
P_ROTOKÓŁ NrXXXHI/Qg
z XXXIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej

w dniu 29 pażdziernika 2009 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej

pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy

Jana Goździewskiego.

Obrady rozpoczęto o godz. 1000 i zakończono o godz. 1330 .

Stan radnych
- l5

Uczestniczyło
— 9

Radni nieobecny:
- Michał Gnas
- Grzegorz Kuczyński
- Agnieszka Supińska
- Krzysztof Szczypek
- Mirosław Kamiński
- Andrzej Kuc

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli:
Stanisław Wieteska » Wójt Gminy

Małgorzata Kołakowska » Z-ca Wójta Gminy

Beata Golasińska » Sekretarz Gminy

Ewa Wójcik » Skarbnik Gminy
Ewa Żurawska - p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Piotr Czyzyk » kierownik referatu infrastruktury, gospodarki

nieruchomościami, rolnictwa i ochrony środowiska

7. Elzbieta'Pełka-Karpińska
» inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej

i ochrony środowiska
8. Mieczysław Leszczyński — radny powiatu

9. Andrzej Chmielewski » Komendant Posterunku

l.0.Stanisław Leszczyński » Prezes GS „SCH”

l 1 .Jerzy Niedziałkowski » Bank Spółdzielczy

l2.Mieczysław Piotrowski — Przewodniczący Kółek i Organizacji

Rolniczych
l3.lreneusz Różalski — „lROMED” Opinogóra

'l4.Teresa Grzeszczak — Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opinogórze

@PlPPJPT'

Górnej
15.Teresa Kudlak — Dyrektor Gimnazjum w Opinogórze Górnej

16.Henryk Chojnacki » Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli

Wierzbowskiej
l7.Gra'zyna Baj gier » Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzboniu

18.Juliusz Uliński — Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie

l9.Sołtysi wg listy obecności - 37



Pkt.l

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski otwierając sesję powitał

radnych i zaproszonych gości. Stwierdził kworum władne do podejmowania

prawomocnych uchwał, oraz przeczytał porządek obrad Rady Gminy. Porządek

sesji przewidywał:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokółu z nadzwyczajnej XXXII Sesji Rady Gminy.

3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące

uchwał sesyjnych.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach

majątkowych radnych za 2008 rok.

5. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników

Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych za 2008 rok.

6. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie

Opinogóra Górna za rok szkolny 2008/2009.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska

Gminy Opinogóra Górna z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 ~

2016”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu Gospodarki

Odpadami dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2009 — 2012 z

perspektywą na lata 2013 — 2016 wraz z analizą oddziaływania na

środowisko” .
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu

mieszkalnego zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym w m.

Trętowo—Pełzy, na rzecz obecnego użytkownika.

10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/148/09 Rady Gminy

Opinogóra Górna z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie przekazania środków

finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Radomiu z

przeznaczeniem na zakup oznakowanego samochodu osobowego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok..

12.Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w

roku 2009.
13.Wolne wnioski i zapytania.
l4.Sprawy bieżące.
15 Zamknięcie obrad.

Ad.pkt.2.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski poinformował, że

protokół z XXXII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany i radni
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mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. Przedstawił wniosek o przyjęciu

protokółu z XXXII Sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2009 roku a następnie

dał pod głosowanie przyjęcie wniosku.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XXXII Sesji Rady Gminy

Opinogóra Górna.

Ad.pkt.3.

Sołtysi i zaproszeni goście nie zgłosili wniosków ani zapytań dotyczących

uchwał sesyjnych.

Ad.]gktA.

Przewodniczący Rady Gminy ]an Goździewski przedstawił informację o

oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Opinogóra Górna za rok 2008

(informacja stanowi załącznik do protokółu).

Ad.];ktJS.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska przedstawił informację o

oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników

jednostek organizacyjnych za 2008 rok (informacja stanowi załącznik do

protokółu).

Ad.pkt.6.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska przedstawił informację o stanie realizacji

zadań oświatowych w Gminie Opinogóra Górna za rok szkolny 2008/2009

(informacja stanowi załącznik do protokółu).

