
Protokół XXXIX/2014 
z sesji Rady Gminy Ostrówek 

odbytej w dniu 30 października 2014r. 
w Sali narad Urzędu Gminy w Ostrówku 

w godz.1000-1100   
 

W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności 
 

1. Bąk Maria 
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 

 
W sesji nie uczestniczył radny Sylwester Zienterski 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 

1. Ryszard Turek    - Wójt Gminy 
2. Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy 
3. Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy. 

 
S o ł t y s i : 
 

1. Aleksy Buda – sołty sołectwa Bolków 
2. Marek Gajda – sołtys sołectwa Dębiec 
3. Mirosław Polewiak – sołtys sołectwa Dymek 
4. Elżbieta Kwapisz – sołtys sołectwa Janów 
5. Ewa Konieczna – sołtys sołectwa Milejów 
6. Krzysztof Panek – sołtys sołectwa Nietuszyna 
7. Renata Kośmider – sołtys sołectwa Okalew 
8. Wanda Kępa – sołtys sołectwa Ostrówek 
9. Marianna Pawłowska – sołtys sołectwa Rudlice 
10. Marek Panek – sołtys sołectwa Skrzynno 
11. Józef Stępień – sołtys sołectwa Wielgie 
12. Marek Nawrocki – sołtys sołectwa Wola Rudlicka 



 
P u n k t     1 

================ 
Otwarcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy 

 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał otwarcia obrad XXXIX    
                                          sesji Rady Gminy. Powitał przybyłych oraz stwierdził 
prawomocność obrad.  W sesji uczestniczyło 14 radnych na 15 radnych ustawowego składu 
rady. Obrady są prawomocne.  
 

P  u  n  k  t     2 
============ 

Przyjęcie porządku obrad XXXIX sesji Rady Gminy 
oraz protokołu z ostatniej sesji 

 
Przewodniczący obrad –  proponowany porządek obrad państwo otrzymali czy są uwagi? 
                                         W dzisiejszej sesji uczestniczy sierżant sztabowy Janusz Owczarek 
– nasz dzielnicowy. Zgodnie z proponowanym porządkiem obrad Informacja o stanie 
bezpieczeństwa w gminie Ostrówek powinna być rozpatrzona w pkt. 7, pan dzielnicowy 
zwrócił się z prośbą o przesunięcie tego punkt na sam początek – proponuję ten punkt 
rozpatrzyć po punkcie 3. 
Kto z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad z uwzględnieniem 
zaproponowanej zmiany? 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało – 0  
 
Protokół z ostatniej sesji został wyłożony do wglądu, czy są pytania, uwagi? 
Do protokołu uwag nie wniesiono. Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Porządek obrad : 
 

1. Otwarcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad XXXIX sesji Rady Gminy oraz protokołu z ostatniej sesji. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie Ostrówek 
5. Informacja z działalności Wójta między sesjami. 
6. Informacja z działalności Komisji. 
7. Interpelacje radnych. 
8. Ustalenie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego – podjęcie uchwały. 
9. Ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego – podjęcie 

uchwały. 
10. Ustalenie podatku od nieruchomości – podjęcie uchwały. 



11. Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych – podjęcie 
uchwały. 

12. Przedłużenie okresu obowiązywania taryf za dostarczoną wodę i odprowadzenie 
ścieków – podjęcie uchwały. 

13. Zmiana Statutu ŚDS – podjęcie uchwały. 
14. Nadanie medalu „Za Zasługi dla Gminy Ostrówek” – podjęcie uchwały. 
15. Informacja o przedłożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych i 

pracowników Urzędu Gminy. 
16. Zmiany w budżecie gminy – podjęcie uchwały. 
17. Wolne wnioski i zapytania. 
18. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy. 

 
P  u  n  k  t     3 

============= 
Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

 
Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radnych : pana Czesława  
                                         Warszawskiego, panią Wiolettę Dzioba oraz panią Marię Bąk. 
Kto z państwa radnych jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w przedstawionym 
składzie? 
 
