Protokół Nr XLI/2018
z sesji Rady Gminy Sienno
odbytej w dniu 24 września 2018 roku
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sienno w godzinach 9.00 – 12.20.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz.
Protokołował inspektor UG Barbara Capała.
W sesji wzięli udział:
1.Radnych
2.Wójt Gminy
3.Sekretarz Gminy
4.Skarbnik Gminy
5.Starosta Powiatu Lipskiego
6.Radny Rady Powiatu Lipskiego
7.Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipsku
8.Inspektor Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipsku
9.sołtysi

- 14
- Mariusz Strąk
- Piotr Dąbrowski
- Jolanta Karolik
- Roman Ochyński
- Paweł Niedziela
- Grzegorz Pietrzyk
- Maria Główka
- 14 osób

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie protokołu Nr XL/2018 z sesji odbytej w dniu 18 lipca 2018 roku.
3.Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy.
4.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sienno za I półrocze 2018 roku.
5.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminy Sienno.
6.Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w drodze
bez przetargowej.
7.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
8.Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno na lata 2018-2026.
9.Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu.
10.Sprawozdanie z pracy Rady Gminy i komisji problemowych za okres I półrocza 2018 roku.
11.Informacja na temat korespondencji wpływającej do Rady Gminy.
12.Interpelacje i wnioski.
Przebieg obrad:
Ad.1. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz. Powitał radnych, Wójta Gminy,
Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, sołtysów oraz zaproszonych gości. Po sprawdzeniu podpisów na liście
obecności stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Nieobecny na sesji był radny Zbigniew Tuzinek.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował o zapowiedzianej przez Starostę obecności na
sesji. Następnie poinformował, iż po przesłaniu materiałów na sesję Wójt Gminy przedłożył projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu.
Wójt Gminy Mariusz Strąk poinformował, iż dyrektor szpitala w Lipsku zwróciła się o dostosowanie treści
uchwały przyjętej w dniu 05 lutym 2018 roku do realiów. Zakupiony zostanie tylko aparat EKG, a nie jak
przyjęto pierwotnie aparat EKG i Holter EKG.
Nie zgłoszono uwag ani pytań.
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował umieszczenie przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Lipskiemu w punkcie 9 porządku obrad, a następnie przedstawił porządek obrad.
Nie zgłoszono uwag ani wniosków do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem porządku obrad.
Rada przyjęła porządek obrad w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład 15
radnych.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż porządek obrad został zatwierdzony. Przystąpiono do jego
realizacji.
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Ad.2.Nie zgłoszono uwag do protokołu Nr XL/2018 z sesji odbytej w dniu 18 lipca 2018 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.
Rada przyjęła protokół Nr XL/2018 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład
15 radnych.
Ad.3.Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy w okresie pomiędzy sesjami
informując o następujących sprawach:
-wydano dwanaście zarządzeń;
-skierowano do Rady Gminy sześć projektów uchwał;
-przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy budynku świetlicy w Aleksandrowie Dużym, wybrano
ofertę firmy Roberta Grzyba Integra z Radomia za kwotę 395.275,92 zł;
-przeprowadzono konkurs na stanowisko kierownika SPZOZ w Siennie. Komisja konkursowa wybrała
Panią Marzenę Kotas na kandydata na to stanowisko.;
-zakończona została modernizacja budynku świetlicy i remizy w Jaworze Soleckim;
-przetarg na wykonanie otwartych stref aktywności w Siennie, Janowie, Tarnówku i Nowej Wsi został
unieważniony ze względu na zbyt wysokie ceny;
W uzupełnieniu Wójt Gminy poinformował, iż została wystosowana prośba o aneksowanie umowy
o dofinansowanie. Termin realizacji przedłużono do października przyszłego roku . Wójt podał, jak
kształtowały się ceny ofert. Poinformował, iż miesiąc po tym przetargu , w przetargu na budowę siłowni
napowietrznej w Olechowie Starym cena wynosiła 21.000 zł, podczas gdy za te wynosiła średnio 50.000 zł za
jedną.
- przetarg na budowę siłowni zewnętrznej w Olechowie Starym i altany w Wodącej nie został rozstrzygnięty
z uwagi na wysokie ceny ofert. Tu nastąpi zmiana, planowane jest dołożenie środków z budżetu i realizacja.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do sprawozdania z pracy Wójta.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad. Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.
Ad.4.Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sienno za
I półrocze 2018 roku. Omówił szczegółowo realizację po stronie dochodów i wydatków.
Radna Lidia Łepecka zapytała, jakie jest zadłużenie gminy na jednego mieszkańca.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż trzeba byłoby znać aktualną liczbę mieszkańców, ostatnio było
5.945 mieszkańców.
