
                                                   Protokół XXXVIII/2014 
z sesji Rady  Gminy Popów odbytej w dniu 23 października 2014 roku  w sali  konferencyjnej
Urzędu Gminy Popów Zawady ul. Częstochowska 6

W sesji uczestniczyli: 
Radni wg załączonej listy obecności:
Sołtysi wg załączonej listy obecności
Wicewojewoda Śląski  - Piotr Spyra
 Wójt Gminy -  Bolesław Świtała
Sekretarz Gminy – Ewa Kardas Bernaś
Skarbnik Gminy – Paweł Hanus
Radny Powiatu – Marek Sawicki
Radny Powiatu – Drabik Henryk
Radny Powiatu-  Piotr Derejczyk
Kierownik OZ Służby Więziennej  w Wąsoszu Górnym – mjr Piotr Dębowski
Prezes Banku Spółdzielczego - Anna Sztolcman
Redaktor Gazety Kłobuckiej  - Jarosław Jędrysiak
Przebieg obrad Sesji.
Ad .1
 Przewodniczący  Rady  Gminy  Jakub  Deska  otwiera  XXXVIII  Sesję  Rady  Gminy  Popów.
Wypowiada  słowa  „Otwieram  XXXVIII  sesję  Rady  Gminy  Popów.  Stwierdzam,  że  sesja  jest
prawomocna ,gdyż na skład  15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych. Wita przybyłych na sesje
radnych, sołtysów i zaproszonych gości. 
Ad.2 
Przewodniczący Rady Gminy następnie przedstawia  proponowany porządek obrad Sesji. 
     1   Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
     2.  Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Wystąpienie Wojewody Ślaskiego i wręczenie odznaczeń.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
7. Informacja nt. oświadczeń majątkowych  Przewodniczącego Rady    Gminy, Wójta  Gminy i

radnych za 2013 rok
8. Informacja nt. współpracy Gminy z Bankiem Spółdzielczym w

Zawadach
    9.   Dyskusja.
   10.  Interpelacje i zapytania radnych.
   11   Zapytania sołtysów i mieszkańców .
   12.  Podjęcie uchwał w sprawie:
         - zmian w budżecie   
   13.  Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Popów

Pyta czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad Sesji.  Głos zabiera Wójt Gminy , który
wnioskuje , aby do porządku obrad sesji wnieść dwie uchwały 
-  pierwszą  w  sprawie   szczegółowych  zasad  ponoszenia  odpłatności  w  ośrodkach  wsparcia
udzielających schronienia osobom bezdomnym , które  ostatnie  miejsce zameldowania posiadały
na terenie  gminy Popów.
- oraz druga w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Popów z Organizacjami
Pozarządowymi  na  rok  2015.Więcej  uwag  nie  ma.  Wszyscy  radni  jednogłośnie  głosują  za
przyjęciem porządku obrad Sesji.



Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

       1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
      2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
      3  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
     5.  Wystąpienie Wojewody Ślaskiego i wręczenie odznaczeń.
     6   Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
     7.  Informacja nt. oświadczeń majątkowych  Przewodniczącego Rady

    Gminy, Wójta  Gminy i radnych za 2013 rok
    8.  Informacja nt. współpracy Gminy z Bankiem Spółdzielczym w

 Zawadach
    9.   Dyskusja.
   10.  Interpelacje i zapytania radnych.
   11   Zapytania sołtysów i mieszkańców .
   12.   Podjęcie uchwał w sprawie:
         - zmian w budżecie  
         - szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ośrodkach wsparcia
           udzielających schronienia osobom bezdomnym , które  ostatnie
           miejsce zameldowania posiadały na terenie  gminy Popów.

-przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Popów z
 Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015

 
   13.  Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Popów

Ad,3
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Radny Józef Macherzyński proponuje, aby protokóły  z
poprzednich sesji  Nr XXXV, XXXVI, XXXVII przyjąć bez czytania. Radny zapoznał się z nimi i
stwierdza że w całości  odzwierciedlają przebieg tych sesji. 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem protokołów z poprzednich sesji

Ad.4 
Do Komisji Uchwał i Wniosków radni zgłaszają następujące kandydatury.

