Protokół Nr XXIII/2017
z XXIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy Lubomino
z dnia 28 września 2017 roku.
Sesja Rady Gminy odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Lubominie.
Początek obrad o godz: 10:00 – zakończenie 12:30.
Stan Rady Gminy
Radnych obecnych
Nieobecni Radni

- 15 radnych
- 12 radnych
- Jan Sikora, Stanisław Sienkiewicz, 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 Przewodniczący Rady Paweł Miąsko. Przywitał Wójta Gminy Andrzeja
Mazura, Komendanta Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim Tomasza Kamińskiego,
Dowódcę JRG KP Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim Pawła
Straszyńskiego, Kierownik Zakładu Budżetowego Związku Gmin „EKOWOD” w Lidzbarku
Warmińskim Katarzynę Kozieł, Komendanta Komisariatu Policji w Ornecie Piotra
Wojciechowskiego, Skarbnika Gminy Marię Wojtczak, Radcę Prawnego Marzenę Sulikowską
- Kułakowską, 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. Spotkanie z przedstawicielem Zakładu Budżetowego Związku Gmin „EKOWOD” w
Lidzbarku Warmińskim.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa Gminy Lubomino – spotkanie z Panem Tomaszem
Kamiński Komendantem Powiatowym Policji w Lidzbarku Warmińskim oraz Panem
Markiem Pasławskim Komendantem Powiatowym PSP w Lidzbarku Warmińskim.
4. Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Wnioski i zapytania radnych, sprawy różne.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 – 2028.
c) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w
Bieniewie.
d) udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Lubominie.
e) zmieniająca uchwałę w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu
kosztów podróży służbowych na terenie kraju.
f) przystąpienia do realizacji projektu pn.” Nasz przedszkolak” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki
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wypłacania nagród Wójta Gminy nauczycielom przedszkola i szkół prowadzonych
przez Gminę Lubomino.
8. Zamknięcie obrad.
Nie wniesiono uwag do porządku obrad.

Ad.2. Spotkanie z przedstawicielem Zakładu Budżetowego Związku Gmin „EKOWOD”
w Lidzbarku Warmińskim.
Katarzyna Kozieł Kierownik Zakładu Budżetowego Związku Gmin „Ekowod”
w Lidzbarku Warmińskim.
„Kierownikiem zakładu jestem od kwietnia 2017 roku. W zakładzie pracuje już 10 lat więc
dosyć dobrze znam specyfikę pracy naszego zakładu. Zajmujemy się administracją sieci
wodno-kanalizacyjnych na terenie czterech gmin w tym Gminy Lubomino. Działalność na
terenie Gminy Lubomino opiera się głównie na usuwaniu bieżących awarii i konserwacji
urządzeń wodno-kanalizacyjnych. W ostatnim półroczu awarie wodne dotyczyły głównie:
2 krotnej wymianie pompy głębinowej na stacji uzdatniania wody w Lubominie, 2 krotnym
przecieku na rurach tłocznych na stacji uzdatniania wody w Bieniewie oraz spawaniu rur w
studniach głębinowych. Na bieżąco usuwamy mniejsze awarie typu przecieki. Awarie
kanalizacyjne występują głównie na przepompowniach ścieków. Mamy cały czas problem z
odbiorcami, którzy wrzucają niepożądane rzeczy. Proszę sołtysów, aby na zebraniach wiejskich
uczulali odbiorców, że kanalizacja to nie śmietnik. W ostatnim czasie zaczęliśmy wdrażać nasz
plan rozliczeń z dłużnikami. Na dzień dzisiejszy zadłużenie Gminy Lubomino wynosi
240.000,00 zł. Plan jest taki, żeby dłużników systematycznie odcinać. Upomnienia wysyłamy
raz na trzy miesiące. Później wysyłamy kolejne i na końcu ostateczne wezwanie do zapłaty
strasząc tym samy odcięciem. W związku z tym, że i to nie pomaga zaczęliśmy jeździć z
koparką na odcięcia do osób, które nie chcą współpracować. Byliśmy u 25 osób z których 20
wyraziło chęć współpracy płacąc zadłużenie w całości bądź w ratach, natomiast pozostałe 5
osób musieliśmy odciąć na stałe. Naszym celem nie jest odcinanie wody jednak w niektórych
przypadkach jest to jedyna możliwość. „
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Jest to nie moralne w stosunku do innych mieszkańców. My
nie zarabiamy na wodzie i koszty musimy pokryć solidarnie. Jeśli ktoś nie płaci to inni muszą
pokryć te koszty.”
Katarzyna Kozieł Kierownik Zakładu Budżetowego Związku Gmin „EKOWOD”
w Lidzbarku Warmińskim.
„Do końca roku mamy również zlikwidować rozliczenia ryczałtowe, ponieważ są jeszcze
odbiorcy, którzy nie posiadają wodomierzy. Mam nadzieję, że do końca roku się wyrobimy.