Skarbnik Gminy Jolanta Karolik wskazała, iż w sprawozdaniu wskazano kwotę długu na koniec I półrocza ale
jest to wysokość zmienna, bo na bieżąco spłacane są raty pożyczek. Najbardziej miarodajna jest kwota długu
wykazywana na koniec roku, w sprawozdaniu rocznym, czyli planowana , po spłatach i zaciągnięciu nowych.
Skarbnik Gminy zwróciła też uwagę, że dopiero w drugim półroczu zaciągnięty zostanie zaplanowany kredyt
w wysokości 800.000 zł. Ponadto gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie 1.700.000 zł na wyprzedzające
finansowanie budowy wodociągu, na które jest przyznane dofinansowanie i kwota ta zostanie gminie
zwrócona. Ten dług należy wyłączyć z kwoty zadłużenia. Na koniec roku zaplanowane jest zadłużenie nieco
ponad 3.000.000 zł a na dzień dzisiejszy należałoby pomniejszyć o kwotę 800.000 zł kredyty zaplanowanego,
który jeszcze nie został zaciągnięty.
Radna Lidia Łepecka zapytała jak wygląda zadłużenie gminy Sienno w porównaniu do innych gmin.
Wójt Gminy Mariusz Strąk poinformował, że na chwilę obecną realne zadłużenie gminy wynosi około
2.200.000 zł i trzeba tę kwotę podzielić przez liczbę mieszkańców.
Radny Rady Powiatu Paweł Niedziela podziękował w imieniu własnym i mieszkańców za wykonaną
inwestycję remont strażnicy i świetlicy w Jaworze Soleckim. Radny podkreślił, iż obiekt nie był chlubą ani
gminy ani miejscowości. Teraz prezentuje się pięknie, zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz, jak też całe
otoczenie budynku. Jest to ważne, bo obiekt położony jest przy drodze wojewódzkiej i jego wygląd dobrze
świadczy o lokalnej społeczności. Dalej poinformował, iż w bieżącym roku jednostka OSP w Jaworze Soleckim
obchodzi 90-lecie działalności, z tej okazji organizowana jest uroczystość, na którą wszystkich serdecznie
zaprasza, szczegółowe informacje o uroczystości zawarte są w przekazanych zaproszeniach.
Nie zgłoszono innych pytań ani uwag do sprawozdania Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
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Ad.5.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował, iż powołana przez Radę Gminy Komisja
doraźna do spraw zmian w Statucie Gminy Sienno zapoznała się z przepisami obligującymi do wprowadzenia
zmian w Statucie, wypracowała i przedstawiła Wójtowi propozycje zmian w Regulaminie Rady. Wójt Gminy
przedłożył Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Sienno uwzględniający wszystkie
konieczne zmiany. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie projektu uchwały.
Sekretarz omówił projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Sienno.
Pytań ani uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji doraźnej do spraw zmian w Statucie Gminy Sienno Cecylia Małaczek przedstawiła
opinię do projektu uchwały.
Pytań ani uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XLI/259/2018 w sprawie zmian w Statucie Gminy Sienno w głosowaniu jawnym,
jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Ad.6.Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej. Poinformował, iż do sprzedaży przeznacza się
nieruchomości położone w Siennie będące nieużytkiem, nie posiadające dostępu do drogi publicznej.
Zainteresowanie nabyciem tych działek zgłosili właściciele nieruchomości sąsiednich, sprzedaż nastąpi
w drodze bezprzetargowej, wartość ustalił rzeczoznawca.
Radny Julian Siwek zapytał kto jest nabywcą tych działek.
Sekretarz Gminy Piotr Dąbrowski odpowiedział, iż są to właściciele sąsiadujących działek p.p. Dzik i p.p.
Grabowiec. Podkreślił, iż działki mogą nabyć tylko właściciele działek sąsiadujących i Rada na to wyraża zgodę
w uchwale.
Nie zgłoszono uwag ani innych pytań do projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Cecylia Małaczek poinformowała, iż komisja zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XLI/260/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
w drodze bezprzetargowej w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład 15
radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził piętnastominutową przerwę do godziny 10.20.
Po przerwie wznowiono obrady.
Ad.7.Przewodniczący Rady Gminy powitał przybyłego na sesję Starostę Lipskiego Pana Romana Ochyńskiego.
Starosta Powiatu Lipskiego Roman Ochyński podziękował za przekazanie na rzecz szpitala wsparcia
finansowego na zakup sprzętu. Następnie przedstawił zadania realizowane przez powiat w zakresie oświaty,
opieki zdrowotnej. Szczegółowo przedstawił, realizacje zadań drogowych na terenie gminy, ich zakres koszt,
sposób finansowania. Odniósł się do planowanych na terenie gminy Sienno, a nie przyjętych do realizacji
zadań – ich zakresu i kosztów. Podkreślił, iż inne gminy są zainteresowane partycypowaniem w kosztach
realizacji inwestycji na drogach powiatowych w swoim terenie i dlatego realizacja w innych gminach
procentowo wygląda lepiej ale zwrócił w gminie Sienno jest 42 km dróg powiatowych.