1. Macherzyński Józef
2. Wróż Henryk
3. Żurawska Teresa

Zgłoszeni radni  wyrażają zgodę na pracę w komisji.
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  poddaje skład komisji pod głosowanie.
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za składem komisji.

Ad.6
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska  informuje radnych ,żeby przełożyć pkt 6 po pkt. 4 a
potem punkt.5.
Radni wyrażają zgodę na przesunięcie omawiania kolejności punktów  porządku obrad.
Głos  zabiera  Wójt  Gminy  Bolesław  Świtała,  który  informuje  radnych   o   działalności
międzysesyjnej. :
29  września  2014  roku  wraz  z  Kierownikiem  USC  udzielił  ślubu  poza  lokalem  w  Ośrodku
Wypoczynkowym  Słoneczny Brzeg. 
6 września 2014 roku rozpoczęła się przebudowa drogi w Rębielicach Królewskich. Ta droga ma
być  zakończona  24  października2014.  Droga  zrobiona  jest  bardzo  ładnie  ze  wszystkimi
elementami a więc chodnikiem , rowami,mostkami i odwodnieniem. Dziękuje radnym Powiatu  za
głosowanie za budową tej drogi.



1 października odbyło się spotkanie  a właściwie dodatkowa komisja w sprawie pani Aliny Drabik
nauczycielki  z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Popowie. Nauczycielka ta  przebywająca na
emeryturze  została przyjęta dodatkowo do pracy na 1/2 etatu na okres 1 roku.
Odbyło się  spotkanie na  Marianowie,  na  którym był  obecny Wójt  Gminy  .  Problem dotyczył
brzydkiego zapachu,który ulatniał  się   z  urządzeń kanalizacyjnych.Dyskutowano o przyczynach
takiej sytuacji.
17 września odbyło się zebranie w sprawie budowy kanalizacji Kamieńszczyzna- Zawady.
28 września odbyło się  zebranie  w Rębielicach  Królewskich,  na którym przyjęto  plan  odnowy
miejscowości  Rębielice  Królewskie,Wniosek,  który  złożył  Wójt  Gminy  jest  na  45  miejscu  w
rankingu,ale ma nadzieje ,że zostanie pozytywnie zaopiniowany.
6 października podpisano umowy z PROSSPOLEM  w sprawie reflaggingu do budowy inwestycji
wykonywanej przez tą firmę.

1 października odbyła się Sesja nadzwyczajna  w sprawie pilnego podjęcia uchwał  . W tym samym
dniu zostały one dostarczone do RIO o wydanie opinii o nich .
21 października odbyło się zebranie w Annolesiu . 22 października zebranie w Brzózkach. Jeżeli
chodzi o inwestycje to.  W chwili obecnej 

– budowana jest kanalizacja sanitarna Kamieńszczyzna – Zawady, na którą już podpisaliśmy
umowę z Urzędem Marszałkowskimi     na dofinansowanie tej inwestycji  z UE

– budowa  drogi  powiatowej  w  Rębielicach  Królewskich  na  ul.Górnik  i  św.  Wojciecha  o
długości 2 km wraz z chodnikiem  dla pieszych, do której gmina dofinansowuje kwotę 467,5
tys zł.

– przebudowa drogi  powiatowej  Dąbrówka – Brzózki  dofinansowana za  80% ze środków
powodziowych  Urzędu Wojewódzkiego w pozostałej części  przez Starostwo Powiatowe  i
Gminę Popów.

– budowa chodnika w Kulach
– parking w Florianowie.

Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska dziękuje Wójtowi Gminy za wystąpienie. 
Ad.5

– Głos zabiera Sekretarz Gminy, która dziękuje radnym za współpracę , ta współpraca była
dobra,  udało się w tej  kadencji  wiele dokonać.  Do tych podziękowań  dołącza się Wójt
Gminy  Bolesław  Świtała,  który  również  podkreśla,że  była  to  dobra  współpraca  ,że
osiągnięto zamierzony cel i udało się  zrealizować wszystkie zadania  ujęte w planie na lata
2010-2014.   a  nawet  zrobiono  jeszcze  dodatkowe,  które  nie  były planowane ,  aby nie
zmarnować  pieniędzy, które mogliśmy pozyskać z zewnątrz. Wójt Gminy wręcza radnym a
później  sołtysom  i  radnym  powiatowym  podziękowania  za  współpracę  oraz  drobne
upominki.
Następnie głos zabrał Wojewoda Śląski   Piotr Spyra , który mówi ,że  cieszy się .że po raz
kolejny  ma przyjemność gościć  w naszej Gminie .  Te krzyże , które za chwilę będzie
wręczał są  wyrazem zasług  tych osób  dla społeczności tej gminy.  Osobom odznaczonym
składa  serdeczne gratulacje.
Srebrnym Krzyżem  Zasługi   nadanym  przez  Prezydenta  Bronisława  Komorowskiego
został odznaczony  Józef Macherzyński
Pan Józef Macherzyński jest radnym gminy Popów od  1990 roku. W latach 2002-2010
pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy, był również członkiem Rady Nadzorczej BS
w Popowie,  Przewodniczącym Rady Nadzorczej  w GS Popów,  Przewodniczącym Rady
Nadzorczej w SKR Popów. Wiele pracy społecznej poświęca powstałemu na terenie gminy
Popów  Klubowi  Sportowemu  Liswarta  Popów.  Dzięki  niemu  wyremontowano   boisko
sportowe a także z jego inicjatywy   pozyskano wielu sponsorów dla tego Klubu. Jego upór i
konsekwencja  sprawiły,że zakupiono  budynek pod świetlicę wiejską i ją wyremontowano.
Pan Macherzyński wiele  czasu poświęca sprawom społecznym i mieszkańcom nie tylko
Kamieńszczyzny , ale wszystkich miejscowości. min. Rębielice Królewskie,  Zawady. Brał



udział w akcji pomocy powodzianom  na terenie gminy Popów, w zbiórce żywności dla
powodzian ze śląska , w budowie wałów przeciwpowodziowych. Współpracuje ze szkołą  w
Rębielicach  Królewskich  i  wspiera  ją  materialnie   przy  organizacji  festynów,z  których
środki przekazywane są  na cele szkoły.

– Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP  Bronisława Komorowskiego
został odznaczony   Wójt Gminy Bolesław Świtała 
Bolesław Świtała   jest  Wójtem Gminy Popów  od  1990 roku  .  Jest  bardzo  skromnym
człowiekiem  nie lubi mówić o sobie, mówi raczej o tym co zostało zrobione i co jeszcze dla
tej gminy trzeba zrobić. Będąc Wójtem podjął działania, które zmieniły wizerunek gminy
Popów.  Rozbudowa  wodociągów  i  kanalizacji,  telefonizacja  gminy,   modernizacja
oświetlenia,  naprawa nowych dróg,chodników ,budowa ronda w Popowie,  budowa nowego
mostu w Wąsoszu  na rzece Warcie i w Zawadach Na Liswarcie, termomodernizacja szkół  i
przedszkoli  w  gminie  Popów.  Modernizacja  kalwarii  ,  Wąsoskiej  termomodernizacja
budynku urzędu gminy  i rewitalizacja  terenu wokół budynku UG w Popowie. Dzięki jego
wielkiemu zaangażowaniu  zorganizowano  uroczystości z okazji 150 rocznicy bitwy pod
Wąsoszem  w Powstaniu Styczniowym, nad którymi honorowy patronat przyjął Prezydent
RP Bronisław Komorowski . Jego współpraca z IPN zaowocowała  zainteresowaniem się
historyków pochówkiem mjra Dobrzańskiego na cmentarzu w Wąsoszu. Współpracuje z
Oddziałem  Zewnętrznym   Aresztu   Śledczego  w  Wąsoszu  Górnym  .  Jest  dobrym
gospodarzem  ,  szuka  nowych  innowacyjnych  rozwiązań  czego  przykładem  jest
zainstalowanie pomp ciepła do ogrzewania budynku urzędu gminy. Ponadto pan Wójt jest
wielkim społecznikiem pełni funkcje  Prezesa Związku OSP  w Popowie. Jest członkiem
Zarządu powiatowego ZOSP RP , jest członkiem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP. jego
wieloletnie doświadczenie przyczynia się do  pozyskania środków  na sprzęt i wyposażenie
OSP na terenie gminy Popów. Dzięki jego  inicjatywie na terenie gminy kultywowana jest
tradycja pożarnicza . Na terenie OSP sam wykonał własnym sprzętem  prace związane z
zagospodarowaniem terenu .  Działa  również w Kole łowieckim dokarmiając  zwierzynę
leśną w okresie zimy.  Od kilku lat sponsoruje  nagrody dla najlepszych absolwentów
Mieszkańcy darzą go zaufaniem ale i on bez reszty oddany jest pracy zawodowej .