Mamy niedobory personalne, ale jakoś sobie radzimy.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Zmieniliśmy siedzibę z Bartoszyc na siedzibę w Lidzbarku
Warmińskim. Czekamy na spłatę zobowiązań od dłużników, ponieważ nie mamy środków, aby
wyremontować nowy budynek. Nie chcemy też zaciągać poważnych zobowiązań i kredytu. Był
to wcześniej zakład bardziej mieszkalno – usługowy niż usługowy. „Ekowod” jest typowym
zakładem usługowym więc musimy pewne remonty przeprowadzić. Wybraliśmy miejsce po
byłym GS gdzie nie ma wody, kanalizacji ani odprowadzenia. Koszt tych trzech rzeczy to ponad
2

600.000,00 zł. Robimy wszystko, aby te koszty były dla nas jak najmniejsze. Jeżeli będzie
wzrost cen za wodę to na pewno nie z powodu inwestycji, którą prowadzimy tylko z powodu
nowego prawa wodnego. „
Sołtys Sołectwa Piotrowo zgłosił, że w Piotrowie wydobywa się cały czas woda k/o p.
Sawczaków. Kiedyś przyjechali pracownicy z zakładu twierdząc, że woda wydobywa się z
sączka.
Katarzyna Kozieł Kierownik ZBZG „EKOWOD” poinformowała, że dziś na terenie gminy
pracują ludzie w związku z czym sprawdzą tą awarię.
Paweł Miąsko Przewodniczący Rady zapytał co ze starą siedzibą w Bartoszycach?
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że chcąc kupić nową siedzibę starą trzeba było
sprzedać. Dodał, że na remont nowej siedziby szukają dofinansowania.
Radna Elżbieta Stachura – Możejko „ Czy Państwo macie taką wiedzę w jakiej sytuacji
życiowej znajdują się osoby, które są odcinane?”
Katarzyna Kozieł Kierownik ZBZG „EKOWOD” „Zawsze robimy najpierw wywiad. Nie
jest tak, że przyjeżdżamy i odrazu odcinamy. Wysyłamy około pięciu pism i te osoby wiedzą,
że takie coś będzie się działo. Osoby, które chcą współpracować piszą podania o rozłożenie na
raty w związku z trudna sytuacją. Nie robimy problemu rozkładamy nawet na 48 rat. Niestety
są również osoby, które nie wyrażają żadnej chęci współpracy. Nie odbierają nawet listów.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Jeśli ktoś jest w trudnej sytuacji zarząd ma prawo umorzyć
takiej osobie odsetki. Mamy informacje z GOPS-u jaka jest sytuacja danych osób.”
Radna Joanna Kalamarska zapytała, czy zakład myślał o licznikach przedpłatowych?
Katarzyna Kozieł Kierownik ZBZG „EKOWOD” „Zakup takich liczników to dla nas za
duży koszt. Nie wiem czy takie liczniki zdałyby egzamin, ponieważ większość długów jest
starych, które wcześniej nie były egzekwowane.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur ” Zakład i tak stoi przed wymianą wszystkich wodomierzy,
ponieważ żeby wodomierz był sprawny i zalegalizowany nie może mieć więcej niż pięć lat.
Będzie to stopniowo wprowadzane.” Dodał, że występuje dość często kradzież wody.
Szczególnie w okresie suszy bądź robienia oprysków. W Wilczkowie spaliła się nowa pompa,
ponieważ w ciągu doby było pompowane pond 90m3 wody więcej niż jest norma. Ktoś musiał
odkręcić hydrant. Kary za samowolne korzystanie z wodociągu sięgają nawet 10.000,00 zł.
Zakład może również nałożyć karę za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji. Nie
wolno tego robić.

Ad.3. Informacja o stanie bezpieczeństwa Gminy Lubomino – spotkanie z Panem
Tomaszem Kamiński Komendantem Powiatowym Policji w Lidzbarku Warmińskim oraz
Panem Markiem Pasławskim Komendantem Powiatowym PSP w Lidzbarku
Warmińskim.
Tomaszem Kamiński Komendantem Powiatowym Policji w Lidzbarku „Bardzo dziękuję
za zaproszenie. 12 lat służę na terenie Powiatu Lidzbarskiego więc spotykam się z Państwem
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dość często. Rok 2016 i część roku 2017 statystycznie pokazuje, że jest bezpieczniej w wielu
aspektach. To co nas boli to są wypadki drogowe. Na ternie powiatu jest ich mniej. W 2016
roku były 22 wypadki a w tym roku 16. Zginęły o 2 osoby mniej. Odnośnie kolizji drogowych
mamy również na terenie całego powiatu ponad 10% spadek. Borykamy się trochę z brakami
kadrowymi w związku z czym służb drogowych było mniej. Charakterystyczne dla tego
powiatu od dłuższego czasu jest wskaźnik osób zabitych na 100 wypadków. Ten wskaźnik
mamy stosunkowo duży. Myślę, że jest to trochę specyfika dróg. Całe grono osób, które ginie
na naszym terenie to głównie osoby przejezdne. Odnośnie zagrożeń kryminalnych, chce
powiedzieć, że początek roku 2016 a koniec roku 2015 był dość trudny, ponieważ było nasilenie
zarówno kradzieży jak i włamań. Od drugiego kwartału 2016 roku tendencja jest spadkowa.
