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Protokół Nr XXIII/2020 

 

z obrad XXIII sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

5 czerwca 2020 roku w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, przy ul. Ostrowskiej 9, 

pod przewodnictwem pana Jacka Bogdana – Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 1200, a zakończyła o godzinie 1735. Ustawowy 

skład Rady Gminy – 15 radnych, w sesji wzięło udział 15 radnych – lista obecności 

w załączeniu do protokołu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli goście według załączonej listy obecności oraz: 

- Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy, 

- Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy, 

- Pani Marzena Michałowska – mecenas, 

- kierownicy referatów Urzędu Gminy, 

- kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Punkt 1. 

 

Pan Jacek Bogdan - Przewodniczący Rady Gminy - otworzył sesję, powitał wszystkich 

zebranych. Po przywitaniu Przewodniczący Rady Gminy stwierdził prawomocność obrad 

i przedstawił porządek obrad:  

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII 

sesji.  

2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 28 kwietnia 2020 r. 

do 05 czerwca 2020 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 

Małkinia Górna za rok 2019. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy Małkinia Górna. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Małkinia 

Górna. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Małkinia Górna, na czas 

nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Małkinia Górna. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie 

przez Gminę Małkinia Górna wkładów niepieniężnych do Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna 

na lata 2020 – 2033. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

12. Wolne wnioski i sprawy różne. 

13. Zamknięcie sesji. 
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Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XXI sesji Rady Gminy Małkinia Górna. 

Głosowało 15 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XXII sesji Rady Gminy Małkinia Górna. 

Głosowało 15 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt. 2 

 

Pan Józef Bogucki Sekretarz Gminy – w imieniu Wójta Gminy Małkinia Górna - przedstawił 

informację z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 28 kwietnia 2020 r. 

do 05 czerwca 2020 r.  

 

Punkt 3. 

 

Pani Katarzyna Sobieska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – omówiła projekt uchwały 

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna za rok 2019. 

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu 

uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go pod głosowanie.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 172/XXIII/2020 w sprawie przyjęcia oceny 

zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna za rok 2019. Głosowało 15 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 4. 

 

Pan Józef Bogucki – przedstawił informację na temat przedmiotu wniosku.  

 

Pan Krzysztof Kołota – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – przedstawił 

opinię w sprawie rozpatrzenia wniosku: W dniu 09 marca 2020 r. do Rady Gminy w Małkini 

Górnej wpłynął wniosek mieszkanki Gminy Małkinia Górna dotyczący ograniczenia godzin 

funkcjonowania sklepu w Treblince. Zdaniem mieszkanki ograniczenie godzin otwarcia sklepu 

jest zasadne, ponieważ w godzinach wieczornych sprzedawany jest głównie alkohol, 

a pijaństwo przybrało spore rozmiary.  

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 27 maja 2020 r. dokonała analizy 

przepisów, z których wynika, że Rada Gminy może w myśl art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w drodze 

uchwały ustalić, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy, 

ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych 

do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia te mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej 

między godziną 22:00 a 06:00. Ustawodawca nie daje możliwości skrócenia godzin 

funkcjonowania sklepu do godz. 18:00, o co prosi wnioskodawca. Mając na uwadze powyższe, 

brak jest jakichkolwiek podstaw do uwzględnienia wniosku, ponieważ wykracza to poza 

kompetencje Rady Gminy.  
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Mając na uwadze powyższe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje do Rady Gminy 

o nieuwzględnienie niniejszego wniosku.  

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu 

uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go pod głosowanie.  

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 173/XXIII/2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki 

Gminy Małkinia Górna. Głosów za:11, przeciw: 0, wstrzymujących się: 4.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minut przerwy w obradach.  

 

Punkt 5.  

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – odczytał skargę wniesioną do Rady Gminy Małkinia 

Górna.  

