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P r o t o k ó ł   XXXVI/2014 
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek 

odbytej w dniu 28 maja 2014r. 
 

W sesji uczestniczyło 15 radnych wg załączonej listy obecności : 
 

1. Maria Bąk 
2. Wioletta Dzioba 
3. Robert Karbowiak 
4. Andrzej Koziołek 
5. Ryszard Kuźnik 
6. Stanisław Litwiński 
7. Tomasz Łukomski 
8. Zbigniew Majchrowski 
9. Bogdan Minkina 
10. Łukasz Pawlik 
11. Czesław Warszawski 
12. Robert Włodarczyk 
13. Andrzej Wojewoda 
14. Stanisław Pilarczyk 
15. Sylwester Zienterski 

 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 

1. Ryszard Turek    - Wójt Gminy 
2. Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy 
3. Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy. 
4. Jacek Niepiekło – radny Rady Powiatu 

 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 

1. Marcin Mikołajczyk 
2. Joanna Fidelak 
3. Agnieszka Dudek 
4. Julita Batori-Kordecka 
5. Elżbieta Krupa 
6. Małgorzata Drewicz 

 
P  u  n  k  t     1 

================ 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – otworzył obrady XXXVI sesji  
                                            Rady  Gminy Ostrówek. Powitał wszystkich przybyłych na sesję 
oraz stwierdził prawomocność obrad. Na 15 radnych ustawowego składu Rady w sesji 
uczestniczy 15 radnych. Obrady są prawomocne. 
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P  u  n  k  t     2 
============== 

Przewodniczący obrad – zawiadomienie o terminie i miejscu nadzwyczajnej XXXVI sesji  
                                        Rady Gminy Ostrówek wraz z materiałami dotyczącymi porządku 
obrad wszyscy radni otrzymali.  
 

Proponowany porządek obrad : 

1. Otwarcie  obrad  XXXVI sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzynnie –  
       podjęcie uchwały. 
5. Wolne wnioski. 
6. Zamknięcie  obrad XXXVI sesji  Rady  Gminy. 

 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku  
                                         obrad? 
 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

P  u  n  k  t     3 
============== 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 

Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radnych Roberta  
                                      Włodarczyka, Stanisława Pilarczyka oraz Czesława Warszawskiego. 
Kto z państwa radnych jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w zaproponowanym 
składzie? 
 
Za głosowało – 15 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 

 
P  u  n  k  t     4 

================ 
Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Skrzynnie 
 

Pani Wioletta Dzioba – czy możemy zapoznać się z wyjaśnieniami złożonymi na piśmie przez  
                                       pana Dyrektora i Przewodniczącą Rady Rodziców. 
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Pan Zbigniew Majchrowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał wyjaśnienia  
                                                 złożone przez Panią Przewodniczącą Rady Rodziców oraz 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzynnie. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił stanowisko  
                                                Komisji Rewizyjnej. 
 
Pan Bogdan Minkina – wysłuchaliśmy stanowisko komisji, może wysłuchamy rodziców,  
                                      którzy przybyli na dzisiejszą sesję. 
 