Za  głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

P  u  n  k  t     4 
============== 

Informacja o stanie bezpieczeństwa w gminie Ostrówek 
 

sierż. szt. Janusz Owczarek – dzielnicowy – pod względem przestępczości gmina Ostrówek  
                                                  jest pośrodku. Obecnie rowerzyści za jazdę pod wpływem 
alkoholu odpowiadają jak za wykroczenie. 
 
Pan Czesław Warszawski – uważam, że społeczeństwo powinno być czujne i reagować na  
                                             wszystko co dzieje się podejrzanego. 
 
 
sierż. szt. Janusz Owczarek – dzielnicowy – obecnie największy problem mamy z osobami                 
                                                 pochodzenia romskiego. Mamy jeden patrol na trzy gminy. 
 
Pan Czesław Warszawski – czy coś dało połączenie 3 komisariatów? 
 
 
 
 



sierż. szt. Janusz Owczarek – dzielnicowy – obecnie problem stwarza dotarcie do niektórych  
                                                 domów, gdyż nie znamy dobrze terenu oraz chociażby na 
przykładzie Woli Rudlickiej, Janowa oraz Milejowa gdzie trudno jest ustalić który dom 
należy do danej miejscowości. 
 
Pan Łukasz Pawlik – przed Urzędem Gminy mieszkaniec zapalił papierosa i został ukarany,  
                                   czy to faktycznie tak powinno być? 
 
sierż. szt. Janusz Owczarek – dzielnicowy – takie są przepisy i faktycznie policjant miał  
                                                  prawo ukarać mandatem od 50 zł do 300 zł. 
 
Pan Marek Gajda – sołtys z Dębca – jak wygląda sprawa noszenia kamizelek odblaskowych? 
 
sierż. szt. Janusz Owczarek – jest obowiązek noszenia kamizelek odblaskowych wieczorem  
                                                 przez pieszych oraz rowerzystów. Jeżeli jest chodnik i pieszy 
porusza się po chodniku takiego obowiązku nie ma. 
 
Pan Czesław Warszawski – sprawa picia piwa pod sklepem 
 
sierż. szt. Janusz Owczarek – prosiłem żeby wyznaczyć miejsca  gdzie można by spokojnie  
                                                spożyć piwo. 
 
Pan Łukasz Pawlik – czy w szkołach są prowadzone pogadanki o szkodliwości narkotyków  
                                    oraz spożywania alkoholu. 
 
sierż. szt. Janusz Owczarek – w szkołach są przeprowadzane takie pogadanki. Obecnie jest  
                                                 akcja niechronieni. 
 

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

Informacja z działalności Wójta 
 

Pan Ryszard Turek – Wójt – 07 października 2014r. Urząd Marszałkowski przekazał zlecenie  
                                    płatności do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 
wykonanie zadania w ramach Odnowy miejscowości Okalew. Budowa boiska do piłki 
siatkowej, 
2) w tym tygodniu zakończył się montaż elementów placu zabaw w Okalewie (25.110- 
    17.950) i Janowie (25.220 – 18.022). Środki na place zabaw pozyskane zostały z Lokalnej  
     Grupy Działania Ziemia Wieluńska z tzw. małych projektów, 
3) realizowany jest przez Gminę projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie 
Ostrówek” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. 
Społeczeństwo informacyjne. Przedmiotem projektu jest : 