 

Pan Krzysztof Kołota – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – przedstawił 

opinię w sprawie rozpatrzenia skargi:  

W dniu 19 maja 2020 r. do Rady Gminy Małkinia Górna przekazana została przez Regionalną 

Izbę Obrachunkową skarga mieszkanki Gminy Małkinia Górna na działalność organu 

wykonawczego, z której wynika, że Wójt Gminy Małkinia Górna ogranicza inicjatywę 

obywatelską w procedurze urbanistycznej poprzez odmowę przyjęcia wniosku do projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 27 maja 2020 r., po wysłuchaniu wyjaśnień 

Sekretarza Gminy dokonała analizy stanu faktycznego, z której wynika, że w dniu 20 kwietnia 

2020 roku na stronie Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach zamieszczone 

zostało obwieszczenie informujące mieszkańców o wyłożeniu do publicznego wglądu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W obwieszczeniu tym również 

jest zapis dotyczący terminu składania uwag do projektu studium, tj. 29 czerwca 2020 r.  

 

Ponadto skarżąca w rozmowie z pracownikiem Urzędu Gminy uzyskała informację na temat 

terminu złożenia wniosku do studium i otrzymała stosowany formularz.  

 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że mieszkańcy byli powiadomieni o możliwości 

składania uwag do projektu studium.  

 

Mając na uwadze powyższe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje do rady Gminy 

o nieuwzględnienie niniejszej skargi.  

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu 

uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go pod głosowanie.  
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Rada Gminy podjęła uchwałę nr 174/XXIII/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Wójta Gminy Małkinia Górna. Głosów za: 9, przeciw: 0, wstrzymujących się: 6. Głosowało 15 

radnych. 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minut przerwy w obradach.  

 

Punkt 6. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu 

uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go pod głosowanie.  

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 175/XXIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 

Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. Głosowało 15 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 7. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały. Z upoważnienia Wójta 

Gminy Małkinia Górna złożył wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały 

polegającej na tym, że w §2 ust. 6 zwrot §1 pkt 7-14 zastępuje się zwrotem §1 pkt 6-15 oraz w 

§8 ust. 1 pkt 11 zwrot § 1 pkt 1-5,15” zastępuje się zwrotem §1 pkt 1-6, 15.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o autopoprawkę.  

Rada Gminy przyjęła wniosek o wprowadzenie autopoprawki. Głosowało 15 radnych.  

 

Podjęto dyskusję na temat projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu 

uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go pod głosowanie.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 176/XXIII/2020 w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna. Głosowało 15 

radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  
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Punkt 8. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały. Z upoważnienia Wójta 

Gminy Małkinia Górna złożył wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały 

polegającej na tym, że w §6 ust. 2 zwrot §2 zastępuje się zwrotem §2 pkt 1-6,15.          

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o autopoprawkę.  

Rada Gminy przyjęła wniosek o wprowadzenie autopoprawki. Głosowało 15 radnych.  

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu 

uchwały. 

                                                                                                                              

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go pod głosowanie.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 177/XXIII/2020 w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów. 

Głosowało 15 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minut przerwy w obradach.  

 

Punkt 9.  

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały.  

 

Podjęto dyskusję w sprawie projektu uchwały.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć poinformował, że dalszym ciągu uważa, że Rada Gminy nie ma 

kompetencji do podjęcia tego rodzaju uchwały. Dlatego też na posiedzeniu Komisji Budżetu 

i Mienia Komunalnego złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały, 

niemniej wniosek został odrzucony przez Komisję. Dodał, że radni nie znają kondycji 

finansowej Spółki. 

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu 

uchwały.                                                                                                                           

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go pod głosowanie. 

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 178/XXIII/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na wniesienie przez Gminę Małkinia Górna wkładów niepieniężnych do Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Głosów za: 7, przeciw: 5, 

wstrzymujących się: 3. Głosowało 15 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 10. 

 

Pani Marzena Kulsza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.  
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Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu 

uchwały. 

                                                                                                                              

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go pod głosowanie.  

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 179/XXIII/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2033. Głosów za: 9, przeciw: 2, wstrzymujących się 4. 

Głosowało 15 radnych.  

 

Punkt 11. 

 

Pani Marzena Kulsza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu 

uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go pod głosowanie. 

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 180/XXIII/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 

rok. Głosów za: 9, przeciw: 1, wstrzymujących się 5. Głosowało 15 radnych.  

 

Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy w obradach.  

 

Obrady opuścił radny Jerzy Maliszewski. 

 

Punkt 12. 

