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Protokół Nr XLIV/1/2018 

z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne 

odbytej  w dniu 18 maja 2018r. 

w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 

 

XLIV sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański.  

Na wstępie prowadzący obrady stwierdził, że w sesji udział bierze 12  radnych zgodnie 

z załączoną listą obecności (na 15 osobowy skład Rady Gminy), co stanowi kworum wymagane 

do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Następnie  przywitał  przybyłych  na  sesję    Radnych  Rady  Gminy  oraz  zaproszonych 

Gości:                      

 Wójta Gminy Pana Jacka Chmurę,  

 Sołtysów z terenu Gminy Grodzisko Dolne, 

 st.  bryg.  mgr  inż.  Józefa  Kludysa  przedstawiciela  Komendy  Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, 

 dh  Andrzeja  Moszkowicza  Prezesa  Zarządu  Gminnego  OSP  w  Grodzisku 

Dolnym, 

 Prezesa  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  sp.  z  o.o.  w  Grodzisku 

Dolnym Pana Marka Ordyczyńskiego, 

 Dyrektora Ośrodka Kultury Panią Katarzynę Mach‐Wawrzaszek, 

 Dyrektora Gminnej Biblioteki  Publicznej w Grodzisku Dolnym Panią Krystynę 

Zagrodzką, 

 Dyrektora Zespołu ds. Oświaty Panią Marię Rydzik, 

 Zastępcę Wójta Gminy Pana Arkadiusza Telkę, 

 Skarbnika Gminy Panią Barbarę Jużyniec, 

 Sekretarza Gminy Pana Grzegorza Potaczałę 

 oraz wszystkich przybyłych na sesję. 

 

Przewodniczący  obrad  przeszedł  do  ustalenia  porządku  obrad  XLIV  sesji  Rady 

Gminy. 

Poinformował, że Wójt Gminy Jacek Chmura   przed sesją zgłosił   wniosek o wprowadzenie 

dodatkowych podpunktów w punkcie 5 proponowanego porządku obrad o treści: 

„6)  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Leżajskiemu  na  wykonanie  zadania 

inwestycyjnego pn.      „Przebudowa odcinka drogi  powiatowej    nr  1259R Gniewczyna  – Giedlarowa            
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w km 10+450 – 10+635 z remontem mostu na rzece Grodziszczanka wraz z przebudową skrzyżowania        

z  drogą  powiatową  nr  1266R  Biedaczów  –  Grodzisko  Górne  na  skrzyżowanie  typu  rondo                             

w miejscowości Grodzisko Górne”, 

7) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

Gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 na  inwestycję pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej   nr 

1259R Gniewczyna – Giedlarowa w km 10+450 – 10+635 z remontem mostu na rzece Grodziszczanka 

wraz  z  przebudową  skrzyżowania  z  drogą  powiatową  nr  1266R  Biedaczów  –  Grodzisko  Górne  na 

skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Grodzisko Górne”, 

8) w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 ścieków”. 

Za wprowadzeniem w punkcie 5 podpunktu  6  głosowało 12 radnych Rady Gminy. 

Za wprowadzeniem w punkcie 5 podpunktu  7  głosowało 12 radnych Rady Gminy. 

Za wprowadzeniem w punkcie 5 podpunktu  8  głosowało 12 radnych Rady Gminy. 

Radni Rady Gminy nie zgłosili wniosków w sprawie dokonania zmian w porządku obrad. 

Po  zaakceptowaniu  wniosku  Wójta  Gminy  porządek  XLV  sesji  Rady  Gminy  przedstawiał  się 

następująco: 

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym. 

3. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym, Gminnej 

Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i Zespołu ds. Oświaty za rok ubiegły. 