Ad.gkt.7.

lnspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Elżbieta Pełka poinformowała, że zgodnie z ustawą z dnia 21 kwietnia 200l r.

Prawo ochrony środowiska, organy wykonawcze poszczególnych szczebli

administracji samorządowej zobowiązane są do sporządzenia co 4 lata,

programów ochrony środowiska z perspektywą na 4 kolejne lata. Pierwszy

„Program Ochrony Srodowiska i Plan Gospodarki odpadami dla Gminy

Opinogóra Górna został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Opinogóra Górna 23

września 2004 r. Projekt Programu Ochrony Środowiska Gminy na lata 2009 —

2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 ~ 2016, przekazany został do

Starosty Ciechanowskiego 1 uzyskał pozytywną opinię Zarządu Powiatu



Ciechanowskiego. W trakcie opracowania dokumentu zapewniono również

udział społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem było sporządzenie

aktualizacji programu (obwieszczenie Wójta Gminy Opinogóra Górna

umieszczone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej, gazecie Tygodnik

Ciechanowski z informacją o możliwości składania uwag i wniosków w

terminie 21 dni z określeniem miejsca). W ramach prowadzonych konsultacji

społecznych do Urzedu Gminy Opinogóra Górna nie wniesiono żadnych uwag

czy wniosków. Program ochrony środowiska Gminy Opinogóra Górna z

uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 —— 2016 jest drugą edycją dokumentu

i jego aktualizacją uwzględniającą priorytety Polityki Ekologicznej Państwa

oraz cele przyjęte w programach ochrony środowiska wyższych szczebli i

zawiera analizę stanu środowiska na terenie gminy Opinogóra Górna oraz

wnioski wynikające z Raportu z wykonania programu ochrony środowiska

przyjętego na sesji Rady w dniu 30 maja 2007 r. Następnie p. Elżbieta Pełka

przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony

Środowiska Gminy Opinogóra Górna z uwzględnieniem perspektywy na lata

2013 ~ 20 l 6.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie

Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji

uczestniczyło 9, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie uchwalenia

„Programu Ochrony Środowiska Gminy Opinogóra Górna z uwzględnieniem

perspektywy na lata 2013 -2016”.

Ad.pkt.8.

lnspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Elżbieta Pełka poinformowała, że zgodnie z ustawą o odpadach plany

gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż 4 lata. Pierwszy

Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004 -2011 dla Gminy Opinogóra Górna

został przyjęty uchwałą w 2004 roku. Projekt Planu Gospodarki Odpadami dla

Gminy Opinogóra Górna na lata 2009 -— 2012 z uwzględnieniem perspektywy na

lata 2013 ~ 2016 przekazany został do zaopiniowania przez Zarząd Wojewódzki

i Zarząd Powiatu Ciechanowskiego, został zaopiniowany pozytywnie. Również

ten projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora

Ochrony Srodowiska w Warszawie. W trakcie opracowywania projektu

dokumentu zapewniono również udział społeczeństwa w postępowaniu, którego

przedmiotem było sporządzenie aktualizacji planu - Obwieszczenie Wójta

Gminy umieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej i gazecie

Tygodnik Ciechanowski z informacjąo możliwości składania uwag i wniosków.

Nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do projektu. Następnie Pani Elżbieta Pełka



przedstawiła projekty w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu Gospodarki

Odpadami dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2009 ~— 2012 z perspektywą na

lata 2013 ~ 2016 wraz z analizą oddziaływania na środowisko.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie

Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji

uczestniczyło 9, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie uchwalenia

aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Opinogóra górna na lata

2009 — 2012 z perspektywą na lata 2013 -— 2016 wraz z analizą oddziaływania na

środowisko.

Ad.pkt.9.

Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki nieruchomościami,

rolnictwa i ochrony środowiska wyjaśnił, że Gmina Opinogóra Górna jest

współwłaścicielem budynku wielorodzinnego położonego w Trętowie —-

Pełzach. W budynku tym wyodrębnione są 4 lokale mieszkalne. Trzy są

własnością osób prywatnych, a jeden stanowi własność gminy. Lokal gminy

zajmowany jest obecnie bezumownie przez Państwa Iwonę i Adama Ostaiin.

