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Protokół  XXIV sesji 
Rady Gminy Krupski Młyn 
z dnia 27 listopada 2012 r. 

 
XXIV sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 27 listopada 2012 roku w sali posiedzeń Rady 

Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy – Janusz 
Weiss, który po stwierdzeniu prawomocności sesji (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do 
protokołu) przywitał przybyłych na sesję: Wójta Gminy, urzędników, przedstawicieli mieszkańców, 
prasy oraz radnych Rady Gminy Krupski Młyn. Następnie przedstawił proponowany porządek 
posiedzenia:  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych. 
6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2012 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/104/12 z dnia 31 stycznia 2012 r.  w 

sprawie  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności 
i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli na rok 2012. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2013. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/155/12 Rady Gminy Krupski Młyn z 
dnia 25 września 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. Inwentaryzacji mienia 
komunalnego Gminy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 
lat 3. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy.     

16. Wnioski i interpelacje radnych. 
17. Sprawy bieżące. 
18. Zamknięcie sesji. 

 
W sesji uczestniczyli:  
Wójt Gminy – Jan Murowski 
Zastępca Wójta – Stefan Hajda 
Radca Prawny – Eugenia Fox 
Redaktor „GWARKA” - Alicja Jurasz 
 
Ad. 2  
 Przyjęcie porządku obrad. 
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Przewodniczący Rady Gminy przedstawił zebranym porządek posiedzenia. Z-ca Wójta Gminy 
zgłosił formalny wniosek o rozszerzenie porządku obrad o dwa dodatkowe punkty, a mianowicie 
: „pkt. 9 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na 2013” oraz „pkt. 10 Projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości opłaty targowej na 2013 rok.”  
W związku z tym, że nikt z radnych nie wniósł żadnych dodatkowych uwag ani wniosków do 
porządku, Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania porządku posiedzenia, który po 
uwzględnieniu wniosku przedstawiał się następująco:  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych. 
6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Krupski Młyn na 2012 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2012 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

2013. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2013 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/104/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. w 

sprawie  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności 
i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 
kształcenia nauczycieli na rok 2012. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane 
oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2013. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krupski Młyn 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/155/12 Rady Gminy Krupski Młyn z 
dnia 25 września 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. Inwentaryzacji mienia 
komunalnego Gminy. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 
lat 3. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy.     

18. Wnioski i interpelacje radnych. 
19. Sprawy bieżące. 
20. Zamknięcie sesji. 

 
Nieobecni: Wojciech Kruk, Adam Łuć 
Przy 13 głosach – za 

 0 głosach – przeciw 
 0 głosach – wstrzymujących się  
zmieniony porządek obrad  sesji został przyjęty. 
 
Ad. 3 
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Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Weiss zapytał radnych czy zapoznali się z protokołem z 
sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 roku oraz czy wnoszą do niego uwagi. Nikt nie 
wniósł uwag. 
Przy 13 głosach – za  
        0 głosach – przeciw  
        0 głosach – wstrzymujących się  
protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. 
 
 
Ad. 4. 
Sprawozdanie Wójta z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.  
Sprawozdanie z działalności Wójta i pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym przedstawił 
Zastępca Wójta Stefan Hajda (załącznik nr 2 do protokołu). 
Wojciech Kruk przyszedł na sesję (obecnych 14-tu radnych). 
 
Ad. 5. 
             Sprawozdanie Wójta z realizacji wniosków i interpelacji radnych.  
Wójt – Jan Murowski przedstawił zebranym sprawozdanie z realizacji wniosków i interpelacji 
radnych zgłoszonych na zgłoszonych na sesji  w dniu 30  października br. (załącznik nr 3 do 
protokołu). 
Jacek Kiszkis zwrócił uwagę na konieczność poprawienia jakości wody pochodzącej z nowego 
ujęcia wody w Krupskim Młynie, zaproponował rozważyć możliwość: - przekazywania próbek 
wody badania niezależnym instytucjom; instalacji filtrów na sieci (m.in.: osiedle W-70); - zakupu 
odżelaziacza. Jak stwierdził, woda nie jest dobrej jakości, świadczy o tym jej kolor i zapach.  
Wójt Murowski wyjaśnił, że najbardziej obiektywny jest Powiatowy Inspektor Sanitarny, który jest 
podmiotem najbardziej niezależnym i ocenia stan wody po to by była zdatna do spożycia.  
Zastępca Wójta dodał, że woda badana jest regularnie i jej stan na ujęciu odpowiada 
obowiązującym normom. Problem pojawia się na końcówkach sieci a więc ul. Główna (obok 
mostu), ul. Mickiewicza  i Osiedle W-70 gdzie stan wody różni się od tego na ujęciu. Przyczyny 
takiego stanu rzeczy może być kilka, m.in.: stan wodociągu, podwyższone  ciśnienie wody czy 
zmiana kierunku wody. W chwili obecnej prace na wodociągu  polegają głównie na płukaniu 
sieci co przynosi pewną poprawę jakości  wody. Płukania sieci będą prowadzone w każdy 
czwartek, niezależnie jednak od tego ciągle szukamy  innych rozwiązań, które byłyby skuteczne i 
doprowadziły do wyeliminowania istniejących  uciążliwości.  
Artur Dawydzik stwierdził, że mieszkańcom zależy na dobrej jakości wody, bo woda w obecnym 
stanie niszczy urządzenia sanitarne. Wyraził obawę, że mieszkańcy mogą składać do Gminy 
skargi o odszkodowania.  
Wójt zapewnił, że prace trwają a radni będą na bieżąco informowani o stanie tych prac.  
 