Podam dane dotyczące terenu działania Komisariatu Policji w Ornecie. Spadek o prawie 32 %
liczby ogólnych przestępstw. W zeszłym roku postępowań było 205 w tym roku jest 138 (dane
dotyczą siedmiu miesięcy od stycznia o lipca). Faktycznie stwierdzonych przestępstw w 2016
roku 202 a w 2017 roku 113. Jednocześnie wzrosła wykrywalność tych przestępstw do 72, 3%.
Przestępstw kryminalnych było mniej o ponad 43% a czynów stwierdzonych mniej o ponad
50%. Jeśli chodzi o rozboje i pobicia są to pojedyncze postępowania. Bójek i pobić w 2016
roku było 5 w tym roku 1. Uszczerbek na zdrowiu i uszkodzenie ciała w 2016 roku 9 w 2017
roku 5. Kradzież z włamaniem spadek o prawie 70%. Kradzież rzeczy cudzej około 50%
spadek. Nie jesteśmy również rejonem narkotykowym. Dane dotyczące 7 kategorii przestępstw
tj. bójki, pobicia, uszkodzenia ciał, uszkodzenia mienia, kradzieże i włamania, wszczętych
postępowań o około 50% mniej a czynów stwierdzonych o 76%. Jak widać są to bardzo duże
spadki a wykrywalność na poziomie 46%. Funkcjonuje od pewnego czasu Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zachęcam do korzystania z tej aplikacji, gdzie można w łatwy
sposób wskazać policji zagrożenia. Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze, ale nie służy do
działań alarmowych. Można w niej wskazać zagrożenia, które nie dotyczą natychmiastowej
interwencji. Jest tylko jedno ograniczenie, że z danego komputera dziennie można wskazać
jedno zagrożenie. Chciałbym podziękować za coroczne wsparcie jakie Państwo udzielacie
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lidzbarku Warmińskim. Środki te są przeznaczane m.in.
na zakup nowych samochodów. Zachęcam do kontaktu z policjantami. Rozumiem, że czasami
trafi się policjant, który jest nieprzyjemny czy zrobił coś nie tak. To są ludzie często bardzo
młodzi i nie ma co się dziwić. Rotacja przez ostatnie lata jest naprawdę bardzo duża. Jeśli
policjanci przekroczyli swoje prawa to zapraszam do mnie na komisariat będziemy te sprawy
wyjaśniać. Proszę się nie bać kontaktu z policją proszę dzwonnic i informować o zagrożeniach.
Obraz policji często szarpią media, a ten pijar ostatnio dla policji był dość słaby wobec
nieprzyjemnych wydarzeń, których było dużo. Oczywiście nie ma w policji tolerancji w żadnej
jednostce dla tego co się działo we Wrocławiu czy w Lublinie. My też przeszliśmy parę lat temu
pewne wydarzenie, które nie było przyjemne. Najgorzej, że nie zostało to wyjaśnione do końca
tak jak być powinno. Uważam, że w Lidzbarskiej i Orneckiej Policji służy bardzo dużo
porządnych policjantów, którzy pomagają ludziom. Od tego jesteśmy i pomagać będziemy.
Mam godziny przyjęć interesantów, ale się ich nie trzymam. Jeśli Państwo macie potrzebę
przyjechania i porozmawiania a jestem na miejscu to zawsze znajdę czas. Jeśli jesteśmy zawsze
przyjmujemy i sprawy staramy się rozwiązać jak najszybciej.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Na początku tego roku współpraca policji z samorządem
została trochę zachwiana, dlatego nie mamy nowych samochodów na dzień dzisiejszy. W
niedługim czasie wróciło to już do normy i w tej chwili jakbyśmy mieli środki finansowe Orneta
mogłaby zakupić nowy samochód. Poprawimy się w przyszłym roku.”
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Tomaszem Kamiński Komendantem Powiatowym Policji w Lidzbarku
„Myślę, że najwyższy już czas, żeby to policja kupiła samochody policji. Mówi się o ustawie
modernizacyjnej i mamy nadzieję, że zostanie ona skierowana na rzeczy, które potrzebujemy
najbardziej. „Następnie poprosił o zadawanie ewentualnych pytań.
W związku z brakiem pytań Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, że wczoraj otrzymał
telefon od Komendanta PSP w Lidzbarku Warmińskim, że nie może wsiąść udziału w
dzisiejszej sesji.
Paweł Straszyński Dowódca JRG KP Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku
Warmińskim.
„Postaram się pokrótce przedstawić zdarzenia na terenie powiatu i Gminy Lubomino. W 2016
roku zanotowaliśmy 778 zdarzeń. Zrobiliśmy 10 - letnią analizę jak te zdarzenia kształtowały
się w poprzednich latach. W 2007 i w 2008 roku tych zdarzeń było powyżej tysiąca w 2019 i
2010 roku około 900- set. W 2011 znów powyżej 1000 a kolejne lata to już tendencja spadkowa.