Pierwotnie Państwo Ostafm wynajmowali ten lokal od dyrektora zlikwidowanej

szkoły podstawowej w Trętowie — Pałzach. Umowa najmu, na podstawie której

zamieszkiwali lokal wygasła. Obecnie, żeby móc umożliwić korzystanie z

ustawowych praw Państwu Ostafm i zalegalizować prawo zamieszkiwania

lokalu należy zawrzeć z użytkownikami umowę najmu. Umowa najmu pozwoli

również uregulować kwestię odpłatności i czynszu za użytkowanie lokalu.

Użytkownikom proponowano sprzedaż lokalu, jednak do tej pory ze względu na

warunki finansowe nie byli zainteresowani jego kupnem Następnie Pan Piotr

Czyżyk przedstawił stosowny projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjęcie

Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji

uczestniczyło 9, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody

na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym w rn.

Trętowo— Pełzy na rzecz obecnego użytkownika.



Ad.t.10.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że W maju br uchwałą Rady

Gminy przekazaliśmy środki finansowe w wysokości 5 tys. zł na Wojewódzki

Fundusz Wsparcia Policji w Radomiu z przeznaczeniem na zakup

oznakowanego samochodu osobowego. Ponieważ na zakup samochodu

wydatkowano 3 tys. zł jest propozycja, aby pozostałe 2 tys. zł przeznaczyć na

zakup oleju opałowego dla Posterunku Policji w Opinogórze Górnej.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik przedstawiła projekt uchwały zmieniającej

uchwałę Nr XXVllI/ 148/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 28 maja 2009

roku w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz

Wsparcia Policji w Radomiu z przeznaczeniem na zakup oznakowanego

samochodu osobowego.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie

Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych l5, w sesji

uczestniczyło 9, jednogłośnie przyjęła Uchwałę zmieniającą Uchwałę Nr

XXVIII/l48/09 Rady Gminy Opinogóra Górna 2 dnia 28 maja 2009 roku w

sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia

Policji w Radomiu z przeznaczeniem na zakup oznakowanego samochodu

osobowego.

Ad.]gktl l .

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik poinformowała o propozycjach zmian w

budżecie gminy na 2009 rok. Szczegółowe zmiany zostały omówione w

załącznikach Oraz uzasadnieniu do uchwały. Następnie przedstawiła stosowny

projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie

Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji

uczestniczyło 9, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmian w budżecie

gminy na 2009 rok.



Ad.];ktJZ.

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że sytuacja finansowa gminy

zmusiła do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 600.000 zł z

przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w roku budżetowym

2009. Żródłem dochodu, z którego kredyt zostanie spłacony będzie wpływ

środków z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i udziałów w podatku

dochodowym od osób fizycznych. Spłata kredytu nastąpi w latach 2011 - 2012,

zgodnie z przepływami pieniężnymi. Zabezpieczenie Spłaty kredytu będzie

weksel „ln blanco”. Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w

sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2009.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Goździewski wniósł o podjecie

Uchwały.

Rada Gminy w głosowaniu jawnym na stan radnych l5, w sesji

uczestniczyło 9, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu

długoterminowego w roku 2009.

Ad.pkt.13.

Pan Mieczysław Piotrowski Przewodniczący Kółek i Organizacji

Rolniczych:
. podziękował Wójtowi i Radnym za Wprowadzenie do budowy drogi przez

miejscowość Opinogóra Kolonia,

. zgłosił postulat, aby bezpośrednio przy drogach gminnych nie były

sadzone drzewa oraz budowane płoty trwałe bez uzgodnienia z gminą,

ponieważ podczas budowy dróg pojawiają się problemy z ich

poszerzeniem,
. zwrócił się z prośbą o remont w ramach rekultywacji drogi Opinogóra

Kolonia —— Opinogóra Dolna

Radny Józef Jabłoński zgłosił potrzebę ustawienia jednej lampy ulicznej w

miejscowości Przytoka koło nowopowstałego sklepu.