Pani Maria Bąk – panie przewodniczący, szanowni państwo, panie wójcie. Jako radna i  
                              mieszkanka Skrzynna za całą tą sytuację jaka jest w szkole w ogóle w 
środowisku Skrzynna jest mi ogromnie wstyd. Chcę zapytać pana przewodniczącego co 
oznacza stwierdzenie „przejadanie” bo ja po prostu tego nie rozumiem. Przejadanie pieniędzy 
przez pana dyrektora, dla mnie jest to takie niejasne określenie. I drugą mam taką sprawę z 
którą nie mogę się zgodzić, to jest zarzut dotyczący braku zaangażowania się pana dyrektora 
w sprawę organizacji festynu szkolnego na dzień dziecka wraz z OSP w Skrzynnie. Akurat 
również tutaj państwo uczestniczyli w pierwszym spotkaniu, które miało miejsce w Skrzynnie 
dotyczące ustalenia terminu festynu. Nie było jeszcze wtedy pana dyrektora, oczywiście był 
pan Jacek, rodzice, pani Wiola i straż i ustaliliśmy termin. Po wstępnej rozmowie z panem 
wójtem wiadomo było, że mógłby być to termin 1 czerwca, mógłby to być następny termin za 
tydzień czyli 8 czerwca. Miesiąc wcześniej wyszła sprawa festynu, więc po prostu ja 
zobowiązałam się bo pana dyrektora nie było, że skontaktuje się z panem dyrektorem i 
porozmawiam, ponieważ te dwa terminy wchodziły w grę. I z taką informacją po pierwszym 
spotkaniu, które było zostałam upoważniona przez to spotkanie, uczestniczyłam w spotkaniu 
z panem dyrektorem. Wtedy dowiedziałam się, że pierwszy czerwiec z racji, że był to długi 
weekend gdzie już część nauczycieli miała zorganizowane wolne dni, również i pan dyrektor 
miał już zorganizowany 1 czerwiec więc ja przyjęłam termin 8 czerwiec  bo tak byłam 
zobowiązana przez komitet organizacyjny, w którym chciałam bardzo uczestniczyć.  Kiedy ja 
przyniosłam informacje, że chodzi o 8 wtedy absolutnie, że oni nie, że dyrektor jak zwykle to 
on nie bo jak oni chcą no i przyjęto 1 czerwiec mój udział w spotkaniach dobiegł końca czyli 
pozostali współorganizatorzy wykluczyli mnie z racji tego, że byłam za terminem 8 czerwca 
,który pasował wszystkim. Ja uważam, że tym festynem o którym się tyle mówi, to ten festyn 
w Skrzynnie dla społeczności Skrzynna przyniósł bardzo wiele zła. Podzielił społeczeństwo 
Skrzynna.  
Ja nie wiedziałam, ja nie uczestniczyłam w sytuacjach, które dotyczyły jakiś rozmów pracy 
dyrektora. Uczestniczyłam jako społecznik pomagałam Radzie Rodziców, czy poprzez wpłatę 
zawsze starałam się pomóc Radzie Rodziców finansowo. Kiedy chodziłam po wsi Skrzynno i 
brałam udział w rozmowach na temat wiatraków jeszcze nie było mowy, że jest ogromna 
rozróba i nie było mowy o festynie, ja już się dowiedziałam, że pan dyrektor jest do 
rozrobienia on nie może być dyrektorem społeczeństwo go nie toleruje, że dyrektorem 
zostanie Pani Dudek. Proszę państwa ja nie mam do pani Małgosi Dudek w ogóle żadnych 
uwag to nie o to chodzi tylko w głos się wtedy roześmiałam kiedy autentycznie się 
dowiedziałam, że pełni obowiązki właśnie ta osoba. Jest mi przykro z tego powodu. 
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Finansowo wsparłam festyn.  
Mam jedno pytanie, dzieci na tym też ucierpią, rodzice dzieci z Wielgiego nie chcą żeby ich 
dzieci przyszły do Szkoły w Skrzynnie skoro się dzieją takie rzeczy. Czy opinia szkoły naszej 
nie straciła, czy nie można było usiąść i rozmawiać, czy nie było to miejsce na to u nas w Sali 
OSP, czy w szkole żeby usiąść i na ten temat rozmawiać. Bo się sądami straszy. Proszę 
państwa żeby sądy wzięły sprawę to musi być określony zarzut, a jeżeli zarzut jest 
postawiony to nie zawsze jest przez sąd potwierdzony. Nie straszmy się nawzajem. My w 
Radzie bardzo zabiegaliśmy dla dobra dzieci i szkoły w Skrzynnie, żeby utrzymać Szkołę 
Podstawową w Skrzynnie to nie jest tak, że nam w Skrzynnie się ta szkoła należy.  
Dokąd się uda tą szkołę utrzymać, oby jak najdłużej. Kiedy ta zadyma się nad panem 
dyrektorem zrobiła to ja się zapytałam,  ponieważ jest to jednostka podległa gminie o pracę 
pana dyrektora. Pan Wójt pracę pana dyrektora ocenił bardzo pozytywnie. Zapytałam panią 
Skarbnik, pani Skarbnik również oceniła bardzo pozytywnie, że żaden wydatek bez zgody 
pani Skarbnik nie był realizowany.  
Jeżeli by tylko chodziło o zamianę miejsca pana dyrektora to ja uważam, że to uwłacza 
dobremu imieniu szkoły. 
 