W 2012 r.- 847 zdarzeń, 2013r. – 872 zdarzenia, 2014r. – 803 zdarzenia, 2015r. – 898 zdarzeń
no i 2016r. – 778 zdarzeń. Średnia ilość w ciągu tych dziesięciu lat na rok przypadających
zdarzeń to 914. Spośród tych 778 zdarzeń 204 to pożary, 496 miejscowe zagrożenia i 78
wyjazdy do alarmów fałszywych. Spadek ilości pożarów z 264 na 204. Jeśli chodzi o Gminę
Lubomino: ogółem odnotowano 30 pożarów w tym 27 małych i 3 średnie. Zanotowano spadek
ilości pożarów trwa. W 2015 roku było 80 a w 2016 tylko 34. Na zbliżonym poziomie
utrzymuje się liczba pożarów związana z okresem grzewczym tj. zapalenie się sadzy w
przewodach kominowych. W Wyniku pożarów zginęła 1 osoba natomiast 2 zostały ranne.
Najwięcej pożarów odnotowano w Gminie Orneta tj. 77, Gmina Lubomino – 30, w mieście
Lidzbark Warmiński – 55, w Gminie Lidzbark Warmiński – 34, Gmina Kiwity – 8. Najwięcej
pożarów przypadło na miesiąc marzec. Związane jest to głównie z wypalaniem traw. Kolejną
kategorią zdarzeń są tak zwane miejscowe zagrożenia tj. inne zdarzenia niż pożar takie jak
wypadki drogowe, wywalone drzewa czy zalane piwnice. Widać tu również spadek z 576 rok
2015 do 496 rok 2016. Miejscowe zagrożenia dzielą się na tzw. małe, lokalne i średnie. W
Gminie Lubomino odnotowano 4 małe zagrożenia i 38 lokalnych co daje łącznie 42 miejscowe
zagrożenia. Nasze statystki trochę są inne niż te z policji, jeśli chodzi o wypadki drogowe czy
miejscowe zagrożenia, gdzie zginęły osoby. W naszych dokumentach odnotowaliśmy, że w
miejscowych zagrożeniach 9 osób poniosło śmierć, najczęściej w wypadkach drogowych a 76
zostało rannych w tym 9 dzieci. W 2016 roku odnotowaliśmy duży spadek interwencji
związanymi z owadami tj. osy, szerszenie czy pszczoły. W 2015 roku było tych zdarzeń aż
152 gdzie ludzie dzwonili nagminnie. Komenda główna wydała w tej sprawie odpowiednie
procedury w których wiemy, jak postępować i nie zawsze przystępujemy do działań. Niektóre
działania ograniczają się jedynie do ogrodzenia terenu zagrożenia i przekazania miejsca
protokolarnie właścicielowi. Kolejna kategoria to alarmy fałszywe, których w 2016 roku
odnotowaliśmy aż 78. Plagą tutaj jest monitoring przeciwpożarowy, zwłaszcza jeśli chodzi o
termy. W Gminie Lubomino odnotowano 2 fałszywe alarmy. Jeśli chodzi o udział w
zdarzeniach to jednostka OSP w Lubominie brała udział w 30 pożarach, 46 miejscowych
zagrożeniach i 2 alarmach fałszywych. Łącznie 78 razy wyjeżdżała do zdarzeń. Jednostka OSP
w Wilczkowie brała udział w 5 pożarach, 11 miejscowych zagrożeniach i 1 alarmie fałszywym.
Łącznie wyjeżdżała 17 razy. Najwięcej wyjeżdża OSP w Ornecie. Chcąc te działania prowadzić
i wyjeżdżać do zdarzeń musimy się szkolić. Komenda Powiatowa w 2016 roku zrobiła 3
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szkolenia dla druhów ochotników. Łącznie przeszkolono 44 osoby. Z zakresu ratownictwa
technicznego OSP Lubomino wyszkoliło 6 osób a OSP Wilczkowo 2 osoby. Na dowódców w
Lubominie wyszkolono 1 osobę a w Wilczkowie 4 osoby co było niezbędne, aby wejść do
krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego”. Na koniec poprosił o zadawanie ewentualnych
pytań po których będzie chciał wrócić do pracy w związku z ogłoszonym przez Wojewodę
Warmińsko – Mazurskiego stałym dyżurem.
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Różnica, jeśli chodzi o statystyki dot. wypadków drogowych i
miejscowych zagrożeń między strażą a policją wynika stąd, że policja bardzo przestrzega granic
powiatu i gminy. Natomiast OSP czasami wyjeżdża trochę dalej co nabija statystyki naszym
strażakom.”
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko zabierając głos podziękował Panu Tomaszowi
Kamińskiemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Lidzbarku Warmińskim oraz Panu
Pawłowi Straszyńskiemu Dowódcy JRG KP Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku
Warmińskim za przybycie, po czym ogłosił 10 minutową przerwę.

Ad.4. Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami.
Wójt Gminy Andrzej Mazur – przedłożył radzie informację dotyczącą swojej działalności w
okresie między sesjami tj. od 06.06.2017r. – 28.09.2017r.
Informacja stanowi zał. Nr 4 do protokołu.