- doposażenie jednostek organizacyjnych w sprzęt i urządzenia umożliwiające społeczności 
lokalnej nieodpłatny dostęp do Internetu – 109 zestawów komputerowych wraz z 
urządzeniami wielofunkcyjnymi, 
- zapewnienie dostępu do Internetu 80 wykluczonym cyfrowo rodzinom o najniższych 
dochodach zamieszkałych na terenie gminy Ostrówek. 
Wsparcie w ramach projektu obejmuje zakup 80 zestawów komputerowych wraz z 
oprogramowaniem, oraz zakup usługi dostępu do Internetu dla Beneficjentów ostatecznych. 
W ramach projektu przewidziano także szkolenia dla osób objętych wsparciem z zakresu 
obsługi komputera oraz podstaw Internetu i poczty elektronicznej. 
Obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków w celu wyłonienia beneficjentów 
ostatecznych oraz jest ogłoszony przetarg na dostawę sprzętu komputerowego i sieciowanie 
pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych gminy. Planuje się rozpocząć dostarczanie 
Internetu od 1 stycznia lub 1 lutego 2015r. w zależności od rozstrzygnięcia przetargu na 
dostawę sprzętu. 
4) 28 października odbyło się spotkanie w Złoczewie komitetu sterującego Złoczewskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. Tematem spotkania było omówienie projektu strategii (Plan 
Rozwoju ZOF i Koncepcja Zagospodarowania). 
5) zamontowane zostały znaki ostrzegawcze tzw. Sierżanty na koloni Milejów i tablice 
miejscowości w Niemierzynie. 
6) trwa naprawa dróg. Ostatnio naprawiono drogi żużlem i żwirem na : 
a) Niemierzyn  
* droga Niemierzyn-Ługi do Pana Gliniarza, 
* droga Niemierzyn w kierunku Gromadzic 
 
b) Skrzynno 
* droga Skrzynno – kolonia Sachalin 
* droga w kierunku Piskornika k/Pana Wesołowskiego 
 
c) Okalew 
* droga do Pana Gierczaka i Dudka (destrukt) 
* droga za szkołą w kierunku Pana Wojewody (k. Kapeli) 
* droga kolonia Babin k. Pana Olejnika 
* droga Marynka w kierunku Janowa 
* droga do Pana Sikory 
 
d) Janów 
* droga Janów w kierunku Świerka 
 
e) Milejów 
* droga przez Ugodę Niemierzyńską 
* droga kol. Raczyńskie – Ugoda Niemierzyńska 
 
 
 



f) Ostrówek 
* droga Ostrówek Wierzchowina 
* droga Plichów k. Żurawskiego 
* droga Jackowskie-Kuźnica 
* droga Ostrówek k. Pana Kozaka w kierunku Pana Fity 
* droga Ostrówek k. cmentarza (naprzeciwko Czajkowskiego) 
 
g) Wola Rudlicka 
* droga Matuszowskie w kierunku Kuźnicy 
 
h) Kopiec * droga przez wieś 
 
i)  Wielgie * droga od drogi Wojewódzkiej w kierunku Zwierzyńca 
                   * droga do Pana Dzierżawy 
 
j) Dymek * droga pod Gaik 
 

P  u  n  k  t     6 
============ 

Informacja z działalności Komisji 
 

Pani Maria Bąk – Przewodnicząca Komisji Budżetowej – Komisja Budżetowa obradowała  
                               dzisiaj omawialiśmy materiały na dzisiejszą sesję. Komisja wszystkie 
materiały na dzisiejszą sesję zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie oprócz podatku rolnego 
gdzie jeden się wstrzymał pozostali byli za stawką zaproponowaną przez Wójta. 
 
Pan Stanisław Litwiński – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia – nasza 
Komisja obradowała dzisiaj. Omawialiśmy materiały na dzisiejszą sesję: 

a) Cena żyta dla celów podatku rolnego – 58 zł poparliśmy jednogłośnie cenę 
zaproponowaną przez Wójta, 

b) Cena drewna dla celów podatku leśnego – Komisja wypowiedziała się za przyjęciem 
ceny Prezesa GUS, 

c) Podatek od nieruchomości – proponujemy zmiany w dwóch pozycjach w §1 w pkt 2 
proponujemy stawkę 16,00 zł oraz w pkt 7 stawkę 0,70 zł. 

d) Podatek od środków transportowych został podniesiony o wskaźnik wzrostu – komisja 
zaopiniowała jednogłośnie stawki zaproponowane przez Pana Wójta. 

e) Projekt uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf za dostarczoną 
wodę i odprowadzenie ścieków – komisja zaopiniowała pozytywnie. 

f) Zmiany do Statutu ŚDS – komisja zaopiniowała pozytywnie. 
g) Pozytywnie zaopiniowała kandydatury przedstawione przez kapitułę do nadania 

medalu „Za Zasługi dla Gminy Ostrówek” 
 
 
 



Pan Tomasz Łukomski – Z-ca Przewod. Komisji Rozwoju Wsi i Rolnictwa – obradowała 20  
                                                   października. Nasza Komisja zaproponowała cenę żyta do 
podatku rolnego w wysokości 58 zł 
Pozostałe projekty uchwał komisja zaopiniowała pozytywnie, przychyliła się do stawek 
zaproponowanych przez Pana Wójta. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna w  
                                                okresie między sesjami nie obradowała. 
 