Pani Wioletta Dzioba – chciałam sprostować na Komisji Oświaty gdzie pan dyrektor  
                                      powiedział, że jemu nie zależy na dzieciach w szkole. Czy zostaną w 
szkole czy nie zostaną w szkole.  
 
Pani Elżbieta Krupa – tak się składa, że byłam uczestnikiem jako obserwator tej Komisji  
                                   Oświaty i nie słyszałam takiego sformułowania, którym w tej chwili 
próbuje się posługiwać pani radna Wioletta Dzioba, która defakto jest wybrano przez ogół 
mieszkańców wsi Skzrynno i jeżeli istnieją jakieś nieprawidłowości, jeżeli istnieją jakieś 
niejasności jako radna tej wsi jest zobowiązana do tego, aby te niejasności wyjaśniać z 
dyrektorem placówki, a nie nadawać rangę problemu. Cieszę się, że widzę i spotykam tutaj 
koleżankę z grona pedagogicznego, bo powiem tylko, że wszelkie problemy dyrektora 
rozpoczęły się w momencie organizacji tego nieszczęsnego nazwijmy festynu i to jest to co się 
w tej chwili dzieje to jest po prostu pokłosie festynu. Dyrektor…… pani Małgorzata  moja 
koleżanka z Rady Pedagogicznej w momencie kiedy pani Elżbieta Stępień kolportowała po 
szkole karteczki które były kierowane do tzw. Trójek klasowych była bardzo zdziwiona. Pani 
Małgorzato była pani zdziwiona? wyrażała pani swoją dezaprobatę że pani Elżbieta  
 
Pani Małgorzata Drewicz- ja się nie chcę wypowiadać 
 
Pani Elżbieta Krupa – ale ja chcę zadać pani pytanie. Czy wyrażała pani wówczas   
                                     dezaprobatę  
 
 Pani Małgorzata Drewicz – przepraszam ja tutaj jestem jako wolny słuchacz, nie będę się  
                                             wypowiadać. 
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Pani Elżbieta Krupa – proszę mi pozwolić dokończyć zapytanie była pani wysoce  
                                      niezadowolona z tego powodu, że pani Elżbieta Stępień kieruje poza 
wiedzą pana dyrektora karteczki o zebraniu, które ma się odbyć o godzinie osiemnastej  w 
Sali OSP, jeżeli szkoła ma być organizatorem festynu to przede wszystkim wszelkie zebrania 
dotyczące organizacji  mają się odbywać na terenie szkoły. I pani Małgorzata była bardzo 
zaniepokojona takimi działaniami, natomiast dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie żeby przeszła 
na tą drugą stronę. 
 
Pani Małgorzata Drewicz – po prostu nie wiedziałam o co chodzi. 
 
Pani Elżbieta Krupa – była pani bardzo nie zadowolona, ja jeszcze nie skończyłam i wówczas  
                                    odbyło się zebranie w Sali OSP, na które dyrektor nie został 
poproszony został wyłączony poza nawias organizacyjny. Ponieważ uświadomił, że wszelkie 
zebrania Rady Rodziców, jeżeli Rada Rodziców ma być organizatorem mają się odbywać na 
terenie szkoły, wówczas to zebranie odbyło się na terenie OSP. Możliwe, że tutaj nam Pan 
Jacek coś powie. 
I zebranie odbyło się, na to zebranie  został zaproszony, pan radny powiatowy, kultura i 
dobre obyczaje nakazują zaproszenie pewnych osób i wówczas okazało się, że dyrektor nie 
powiedział, że nie weźmie udziału w festynie, powiedział tylko, że nie jest w stanie 
organizacyjnie zapewnić prawidłowy przebieg festynu. Wszystkim jest wiadome, że musi być 
miesięczne wyprzedzenie, żeby zgłosić sprawę do Urzędu Skarbowego do ZAIXu do innych 
urzędów. W związku z tym dyrektor powiedział, że owszem jako szkoła weźmiemy udział 
natomiast, że ciężar organizacyjny nie bierze na siebie. I to wszystko. W związku z tym ciężar 
organizacyjny przejęły inne organizacje i tzw. Rodzice bo Rada Rodziców może działać na 
terenie szkoły. Natomiast poza placówką nie może się nazywać Radą Rodziców tylko 
rodzicami.  
 
