użyteczna.”
Wójt Andrzej Mazur „ Inaczej pozbyć się tylko tarki na drodze a inaczej dodatkowo poprawić
jeszcze rowy i profil. Taką równiarką można poprawić tylko tarkę i na drodze powiatowej jutro
będziemy próbowali ją zlikwidować. Na drogę gminną ściągniemy cięższy sprzęt, który zrobi jedno
i drugie. Po wybraniu pospółki trzeba poprawić tą drogę na tyle, aby została przygotowana na zimę.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Czy do tego czasu zamierzacie już ściągnąć całą pospółkę z tej
drogi.”
Wójt Andrzej Mazur „ Nie mamy tylko jednej drogi w Gronowie mamy też inne zadania i staramy
się je w miarę naszych możliwości i ilości ludzi, których mamy, wykonywać. Mieliśmy 8
pracowników z których obecnie 4 jest na zwolnieniu. Mamy tylko cztery dodatkowe osoby do pracy
a trzeba było robić koszenie i inne prace związane choćby z przerwą wakacyjną w szkołach. To co
mogliśmy fizycznie zrobić przez wakacje to zrobiliśmy . Teraz wracamy z powrotem na drogi. W tej
chwili robimy drogę powiatową za Pana Starostę. Po dożynkach wracamy na drogi i pouzupełniamy
te rzeczy, które zostały po wakacjach.”
Radny Stanisław Sienkiewicz zwrócił się z pytaniem czy to Pan Starosta zlecił dla urzędu
wykonywanie prac na drodze powiatowej?
Wójt Andrzej Mazur odpowiedział, że po objeździe dróg postanowiono to zrobić. Ponadto
kierowcy, którzy dowożą dzieci do szkoły poprosili o to.
Radny Stanisław Sienkiewicz „ Wynika z tego, że wykonujemy prace za Zarząd Dróg Powiatowych
a swoich dróg nie pilnujemy.”
Ireneusz Gołębiewski pracownik UG „ Na ostatniej sesji powiatu poruszyłem sprawę. Oprócz tego,
po interpelacjach radnych i sołtysów w sprawie dróg powiatowych wysłane zostało pismo .
Odpowiedź na nie była nijaka. Ponowiłem wszystko i zapytałem jeszcze raz o drogę Wapnik –
Świękity – Pityny o wykoszenie drogi Zagony – Gronowo oraz o rowy przy drodze Piotrowo- Biała
Wola i tu odpowiedź była taka, że zostanie to zrobione jak się wyrobią. Nie otrzymałem jednak
odpowiedzi kiedy się wyrobią. Zaproponowałem Staroście, że skoro Zarząd Dróg powiatowych nie
daje rady możemy się tym zająć pod warunkiem jak dadzą nam na to środki. Tam gdzie jest zagrożone
bezpieczeństwo musimy działać. „
Wójt Andrzej Mazur „ Na prośbę przewoźnika poprawiamy drogę Zagony – Gronowo dla
bezpieczeństwa naszych dzieci. Moim zadaniem jest dowóz dzieci do szkół, musze się z tego
wywiązać i robię wszystko, żeby tym dzieciom było jak najlżej dojeżdżać.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „ To kiedy Zarząd Drów Powiatowych, Starostwo Powiatowe
zamierza ruszyć z inwestycją na drodze w Gronowie? Inwestycja będzie w przyszłym roku czy
jeszcze w tym?”
Ireneusz Gołębiewski pracownik UG „ W ubiegły czwartek został złożony wniosek na
dofinansowanie całości tego odcinka. Kiedy to się dokładnie odbędzie tego Panu nie odpowiem bo
nie chce wprowadzać w błąd.”
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Radny Stanisław Sienkiewicz „ A jaki jest plan wykonania tej drogi?”
Ireneusz Gołębiewski pracownik UG „ O planie będzie można mówić jak otrzymamy
dofinansowanie. Jeżeli Starostwo środków nie dostanie to prawdopodobnie droga zostanie posypana
kruszywem i zostaną wymienione przepusty. Tyle mogę w tej chwili powiedzieć.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „ My teraz zamiast w jakiś sposób przymuszać Zarząd Dróg
Powiatowych, żeby swoje drogi utrzymywał to za nich jeszcze wykonujemy prace na drogach za
własne środki a swoje drogi zostawiamy. Co z naszymi drogami?”
Ireneusz Gołębiewski pracownik UG „ To co wkładamy w drogę powiatową postaram się odebrać
w postaci koparki lub równiarki, aby te koszty się zbilansowały.”
Radny Stanisław Sienkiewicz „ To jest gra na czas. Przepusty zostawia się na dwa, trzy miesiące po
czym jeden się montuje i znowu zostawia. Nic się nie dzieje. Tym bardziej, że włodarz starostwa
twierdzi że: „ mamy sprzęt, jesteśmy gotowi i możemy robić”. Kupili sprzęt wybudowali nową bazę
z tego co się orientuję wydali na to 3 mln 200 zł. ale dalej dróg nie robią .”
Ad. 5a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św.
Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie.
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Tomasz Lisowski przywitał przybyłego na sesję ks.
Stanisława Borowieckiego Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Lubominie.
Następnie poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie
przy 4 głosach „za” 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Komisja Rolnictwa, Inicjatyw Gospodarczych i Samorządu Terytorialnego przy 4 głosach „za” 1
osoba nie brała udziału w głosowaniu.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Kultury, Oświaty i Promocji Gminy 3 głosy „za” brak quorum.
Radny Józef Karpiński zwrócił się z pytaniem na jaki cel zostaną przeznaczone środki?
ks. Stanisław Borowiecki poinformował, że chce doprowadzić do porządku elementy zabytkowej
świątyni z XIV wieku. W związku z tym, że jest to mała parafia nie można zrobić wszystkiego od
razu. Obecnie po renowacji jednego ołtarza rozpoczęto kolejny ołtarz. Renowacja polega na
zabiegach biobójczych i zrobieniu nowej podstawy. Dodał, że jest to dopiero pierwszy etap.
Radna Joanna Kalamarska „ Jaki jest koszt całkowity renowacji?”
ks. Stanisław Borowiecki „ Nie pamiętam dokładnie. Około 25 – 30 tyś. zł.”
Nie było więcej pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XXX/203/2018 z dnia 4 września 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
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Ad. 5b. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św.
Marii Magdaleny w Bieniewo.
Z-ca Przewodniczącego Rady Tomasz Lisowski poinformował, że:
Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rolnictwa, Inicjatyw Gospodarczych i Samorządu
Terytorialnego, Komisja Rewizyjna zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Kultury, Oświaty i Promocji Gminy 3 głosy „za” brak quorum.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XXX/204/2018 z dnia 4 września 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji Parafii
Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Bieniewo stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 5c. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2018.
Z-ca Przewodniczącego Rady Tomasz Lisowski poinformował, że:
Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 4 głosach „za” i 1 głosie
„przeciw”.
Komisja Rolnictwa, Inicjatyw Gospodarczych i Samorządu Terytorialnego zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie przy 3 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym” / 1 osoba nie brała udziału w
głosowaniu/.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 3 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym”.
Komisja Kultury, Oświaty i Promocji Gminy 3 głosy „za” brak quorum.

Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 1,
wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XXX/205/2018 z dnia 4 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy
Lubomino na rok 2018 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad.5d. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubomino na lata 2018 – 2028.
Z-ca Przewodniczącego Rady Tomasz Lisowski poinformował, że:
Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 4 głosach „za” i 1 głosie
„przeciw”.
Komisja Rolnictwa, Inicjatyw Gospodarczych i Samorządu Terytorialnego zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie przy 3 głosach „za” , 1 głosie „wstrzymującym” i 1 głosie „przeciw”..
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Kultury, Oświaty i Promocji Gminy 3 głosy „za” brak quorum.
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Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 1,
wstrzymało się – 1.
Uchwała Nr XXX/206/2018 z dnia 4 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Lubomino na lata 2018 – 2028 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.5e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasu za ochronny.
Z-ca Przewodniczącego Rady Tomasz Lisowski poinformował, że:
Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Rolnictwa, Inicjatyw Gospodarczych i Samorządu Terytorialnego zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie przy 4 głosach „za” / 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu/.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Kultury, Oświaty i Promocji Gminy 3 głosy „za” brak quorum.

Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XXX/207/2018 z dnia 4 września 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii w
przedmiocie uznania lasu za ochronny stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad.5f. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Gminy Lubomino.

Z-ca Przewodniczącego Rady Tomasz Lisowski poinformował, że:
Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 4 głosach „za” / 1 osoba
nie brała udziału w głosowaniu/.
Komisja Rolnictwa, Inicjatyw Gospodarczych i Samorządu Terytorialnego zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie przy 4 głosach „za” / 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu/.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Kultury, Oświaty i Promocji Gminy 3 głosy „za” brak quorum.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 1,
wstrzymało się – 0. / 1 osoba nie brała udziału w glosowaniu/.
Uchwała Nr XXX/208/2018 z dnia 4 września 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubomino załącznik nr 11 do protokołu.
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Ad.5f. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów
alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lubomino;

Z-ca Przewodniczącego Rady Tomasz Lisowski poinformował, że:
Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Rolnictwa, Inicjatyw Gospodarczych i Samorządu Terytorialnego zaopiniowały projekt
uchwały pozytywnie przy 4 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym”.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Komisja Kultury, Oświaty i Promocji Gminy 3 głosy „za” brak quorum.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 0,
wstrzymało się – 1. / 2 osoby nie brały udziału w glosowaniu/.
Uchwała Nr XXX/209/2018 z dnia 4 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia odstępstwa od
zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Lubomino
załącznik nr 12 do protokołu.

Ad.6.Zamknięcie obrad.
Z-ca Przewodniczącego Rady Tomasz Lisowski
zamknięcia XXX zwyczajnej sesji Rady Gminy.

Protokolant:
Ilona Basałygo

po wyczerpaniu porządku obrad dokonał

Z-ca Przewodniczącego
Rady Gminy
Tomasz Lisowski

* Pełny przebieg sesji odzwierciedla zapis dźwiękowy znajdujący się na stanowisku ds. obsługi rady gminy.
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