
 

P R O T O K Ó Ł  Nr XIV/2016 

z   XIV Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna odbytej  

w dniu 24 lutego 2016 r. w lokalu Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej  

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Jolanty Grochowskiej  

 

Obrady rozpoczęto o godz. 10
00 

 i zakończono o godz. 12
00 

. 

 

Stan radnych   - 15 

Uczestniczyło   - 15 

 

Spoza Rady Gminy w sesji uczestniczyli: 

 

1. Stanisław Wieteska – Wójt Gminy 

2. Małgorzata Kołakowska – Z-ca Wójta Gminy 

3. Beata Golasińska – Sekretarz Gminy 

4. Ewa Wójcik – Skarbnik Gminy 

5. Piotr Czyżyk – Kierownik RIOŚ 

6. Ewa Żórawska – Kierownik GOPS 

7. Elżbieta Pałka – inspektor  ds. rolnych, gospodarki komunalnej  i ochrony 

środowiska 

8. Alicja Stryczniewicz – inspektor ds. planowania i inwestycji 

9. Kudlak Teresa – Dyrektor Gimnazjum w Opinogórze Górnej 

10. Grzeszczak Teresa – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opinogórze Górnej 

11. Chojnacki Henryk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli 

Wierzbowskiej 

12. Uliński Juliusz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie 

13. Mieczysław Leszczyński – radny powiatu 

14. Sosnowski Janusz – radny powiatu 

15. Pikus Marian – Izby Rolnicze 

16. Jerzy Niedziałkowski. BS Opinogóra Górna 

17. Ireneusz Różalski – Kierownik NZOZ „IROMED” 

18. Przedstawiciel Powiatowej Policji w Ciechanowie 

19. Sołtysi wg listy obecności - 39 

 

Pkt.1. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska powitała radnych 

powiatu, radnych gminy, kierowników zakładów pracy, przedstawiciela Izby 

Rolniczej, sołtysów, Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy. Stwierdziła 

kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał oraz przeczytała 

porządek obrad Rady Gminy. Porządek sesji przewidywał:  

 



 2 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy. 

3. Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące 

uchwał sesyjnych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie   przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2016. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w statucie Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego 

prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Opinogórze Górnej.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa 

rolnego w gminie Opinogóra Górna na rok 2016.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XII/63/2015 Rady 

Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opinogóra Górna. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu 

rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum 

prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna.   

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opinogóra Górna.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Opinogóra Górna na rok 2016. 

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Sprawy bieżące. 

14. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.pkt.2. 

  

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska poinformowała,         

że protokół z XIII Sesji Rady Gminy Opinogóra Górna został napisany i radni 

mieli możliwość zapoznania się z jego treścią. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Robert Goździewski przedstawił 

wniosek o przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia    

2015 r. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie 

przyjęcie wniosku 

 

Rada Gminy  jednogłośnie przyjęła protokół z XIII Sesji Rady Gminy 

Opinogóra Górna. 
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Ad.pkt.3. 

 

 Wolne wnioski i zapytania sołtysów i zaproszonych gości dotyczące 

uchwał sesyjnych – brak . 

 

Ad.pkt.4. 

 

   Inspektor ds. rolnych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 

Elżbieta Pełka wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt Rada Gminy 

corocznie do dnia 31 marca określa w drodze uchwały program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt 

uchwały został przekazany do zaopiniowania do Powiatowego Lekarza 

Weterynarii w Ciechanowie. Powiatowy Lekarz Weterynarii zaopiniował 

program pozytywnie – bez uwag i zastrzeżeń. Program obejmuje: zapewnienie 

bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku; opiekę nad wolno żyjącymi 

kotami, w tym ich dokarmianie; odławianie bezdomnych zwierząt; obligatoryjną 

sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku; poszukiwanie właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów; wskazanie gospodarstwa 

rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; zapewnienie 

całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt. Program finansowany będzie ze środków budżetu Gminy 

zarezerwowanych na rok 2016 w wysokości 65.000,00 zł. w tym na: odławianie 

bezdomnych zwierząt, przetrzymywanie ich i umieszczenie w schronisku oraz 

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt – 62.000,00 zł; opieka i dokarmianie 

wolnożyjących kotów – 500 zł; obligatoryjna sterylizacja albo kastracja – 

2.500,00 zł 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska dała pod głosowanie 

stosowny projekt uchwały. 

 

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

uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie  przyjęcia programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Opinogóra Górna w 2016 r. 

  

Ad.pkt.5. 