P  u  n  k  t     7 
=============== 
Interpelacje radnych 

 
Pan Andrzej Koziołek – radny z Ostrówka – już kilkakrotnie zgłaszałem rów od drogi  
                                          krajowej w kierunku pana Glińskiego. Rów został rozpoczęty i nie 
skończony, przepusty są niedrożne miały być powymieniane. Kiedy to będzie zrobione. 
Szkoda, że nie ma dzisiaj radnych powiatowych. ( sesja w powiecie). 
 

P  u  n  k  t     8 
============= 

Ustalenie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 
 

Przewodniczący obrad – Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego nie wnosi uwag do  
                                            przesłanego projektu uchwały w sprawie obniżenia do kwoty 
58,00 zł średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. 
Pismo z Izby Rolniczej stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pan Czesław Warszawski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                             sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku 
rolnego na 2015 rok. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                     uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów 
podatku rolnego na 2015 rok. 
 
Za przyjęciem głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymał się – 1 radny 
UCHWAŁA Nr XXXIX/268/2014 
 
 
 
 
 



P  u  n  k  t     9 
============== 

Ustalenie średniej ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego 
 
Przewodniczący obrad – pan Wójt proponuje przyjąć cenę opublikowaną przez Prezesa GUS  
                                          w komunikacie z dnia 20 października 2014r. tj. 188,85 zł. 
Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały propozycję panam Wójta. 
Kto z państwa radnych jest za przyjęciem ceny drewna opublikowanej w komunikacie 
Prezesa GUS z dnia 20 października 2014r. tj 188,85 zł za 1m3? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

P  u  n  k  t     10 
============== 

Ustalenie podatku od nieruchomości 
 

Przewodniczący obrad – komisje pozytywnie zaopiniowały propozycje stawek podatku od  
                                          nieruchomości  zaproponowanych przez pana Wójta. 
 
Pan Czesław Warszawski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                                                                        sprawie podatku od nieruchomości. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem stawek podatku od  
                                        nieruchomości przedstawionych w projekcie uchwały, a 
zaproponowanych przez pana Wójta? 
 
Za przyjęciem głosowało 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XXXIX/269/2014 
 

P  u  n  k  t     11 
=============== 

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych 
 

Przewodniczący obrad – propozycje stawek zaproponowane przez pana Wójta na 2015 rok  
                                         zostały przeliczone o wskaźnik wzrostu. Wszystkie komisje 
pozytywnie zaopiniowały zaproponowane stawki. 
 
Pan Czesław Warszawski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                        sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
 



Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem propozycji stawek  
                                          zaproponowanych przez pana Wójta, a przedstawionych w 
projekcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XXXIX/270/2014 
 

P  u  n  k  t     12 
============= 

Przedłużenie okresu obowiązywania taryf za dostarczoną  
wodę i odprowadzenie ścieków 

 
Przewodniczący obrad – pan Wójt przedłożył wniosek o przedłużenie okresu obowiązywania  
                                      taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzenia ścieków na okres 1 roku. 
 
Pan Czesław Warszawski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                              sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf za dostarczoną 
wodę i odprowadzenie ścieków. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedłożonego projektu  
                                          uchwały w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf za 
dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XXXIX/271/2014 
 

P  u  n  k  t     13 
============== 
Zmiana Statutu ŚDS 

 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – zmiana dotyczy dokładnego doprecyzowania  
                                            działalności placówki zgodnie z przepisami. ŚDS jest placówką 
typu A,B,C dla osób dorosłych i małoletnich przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych 
umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 
 
 
 
 



Pan Czesław Warszawski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                                sprawie zmian Statutu ŚDS. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                           uchwały w sprawie zmian Statutu ŚDS? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XXXIX/272/2014 
 