4. Ocena stanu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej. 

5. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli       oraz 

określenia sezonu kąpielowego dla miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, 

2) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok bieżący, 

3) w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy, 

4)  w  sprawie  określenia  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  korzystanie                        

z Dziennego Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym oraz trybu ich pobierania, 

5) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na 

dzierżawę nieruchomości  stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne, 

6)  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Leżajskiemu  na  wykonanie  zadania 

inwestycyjnego  pn.  .  „Przebudowa  odcinka  drogi  powiatowej    nr  1259R  Gniewczyna  –  Giedlarowa            

w km 10+450 – 10+635 z remontem mostu na rzece Grodziszczanka wraz z przebudową skrzyżowania    

z  drogą  powiatową  nr  1266R  Biedaczów  –  Grodzisko  Górne  na  skrzyżowanie  typu  rondo                             

w miejscowości Grodzisko Górne” 
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7) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

Gminy Grodzisko Dolne w  roku 2018 na  inwestycję pn.  „Przebudowa odcinka drogi  powiatowej    nr 

1259R Gniewczyna – Giedlarowa w km 10+450 – 10+635 z remontem mostu na rzece Grodziszczanka 

wraz  z  przebudową  skrzyżowania  z  drogą  powiatową  nr  1266R  Biedaczów  –  Grodzisko  Górne  na 

skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Grodzisko Górne” 

8) w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 ścieków. 

6.  Interpelacje i zapytania. 

7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

8. Zamknięcie sesji.    

Streszczenie przebiegu obrad: 

Ad. 1.  Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad. 
Prowadząca obrady  stwierdziła, że punkt pierwszy porządku obrad uważa za zrealizowany. 

Ad. 2. Informacja Wójta Gminy o jego pracy w okresie międzysesyjnym. 
 

Wójt Gminy Jacek Chmura przedstawił informację o swojej pracy w okresie międzysesyjnym. 
Dodatkowo podziękował wszystkim, którzy przyczynili  się do pozyskania dla Zespołu Szkół  im.  Jana 
Pawła II w Grodzisku Dolnym  pamiątek po św. Janie Pawle II. 

Radny Rady Powiatu Leżajskiego Pan Franciszek Krajewski opowiedział o bieżącej pracy Rady 
Powiatu, o stanie  inwestycji  realizowanych na terenie powiatu leżajskiego w bieżącym roku tj. budowa 
mostu w Rzuchowie, remoncie Szpitala oraz remontach dróg powiatowych. Opowiedział o planowanej 
przebudowie  skrzyżowania  dróg  powiatowych  w  Grodzisku  Górnym wraz  z  remontem  pobliskiego 
mostu. 

Wójt Gminy  Jacek Chmura wyraził  zadowolenie  z  dobrej współpracy  z  Powiatem  Leżajskim            
w zakresie systematycznego obejmowania remontami kolejnych odcinków dróg powiatowych.  

Radny Ryfa Stanisław podziękował Radnemu Rady Powiatu za  jego starania o remonty dróg 
powiatowych na terenie tutejszej Gminy. 
 

Ad. 4. Ocena stanu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej. 

Komendant  Gminny    OSP  dh  Andrzej  Moszkowicz    przedstawił  informację  o  działalności  

jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Grodzisko Dolne.  

Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku st. bryg. 

mgr inż. Józef Hołdys zapoznał obecnych na sesji ze stanem bezpieczeństwa przeciwpożarowego na 

terenie powiatu leżajskiego i tutejszej gminy. 

Wójt Gminy Jacek Chmura poinformował o planie zakupu 2 dodatkowych defibrylatorów, które 

będą  zamieszczone  na  zewnątrz  budynków  użyteczności    publicznej,  tak  aby  były  dostępne  dla 

wszystkich potrzebujących pomocy. Uznał też za zasadną , zgłoszoną przez strażaków, potrzebę zakupu 

drona  do  kontrolowania  zagrożenia  pożarowego  w  lasach.  Podziękował  strażakom  za  akcję 

rozprowadzania i montażu czujników dymu i czadu. Poruszył sprawę wyposażenia domów w wyciągi 

spalin, co zapobiega zatruciom czadem lub dymem. 
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Podziękował Gościom za  udział w sesji. 