 

 Kierownik GOPS Ewa Żórawska wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującymi 

przepisami należy dokonać zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Opinogórze poprzez dopisanie dwóch punktów w brzmieniu:   

„20. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. 
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poz. 1059 z późn.  zm.)”  i  „21. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 

państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195)”.  

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie 

stosownej uchwały. 

 

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

uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła w sprawie wprowadzenia zmian            

w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.  

 

Ad.pkt.6. 

 

Kierownik  GOPS  Ewa Żórawska  wyjaśniła, że  zgodnie z ustawą          

o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, zwanej dalej „ustawą”, 

obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie 

ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz     

na organach administracji rządowej. Jedną z podstawowych form wsparcia 

rodziny jest objęcie dzieci opieką i wychowaniem w placówce wsparcia 

dziennego. W celu wykonania przez gminę zadań w obszarze wsparcia dzieci     

i ich rodzin uzasadnione jest tworzenie placówki wsparcia dziennego w formie 

opiekuńczej – świetlic środowiskowych. Forma ta zapewnia dziecku opiekę        

i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia 

sportowe oraz rozwój zainteresowań. Świetlice będą działały w ramach 

struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze 

Górnej, który realizuje zadania własne gminy w obszarze pomocy społecznej,   

w tym w zakresie wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W związku z powyższym zasadne staje 

się przyjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie utworzenia placówki 

wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej – świetlicy 

środowiskowej. 

 

Radny Jerzy Komorowski zapytał czy w świetlicy będzie zatrudniona 

fachowa opieka nad dziećmi. 

 

Kierownik GOPS Ewa Żórawska wyjaśniła, że na świetlicy będzie 

zatrudniona fachowa opieka, świetlica będzie czynna codziennie  cztery godziny 

od godz. 14
00 

do 18
00 

. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie 

stosownej uchwały. 
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Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan 15 radnych w sesji 

uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie utworzenia 

placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.   

 

Ad.pkt.7. 

  

 Inspektor ds. planowania i inwestycji Alicja Stryczniewicz wyjaśniła,     

że podstawą do ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie 

Opinogóra Górna jest zestawienie gospodarstw na dzień 1 lutego 2016 roku oraz 

definicja gospodarstwa rolnego określonego w ustawie o podatku rolnym. 

Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie Opinogóra Górna wg 

stanu na dzień 1 lutego 2016 r. wynosi 10,1260 ha. i taką średnią powierzchnię 

gospodarstwa rolnego przyjmuje się na rok 2016.  

   

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie 

stosownej uchwały. 

 

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

uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie ustalenia średniej 

powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Opinogóra Górna na rok 2016. 

  

Ad.pkt.8. 

 

 Inspektor ds. planowania inwestycji Alicja Stryczniewicz wyjaśniła,       

że  na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Opinogóra 

Górna mamy podpisaną umowę o dofinansowanie 80 % kosztów zadania            

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Po przyjęciu PGN 

24 listopada 2015 r. złożyliśmy wniosek o płatność. Po jego sprawdzeniu przez 

NFOŚiGW dostaliśmy wezwanie do poprawy wniosku o płatność, także w 

zakresie samego dokumentu PGN. W związku z tym, w celu dostosowania się 

do wymogów konkursu, a tym samym otrzymanie dofinansowania, firma 

opracowująca plan zmieniła kilka zapisów zakwestionowanych przez 

NFOŚiGW, co skutkuje zmianą załącznika do uchwały nr XII/63/2015 Rady 

Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 listopada 2015 r. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie 

stosownej uchwały. 

 

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

uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie  zmiany uchwały   

nr XII/63/2015 rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 24 listopada 2015 r.          
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w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opinogóra 

Górna. 

 

Ad.pkt.9. 

 

 Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 

Małgorzata Kołakowska wyjaśniła, że z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie 

nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która wprowadziła jednolite zasady 

rekrutacji do klas pierwszych szkół różnego typu. Nowelizacja nazwana także 

„ustawą rekrutacyjną” upoważnia organ prowadzący do ustalenia tzw. 

dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, które znajdą swoje zastosowanie          

w procesie rekrutacji w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych          

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu 

tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi  miejscami. Na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ 

prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb 

ucznia i jego rodziny. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły 

podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej 

po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal 

dysponuje wolnymi miejscami. Ustawa o systemie oświaty upoważnia też organ 

prowadzący do określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

określonych kryteriów. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie 

stosownej uchwały. 