Pani Wioletta Dzioba – i tak było współorganizatorami byli rodzice, a nie Rada Rodziców. 
 
Pani Elżbieta Krupa – pan dyrektor nie powiedział, że nie będzie uczestniczył tylko, że  
                                   pomoże w organizacji chcę powiedzieć……. 
 
Pani Wioletta Dzioba – pani Elu pani nie była na zebraniu 
 
Pani Elżbieta Krupa – chcę powiedzieć, że nauczyciele tak sami z siebie nie przygotowali  
                                    uczniów , nauczyciele tak sami z siebie nie wzięli udziału w festynie 
tylko chyba zostali  jednak poproszeni przez dyrektora o przygotowanie części artystycznej, o 
przygotowanie dekoracji, o wzięcie udziału, zorganizowanie dzieci, zachęcenie. Proszę po raz 
kolejny nie manipulować informacjami, że dyrektor był niechętny festynowi bo dyrektor 
zachęcił wszystkie nauczycielki, wszystkich uczniów i ze swej strony zrobił wszystko żeby ten 
festyn odbył się prawidłowo, a jakie były dalsze kulisy wszystkim jest dokładnie wiadomo 
jakie otrzymał za to podziękowanie.  
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Pan Jacek Niepiekło – panie przewodniczący wysoka Rado ja uważam, że nie rozpętujcie się  
                                   wokół tego festynu owszem to co tutaj pani Ela powiedziała, to co pani 
Maria Bąk powiedziała odnośnie tego festynu owszem takie ustalenia były. Ale pan dyrektor 
w pewnym momencie, jeżeli termin został zmieniony z 8 na 1 czerwca powiedział, że nie 
będzie uczestniczył w organizacji, więc powiedziałem osobiście do pana dyrektora „panie 
dyrektorze jeżeli pan nie chce uczestniczyć w tym festynie cały ciężar przejmujemy jako 
Ochotnicza Straż Pożarna ja i grupa osób  ze straży, grupa osób z rodziców podjęła się 
organizacji festynu i proszę tutaj nie mówić, że pan dyrektor wielce się zaangażował, to że 
panie nauczycielki z własnej nie przymuszonej woli miały przygotować dzieci ,to tylko z 
własnej nieprzymuszonej woli zrobiły. Myśmy rozmawiali z każdą panią, one wyraziły na to 
zgodę i tu nie było żadnych problemów, kwestie organizacyjne nie zwalaliśmy na pana 
dyrektora. Proszę zauważyć co jest w skardze napisane nie organizacja, nie to że wokół tego 
się coś wydarzyło prawda to się wydarzyło tylko dlatego, że pan dyrektor utrudniał pewne 
rzeczy. Usłyszałem w wyjaśnieniu pana dyrektora, że pewne osoby sterowały, to tylko pan 
dyrektor może sobie domniemywać, rodzice mają inne zarzuty, tam nie ustosunkowano się do 
tych wszystkich spraw dlaczego. Moje pytanie brzmi dlaczego dzisiaj nie tylko zła 
współpraca z Radą Rodziców, ale zła współpraca z Radą Pedagogiczną przejawiła się w to, że 
poszło pismo do Kuratorium o odwołanie pana dyrektora, czy ktoś wytłumaczy jaki jest 
zarzut Rady Pedagogicznej, więc nie wiem czy poruszanie takich spraw odnośnie festynu, bo 
ja o festynie z panem dyrektorem i z panem wójtem odbyłem rozmowę w tej sprawie te 
sprawy zostały wyjaśnione. Pan dyrektor zarzekał się, że owszem to co zrobił źle postara się 
naprawić , tego nie naprawiło po  prostu zrobił w drugą stronę i to mnie bardzo bolało. Ja moi 
koledzy i rodzice przy tym festynie się bardzo zaangażowali. Od tego czasu zaczęły się przez 
pana dyrektora podchody w różny sposób, to był powód złego jego działania. 
 