Ad. 3. Ocena działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym, 

Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i Zespołu ds. Oświaty za rok ubiegły. 

 Sprawozdanie  z  działalności  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  sp.  z  o.o.               

w  Grodzisku  Dolnym  za  rok  2017  przedstawił  Pan  Prezes  Przedsiębiorstwa  Marek 

Ordyczyński.  

W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabierali: 

Sołtys  Stefan  Wacnik  poruszył    problem  częstych  awarii  sieci  kanalizacyjnej 

spowodowanymi wrzucaniem różnych śmieci do kanalizacji. Zwrócił uwagę, że do oczyszczalni 

ścieków w Grodzisku  Dolnym  spływa  stanowczo  za  dużo  ścieków,  znacznie więcej  niż  jest            

w  stanie  oczyścić.  Koniecznie  trzeba  zbudować  łącznik  do  oczyszczalni  w  Chodaczowie. 

Poruszył problem bardzo niskich płac pracowników obsługi sieci kanalizacyjnej, wodociągowej                        

i  oczyszczalni  ścieków:  zarabiają  najniższą  krajową  stawkę,  nie  mają  płacone  za  dyżury,                  

a przecież praca jest ciężka, w skrajnie uciążliwych warunkach. 

Prezes PGK M. Ordyczyński zgodził się z twierdzeniem, że pracownicy zarabiają za mało 

przy tak ciężkiej pracy. Zapewnił, że gdy tylko spółka wypracuje środki – to na pewno będzie 

wnioskował o podwyżkę dla pracowników. Jednak, aby płacić więcej pracownikom spółki – to 

najpierw trzeba ją dokapitalizować i wtedy zarabiać na różnych rodzajach działalności. 

Omówił  strukturę  zatrudnienia  w  PGK.  Podkreślił,  że  pracownicy  są  wykorzystywania  do 

wykonywania prac o różnym charakterze, są posyłani tam, gdzie akurat występuje problem. 

Radny  Ryfa  Stanisław wyraził  uznanie  dla  pracowników  PGK  za  ich  ciężką  pracę.  Za  dobry 

pomysł uznał projekt dokapitalizowania Spółki,  jest przecież dużo robót, na których można 

zarabiać. Życzył Spółce jak najlepszego rozwoju. 

Radna  Danuta  Grabowiec  zapytała:  Na  czym  polega  zagospodarowanie  odpadów                           

z oczyszczalni ścieków? 

Odpowiedź Prezesa PGK M. Ordyczyńskiego: Docelowo urządzony zostanie kompostownik, na 

którym  składowane  będą  odpady  i  zagospodarowane  będą  sprzedawane  rolnikom  jako 

nawóz. 

Sołtys Tadeusz Mazurek zasugerował kupienie dla PGK dobrej koparki, którą można będzie 

wykorzystywać podczas awarii sieci, ale także wykonywać usługi na zewnątrz i dobrze na tym 

zarabiać. 

P. M. Ordyczyński zauważył, że Spółki na razie nie stać na zakup drogiej koparki. Zakupiona 

zostanie  koparka  o  parametrach  wystarczających  do  bieżącej  pracy  przedsiębiorstwa                    

tj. wykonująca wykopy do 2,5m, konieczne podczas usuwania awarii na sieci wodociągowej        

i kanalizacyjnej. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
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 Pani  Dyrektor  Krystyna  Zagrodzka  przedstawiła  sprawozdanie  z  pracy  Gminnej 

Biblioteki Publicznej za rok 2017.  

Nie było chętnych do zabrania głosu. 

 Pani  Maria  Rydzik  przedstawiła  sprawozdanie  z  pracy  Zespołu  ds.  Oświaty  za  rok 

ubiegły.  

Nie było chętnych do zabrania głosu. 
 

 Pani Katarzyna Mach‐Wawrzaszek przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka 

Kultury za rok miniony.  