 

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

uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie  określenia 

kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych   

i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Opinogóra Górna. 

 

Ad.pkt.10. 

 

 Skarbnik Gminy Ewa Wójcik wyjaśniła, że szczegółowe objaśnienia 

dotyczące zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna 

radni otrzymali na piśmie, wiec zapytała tylko czy mają jakieś pytania lub 

niejasności w tej sprawie. 

 

 Radni nie mieli zastrzeżeń do otrzymanych materiałów informacyjnych. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie 

stosownej uchwały. 
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 Rada Gminy w głosowaniu jawnym, na stan radnych 15, w sesji 

uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Opinogóra Górna. 

 

Ad.pkt.11. 

 

Skarbnik Gminy Ewa Wójcik szczegółowo omówiła proponowane 

zmiany w uchwale budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2016. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Jolanta Grochowska wniosła o podjęcie 

stosownej uchwały. 

 

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

uczestniczyło 15, jednogłośnie przyjęła Uchwałę w sprawie zmiany w uchwale 

budżetowej Gminy Opinogóra Górna na rok 2016. 

 

Ad.pkt.12. 

 

 Radna Joanna Krakowska poinformowała, że na jednej z poprzednich 

sesji  w miesiącu wrześniu 2015 roku zgłaszała  wniosek o wycięcie topól 

rosnących wzdłuż drogi powiatowej Pałuki – Przytoka – na przeciwko posesji  

p. Starzyka i do tej pory nie ma odpowiedzi.  

 

 Radny Jerzy Komorowski w imieniu mieszkańców Woli Wierzbowskiej 

zwrócił się z prośbą o dofinansowanie naprawy drogi gminnej z której korzysta 

siedmiu gospodarzy. Zaproponował żeby gmina sfinansowała  trzy samochody 

TIR-y  żużlu, natomiast resztę  mieszkańcy wykonali by we własnym zakresie. 

 

 Mieczysław Leszczyński poinformował, że odbyło się Walne 

Zgromadzenie Spółki Wodnej i stawka  składki pozostała zeszłoroczna tj. 28 zł 

z 1 ha. Ponadto zmienił się skład zarządu, weszła do zarządu Pani Alina Zając 

oraz do Komisji Rewizyjnej wszedł Pan Samkowski z Czernic. Ponadto jako 

radny powiatu przedstawił kwoty dofinansowań innych sąsiednich gmin na 

inwestycje powiatowe. 

 

 Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił: 

 

 w sprawie wycięcia topól zostało wysłane pismo do Powiatowego 

Zarządu Dróg w Ciechanowie, który odpowiedział, że podejmie działanie 

po uzyskaniu decyzji administracyjnej zezwalającej na wycinkę 

przedmiotowych drzew, 
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 remont drogi w Woli Wierzbowskiej to w miesiącu kwietniu powołana 

doraźna Komisja objedzie teren gminy i ewentualnie przeznaczy fundusze 

na remont tej drogi, 

 stwierdzenie radnego powiatowego P. M. Leszczyńskiego,  że inne gminy 

przeznaczają więcej na dofinansowanie budowy dróg powiatowych niż 

nasza gmina jest prawdziwe i jeżeli mają fundusze, stać ich na  to, niech 

przeznaczają.  Ja starałem się i będę się starał, żeby przeznaczać 

minimum na drogi powiatowe. 

 

Ad.pkt.13. 

 

 Wójt Gminy Stanisław Wieteska poinformował: 

 

 od pewnego czasu trwa dyskusja na temat gruntu 1,40 ha w Łękach        

tz. „sołtysówki”. Wystąpiłem w tej sprawie do Starosty, następnie do 

Wojewody i opinię otrzymaliśmy, że gmina jest właścicielem tego gruntu. 

Sołtys bez mojego pozwolenia zaorał działkę, ja powiedziałem, że nie 

będę wyciągał żadnych konsekwencji z tego powodu. Mieszkańcy na 

zebraniu wiejskim podjęli uchwałę, żeby nie sprzedawać gruntu, żeby 

pozostał  on w użytkowaniu sołtysa.  W związku z powyższym 

wycofałem się  ze sprzedaży, i obiecałem sołtysowi, że  podpisze umowę 

na dzierżawę w wysokości  1 tys. zł na rok, a dochód ten będzie 

przekazywany na rzecz sołectwa.  W międzyczasie wpłynęło pismo od 

Pani Koral zam. Pajewo Króle, która daje dwa razy więcej dzierżawy za 

ten grunt. W takiej sytuacji  zleciliśmy rzeczoznawcy wycenę gruntu  i 

musi się odbyć przetarg na dzierżawę, który ustalony został na 11 

kwietnia br., Staramy się również wyjaśnić stany prawne takich gruntów 

w innych sołectwach. 