Ad. 6.  
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 
 Przewodniczący Rady Gminy poinformował o:  
a) załatwianiu spraw bieżących w dniach 5 i 14 listopada br.; 
b) pełnionych dyżurach w Urzędzie Gminy w dniach 6, 13, 20, 27 listopada do godz. 14.30; 
c) spotkaniu 11 listopada br. z okazji Święta Niepodległości, zorganizowanym przez Starostę 

Tarnogórskiego i   Burmistrza Tarnowskich Gór; 
d) udziale: 
     -  w posiedzeniu Komisji Budżetowej – 20 listopada br.; 
     -  we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy – 22 listopada br.; 
     -  w Zebraniu Wiejskim w Potępie – 6 listopada br.  
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     -  w szkoleniu, które odbyło się 24 listopada br. w Siemianowicach Śl. w ramach Śląskiego 
Forum Przewodniczącym Rad Gmin i Powiatów. 

Radni przyjęli przedstawione informacje bez uwag. 
 
Ad. 7. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2012 rok. 
Skarbnik Gminy omówiła szczegółowo zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2012 rok. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt. Uwag nie zgłoszono.  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozie 
finansowej na 2012 rok. Przy 14 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXIV/167/12 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2012 rok, 
została podjęta. 
 
Ad. 8.  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. 
!Skarbnik Gminy omówiła szczegółowo zmiany w budżecie gminy na 2012 rok. Komisje 
pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt. Uwag nie zgłoszono.  
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie 
gminy na 2012 rok. Przy 14 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się  
uchwała Nr XXIV/168/12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok, została podjęta. 
 
Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2013 rok. 

Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do omawianego projektu uchwały wraz z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na temat zmiany w przedmiotowej uchwale. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawioną zmianę. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Przy 14 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXIV/169/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
2013 rok, została podjęta. 
 
Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2013 rok. 
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do omawianego projektu uchwały wraz z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach na temat zmiany w przedmiotowej uchwale. 
Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawioną zmianę. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Przy 14 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXIV/170/12 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2013 rok, została 
podjęta. 

 
Ad. 11.  
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  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/104/12 z dnia 31 stycznia 2012 roku 
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i 
form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia 
nauczycieli na rok 2012.  
Adam Łuć przyszedł na sesję (obecnych 15-tu radnych). 
Zastępca Wójta Gminy przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały oraz 
uzupełnił  swoje informacje przekazane radnym na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady 
Gminy o interesujące radnych szczegóły. Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony 
projekt. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Przy 12 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
3 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXIV/171/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/104/12 z dnia 31 stycznia 2012 roku w 
sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form 
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia 
nauczycieli na rok 2012, została podjęta. 
 
Ad. 12.  
Podjęcie uchwały  w  sprawie  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 
wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2013.  
Zastępca Wójta przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, a Komisje 
pozytywne zaopiniowały przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

Przy 12 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
3 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXIV/172/12 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz 
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 
wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2013, została podjęta. 
 
Ad. 13.  
 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok.  
Zastępca Wójta przypomniał uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, a Komisje 
pozytywne zaopiniowały przedstawiony projekt. Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Franciszek 
Sufa podkreślił, że przedmiotowy program jest realizowany zgodnie z wnioskami składanymi przez 
mieszkańców a środki finansowe pochodzące ze sprzedaży napojów alkoholowych są 
wydatkowane przede wszystkim na profilaktykę i działania sportowe dla mieszkańców gminy.  
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

Przy 15 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXIV/173/12 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2013, została podjęta. 
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Ad. 14.  
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy 
Krupski Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
Zastępca Wójta przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały, a Komisje 
pozytywne zaopiniowały przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

Przy 15 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXIV/174/12 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krupski 
Młyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, została podjęta. 
 