Pani Joanna Fidelak – ja byłam u pana dyrektora w gabinecie  Pan dyrektor nie uczestniczył  
                                    w zebraniach, które były organizowane w Sali OSP pan dyrektor 
powiedział że sobie nie życzy po prostu żeby szkoła była organizatorem, dlatego my nie 
mogliśmy jako Rada Rodziców uczestniczyć w tym festynie tylko jako rodzice. Pan dyrektor 
powiedział, że nie chce żeby pieczątka Rady Rodziców gdziekolwiek się pojawiła .  
 
Pani Agnieszka Dudek – drodzy państwo, ja mam pismo odnośnie, jakie wystosował pan  
                                          Dyrektor, żeby skontrolować jakie finanse wpłynęły na konto Rady 
Rodziców, jeśli chodzi o ten festyn. Jak by państwo sobie przejrzeli . Druga sprawa jest 
odnośnie tego, że pani Kosik powierzyła funkcje zastępcy, że zrezygnowała my o niczym 
takim nie wiedzieliśmy, jest pismo w dokumentach skierowane do dyrektora, ale niestety pani 
Julity podpisu na tym piśmie nie ma, jest tylko podpis pani Kosik i pana dyrektora. Wcześniej 
nie mieliśmy dostępu niestety  do dokumentów. Następna sprawa jeśli chodzi o te rzeczy jak 
to pan dyrektor zebrał dodatkowe pieniądze z ubezpieczenia, drodzy państwo to my rodzice 
płacimy za ubezpieczenie naszych dzieci jeżeli datek jest na Radę Rodziców to wydaje mi się 
, że są to nasze pieniądze, a nie pieniądze które tak jak choćby odnośnie tych ławek gdzie pan 
dyrektor najpierw wpłaca na konto Rady Rodziców , a później sobie wydaje te pieniądze na 
co chce nie pytając nas o zdanie. 
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Odnośnie uczniów z Wielgiego, jak by któryś z państwa był zainteresowany jak wygląda 
nasza szkoła w środku to mam zdjęcia, jakie są toalety, jaki telewizor jest w przedszkolu 
sprzed 40 czy 50 lat. 
 
Pani Maria Bąk – to jest radnych również temat między innymi radnego powiatowego i  
                                dyrektora no i gminy też gdyż placówka podlega gminie.  
 
Pan Przewodniczący – komisja rewizyjna tyle na ile mogła na tyle z tematem zapoznała się  
 
Pan Sylwester Zienterski –  tematem zajęła się komisja rewizyjna, dzisiaj szereg nowych  
                                            informacji wpłynęło. Ja naprawdę nie wiem jak zagłosować, czy 
skarga jest zasadna czy bezzasadna, ja w ten temat nie zaangażowałem się dogłębnie my jako 
radni upoważniliśmy komisję rewizyjną, która jest kompetentna do rozpatrywania tych spraw 
ja w tej chwili to mogę polegać na stanowisku komisji rewizyjnej.  
Jest mi przykro, że uwagi są słuszne, a będę głosował przeciwko Wam, ale tak stwierdziła 
komisja rewizyjna. Czy nie idzie tych problemów załatwić we własnym środowisku tylko 
wywłóczyć je na zewnątrz tu takie szczególiki pisane są aż wstyd.  
 
Pan Ryszard Kuźnik – ja mam jedną sprawę mówimy nasza komisja była w szkole w  
                                       Skrzynnie, co mnie w Skrzynnie zaciekawiło,  wchodzę do szkoły 
piękna brama kuta zrobiona elegancko, a wchodzimy do środka nie ma w łazience płytek ja 
się zapytałem wtedy usłyszałem odpowiedź, że trzeba zacząć od zewnątrz szkoła pięknie 
ocieplona no bramy kutej żadna szkoła nie ma. Ja zamiast bramy kutej kupiłbym telewizor. 
 