P  u  n  k  t     14 
=============== 

Nadanie medalu „Za Zasługi dla Gminy Ostrówek” 
 

Przewodniczący obrad – wszyscy radni otrzymali propozycje osób do nadania medalu „Za  
                                          Zasługi dla Gminy Ostrówek”  Kapituła nominowała do 
odznaczenia :  

1) Zdzisława Madraszka 
2) Leszka Baka 
3) Mariana Fitę 
4) Grzegorza Parpockiego 

 
Pan Czesław Warszawski – przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania medalu „Za  
                                              Zasługi dla Gminy Ostrówek” 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za nadaniem medalu  
 
dla Pana Zdzisława  Mądraszka? 
 
Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0  
Wstrzymało się – 0 
 
Dla Pana Leszka Baka? 
Za głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 1 radny 
Wstrzymało się – 0 
 
Dla Pana Mariana Fity? 
Za głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 



Dla Pana Grzegorza Paprockiego? 
Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XXXIX/273/2014 
 

P  u  n  k  t     15 
============= 

Informacja o przedłożonych oświadczeniach 
majątkowych przez radnych i pracowników samorządowych 

 
 

Przewodniczący obrad – wszyscy radni Oświadczenia majątkowe za 2013 rok złożyli w  
                                       terminie i nie stwierdzono w nich nieprawidłowości. 
 

P  u  n  k  t     16 
================ 

Zmiany w budżecie gminy 
 

Pani Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy – przedstawiła proponowane zmiany w budżecie   
                                                                         gminy. 
 
Pan Czesław Warszawski – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawił projekt uchwały w  
                                                                                            sprawie zmian w budżecie gminy. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                         uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
UCHWAŁA Nr XXXIX/274/2014 
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Wolne wnioski i zapytania 
 

Przewodniczący obrad – 11 listopada odbędą się powiatowe obchody Narodowego Święta  
                                          Niepodległości w Ostrówku. Radni oraz sołtysi otrzymali 
zaproszenia na uroczystość. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt -  chciałem paniom i panom radnym, paniom i panom sołtysom  
                                               podziękować za współpracę. Moje bilbordy wiszą na wszystkich 
wsiach są to wyremontowane drogi, strażnice, kanalizacja. Smutne jest to, że ogromne środki 
idą na plakaty, a nie na wspieranie ludzi biednych. 
Życzę wszystkim, którzy kandydują w wyborach żeby wygrali.  
 
Pani Maria Bąk – dzisiaj jest ostatnia sesja, chciałam podziękować za współpracę  
                              Przewodniczącemu Rady Gminy, radnym, Panu Wójtowi, pani Skarbnik, 
wszystkim pracownikom za przygotowywane materiały na sesje. Podziękowanie należy się 
sołtysom za trudną społeczną pracę. Życzę dużo sił kandydującym żeby dostali się do 
przyszłej Rady. 
 
Pan Czesław Warszawski – każdy ma prawo kandydować. Podjąłem tę decyzję i kandyduję,  
                                             chcę wspierać obecnego pana Wójta. Myślę, że jesteśmy w stanie 
jeszcze wiele razem zrobić. 
 
Pan Stanisław Litwiński – za mojej kadencji jest 6 wójt, dzisiaj bez wahania stwierdzam, że  
                                           obecny wójt jest najlepszy. 
 
Pan Andrzej Koziołek – chciałbym podziękować panu Wójtowi, pani Skarbnik oraz panu  
                                        Sekretarzowi za to co  zostało zrobione. Wszystkim startującym 
życzę wygrania. 
 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – chciałbym podziękować wszystkim  
                                        za współpracę oraz przeprosić za niedoskonałości, że nieraz obrady 
sesji wychodziły nie tak, za moje potknięcia.  
 
Przewodniczący Rady Gminy odczytał podziękowanie złożone przez pana Jacka Niepiekło  
radnego Rady Powiatu. 
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Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy 
 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad XXXIX  
                                            sesji Rady Gminy. 
 
Uchwały stanowią integralną część protokołu. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Protokołowała 
Urszula Zgoda 
Insp.ds.samorządowych 


