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Protokół Nr XXIV/2020 

 

z obrad XXIV sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

17 lipca 2020 roku w budynku Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej przy 

ul. Leśnej 15, 

pod przewodnictwem pana Jacka Bogdana – Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 900, a zakończyła o godzinie 1710. Ustawowy skład 

Rady Gminy – 15 radnych, w sesji wzięło udział 13 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 XXIII sesji.  

2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. do 05 czerwca 2020 r. 

do 17 lipca 2020 r. 

3. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Małkinia Górna za rok 2019 r. 

1) debata nad raportem; 

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna wotum 

zaufania. 

4. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok i absolutorium dla Wójta Gminy Małkinia 

Górna za 2019 rok. 

1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Małkinia Górna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 

za 2019 rok; 

2) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy; 

3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2019 rok; 

4) wystąpienie Wójta Gminy; 

5) dyskusja; 

6) podjęcie uchwał: 

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2019 rok, 

b) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu gminy za rok 2019.  
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5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Małkinia Górna na rok szkolny 2020/2021. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna, na czas 

nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna.  

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy Małkinia Górna. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani A.W. zamieszkałej w Gdańsku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Małkinia Górna 

przeprowadzenia kontroli kompleksowej. 

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

na lata 2020 – 2033. 

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

14. Wolne wnioski i sprawy różne. 

15. Zamknięcie sesji. 

 

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

Głosowało 13 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

 

Punkt. 2 

 

Pan Bożena Kordek- Wójt Gminy Małkinia Górna - przedstawiła informację z działalności 

Wójta w okresie między sesjami, tj. od 05 czerwca 2020 r. do 17 lipca 2020 r.  

 

Punkt 3. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że nikt z mieszkańców nie zgłosił się do dyskusji.  

 

W dyskusji nad raportem o stanie Gminy Małkinia Górna za rok 2019 udział wzięli radni: 

Leszek Dębek, Józef Jagiełło, Mirosław Niedźwiedź, Zbigniew Nietubyć, Arkadiusz 

Murawski, Dorota Koroś, Jacek Bogdan.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – wskazał, że podczas analizy jednej z uchwał w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2019 r., zauważył  różnicę w otrzymanym projekcie uchwały, 

a opublikowaną uchwałą, W związku z powyższym złożył wniosek do Rady Gminy o zlecenie 

Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli poprzez analizę zgodności treści uchwały nr 

135/XVI/2019 z dnia 09 grudnia 2019 r., podjętej na XVI sesji z treścią ww. uchwały 

opublikowanej na BIP i przekazanej Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w celu wyjaśnienia 

sprawy.  

Wniosek w formie pisemnej został przekazany Przewodniczącemu i stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy w obradach. 
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Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu 

uchwały.  

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

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 181/XXIV/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Małkinia Górna wotum zaufania. Głosów za: 8, przeciw: 4, wstrzymujących się: 1.  Głosowało 

13 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 4. 

 

Jacek Bogdan – Przewodniczący Rady Gminy – odczytał opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Małkinia Górna sprawozdaniu 

z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Pani Dorota Koroś – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, radna –odczytała wniosek Komisji 

Rewizyjnej do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Wniosek 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2019 rok. Opinia 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Pani Bożena Kordek –Wójt Gminy Małkinia Górna –przedstawiła informacje na temat 

realizacji budżetu gminy w 2019 r. oraz realizacji inwestycji w kadencji.  

 

W dyskusji dotyczącej sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy głos zabrali: radny Józef Jagiełło, radny Leszek Dębek, Zbigniew Nietubyć. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć i Józef Jagiełło złożyli wniosek do Rady Gminy dotyczący zlecenia 

Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie dokumentacji dotyczącej dzierżawy 

nieruchomości gruntowej w Zawistach Podleśnych oraz podjętych przez Gminę działań 

odszkodowawczych w związku z bezumownym korzystaniem z terenu przez dzierżawcę. 

Wniosek w formie pisemnej został przekazany Przewodniczącemu i stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji do projektu uchwały w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2019 rok.  