– Srebrnym -Krzyżem  Zasługi  został odznaczony radny Wróż Henryk. Pan  Wróż Henryk
jest  radnym  od  1990  roku   już  piątą  kadencję  reprezentuje   mieszkańców  okręgu
wyborczego Wąsosz Górny,Jako samorządowiec pracuje w różnych komisjach  Pan Henryk
Wróż  również współpracuje z Oddziałem Zewnętrznym  w Wąsoszu Górnym  wspólnie ze
skazanymi wykonuje wiele  drobnych   prac porządkowych układanie kostki  brukowej  ,
zakładanie terenów zielonych  wokół  szkoły,  odbudowa i  rozbudowa po pożarze szkoły
podstawowej,  ,  uporządkowanie  starego  cmentarza,telefonizacja  Wąsosza  Górnego,
modernizacja  oświetlenia  ulicznego,przystani  kajakowej,  Modernizacja  Kalwarii
Wąsoskiej  ,  budowa nowego mostu w Wąsoszu /zorganizowanie przeprawy przez rzekę,
odnowienie   kapliczki  św.  Nepomucena,  i  wiele  innych  prac.  Współpracuje  z  IPN  w
poszukiwaniu miejsca pochowania Henryka Dobrzańskiego pseudonim „ Hubal”.  Aktywnie
angażuje się w wykonywanie wszystkich prac dla lokalnej społeczności. 

Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska dziękuje pan      Wicewojewodzie Śląskiemu
Piotrowi Skardze  za dekorację srebrnymi krzyżami za zasługi Wójta Gminy Bolesława Świtałę i
radnych Wróż Henryka i Józefa Macherzyńskiego
Podziękowania od Wójta Gminy Popów otrzymali również Mjr Piotr Dębowski za współpracę z
samorządem gminy oraz Prezes Banku Spółdzielczego w Zawadach  pani Anna Sztolcman. 
            Za dobrą współpracę podziękował również pracownikom Urzędu Gminy   w osobach
Wójtowi Gminy – Bolesławowi Świtale , Sekretarz Gminy – Ewie Kardas-Bernaś , Skarbnikowi
Gminy Pawłowi Hanusowi oraz pracownikowi obsługującemu \sesje  Rady Gminy i Halinie Płuska
Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska wręczając im kwiaty.
 W imieniu odznaczonych głos zabrał Józef Macherzyński dziękując Wojewodzie za to wyróżnienie
i potwierdził że otrzymanie tego medalu będzie mobilizować  ich do jeszcze lepszej współpracy w