W związku z przedstawioną informacją zadano następujące pytania.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko odnośnie pkt. 1 informacji zapytał jaka jest łączna
długość modernizowanych dróg w Wilczkowie?
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że około 1 km. Koszt budowy 1 km drogi wynosi
około 1 mln. zł. i taniej nie będzie.
Więcej pytań nie było.

Ad.5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z ostatniej sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad.6. Wnioski i zapytania radnych, sprawy różne.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko odczytał pismo, które wpłynęło do Wójta Gminy i Rady
Gminy od Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczkowie z prośbą o przyjęcie do rozpatrzenia
wniosku o przydzielenie w planie budżetowym gminy na rok 2018 kwoty pieniężnej na zakup
nowego „używanego” samochodu pożarniczego.
Pismo stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
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Leszek Szostak Naczelnik OSP Wilczkowo dodał, że OSP Lubomino ma dużo więcej
wyjazdów, ponieważ są już długi czas w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. OSP
w Wilczkowie jest w KSR-G dopiero od 1 maja 2017 roku. Od teraz jednostka może jeździć
po całej Polsce. „Położeni jesteśmy w takim miejscu geograficznym, że graniczymy z 4
gminami tj. Dobre Miasto, Miłakowo, Świątki i Lubomino. Wszędzie jako jednostka mamy
najbliżej. Nie tylko Lidzbark Warmiński może nas wzywać. Teraz taką możliwość ma również
Olsztyn. Jeśli nas zadysponują to musimy jechać, tylko czym? Przekraczając 60 km na godzinę
kierowca nie jest w stanie zapanować nad pojazdem. Nasz samochód jest jaki jest. Jeśli chodzi
o dalsze wyjazdy jest ciężko. Chcielibyśmy jakieś środki pozyskać. Pisaliśmy również pisma
do Komendanta Wojewódzkiego i do Starosty w tej sprawie. Z tego co wiem to za 200 tyś. zł.
można już kupić porządny samochód.”
Radna Elżbieta Stachura – Możejko zapytała ilu letni może być taki samochód za 200 tyś.
zł.?
Leszek Szostak Naczelnik OSP Wilczkowo odpowiedział, że około 6 – 8 letni. Wszystko
zależy od wartości samochodu. Dodał, że jednostka ma bardzo dobry sprzęt oraz wyszkolonych
ludzi. W ostatnim czasie dzięki Panu Wójtowi i sponsorom została odnowiona remiza.
Wykonano malowanie, wymianę podłogi i wstawiono nowe drzwi. Teraz decyzja odnośnie
nowego samochodu należy do Rady Gminy.
Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, że składano wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego na zakup nowego samochodu dla OSP Lubomino. Wniosek jednak nie
przeszedł między innymi w związku z małą ilością zdarzeń w stosunku do liczby mieszkańców.
Gdyby wniosek przeszedł pozytywną ocenę planowano mercedesa OSP w Lubominie
przekazać OSP w Wilczkowie.
„Jeżeli wypracujemy środki ponad dochody w roku 2017 i jeżeli będziemy przymierzać się do
tego, aby je rozdysponować to myślę, że jesteśmy w stanie wesprzeć Wilczkowo kwotą 60 tyś.
zł. OSP w Wilczkowie musi zacząć pisać wnioski do wszystkich możliwych instytucji i
zmobilizować się, aby ten samochód zdobyć. Jeśli pojawią się jakiekolwiek informacje, że
będzie można nie tylko z budżetu wziąć środki to trzeba w tym kierunku iść. Na dzień dzisiejszy
takiej wiedzy nie mam.”
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poddał pod głosowanie wniosek OSP Wilczkowo o
przyjęcie do rozpatrzenia wniosku o przydzielenie w planie budżetowym gminy na rok 2018
kwoty pieniężnej na zakup nowego „używanego” samochodu pożarniczego.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Wniosek przyjęto.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko odczytał wniosek, który wpłynął do Urzędu Gminy
Lubomino dnia 11 września 2017 roku od Radnego Stanisława Sienkiewicza o ujęcie w planie
inwestycyjnym budżetu gminy na 2018 rok, zakupu koparko-ładowarki wraz z udzieloną przez
Wójta Gminy Lubomino odpowiedzią na wniosek.
Wniosek stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Inaczej nie mogłem napisać. Termin wymagał odpowiedzi.
Państwo możecie ten wniosek przyjąć albo nie.”
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Radna Elżbieta Stachura - Możejko „Niewiele mówi ten wniosek. Jest napisane, że koparka
jest potrzebna, ale nie jest napisane do czego. Każdy powinien wiedzieć, ale ja na przykład nie
wiem.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur ” Do kopania rowów, melioracji przy drogach.”
Radny Józef Karpiński stwierdził, że nie ma sensu się w to pchać. Utrzymanie takiego sprzętu
jest bardzo drogie do tego dochodzi naprawa i zatrudnienie operatora.
Radna Elżbieta Stachura – Możejko „Może, ktoś kto się zna na tym by powiedział czy ta
koparka jest rzeczywiście potrzebna czy nie. Ten temat cały czas wraca.”