Przewodniczący  Rady  Gminy  podziękował  pracownikom  Ośrodka  Kultury  za 

organizowanie wielu imprez integrujących mieszkańców Gminy; za promowanie naszej 

Gminy w kraju i za jego granicami. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 
 

Ad. 5. Podjęcie uchwał: 

Ad. 5.4) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Wikiera – w imieniu Wójta Gminy – 

przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  określenia  szczegółowych  warunków  przyznawania                            

i odpłatności za korzystanie   z Dziennego Domu Pomocy w Grodzisku Dolnym oraz trybu ich pobierania. 

Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała  Nr  XLIV/351/2018  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  w  sprawie  określenia  szczegółowych 

warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  korzystanie      z  Dziennego  Domu  Pomocy w Grodzisku 

Dolnym  oraz  trybu  ich  pobierania  (w  wersji  zaproponowanej)  została  przyjęta  12  głosami  „za”                   

i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.  5.5)  Referent  Katarzyna  Konieczna‐  w  imieniu  Wójta  Gminy  –  przedstawiła  projekt  uchwały                  

w  sprawie wyrażenia  zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego  trybu  zawarcia  umów na 

dzierżawę nieruchomości  stanowiących własność Gminy Grodzisko Dolne. 

Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XLIV/352/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  umów  na  dzierżawę  nieruchomości    stanowiących 

własność  Gminy  Grodzisko  Dolne    (w  wersji  zaproponowanej)  została  przyjęta  12  głosami  „za”                 

i stanowi załącznik do protokołu. 



Protokół Nr XLIV/1/2018 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej  w dniu 18 maja 2018r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 

Strona 6 z 8 

 

 

Ad. 5.1) Sekretarz Gminy Grzegorz Potaczała ‐ ‐ w imieniu Wójta Gminy – przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli       oraz 

określenia sezonu kąpielowego dla miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli. 

Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XLIV/353/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli       oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsc 

okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 12 głosami 

„za”    i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.  5.8)  Referent  Katarzyna  Konieczna‐  w  imieniu  Wójta  Gminy  –  przedstawiła  projekt  uchwały                  

w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 ścieków. 

Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała  Nr  XLIV/354/2018  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  w  sprawie  ustalenia  dopłaty  do  1m3 

ścieków    (w  wersji  zaproponowanej)  została  przyjęta  12  głosami  „za”        i  stanowi  załącznik  do 

protokołu. 

Ad. 5.6) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały        

w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Leżajskiemu  na  wykonanie  zadania 

inwestycyjnego  pn.    „Przebudowa  odcinka  drogi  powiatowej    nr  1259R  Gniewczyna  –  Giedlarowa             

w km 10+450 – 10+635 z remontem mostu na rzece Grodziszczanka wraz z przebudową skrzyżowania    

z  drogą  powiatową  nr  1266R  Biedaczów  –  Grodzisko  Górne  na  skrzyżowanie  typu  rondo                             

w miejscowości Grodzisko Górne”. 

Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XLIV/355/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi  Leżajskiemu  na  wykonanie  zadania  inwestycyjnego  pn.  .  „Przebudowa  odcinka  drogi 

powiatowej  nr 1259R Gniewczyna – Giedlarowa w km 10+450 – 10+635 z remontem mostu na rzece 

Grodziszczanka  wraz  z  przebudową  skrzyżowania  z  drogą  powiatową  nr  1266R  Biedaczów  – 

Grodzisko  Górne  na  skrzyżowanie  typu  rondo  w  miejscowości  Grodzisko  Górne”  (w  wersji 

zaproponowanej) została przyjęta 12 głosami „za”    i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 5.7) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały       

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na  finansowanie planowanego deficytu budżetu 

Gminy Grodzisko Dolne w roku 2018 na  inwestycję pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej   nr 