Radna Cecylia Małaczek zapytała ile środków dotarło z powiatu do gminy Sienno w okresie 16 lat
sprawowania funkcji przez Starostę. Odnosząc się do wypowiedzi Starosty w sprawie zaniechanego remontu
odcinka drogi Jawor Solecki – Sienno wskazała, że na terenie gminy jest wiele innych odcinków dróg
powiatowych w bardziej opłakanym stanie.
Starosta Powiatu Lipskiego w odpowiedzi wyjaśnił, iż na terenie gminy Sienno jest najwięcej dróg
powiatowych. Podkreślił, iż trzeba inicjatywy ze strony gminy we współfinansowaniu zadań drogowych. Podał
za przykład gminę Rzeczniów, gdzie w br. wykonano drogę w Wólce Modrzejowej przy finansowaniu 50%
na 50%.
Radny Antoni Ćwikliński zapytał, czy Starosta widzi porównanie ważności drogi w Wólce Modrzejowej a drogi
w Krzyżanówce.
Starosta Powiatu Lipskiego odpowiedział, iż przy realizacji drogi w Wólce Modrzejowej było dofinansowanie
ze strony gminy Rzeczniów w wysokości 50%, ze strony gminy Sienno nie było takiej deklaracji.
Radny Antoni Ćwikliński zapytał Starosty ile finansuje powiat skoro gmina dofinansowała 50% i dotacja 50%.

3

Starosta Powiatu Lipskiego odpowiedział, iż powiat nie ma środków.
Radny Julian Siwek zapytał, czy przebudowy w Lipsku nie można było robić etapami aby nie utrudniać
przejazdu samochodom.
Radny Kazimierz Boniatowski zwrócił uwagę, że budynek siedziby Starostwa został ładnie odnowiony ale już
parking za budynkiem wygląda fatalnie.
Starosta odpowiedział, iż budynek i podjazd należy do Starostwa a parking do miasta i to miasto będzie
realizować.
Wójt Gminy Mariusz Strąk zapytał o realizację drogi Krzyżanówka – Kochanówka, czy w ramach FOGR-u
również są tak duże obostrzenia.
Starosta Powiatu Lipskiego wyjaśnił, iż w ramach FOGR nie ma takich obostrzeń, ale chciałby wykonania
całościowego, a w ramach FOGR-u się nie da.
Radna Lidia Łepecka odnosząc się do informacji o planowanym zamknięciu oddziału ginekologicznopołożniczego zapytała ilu jest lekarzy na oddziale.
Starosta Powiatu Lipskiego poinformował, iż pracują dwie emerytki, nie ma kim obsadzić dyżuru. Wskazał, iż
lekarze uciekają do większych ośrodków. Na koniec Starosta życzył wszystkim powodzenia, radnym
ponownego wyboru.
Wójt Gminy Mariusz Strąk przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2018 rok.
Omówił proponowane do wprowadzenia zmiany budżetowe po stronie dochodów i wydatków.
Nie zgłoszono pytań ani uwag do projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Cecylia Małaczek poinformowała, iż Komisja zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XLI/261/2018 w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2018 rok w głosowaniu
jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.8. Skarbnik Gminy Jolanta Karolik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Sienno na lata 2018-2026.
Pytań ani uwag nie zgłoszono.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Cecylia Małaczek poinformowała, iż Komisja zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XLI/262/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sienno
na lata 2018-2026 w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Ad.9. Wójt Gminy Mariusz Strąk poinformował, iż w br. powiat zwrócił się z prośbą o dofinansowanie do
zakupu sprzętu specjalistycznego dla szpitala aparatu EKG i Holter EKG, Rada Gminy Sienno przyjęła uchwałę
w lutym br.. Po rozeznaniu cen rynkowych dyrektor szpitala zorientowała się, że środków wystarczy tylko na
zakup aparatu EKG. Ponieważ dofinansowanie szpitala jest możliwe tylko w formie dotacji dla powiatu
z przeznaczeniem na konkretny cel, wynikła konieczność zmiany uchwały.
Nie zgłoszono uwag ani pytań do projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetowej Cecylia Małaczek poinformowała, iż komisja zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały.
Rada przyjęła uchwałę Nr XLI/263/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu
w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład 15 radnych.
Ad.10. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż sprawozdanie z pracy Rady Gminy oraz pracy komisji
problemowych za I półrocze 2018 roku zostały przekazane radnym i nie będą odczytywane.
Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania z pracy Rady Gminy w I półroczu 2018 roku.