Radny Jerzy Wójciki poparł sprawę remontu drogi Opinogóra Kolonia —

Opinogóra Dolna.

Sołtys z Rembówko Halina Rzeczkowska zapytała, kiedy będzie

odbierana folia.
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Elżbieta Pełka inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony

środowiska wyjaśniła, że kontaktowała się z odbiorcą i folia w najbliższych

dniach będzie odbierana.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że budowa drogi Opinogóra

Kolonia — Opinogóra Dolna na dzień dzisiejszy nie jest przesądzona. przed

uchwaleniem budżetu gminy odbędą się posiedzenia Komisji, następnie sesja,

sprawę przedstawię i radni zdecydują.

Komendant Posterunku w Opinogórze Górnej Andrzej Chmielewski

poinformował zebranych o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.

Ad.nkt.l4.

Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował:
. trwa I etap budowa drogi z funduszy unijnych Opinogóra Kolonia -

Załuże — Sosnowo — Pokojewo, na którą otrzymaliśmy 3.138.151 zł —

ogólny koszt budowy ok. 3,8 mln. zł,
. trwa również budowa drogi Czernice — Elżbiecin,
. 22 października br podpisana została umowa na dofinansowanie z

Funduszu Odnowy Wsi na kwotę 357.847 zł ( 75 % dofinansowania +

podatek VAT), wniosek został złożony 2 lutego br, decyzja o

dofinansowaniu zapadła po 9 miesiącach i dopiero teraz ogłosimy

przetarg, 3 realizacja nastąpi w 2010 roku,
. zakupiono za 70 tys. zł, które otrzymaliśmy od p. Marszałka, samochód

marki VOLVO dla OSP Władysławowo. Samochód jest l9-sto letni z

przebiegiem ok. 60 tys. km., diesel, zbiornik na 2 tys. litrów wody,

› mimo trzy-krotnej odmowy, dalej są czynione starania o zaliczenie

zaplecza sanitarno—szatniowego zbudowanego przy hali sportowej do

budowy boiska „Orlik”, to zmiejszyłoby koszty budowy oraz koszty

utrzymania —— prawdopodobnie już brakuje funduszy na budowę w/w

boisk,
. został unieważniony przetarg na remont sali konferencyjnej w Urzędzie

Gminy, wkrótce ogłosimy drugi,
. trwa ocieplenie strychu oraz połowy budynku Szkoły Podstawowej w

Woli Wierzbowskiej, będzie również wyremontowany budynek

gospodarczy przy tej szkole,
. złożyliśmy wniosek o tzw. „schetynówkę” na drogę Dzbonie — Janowięta

— Wierzbowo oraz Janowięta — Kołaki Kwasy, dofinansowanie
wynosiłoby 50%. Nasz wniosek nie został zaakceptowany. Na 222

wniosków złożonych przez gminy, tylko 41 otrzymało dofinansowanie,



w grudniu br. przewiduje się rozstrzygniecie wniosku w Urzędzie
Marszałkowskim na dofinansowanie z funduszy unijnych budowy

kanalizacji. Złożyliśmy wniosek na dokończenie kanalizacji w

Zygmuntowie i budowę kolejnych 30 oczyszczalni przydomowych,

' wkrótce zwrócimy się z prośbą do mieszkańców Zygmuntowa o Wpłatę

zaliczki na budowę kanalizacji. Odpłatność całkowita za wykonanie

przyłącza będzie wynosiła 2.300 zł,

' odbyłem spotkanie z naczelnym Prezesem WFOŚ w sprawie

dofinansowanie budowy kanalizacji i oczyszczalni przydomowych.