 

W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:  

 

Pan Józef Jagiełło: 

1) Złożył wniosek o zorganizowanie spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Kańkowa 

ws. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy; 

2) Jak na chwilę obecną wyglądają projekty oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego 

z Zawist Podleśnych, projektu na drogę 15 Sierpnia, 11 Listopada i Jana III 

Sobieskiego? 

3) Jaki  jest termin na udzielenie odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji 

publicznej, a jaki termin obowiązuje w gminie Małkinia Górna? 

4) Odnosząc się do pkt 9 informacji z działalności Wójta, tj. w dniu 06.05.2020 r. zlecono 

opracowanie mapy do celów projektowych w celu realizacji zadnia związanego 

z opracowaniem dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wodociągowej na 

odcinku od ul. 11 Listopada do dz. 557 w miejscowości Zawisty Podleśne, zapytał czy 

zlecenie to obejmie wszystkie zabudowania, w szczególności chodzi o mieszkańców 

Kańkowo Kolonia; 

5) Zapytał jaki wpływ ma pandemia na wyłączenie światła o godzinie 23:00. Kto ma 

wytłumaczyć  mieszkańcom dlaczego tak jest. Dla radnego decyzja ta jest nie do 

przyjęcia; 
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Pan Marcin Zawistowski: 

1) Wniósł zastrzeżenia do decyzji o wyłączaniu oświetlenia ulicznego o godzinie 23:00; 

2) Brak nawierzchni na ul. 1 Maja. 

 

Pan Arkadiusz Murawski: 

1) Wniósł zastrzeżenia do decyzji o wyłączaniu oświetlenia ulicznego o godzinie 23:00.  

Zdaniem radnego oświetlenie na ul. Nurskiej jest niezbędne w godzinach 22:00 – 04:00.  

2) Na jakim etapie jest realizacja oświetlenia na ul. Piaski z funduszu sołeckiego, póki co 

zamontowana została jedna lampa.  

3) Poprosił o usunięcie zakrzaczeń w uliczce odchodzącej od  ul. Piaski.  

4) Czy prowadzone są jakiekolwiek prace przy Szkole Podstawowej nr 1, na którą 

przekazano w części fundusz sołecki? 

5) Zdaniem radnego w Małkini Małej – Przewóz (przy drodze prowadzącej do mostu) 

należy zamontować 4 lampy oświetleniowe.  

 

 

Pan Zbigniew Nietubyć: 

1) Co się stało z Pomnikiem Solidarności, który był przy ul. Nurskiej. Kiedy zostanie 

ponownie ustawiony i w którym miejscu. Jeżeli planowana jest zmiana lokalizacji, 

to proszę o informację, czy prowadzone są konsultacje w tej sprawie.  

2) Czy zakończone są prace firmy na odcinku kolejowym na naszym terenie, bo jak prace 

się zaczynały to pani Wójt oświadczyła, że każda zniszczona infrastruktura zostanie 

odbudowana. Czy firma budująca linię kolejową wykonała już jakiś remont, czy 

planowane są jakieś przedsięwzięcia? 

3) Odnosząc się do budowy oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego z Zawist Podleśnych do 

Kańkowa i pisma z 24 lutego 2020r., w którym poinformowano, że do dnia 31 marca 

2020 r. sporządzone zostanie zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji dla ww. 

zadania oraz, że Gmina podejmie stosowane rozmowy z właścicielem pasa drogowego, 

aby uzyskać prawo do dysponowania gruntem na realizację inwestycji, zapytał na jakim 

etapie jest ww. sprawa. Radny poinformował, że na stronie internetowej nie widział 

zapytania ofertowego.   

4) Co się dzieje z odpowiedziami na pytania, które padły na sesji korespondencyjnej. 

Zapewnienie ze strony Wójta było takie, że każdy radny otrzyma odpowiedź na pytania 

innych radnych.  

5) W nawiązaniu do pkt 5. informacji z działalności Wójta, tj. podpisanie umowy z firmą 

PROMAK na wykonanie zadania związanego z opracowaniem nowoprojektowanej  

drogi przy cmentarzu na kwotę 152 440,00 zł. Radny wskazał, że wcześniej była 

przekazana informacja, że podpisana została umowa na wykonanie ww. umowy na 

kwotę ok. 63 000,00 zł. Zapytał dlaczego unieważniona została poprzednia umowa.  