Ireneusz Gołębiewski pracownik UG „W chwili obecnej posiadamy ciągnik Case z turem,
który wykonuje prace związane z załadunkiem, rozładunkiem, plantowaniem pospółki, żwiru i
kruszywa. Koparka byłaby nam potrzebna jedynie do kopania rowów. W tym roku
przeprowadzono przetarg na prace koparko-ładowarką JCB. Łączny koszt (tj. około 170
godzin) wyniesie około 18 tyś. zł. brutto w ciągu rok. Sprzęt był używany między innymi do
prac związanych z modernizacją dróg w miejscowości Gronowo, Bieniewo i Ełdyty Małe.
Wydaje mi się, że w chwili obecnej są ważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o drogi niż zakup
koparki.”
Radny Zenon Sznek „Uważam, że koparka jest bardziej wartościowa niż ten ciągnik Case.
Koparko-ładowarką można wykopać, załadować i można jeszcze pociągnąć przyczepę. Ona
jest bardziej wydajna. „
Radny Józef Karpiński „Koparko-ładowarką nie da rady pociągnąć przyczepy, bo nie jest do
tego dostosowana”.
Radny Zenon Sznek „Uważam, że jest bardziej wartościowa. Trzeba kupić koparkoładowarkę. Na drodze powiatowej trzeba wykopać rowy o długości około 300 metrów i
wystawić rachunek dla Starosty, bo w ogóle o to nie dbają.”
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko „Zgodziłbym się z Panem, gdyby faktura za usługi
wynosiła nie 18 tyś. zł. tylko 118 tyś. zł.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że na bieżące utrzymanie dróg wydano w granicach
230 – 250 tyś. zł. nie licząc inwestycji. Około 60 - 70 tyś zł. to zakup samego kruszywa.
Kupując używaną koparkę trzeba byłoby wydać około 200 tyś. zł., żeby jeszcze w miarę była
sprawna. Trzeba policzyć jeszcze zatrudnienie operatora i koszty utrzymania. Rok czasu nie
byłyby wykonywane prace na drogach. Dodał, że po zalaniu drogi do p. B. (GronowoGronowo) jest już 60 tyś. zł. wyjęte z budżetu na przyszły bądź jeszcze bieżący rok. Drogę
trzeba podnieść o 0,5 metra na odcinku około 150 metrów.
Radny Zenon Sznek stwierdził, że przyczyną zalania drogi było wieloletnie zaniedbanie i
nieuregulowane stosunki wodnych.
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że nie można tłumaczyć się tym, że stosunki wodne
nie są uregulowane. Jest to droga gminna i trzeba będzie zrobić wszystko, żeby była przejezdna.

8

Radny Zenon Sznek zapytał, czy jak jest z Gminy Lubomino i jeździ drogą powiatową to musi
w sprawie naprawy tej drogi jeździć do Starosty?
Wójt Gminy Andrzej Mazur odpowiedział, że tak. Gmina mimo wszystko wysłała wnioski
po rozmyciu dróg zarówno do Zarządu Dróg jak i Starostwa nie czekając na zgłoszenia od
mieszkańców. Dodał, że w zanadrzu jest inwestycja, która jest kluczowa, aby zrobić drogę do
Gronowa. Na połowę został już złożony wniosek.
Ireneusz Gołębiewski pracownik UG stwierdził, że gdyby gmina dostała nawet w utrzymanie
drogi gruntowe kategorii powiatowej, zakup koparki jeszcze mijałby się z celem. Ostatnich
środków finansowych jakie otrzymano ze starostwa na utrzymanie dróg powiatowych było w
granicach 80 tyś. zł. w tym za połowę zakupiono kruszywo. Z drugiej połówki, połowę
przeznaczono na równiarkę w związku z czym koparka miałaby przerób w granicach 20 tyś. zł.
„Dobrze byłoby mieć koparkę z operatorem, ale mierzmy siły na zamiary.”
Posiedzenie opuścił Radny Jarosław Łosiewicz.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poddał pod głosowanie wniosek Radnego Stanisława
Sienkiewicza o ujęcie w planie inwestycyjnym budżetu gminy na 2018 rok, zakupu koparkoładowarki.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, przeciw –
10, wstrzymało się – 0. Wniosek został odrzucony.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko odczytał drugi wniosek, który wpłynął do Urzędu
Gminy Lubomino dnia 11 września 2017 roku od Radnego Stanisława Sienkiewicza o ujęcie w
planie inwestycyjnym budżetu gminy na 2018 rok, wykonanie warstwy bitumicznej na drodze
gminnej nr 116043N Gronowo - Smolajny wraz z udzieloną przez Wójta Gminy Lubomino
odpowiedzią na wniosek.
Wniosek stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Radny Józef Karpiński stwierdził, że droga Gronowo – Smolajny to bardzo dobra droga i
dobrze byłoby, gdyby na terenie gminy wszystkie drogi znajdowały się w takim stanie.
Radna Elżbieta Stachura – Możejko „Ile droga ma kilometrów?”