budowie naszej małej ojczyzny. 
Następnie  głos  zabrał  Wróż  Henryk  ,  który  podziękował  Dyrektorowi  Aresztu  Śledczego  w
Częstochowie  Kpt Łukaszowi Górnemu  oraz Kierownikowi OZ w Wąsoszu Górnym  
majorowi  Piotrowi   Dębowskiemu   wraz  z  kadrą  .  „W  imieniu  własnym  oraz  wszystkich
mieszkańców   mieszkańców  sołectwa  Wąsosz  Górny  serdecznie  dziękuję  za  udostępnienie
skazanych z miejscowego Oddziału  Zewnętrznego Aresztu Śledczego do wykonania bezpłatnych
prac  porządkowych  na terenie miejscowości. Przez wiele dni przede wszystkim sobót, zabierałem
skazanych  do pracy na rynku, placu strażackim, na parkingach  przed cmentarzem. Przy remoncie
ogrodzenia na nowym cmentarzu,  na przystani  kajakowej,  wzdłuż poboczy dróg i  na Kalwarii.
Dzięki  wykonanej  pracy w Wąsoszu Górnym jest  czysto i  estetycznie  .  Mieszkańcom żyje  się
przyjemnie i wygodnie . Turyści kajakarze i  pielgrzymi podziwiają piękno  miejscowości. Czasem
trudno  uwierzyć  w  jaki  sposób  prace  porządkowe są  robione.  Natomiast  mieszkańcy Wąsosza
Górnego są pod wrażeniem pracowitości i kultury tych osób .  Dziękuje za zrozumienie i okazaną
pomoc. Mam  nadzieje .że owocna współpraca będzie trwała  nadal.

Do słów tych ustosunkował się mjr Piotr Dębowski Kierownik  Oddziału Zewnętrznego  Aresztu
Śledczego  w Wąsoszu Górnym,  który powiedział  ,że zawsze będzie służył  pomocą ,  gdyż ta
współpraca  z Wójtem Gminy układa się bardzo dobrze jest  zadowolony , nigdy nie otrzymał od
Wójta żadnej odmowy prośby o pomoc  . 
Podziękowanie  całej  radzie składa radny powiatowy Marek Sawicki,  podkreśla ,że w końcu w
Rębielicach została wybudowana  długo oczekiwana  droga.
Wójt Gminy Bolesław Świtała dziękuje  Wojewodzie za przybycie  i wręczenie medali .
Ad.7. 

Informację  nt. Oświadczeń majątkowych przedstawia Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska

                                            I n f o r m a c j a

dotycząca oświadczeń  majątkowych  złożonych przez Przewodniczącego Rady Gminy Popów ,
Wójta Gminy Popów  oraz   przez radnych Rady Gminy    za okres  
od 01 stycznia 2013r do 31 grudnia  2013r.  
Zgodnie  z  ustawą  z  dnia   8  marca  1990  r  o  samorządzie  gminnym   Przewodniczący  Rady
Gminy,Wójt  Gminy  oraz radni byli  zobowiązani  złożyć imienne oświadczenia  majątkowe w
ustawowym terminie  na ręce Wojewody  Śląskiego   oraz Przewodniczącego Rady Gminy.
Powyższe oświadczenia zostały złożone terminowo  i zostały szczegółowo sprawdzone .
Oświadczenie  Przewodniczącego Rady Gminy  zostało  złożone w terminie,  W wyniku analizy
oświadczenia nie stwierdzono  nieprawidłowości .  Oświadczenie Wójta Gminy  zostało złożone
również  w ustawowym  terminie.
W wyniku analizy tegoż oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości .
Oświadczenia  radnych  również  zostały  złożone  terminowo  i  zostały  szczegółowo  sprawdzone.
Stwierdzone usterki natury formalnej  zostały przez radnych    wyjaśnione  i poprawione. Radni
wnieśli  korekty  do złożonych oświadczeń w wyznaczonym terminie na ich  uzupełnienie.
Stwierdzić należy ,że poprawki, które należało uzupełnić wystąpiły  ze względu na wyjaśnienia
interpretacji  niektórych przepisów Stwierdzono mniej poprawek niż w latach ubiegłych.