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący Rady Gminy poddał go pod 

głosowanie.  

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 182/XXIV/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. Głosów za: 8, przeciw: 

0, wstrzymujących się 5. Głosowało 13 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji do projektu uchwały w 

sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

gminy za rok 2019. 
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Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący Rady Gminy poddał go pod 

głosowanie.  

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 183/XXIV/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Małkinia Górna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019. Głosów za: 8, 

przeciw: 0, wstrzymujących się 5. Głosowało 13 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy w obradach.  

 

Punkt 5. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały omówiony został 

na posiedzeniach Komisji Rady Gminy.  

 

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 184/XXIV/2020 w sprawie ustalenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie Małkinia Górna na rok szkolny 2020/2021. Głosowało 

12 radnych. W głosowaniu nie brał udziału radny Arkadiusz Murawski.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Obrady opuścił radny Arkadiusz Murawski.  

 

Punkt 6. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje 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 185/XXIV/2020 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. Głosowało 12 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę do godziny 16:00.  

 

Po przerwie obrady opuścili: Jerzy Maliszewski, Mariusz Rytel-Andrianik, Leszek Siwek.  

 

Punkt 7. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały.  
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Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego i Przewodnicząca 

Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 186/XXIV/2020 zmieniającą uchwałę  w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna. 

Głosowało 9 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 8. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje na temat projektu uchwały. 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego i Przewodnicząca 

Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 187/XXIV/2020 zmieniającą uchwałę 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 9 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 9. 

 

Pani Urszula Fidorczuk – członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – przedstawiła opinię 

Komisji w sprawie rozpatrzenia wniosku: W dniu 22 czerwca 2020 r., do Wójta oraz Radnych 

Gminy Małkinia Górna wpłynął wniosek mieszkanki Gminy Małkinia Górna dotyczący 

Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach, w którym wnioskuje o bezzwłoczne 

rozwiązanie umowy z ww. podmiotem oraz wprowadzenie poprawek do obowiązującego 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

ternie Gminy Małkinia Górna, a także odebranie zwierząt będących własnością Gminy 

Małkinia Górna i umieszczenie ich w schronisku dla zwierząt gwarantującym im 

bezpieczeństwo. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 07 lipca 2020 r. ustaliła natomiast, 

iż Gmina Małkinia Górna monituje zaistniałą sytuację i odstąpiła już ze skutkiem 

natychmiastowym od umowy zawartej pomiędzy Gminą Małkinia Górna a Schroniskiem dla 

Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski i Grażyna Jadwiga Dworakowska – Spółka 

Cywilna Radysy 13, 12-230 Biała Piska, na odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy 

Małkinia Górna na rok 2020. Konsekwencją powyższego jest fakt, iż zwierzęta będące na stanie 

schroniska odłowione z terenu Gminy Małkinia Górna będą odebrane. W dniu 01 lipca 2020 r. 

zostały wysłane zapytania ofertowe do schronisk na: „Wyłapywanie i transport oraz przyjęcie 

i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Małkinia Górna 

w schronisku dla zwierząt w okresie od 10 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.” Po 
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wyłonieniu Schroniska Wójt Gminy Małkinia Górna podejmie inicjatywę w zakresie 

przygotowania projektu uchwały dotyczącej zmiany Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 

2020 rok. 

Mając na uwadze powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji opiniuje Radzie Gminy 

negatywne rozpatrzenie wniosku.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – wskazał, że nie zgadza się z argumentacją Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji, gdyż Rada Gminy nie jest uprawniona do zerwania umowy, natomiast posiada 

kompetencje do podjęcia uchwały zmieniającej Program.  

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego i Przewodnicząca 

Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 188/XXIV/2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki 

Gminy Małkinia Górna. Głosów za: 5, przeciw: 4, wstrzymujących się: 0. Głosowało 9 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 10. 