Ad. 15. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/155/12 Rady Gminy Krupski 
Młyn z dnia 25 września 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. Inwentaryzacji mienia 
komunalnego Gminy. 
Zastępca Wójta przedstawił uzasadnienie do omawianego projektu uchwały oraz treść 
zawiadomienia o wszczęciu postępowania NPII.4131.1.490.2012 (załącznik nr 4 do protokołu) a 
Komisje pozytywne zaopiniowały przedstawiony projekt. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

Przy 15 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXIV/175/12 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/155/12 Rady Gminy Krupski Młyn 
z dnia 25 września 2012 w sprawie powołania Komisji ds. Inwentaryzacji mienia komunalnego 
Gminy, została podjęta. 
 
Ad. 16.  
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 
lat 3. 
Zastępca Wójta przypomniał radnym treść uchwały a Komisje pozytywnie ją zaopiniowały. 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

Przy 15 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXIV/176/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 
lat 3, została podjęta. 
 
Ad. 17. 
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy. 
Zastępca Wójta zapoznał radnych z uzasadnieniem uchwały, a Komisje pozytywnie je 
zaopiniowały. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił do głosowania projekt uchwały.  

Przy 15 głosach – za  
0 głosach – przeciw 
0 głosach – wstrzymujących się 

uchwała Nr XXIV/177/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu do lat 
10, została podjęta. 
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Ad. 18 
Wnioski i interpelacje radnych. 
Wnioski i interpelacje radnych stanowią załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Ad. 19. 
 Sprawy bieżące. 

1. Artur Dawydzik zwrócił się do Wójta Gminy o przekazywanie informacji radnym na temat 
prac nad poprawą jakości wody. Wójt poinformował, że  takie informacje członkowie 
Rady będą otrzymywali na bieżąco. 

2. Bogdan Huczko zwrócił się do Komisji Oświaty o przeanalizowanie możliwości utworzenia 
stypendium dla młodzieży szczególnie uzdolnionej a terenu gminy. Przewodnicząca 
Komisji potwierdziła, że temat jest znany członkom Komisji.  

3. Rafał Kuczera pytał czy gmina jest przygotowana do zimy? Wójt potwierdził.  
Radny chciał się dowiedzieć kiedy planowane jest otwarcie dworca autobusowego w 
Tarnowskich Górach. Wójt Murowski powiedział, że planowany termin to luty 2013 roku. 

4. Adam Łuć podziękował za ustawienie słupa ogłoszeniowego przy ul. Głównej w Krupskim 
Młynie.  

5. Ponadto chciał się dowiedzieć o szczegóły podłączenia nowej instalacji ściekowej na 
terenie Białej Kolonii. 
Wójt przedstawił informację na temat podłączenia.  
Radny pytał czy byłaby możliwość uruchomienia monitoringu na przystankach na terenie 
gminy. Wójt Murowski odpowiedział, że monitoring to ogromne finansowe zadanie, na 
które nie stać gmin zrzeszonych w ramach MZKP.  
Radny Huczko zauważył, że może zamiast finansowania monitoringu na terenie gminy 
przeznaczyć środki na rozpowszechnianie sportu, rekreacji i kultury na terenie gminy.  

6. Franciszek Sufa pytał, kiedy odbędzie się konkurs na Zastępcę Dyrektora GOKSiR?  Wójt 
odpowiedział, że do końca roku odbędzie się konkurs. 

7. Przewodniczący Rady Gminy przypomniał o terminach posiedzeń Komisji Rady: 
Komisja Terenowa – 3 grudnia  o godz. 15.15;  Komisja Rewizyjna – 3 grudnia  o godz. 
16.30;  Komisja Oświaty – 4 grudnia o godz. 15.15 oraz Komisja  Budżetowa – 5 grudnia o  
godz. 14.00. 
Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy odbędzie się w dniu 18 grudnia br. o 
godz. 15.15 a sesja Rady Gminy w dniu 20 grudnia o godz. 16.00. 
!Poinformował, że na posiedzeniach  Komisji  w dniach 3, 4 i 5 grudnia br. Kierownik 
Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – Beata Plaza zapozna radnych z 
nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy wraz z 
projektami uchwał dot. odpadów.  Poruszany również będzie temat regulaminu dot. 
porządku i utrzymania czystości w gminie.  

 
Ad. 21. 
 Zamknięcie sesji. 
Przewodniczący Rady Gminy zakończył sesję słowami: „Zamykam sesję.” 
 
 
Sesja zakończyła się o godz. 18.00. 
 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
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Protokołowała: 
Katarzyna Michałek  
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