Kserokopie  oświadczeń majątkowych radnych  zostały  przekazane  do Urzędu Skarbowego  w
Kłobucku zgodnie z wytycznymi ustawy o oświadczeniach  majątkowych.

Ad.8
Informacje  na  temat  współpracy z  Banku  Spółdzielczego  z  Gminą  przedstawiła  Prezes  Banku
Spółdzielczego pani Anna Sztolcman.



Pani  Prezes  zaznaczyła,  że   Bank  Spółdzielczy  z  Urzędem  Gminy  współpracuje  od  samego
początku  a pierwsza oficjalna umowa została podpisana w roku 1992. Współpraca ta opiera się na
prowadzeniu rachunków  rozliczeniowych rachunków bieżących oraz na  udzielaniu pożyczek.
Współpraca  z  urzędem Gminy Popów zarówno  w przeszłości  jak  i  obecnie  układa  się  bardzo
dobrze. Pani Prezes ma nadzieje ,że  wachlarz usług świadczonych przez Bank w pełni zaspokoi
potrzeby Gminy  , co przełoży się na dalszą pozytywną współpracę. 

30  minutowa przerwa w obradach.

Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska wznawia obrady po przerwie.

Ad.9,10,11 

Radny Kasprzak Jerzy przekazuje radnym, którzy przejdą do następnej kadencji ,  aby zajęli się
sprawą przywożenia gotowej gnojowicy z zakładu w Krzepicach na pola w miejscowości Rębielice
Królewskie. Bo to może zanieczyszczać wodę nawet i w studniach.  Z tym trzeba skończyć. 
Również było pytanie   o przystanek w Florianowie. Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska
wyjaśnia przystanek będzie, był tylko chwilowo usunięty, gdyż robiono wjazd na plac przedszkola. 
Ad.12
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Józef Macherzyński  czyta kolejno projekty uchwal:

1/ Uchwała nr 269/XXXVIII/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
W głosowaniu bierze udział 13 radnych / Nieobecni Owczarek Kazimierz,  Zagrodnik Robert/
Przewodniczący Rady Gminy pyta czy są uwagi do treści tej uchwały.
Uwag nie ma. 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały..

2/  Uchwała   Nr  270/XXXVIII/2014  w  sprawie  ustalenia  szczegółowych  zasad  ponoszenia
odpłatności w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym , które ostatnie
stałe miejsce zameldowania  posiadały na terenie gminy Popow.

W głosowaniu bierze udział 13 radnych / Nieobecni Owczarek Kazimierz,  Zagrodnik Robert/
Przewodniczący Rady Gminy pyta czy są uwagi do treści tej uchwały.
Uwag nie ma. 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały..

3/Uchwała Nr 271/XXXVIII/2014  w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy
Popów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015
W głosowaniu bierze udział 15 radnych 
Przewodniczący Rady Gminy pyta czy są uwagi do treści tej uchwały.
Uwag nie ma. 
Wszyscy radni jednogłośnie głosują za przyjęciem uchwały.

Ad.13
Przewodniczący Rady Gminy zamyka obrady XXXVIII  sesji  Rady Gminy Popów. Wypowiada
słowa. „Zamykam obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Popów. 

W tym dniu w Katowicach doszło do wybuchu gazu  . Runęła jedna z kamienic, Po kilku dniach
odnaleziono ciała trzech osób dziennikarza TVN Darka Kmiecika jego żony Brygidy Frosztęgi-
Kmiecik  -  radaktorkę  TVP Katowice  i  Remika  Kmiecika  miał  2  latka.    Rodzina  Kmiecików
pochodziła z Zawad. 



Przewodniczący Rady Gminy Jakub Deska dziękuje wszystkim za współpracę  w VI kadencji Rady
Gminy. 
Sesja trwała od godz. 11,00 do godz. 12,30. 

Protokołowała :                                                                               Przewodniczący Rady Gminy 
Halina Płuska                                                                                        Jakub Deska 