Pan Andrzej Koziołek – zgoda buduje niezgoda rujnuje, czy to w rodzinie wiadomo po  
                                        zapoznaniu się z materiałami i wysłuchaniu dzisiejszej dyskusji 
powiem, że wina leży po środku. Miałbym taką prośbę pogódźmy się. Zbliża się koniec roku 
szkolnego, będzie rozpisany konkurs, będzie przeprowadzony konkurs. 
 
Pani Julita Batori-Kordecka – mamy rozumieć że konkurs zostanie rozpisany na dyrektora w  
                                          Skrzynnie, czy tak mamy to rozumieć w tej chwili pana 
wypowiedź. Czy konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzynnie zostanie rozpisany 
czy nie, bo rodzice nie wiedzą. 
 
Pan Andrzej Koziołek – to jest decyzja wójta. Wójt może przedłużyć na kolejne lata, lub  
                                      ogłosić konkurs sądzę, że jeżeli żyjemy w państwie demokratycznym 
to winien być konkurs. 
 
Pani Elżbieta Krupa – dlaczego tak jest, że taka mała szkoła, a jakiś konflikt wybuchł, bo nie  
                                     wykorzystano wszystkich regulaminowych przysługujących szkole 
środków zastanawiającym jest fakt, że jeżeli pojawiły się jakieś wątpliwości nikt nie przyszedł 
do dyrektora, tylko wykorzystano drogę poza. Wyjaśnianie spraw chyba zaczyna się od 
własnego podwórka i wydaje mi się, że ani rodzicom, ani nauczycielom nie zależało na tym 
żeby sprawę rozstrzygnąć wewnątrz placówki tylko żeby przyspieszyć biegu i wykonać to co 
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zostało zaplanowane takie jest moje widzenie sprawy. Temu to wszystko zmierzało. Nie 
należało rozstrzygnąć, nie należało załatwić zgodnie z regulaminowymi statutowymi  
zapisami,  nikt się nie silił na żadne mediacje, po tym jak i Urząd Gminy i inne szkoły zdobyły 
doświadczenia po konfliktach, które były w innych placówkach w tej gminie. Nikt tego nie, że 
tak powiem nie wyciągnął żadnych stosownych wniosków. Bo tu nie chodziło żeby 
rozstrzygnąć załatwić, tylko żeby doprowadzić do realizacji osiągniętego celu. 
 
Przewodniczący Rady – przystąpimy do głosowania – kto z państwa uważa, że skarga była  
                                        bezzasadna proszę podnieść rękę 
 
Za głosowało – 11 radnych 
Przeciw – 3 radnych 
Wstrzymał się – 1 radny 
 
Pan Czesław Warszawski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu  
                                       uchwały 
 
Za głosowało – 11 radnych 
Przeciw – 3 radnych 
Wstrzymał się -1 radny 
UCHWAŁA Nr XXXVI/241/2014 
 

P  u  n  k  t     5 
================ 

Pani Wioletta Dzioba - wykosić pobocza wzdłuż drogi powiatowej od miejscowości Działy  
                                     przez Niemierzyn –  Skrzynno do drogi wojewódzkiej nt 481 do 
miejscowości Dębiec. Porośnięte trawą i chwastami pobocza ograniczają widoczność 
(szczególnie kierowcom  włączającym się do ruchu) oraz zagrażają bezpieczeństwu 
poruszających się samochodów 
Wykosić pobocza wzdłuż drogi gminnej na drodze przez Karpaty (koło pani Dobrzańskiej) 
 
Pan Sylwester Zienterski – w Woli Rudlickiej podobna sytuacja. 
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P  u  n  k  t     6 
============= 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad XXXVI  
                                           nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek. 
 
Uchwała stanowi integralną część protokołu 
 
Protokołowała 
Urszula Zgoda 
insp.ds.samorządowych 