1259R Gniewczyna – Giedlarowa w km 10+450 – 10+635 z remontem mostu na rzece Grodziszczanka 

wraz  z  przebudową  skrzyżowania  z  drogą  powiatową  nr  1266R  Biedaczów  –  Grodzisko  Górne  na 

skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Grodzisko Górne”. 
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Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała  Nr  XLIV/356/2018  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu 

długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Grodzisko Dolne w roku 

2018 na inwestycję pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej  nr 1259R Gniewczyna – Giedlarowa 

w km 10+450 – 10+635 z remontem mostu na rzece Grodziszczanka wraz z przebudową skrzyżowania 

z  drogą  powiatową  nr  1266R  Biedaczów  –  Grodzisko  Górne  na  skrzyżowanie  typu  rondo                             

w  miejscowości  Grodzisko  Górne”  (w  wersji  zaproponowanej)  została  przyjęta  12  głosami  „za”                   

i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 5.2) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2018. 

Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała Nr XLIV/357/2018 Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Gminy na rok 2018 (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 12 głosami „za”    i stanowi załącznik 

do protokołu. 

Ad. 5.3) Skarbnik Gminy Barbara Jużyniec – w imieniu Wójta Gminy – przedstawiła projekt uchwały       

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy. 

Radni Rady Gminy nie zgłosili zapytań i  wniosków do postanowień projektu uchwały. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uchwała  Nr  XLIV/358/2018  Rady  Gminy  Grodzisko  Dolne  w  sprawie  wprowadzenia  zmian                        

w wieloletniej prognozie finansowej Gminy  (w wersji zaproponowanej) została przyjęta 12 głosami 

„za”    i stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 6.  Interpelacje i zapytania. 

Nie zgłoszono zapytań i interpelacji. 

Ad. 7. Sprawy różne i wolne wnioski. 

W czasie omawiania tego punktu głos zabierali: 

Sekretarz Gminy Grzegorz  Potaczała  zapoznał  obecnych  na  sesji  z  harmonogramem  zebrań 

wiejskich zwołanych przez Wójta Gminy we wszystkich sołectwach Gminy. 

Poinformował   o zasadach działania komisji ds. szacowania szkód łowieckich.   Podkreślił, że z grona 

sołtysów  na  pracę  w  komisji  szacowania  szkód  łowieckich  dotychczas  zgodę  wyraził  tylko    sołtys                  

z Wólki Grodziskiej. Jeżeli   inni sołtysi  chcą pracować w takich komisjach – to mogą się zgłosić albo 

upoważnić sołtysa z Wólki do ich reprezentowania. 

Zapoznał także wszystkich obecnych na sesji z projektem herbu tutejszej Gminy. 
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Inspektor  Kazimierz  Stopyra  zapoznał  obecnych  na  sesji  z  projektem  Zarządzenia  Wójta  Gminy 

regulującym zasady działania Komisji ds. szacowania szkód łowieckich. 

Radny  Jerzy  Gdański  zgłosił  wniosek  o  zamontowanie  ogranicznika  prędkości    na  drodze  gminnej 

prowadzącej  „Na Góry” na wysokości  zabudowań P. Buszty. 

Radny  Dariusz  Kopyt  poprosił  o  zwrócenie  uwagi  właścicielowi  nieruchomości  na  Podlesiu  na 

obowiązek wykaszania chwastów. 

Radny Jerzy Gdański poprosił o przymierzenie się do zakupu domu po P.P. Trynieckich, bo niszczeje. 

Stanowisko Wójta Gminy:  Kiedy była rozpatrywana sprawa nowego lokalu dla Gminnej Biblioteki, to 

był brany pod uwagę ten budynek, ale właściciel nie wyraził zgody na jego sprzedaż. 

Nie było więcej chętnych do zabrania głosu. 

Ad. 8. Zamknięcie sesji.    

W związku  ze  zrealizowaniem wszystkich punktów porządku  sesji  – Przewodniczący 
Rady Gminy Jerzy Gdański ogłosił zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Gminy. 
 
 
Protokolant            Przewodniczący obrad 
 
Janina Rydzik            Jerzy Gdański 
 

 

 

 

 

 

 

 