6) Radny wyraził zaniepokojenie, że światło uliczne będzie wyłączane o godzinie 23:00. 

Zapytał czy było to z kimś konsultowane i dlaczego akurat teraz podjęta została taka 

decyzja.  

7) Radny wskazał, że na początku ubiegłego roku skierował pismo ws. podjazdu dla 

niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia, w odpowiedzi przekazana była informacja, 
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że przeprowadzona zostanie kompleksowa przebudowa przy okazji termomodernizacji. 

W związku  tym, że termomodernizacja nie będzie realizowana w najbliższym czasie, 

poprosił o wykonanie podjazdu, którego koszt szacuje na 1000,00 zł.  

Pan Leszek Dębek:  

1) Poprosił o wyjaśnienie odpowiedzi na interpelację w sprawie budowy budynku 

komunalnego przy ul. Kościelnej.  

2) Radny przekazał Sekretarzowi Gminy pytania mieszkańca Gminy Małkinia Górna 

z prośbą o udzielnie odpowiedzi zainteresowanemu i przekazanie kopii odpowiedzi 

radnemu.   

3) Radny wskazał, że budynek Ośrodka Zdrowia wymaga ocieplenia. Czy Urząd Gminy 

złożył lub ma zamiar złożyć w ramach RPO Województwa Mazowieckiego projekt w 

sprawie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, gdyż jest możliwość 

uzyskania dotacji do 80%. Termin składania wniosków został przesunięty do 31 

sierpnia 2020 r.  

4) Jaka kwota została zaoszczędzona w czasie epidemii z uwagi m.in. na nierealizowany 

dowóz dzieci do szkół, zamknięcie szkół, żłobka, klubów senior +.   

5) Osoby handlujące truskawkami m.in. przy ul. Biegańskiego są podobno karane przez 

policję. Radny wskazał, że o ile dobrze pamięta, regulamin handlu nie zabrania 

prowadzenia sprzedaży w ww. miejscu, należy tylko pobierać opłatę targową. Co na ten 

temat może powiedzieć pani Wójt.  

6) Radny poprosił o wyjaśnienie ws. decyzji o wyłączaniu oświetlenia ulicznego.  

7) Poprosił o wyjaśnienie odnośnie pkt 13 informacji z działalności Wójta, tj. wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni fotowoltaicznej. 

Czy to decyzja dla mieszkańca Gminy Małkinia Górna.  

Pan Leszek Siwek: 

1) Na jakim etapie jest budowa droga w Sumiężnem. Czy prowadzone są jakiekolwiek 

rozmowy z Nadleśnictwem w tej kwestii.  

2) Czy będą prowadzone prace przy świetlicy w Sumiężnem. Dotychczas wykonano 

jedynie ogrodzenie.  

3) Czy prowadzone są rozmowy z PKP w sprawie budowy parkingu przy ul. 1 Maja.  

 

Pan Tadeusz Papuga:  

1) Kiedy zostanie dokończone ogrodzenie wokół szkoły w Daniłowie, kiedy zostanie 

uprzątnięty gruz oraz kiedy zostaną wykonane prace zabezpieczające budynek przed 

dalszą dewastacją.  

2) Na jak długo wstrzymana jest budowa oświetlenia w Daniłówce II i jakie będą losy tego 

projektu. 

3) Komu i za ile został wydzierżawiony budynek po byłej szkole w Kańkowie. Czy teren 

jest wydzierżawiony w całości, czy z dzierżawy wyłączone jest boisko szkolne.  
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Pan Mirosław Wróbel: 

1) Wyraził sprzeciw dla decyzji w sprawie wyłączenia oświetlenia ulicznego o 23:00; 

2) Nawiązując do prac prowadzonych przy ul. Brokowskiej wskazał, że są miejsca, 

w których rozebrany jest chodnik, a nie są prowadzone prace, co stanowi duże 

niebezpieczeństwo dla mieszkańców.  

Pan Mirosław Niedźwiedź: 

1) Wskazał, że niedopuszczalne jest wyłączanie oświetlenia ulicznego w miejscach, gdzie 

nie ma chodnika.  

 

 

Punkt 13. 

Przewodniczący zamknął XXIII zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