 odbył się przetarg na budowę dróg: Rąbież – Kołaki Kwasy, Bacze, 

Przytoka i Władysławowo. W ofertach były podane dużo niższe ceny niż 

wyliczył projektant, w związku z powyższym będziemy konsultować      

to z projektantem i być może zmuszeni będziemy unieważnić przetargi, 

 p. Filipowicz właściciel „Magnata” sfinansował  w 50 % tj. 5.600 zł 

dokumentację na utwardzenie drogi gminnej we Władysławowie, oraz 

deklaruje wpłatę 20 % wartości inwestycji. Ponadto proponuje, aby 

Gmina przejęła drogę wewnętrzną na drogę gminną.  W zamian 

nieodpłatnie ze swoich gruntów na całej długości deklaruje  przeznaczyć 

3 metry, (żeby droga była szersza) oraz jej remont – wywiezienie gruzem, 

 w najbliższym czasie odbędą się przetargi na budowę dróg Kołaki Kwasy 

i Pałuki, 

 złożyliśmy 6 wniosków o dofinansowanie funduszy unijnych, 
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  w najbliższym czasie złożymy wniosek na termomodernizację Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum w Opinogórze Górnej oraz jej skończenie      

w Woli Wierzbowskiej wraz z wymianą dachu, 

 złożymy również wniosek na termomodernizację Urzędu Gminy wraz      

z wymiana dachu, 

 7 marca będzie czynny „PSZOK” w Opinogórze Górnej w godz. od 8
00 

 

do 12
00 

 - będzie można przywozić odpady wielogabarytowe i wszelki 

sprzęt gospodarstwa domowego, 

 Na funkcjonowanie oświaty otrzymujemy  subwencję, jednak z budżetu 

gminy  26 % dokładamy. Nie jest to dużo w stosunku do innych 

sąsiednich gmin, 

 został sprzedany budynek lecznicy z działką w Woli Wierzbowskiej        

za kwotę 28.100 zł, 

 inwestor od wiatraków wniósł wniosek o zawieszenie postepowania         

w sprawie budowy wiatraków w Chrzanówku, 

 możemy mieć satysfakcję gdyż na 73 miast i gmin  w rejonie nasza gmina 

znajduje  się na trzynastym miejscu pod względem pozyskiwania 

funduszy unijnych,  

 Wójt Gminy zaprosił  na organizowany Dzień Kobiet, który odbędzie     

się 7 marca br. o godz. 13
00  

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.           

W programie przewidziany występ Gminnej Orkiestry Dętej Trzech 

Pokoleń, zespołu „Melodia” i „Nadzieja”.  Ponadto uroczystość uświetnią 

aktorzy z serialu „Ranczo” w programie kabaretowym „Na ławeczce       

w Wilkowyjach”. 

 

Sołtys Lech Olewniczak stwierdził, że Pan Wójt przed podjęciem decyzji     

w sprawie gruntu w Łękach niech się dobrze zastanowi, ponieważ mieszkańcy 

zostali dwa razy oszukani. Po raz pierwszy kiedy przekształcana była działka, a 

drugi raz teraz przy  sprawie dzierżawy. 

 

Wójt Gminy Stanisław Wieteska wyjaśnił, że Pani Koral zaproponowała dwa 

razy wyższą dzierżawę i jako Wójt nie może zrezygnować z dochodów. 

Ponieważ jest sytuacja sporna proszę Pana sołtysa, żeby zorganizował zebrania 

wiejskie w dniu 26 lutego br. na godz. 10
00

, na które pojadę i postaram się 

mieszkańcom wyjaśnić sytuację. 

 

Kierownik GOPS Ewa Żórawska poinformowała, że 25 lutego br. na 

parkingu przy kościele w Opinogórze Górnej będą podstawione dwa TIR-y        

z jabłkami. Jabłka będą rozdawane za darmo dla mieszkańców, których dochód 

na członka rodziny nie przekracza 770 zł. Prośba o powiadomienie 

mieszkańców.   
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 Ponieważ porządek sesji został wyczerpany Przewodnicząca Rady Gminy 

Jolanta Grochowska  zamknęła obrady XIV Sesji Rady Gminy. 

 

 

 Protokółowała:            Przewodniczący Rady Gminy 

  

Elżbieta  Borowska          Jolanta Grochowska 