 

Pani Urszula Fidorczuk – członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – przedstawiła opinię 

Komisji w sprawie rozpatrzenia wniosku: W dniu 6 lipca 2020 r. do Urzędu Gminy w Małkini 

Górnej oraz Rady Gminy Małkinia Górna wpłynął wniosek mieszkanki spoza Gminy Małkinia 

Górna dotyczący Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach. Autorka wniosku zwróciła 

się z prośbą do Rady Gminy Małkinia Górna oraz Wójta Gminy Małkinia Górna 

o przeprowadzenie audytu umowy z ww. podmiotem w zakresie prawidłowości ich wykonania 

przez Schronisko. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 07 lipca 2020 r. 

ustaliła natomiast, iż Gmina Małkinia Górna monituje zaistniałą sytuację i odstąpiła już ze 

skutkiem natychmiastowym od umowy zawartej pomiędzy Gminą Małkinia Górna 

a Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski  i Grażyna Jadwiga 

Dworakowska – Spółka Cywilna Radysy 13, 12-230 Biała Piska, na odławianie bezdomnych 

zwierząt na terenie Gminy  Małkinia Górna na rok 2020. Konsekwencją powyższego jest fakt, 

iż zwierzęta będące na stanie schroniska odłowione z terenu Gminy Małkinia Górna będą 

odebrane. Po dokonaniu analizy wniosku oraz zebranych informacji w sprawie Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji opiniuje pozytywne rozpatrzenie wniosku i rekomenduje zlecenie Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Małkinia Górna przeprowadzenia kontroli kompleksowej w zakresie 

realizacji umów. 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego i Przewodnicząca 

Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 189/XXIV/2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku 

Pani A.W. zamieszkałej w Gdańsku. Głosowało 9 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 
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Punkt 11. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat projektu uchwały.  

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego i Przewodnicząca 

Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 190/XXIV/2020 w sprawie zlecenia Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Małkinia Górna przeprowadzenia kontroli kompleksowej. Głosowało 

9 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy złożył wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie 

punktu 12 dotyczącego rozpoznania wniosku radego Zbigniewa Nietubycia oraz wprowadzenie 

punktu 13 dotyczącego rozpoznania wniosku radnego Zbigniewa Nietubycia i Józefa Jagiełły, 

a następnie poddał go pod głosowanie.  

 

Rada Gminy przyjęła złożony wniosek. Głosów za: 8, przeciw: 1, wstrzymujących się 1. 

Głosowało 9 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

 

Punkt 12. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek pana Zbigniewa Nietubycia w sprawie 

zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie analizy zgodności treści 

uchwały nr 135/XVI/2019 podjętej na XVI sesji z treścią ww. uchwały opublikowanej na BIP 

i przekazanej do RIO.  

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła złożony wniosek. Głosowało 9 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 13. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek pana Zbigniewa Nietubycia 

i Józefa Jagiełły w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w zakresie 

dokumentacji dotyczącej dzierżawy nieruchomości gruntowej w Zawistach Podleśnych oraz 

podjętych przez Gminę działań odszkodowawczych w związku z bezumownym korzystaniem 

z terenu przez dzierżawcę.  

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła złożony wniosek. Głosowało 9 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy w obradach.  
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Punkt 14. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został omówiony na 

posiedzeniach Komisji.  

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego i Przewodnicząca 

Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 191/XXIV/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2033. Głosów za: 8, przeciw: 1, wstrzymujących się: 0. 

Głosowało 9 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 15. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został omówiony 

na posiedzeniach Komisji.  

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego i Przewodnicząca 

Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 192/XXIV/2020 w sprawie w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2020 rok. Głosów za: 8, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1. Głosowało 9 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 16. 

 

W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:  

 

Pan Józef Jagiełło:  

- kiedy zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej Kańkowo – 

Zawisty Podleśne”; 

- na jakim etapie i jaki pomysł jest na zagospodarowanie budynku po byłej szkole w Daniłowie; 

- odnosząc się do pkt 18 informacji z działalności Wójta dotyczącego „dzikich” kąpielisk 

na terenie Gminy, zasugerował aby rozważyć utworzenie strzeżonego kąpieliska.  

 

Punkt 17. 

 

Przewodniczący zamknął XXIV zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