Wniosek na pożyczkę w wysokości 3,8 mil. zł złożyliśmy, maksymalnie

dofinansowania otrzymamy 1,5 mln. zł, ponieważ WFOŚ będzie miał do

dyspozycji o wiele mniej funduszy,
. odnośnie zaciągania kredytu zaczerpaliśmy opinii sołtysów, była

pozytywna poza jedną osoba która się wstrzymała. Gmina przy dotacjach

z zewnątrz może się zadłużyć 40 — 50%,
. prośba do radnych i sołtysów o zbiórkę pieniężną na protezę dla chłopca z

Wilkowa - Skierkowskiego, który uległ wypadkowi i stracił rękę,

. porządkujemy teren przy tzw. „stadionie" boisku sportowym w

Opinogórze Górnej,

Z-ca Wójta Małgorzata Kołakowska poinformowała, że uczestniczyła w

szkoleniu odnośnie funduszu sołeckiego. Na 314 gmin województwa
mazowieckiego, 121 gmin podjęło uchwały o wyodrębnieniu funduszu

sołeckiego. W gminie Opinogóra Górna wszystkie sołectwa skierowały wnioski

do Wójta Gminy o przeznaczeniu funduszy na najpilniej sze potrzeby w danym

sołectwie, najwięcej było na remonty dróg. Mówiliśmy, że sołectwa będą same

realizowały remonty dróg, po naradzie okazało się, że musimy zorganizować

przetarg. W związku z powyższym jest propozycja, aby zakupić kruszywo z

transportem, a rozgarnięcie dokonają mieszkańcy we własnym zakresie.

Również prośba do sołectw które przeznaczyły środki pieniężne na remonty

świetlic, i które nie są własnością gminy, muszą zawrzeć umowy użyczenia.

Ponadto po ostatniej sesji wystąpiliśmy do mieszkańców o nabór chętnych na

budowę oczyszczalni przydomowych, wpłynęło 106 deklaracji. Został

ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji Wśród tych dokumentacji mieli

znaleźć się mieszkańcy Kołaków Budzyno, Wierzbowa i Woli Wierzbowskiej w

związku z trudnościami budowy zbiorczej oczyszczalni i kanalizacji w tym

rejonie. W chwili obecnej Wojewoda uchylił odwołanie p. Zembrzuskiego i na
razie nie wiemy jak potoczy się sprawa, prawdopodobnie wyjaśnienie będzie

trwało do końca roku. W związku z powyższym proponujemy w tych trzech

sołectwach na razie wstrzymać wykonanie dokumentacji do chwili wyjaśnienia.
W razie ogłoszenia naboru wniosków do PROW-u możemy zlecić firmie

wybranej w przetargu wykonanie dokumentacji dla tych mieszkańców.
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Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że odnośnie remontu dróg, to

na początku stycznia ogłosimy przetarg i wybierzemy najkorzystniej szą ofertę, a

prośba do sołtysów, żeby do następnej sesji zastanowili się i dali odpowiedź

jakie kruszywo chcieliby na drogę.

lnspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Elżbieta Pełka poinformowała, że Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Przedsiębiorstwo Państwowe ul. Wawelska 52/54 w Warszawie Oddział w

Białymstoku sporządziło na zlecenie Starosty Ciechanowskiego dokumentację

urządzeniową dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

położonych na terenie gminy Opinogóra Górna. Zgodnie z ustawą z 1991 roku

o lasach w dniu 19 pażdziernika 2009 roku w Urzędzie Gminy w Opinogórze

Górnej (pok. Nr 6) został wyłożony Projekt Uproszczonego Planu Urządzania

Lasu Gminy Opinogóra Górna. Zainteresowani właściciele lasów mogą składać

zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu w terminie do 30 dni od daty wyłożenia

projektu. Uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektów uproszczonych
planów należy składać na adres Wykonawcy lub Starostwa Powiatowego w

Ciechanowie. Decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub

wniosków wydaje Starosta. Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą

naliczenia podatku leśnego. W związku z powyższym prośba do sołtysów o

powiadomienie o powyższym zainteresowanych właścicieli lasów.

Ad.nktJS.

Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodniczący Rady Gminy

Jan Gożdziewski zamknął obrady XXXIII Sesji Rady Gminy.

Proto ółowała:
(i

Elżbieta Borowska
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