Rada zatwierdziła sprawozdanie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład 15
radnych.
Nie zgłoszono uwag do sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2018 roku.
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Rada zatwierdziła sprawozdanie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład 15
radnych.
Nie zgłoszono uwag do sprawozdania z pracy Komisji Budżetowej w I półroczu 2018 roku.
Rada zatwierdziła sprawozdanie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład 15
radnych.
Nie zgłoszono uwag do sprawozdania z pracy Komisji Oświaty Kultury i Zdrowia w I półroczu 2018 roku.
Rada zatwierdziła sprawozdanie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład 15
radnych.
Nie zgłoszono uwag do sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego w I półroczu
2018 roku.
Rada zatwierdziła sprawozdanie w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, 14 głosami za, na ustawowy skład 15
radnych.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.11. Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz poinformował, iż do Rady Gminy wpłynęło
stanowisko Rady Powiatu Sokołowskiego oraz Rady dotyczące poparcia działań w zakresie rozwoju
Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, z treścią można zapoznać się u pracownika obsługi Rady
Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego,
działając z upoważnienia Rady Gminy rozpatrzyła petycję mieszkańca Wyględowa i przyjęła uchwałę
w sprawie odpowiedzi na petycję zobowiązując przewodniczącego do przedstawienia treści uchwały Radzie.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Sieczka odczytał treść Uchwały Nr 1/2018 Komisji Rolnictwa
i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Sienno z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie odpowiedzi na petycję.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż do rady Gminy wpłynął list Rzecznika Praw Dziecka
wystosowany z okazji Światowego Dnia Orderu Uśmiechu.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Krzysztof Sieczka odczytał treść listu.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy zamknął ten punkt obrad.
Ad.11.Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz udzielił głosu przedstawicielom Powiatowego
Inspektoratu Weterynarii w Lipsku.
Przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lipsku przedstawili problematykę zagrożeniem
ASF. Przekazali ulotki dotyczące zagrożeniem ASF. Omówili postępowanie w przypadku podejrzenia choroby,
zapoznali z warunkami domowego uboju trzody chlewnej. Poinformowali o przeprowadzanych szkoleniach
w zakresie uboju domowego, będących wymogiem dla osób przeprowadzających ubój. Następnie
poinformowali o planowanym w najbliższy czwartek o godzinie 10.00 w UG w Rzeczniowie spotkaniu n.t.
zagrożeń ASF.
Radny Antoni Ćwikliński podziękował za sprawne przeprowadzanie badań mięsa dzika oraz uprzejmość
pracowników.
Radny Krzysztof Sieczka zapytał, gdzie najbliżej naszej gminy stwierdzone zostały ogniska choroby.
Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii poinformował, iż ostatnio w woj. podlaskim,
lubelskim, powiecie lubartowskim. Jest to najczęściej przy wschodniej granicy, tamte kraje nie mają takich
obwarowań.
Przewodniczący podziękował przedstawicielom Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za przedstawienie
problemu.
Radny Antoni Ćwikliński zapytał, czy trzeba ponawiać wnioski do budżetu na 2019 rok o drogi nie
zrealizowane w br. tak jak droga Hieronimów przez las.
Wójt Gminy Mariusz Strąk wyjaśnił, iż zmienił się sposób punktacji wniosków.
Radna Cecylia Małaczek zapytała, co z drogą Leśniczówka.
Wójt Gminy odpowiedział, iż czekamy na możliwość dofinansowania.
Radna Jadwiga Gajos zapytała, czy Wójt ma informacje odnośnie budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej
w Jaworze Soleckim.
Wójt odpowiedział, że nadal czekamy na sfinalizowanie formalności.
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Sołtys wsi Dębowe Pole podziękowała za udział i pomoc w organizacji uroczystości obchodów rocznicy bitwy
pod Dębowym Polem.
Radny Kazimierz Boniatowski zapytał o drogę Wierzchowiska – Janów.
Wójt Gminy Mariusz Strąk odpowiedział, iż wykonany jest projekt na tę drogę, oczekujemy na uruchomienie
środków. Następnie Wójt Gminy podziękował Pani sołtys Dębowego Pola za zorganizowanie tak pięknej
imprezy. Poinformował, iż w dniu 04 października br. o godzinie 18.00 w sali widowiskowej GOK odbędzie się
spotkanie dotyczące Programu Czyste Powietrze tj. dotacji do wymiany starych pieców i kotłów na paliwo
stałe, termomodernizacji (docieplenia) budynków jednorodzinnych oraz pożyczki zwrotnej na fotovoltaikę
i kolektory słoneczne.
Nie zgłoszono innych spraw.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Markiewicz stwierdził, iż porządek obrad XLI sesji został wyczerpany
i zamknął sesję.

Przewodniczący Rady Gminy: Roman Markiewicz
Sporządził:
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