Ireneusz Gołębiewski pracownik UG „1710 metrów tej drogi jest nasze a pozostała część
należy do Gminy Dobre Miasto.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Nawet gdybyśmy zrobili. to dalej będzie droga gminna
Dobrego Miasta, które nawet nie zamierza ją usypać z kruszywa. Dla nich jest to nie potrzebna
droga i chcą ją przekazać Lasom Państwowym. Jeżeli Nadleśnictwo będzie chciało zrobić drogę
asfaltową to możemy z nimi rozmawiać.”
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko „W związku z tym, że starostwo przystąpiło do
realizacji inwestycji na drodze Gronowo – Zagony myślę, że wniosek jest bezzasadny z punktu
widzenia interesu gminy.”
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Następnie poddał pod głosowanie wniosek Radnego Stanisława Sienkiewicza o ujęcie w planie
inwestycyjnym budżetu gminy na 2018 rok, wykonanie warstwy bitumicznej na drodze
gminnej nr 116043N Gronowo – Smolajny.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za przyjęciem wniosku głosował 0 radny, przeciw –
11, wstrzymało się – 0. Wniosek został odrzucony.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko odczytał trzeci wniosek, który wpłynął do Urzędu
Gminy Lubomino dnia 11 września 2017 roku od Radnego Stanisława Sienkiewicza o ujęcie w
planie inwestycyjnym budżetu gminy na 2018 rok remontu świetlicy w miejscowości Gronowo
z wykonaniem przyłącza wodnego oraz łazienki wraz z udzieloną przez Wójta Gminy
Lubomino odpowiedzią na wniosek.
Wniosek stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Odpowiedź udzielona na wnioski stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Wójt Gminy Andrzej Mazur „W tym roku budujemy w Gronowie plac zabaw. Na inwestycję
dostaliśmy dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Warmiński Zakątek” na Gminne
Zrzeszenie LZS w Lubominie w wysokości około 50 tyś. zł. Też bym chciał, żeby w świetlicy
była woda i kanalizacja, ale to się wiąże z czymś następnym co będzie generowało koszty.
Inaczej też rozmawia się z sołectwem, gdzie widać zaangażowanie i jest stowarzyszenie, które
chociażby napisze wniosek, żeby wspomóc dofinansować inwestycję.
Ten budynek, jeśli chodzi o działkę jest trochę ograniczony. Za świetlicą, która jest w budynku
na współwłasność mamy tylko metr może dwa do granicy działki w związku z czym nawet
umieszczenie oczyszczalni przydomowej byłoby problemem. Nie bardzo więc mamy gdzie.
Ewentualnie można na kolejnej naszej działce zrobić stałe szambo co wiąże się już z
ogrzewaniem budynku zimą. W tej chwili jest tam tylko kominek.”
Teresa Piórko Kierownik, GBP w Lubomino „Świetlica nie ma ani łazienki, ani wody. Raz
w roku jesteśmy tam z teatrem. W ubiegłym roku mieliśmy ogromne problemy z dojazdem do
miejscowości Gronowo. Aktorzy się bardzo denerwują. Uważam, że w jakiś sposób za wszelką
cenę trzeba ich wspomóc. Przykro jest kiedy taka świetlica nie ma dostępu do niczego.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Taniej będzie podstawić autokar i przywieść ich do Lubomina
do sali, która jest wyposażona we wszystko.”
Teresa Piórko Kierownik, GBP w Lubomino „W takim razie trzeba tak robić. Remiza jest
pusta.”
Radna Małgorzata Szpyrka „W tym miejscu chciałabym pochwalić Panią Sołtys z Wolnicy.
Teraz były dożynki w Lubominie, dlaczego Gronowo nie wystawi stoiska? Pani Sołtys Wolnicy
wygrała 5 tyś. zł. Każdy tylko nauczył się wyciągać ręce. Czas najwyższy na trochę
zaangażowania i pracy.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, że przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji
poprosi o oszacowanie kosztów takiej inwestycji tj. wykonanie łazienki, doprowadzenie
przyłącza wodnego i ogrzewanie.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że głosowanie
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nad wnioskiem zostaje przełożone na najbliższą sesję.
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Zorientuje się jaki był pobór mocy elektrycznej i ile świetlica
funkcjonowała przez ten rok. Zobaczymy, czy świetlica jest wykorzystywana na tyle, że trzeba
zrobić łazienkę, wodę i ogrzewanie.”
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko odczytał odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Olsztynie w sprawie skargi złożonej przez Wojewodę WarmińskoMazurskiego na uchwałę Rady Gminy Lubomino z dnia 20 lutego 2003r., Nr II/9/20003
dotyczącą Statut Gminy Lubomino. Sąd po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2017 roku sprawy
stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 27 ust.2 jej załącznika
zatytułowanego „Statut Gminy Lubomino.”
Wyrok sądu stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
Wójt Gminy Andrzej Mazur „Sąd uchylił nasze zapisy w statucie odnośnie liczby radnych w
komisjach. Ponadto wyliczył, że w komisjach powinniśmy mieć 28 miejsc z czym się nie
zgadzam, bo wyliczyłem, że powinno ich być 30. Państwo musicie zdecydować, czy
zostawiamy tak jak jest i nie mamy żadnych limitów w komisjach czy powołujemy komisję
statutową i dostosowujemy statut do wyroku.”
Marzena Sulkowska - Kułakowska Radca Prawny „Nadal jest aktualny przepis, który mówi,
że radny może być członkiem co najwyżej dwóch komisji. Dlatego też z wyliczeń nam
wychodziło, że aby każdy radny mógł zrealizować swoje uprawnienie to powinno być 30 miejsc
w komisjach a nie 28.Przy okazji wyszło nam, że komisja rewizyjna nie powinna liczyć 4 osób
tylko 5, żeby ewentualnie przy założeniu, że trzy osoby mogą tworzyć kluby a każdy klub ma
prawo w nim uczestniczyć to powinno być pięć osób. To taka dodatkowa wskazówka gdybyście
Państwo chcieli wprowadzić limity. Praktyka jest bardzo różna.
W szeregu statutach poszczególnych jednostek nie ma takich limitów są ewentualnie
ograniczenia co do uczestnictwa. Ewentualnie są również takie statuty, które ściśle określaj
liczby członków każdej komisji. Myślę, że rozsądek tutaj zwycięży i jedna komisja nie będzie
liczyła 15 radnych.”
Wójt Gminy Andrzej Mazur powiedział, że jego zdaniem powinno się wyliczyć te 30 miejsc
w komisjach tak, aby sąd nie miał już żadnych uwag. Dodał, że proceduralnie potrwa to jednak
dłużej.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poddał pod głosowanie wniosek o powołanie Komisji
Statutowej i zmianę statutu Gminy Lubomino.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Paweł Miąsko odczytał dwa pismo od Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina z dnia 22 sierpnia 2017 roku oraz z 1
września 2017 roku z prośbą o zaangażowanie i wsparcie w każdej możliwej formie
poszkodowanych w nawałnicy w nocy z 11 na 12 sierpnia z województwa pomorskiego oraz
kujawsko-pomorskiego.
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Pisma stanowią załącznik nr 11 i 12 do nin. protokołu.

Ad. 7a. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lubomino na rok 2017.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Skarbnik Gminy Maria Wojtczak dodała, że w projekcie uchwały za zgodą radnych na
komisjach został dodatkowo ujęty wniosek Szkoły Podstawowej w Wilczkowi o przeniesienie
z wynagrodzeń z trzynastek na stypendia naukowe dla dzieci kwoty 400,00 zł.
Wójt Gminy Andrzej Mazur poinformował, że zmiana na komisjach została pozytywnie
zaopiniowana.
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 XXIII/154/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie
Gminy Lubomino na rok 2017 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad.7b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubomino na lata 2017 – 2028.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
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 XXIII/155/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Lubomino na lata 2017 – 2028 stanowi załącznik nr 14 do
protokołu.
Ad.7c. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św.
Marii Magdaleny w Bieniewie.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie przy 2 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”. Pozostałe komisje
zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.
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Uchwała Nr XXIII/156/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Marii Magdaleny w Bieniewie stanowi załącznik nr 15
do protokołu.

Ad.7d. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że Komisja Rewizyjna zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie przy 2 głosach „za” i 1 głosie „przeciw”. Pozostałe komisje
zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
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 XXIII/157/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.
Ad.7e. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla
sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że na posiedzeniu komisji radni
jednogłośnie przyjęli wniosek, aby zryczałtowana dieta dla sołtysów stanowiąca rekompensatę
wydatków wynikających z pełnienia funkcji sołtysa wynosiła 25% kwoty minimalnego
wynagrodzenia. W pierwszym projekcie uchwały było 20%.
Wszystkie komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
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 XXIII/158/2017 z dnia 28 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju
stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad.7f. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.”
Nasz przedszkolak” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że wszystkie komisje zaopiniowały
projekt uchwały pozytywnie jednogłośnie.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 0.
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Uchwała Nr XXIII/159/2017 z dnia 28 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do
realizacji projektu pn.” Nasz przedszkolak” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –
2020 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Ad.7f. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób obliczania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
wysokość i warunki wypłacania nagród Wójta Gminy nauczycielom przedszkola i szkół
prowadzonych przez Gminie Lubomino.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko poinformował, że:
Komisja Budżetu i Finansów zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie przy 3 głosach „za” i
2 głosach „wstrzymujących”.
Komisja Kultury, Oświaty i Promocji Gminy zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 3
głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących”.
Komisja Rolnictwa, Inicjatyw Gospodarczych i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała
projekt uchwały pozytywnie przy 4 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym”.
Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie przy 2 głosach „za” i 1 głosie
„wstrzymującym”.
Nie było pytań do projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się – 2.
Uchwała Nr XXIII/160/2017 z dnia 28 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
wysokość i warunki wypłacania nagród Wójta Gminy nauczycielom przedszkola i szkół
prowadzonych przez Gminie Lubomino stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad.6. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Paweł Miąsko po wyczerpaniu porządku obrad dokonał zamknięcia
XXIII zwyczajnej sesji rady gminy.

Protokolant:
Ilona Basałygo

Przewodniczący Rady
Paweł Miąsko

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