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Protokół Nr XXXIII/2021 

 

z obrad XXXIII sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

22 września 2021 roku w hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 przy 

ul. Leśnej 15 

pod przewodnictwem pana Jacka Bogdana – Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 1500, a zakończyła o godzinie 1850. Ustawowy 

skład Rady Gminy – 15 radnych, w sesji wzięło udział 14 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. 

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 XXXII sesji. 

2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 16 lipca 2021 r. 

do 22 września 2021 r. 

3. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 

2021/2022. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia lokalizacji przystanków 

komunikacyjnych oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków 

na terenie gminy Małkinia Górna.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnych miejsc lokalizacji przystanków 

komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2653 w miejscowości Daniłowo.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Małkinia 

Górna lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy 

publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 

wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.  

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Ostrowskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Małkinia Górna na lata 2021 - 2034.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.  

10. Wolne wnioski i sprawy różne. 

11. Zamknięcie sesji. 



2 

 

Pan Leszek Dębek zawnioskował, aby w przyszłości kiedy będą odbywały się jakiekolwiek 

zebrania lub spotkania zabezpieczony został parkiet na hali.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXII sesji.  

 

Rada Gminy przyjęła protokół z XXXII sesji Rady Gminy Małkinia Górna. Głosów za: 11, 

wstrzymujących: 1, przeciw: 0. Głosowało 12 radnych.  

Wyniki imienne:  

ZA (11) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Józef Jagiełło, Arkadiusz Murawski, Tadeusz 

Papuga, Mariusz Andrianik-Rytel, Mirosław Niedźwiedź, Mirosław Wróbel, Jerzy 

Maliszewski, Leszek Siwek.  

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Zbigniew Nietubyć 

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. 16 lipca 2021 r. do 22 września 2021 r. 

 

Punkt 3. 

Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022. 

Podjęto dyskusję na temat przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego i ich 

potrzeb. Dyrektorzy szkół odpowiedzieli na pytania radnych dotyczące ww. kwestii.  

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy w obradach.  

 

Punkt 4. 

 

Pan Adam Pławski – kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej – omówił 

projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu 

uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 252/XXXIII/2021 zmieniającej uchwałę 

w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych oraz określenia warunków 

i zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Małkinia Górna. Głosowało 14 radnych.  
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Wyniki imienne:  

ZA (14) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Józef Jagiełło, Arkadiusz Murawski, Tadeusz 

Papuga, Mariusz Andrianik-Rytel, Mirosław Niedźwiedź, Mirosław Wróbel, Marcin 

Zawistowski, Jerzy Maliszewski, Leszek Siwek, Leszek Dębek, Zbigniew Nietubyć, 

Krzysztof Kołota. 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 5. 

 

Pan Adam Pławski – Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej - omówił 

projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu 

uchwały polegającej na tym, że: że § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) Daniłówka Pierwsza 

przy drodze powiatowej nr 2653W- w kierunku Kańkowa po lewej stronie przy posesji nr 129, 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz w tytule uchwały po wyrazie 

powiatowej dotychczasowy zapis należy zamienić zwrotem: nr 2653W w miejscowości 

Daniłowo i Daniłówka Pierwsza. Tym samym tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: w sprawie 

wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej 

nr 2653W w miejscowości Daniłowo i Daniłówka Pierwsza.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć złożył wniosek o weryfikację, czy istnieje zasadność zlokalizowania 

przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 2653W w rejonie skrzyżowania z ul. 

Słowackiego. Zdaniem radnego przystanek w ww. miejscu jest zasadny, ponieważ zatrzymują 

się tam pojazdy dowożące pracowników zakładów przy ul. Jana III Sobieskiego.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę.  

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła autopoprawkę. Głosowało 14 radnych.  

Wyniki imienne:  

ZA (14) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Józef Jagiełło, Arkadiusz Murawski, Tadeusz 

Papuga, Mariusz Andrianik-Rytel, Mirosław Niedźwiedź, Mirosław Wróbel, Marcin 

Zawistowski, Jerzy Maliszewski, Leszek Siwek, Leszek Dębek, Zbigniew Nietubyć, 

Krzysztof Kołota. 

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu 

uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 253/XXXIII/2021 w sprawie wstępnych miejsc 

lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2653W w miejscowości 

Daniłowo i Daniłówka Pierwsza. Głosowało 14 radnych.  
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Wyniki imienne:  

ZA (14) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Józef Jagiełło, Arkadiusz Murawski, Tadeusz 

Papuga, Mariusz Andrianik-Rytel, Mirosław Niedźwiedź, Mirosław Wróbel, Marcin 

Zawistowski, Jerzy Maliszewski, Leszek Siwek, Leszek Dębek, Zbigniew Nietubyć, 

Krzysztof Kołota. 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 6. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek o wprowadzenie autopoprawki polegającej na 

tym, że:  

− § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym na 

wniosek dłużnika należności pieniężne mogą być umarzane w całości lub w części, terminy spłaty 

całości albo części należności pieniężnych mogą zostać odroczone lub płatność całości albo części 

należności pieniężnych może zostać rozłożona na raty. 

2. Umorzenie całości lub części należności pieniężnych oraz odroczenie terminu spłaty całości lub 

części należności pieniężnych albo rozłożenie płatności całości lub części należności pieniężnych na 

raty następuje, w formie pisemnej, na podstawie prawa cywilnego. 

3. W przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, należności pieniężne, 

o których mowa w ust. 2, mogą zostać umorzone w całości lub części, terminy spłaty całości albo 

części należności pieniężnych mogą zostać odroczone lub płatność całości albo części należności 

pieniężnych może zostać rozłożona na raty tylko wtedy, gdy warunki umarzania całości lub części, 

odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych są spełnione 

wobec wszystkich zobowiązanych. 

4. Odmowa umorzenia całości lub części należności pieniężnych oraz odroczenia terminu spłaty 

całości lub części należności pieniężnych albo rozłożenia płatności całości lub części należności 

pieniężnych na raty następuje, w formie jednostronnego oświadczenia woli.” 

 

− §5.otrzymuje brzmienie:  

 

„§5. Do udzielania ulg w zakresie należności uprawniony jest wyłącznie Wójt Gminy 

Małkinia Górna.” 

 

− w §6 w ust. 1 zwrot §3 ust.1 zamienia się zwrotem §3 ust.2. 

 

− w §8 w ust. 1 zwrot §3 ust.1 zamienia się zwrotem §3 ust.2. 

 

− w §8 w ust. 2 zwrot par.6 ust.3 zamienia się zwrotem §6 ust.4. 

 

− wykreśleniu §9, tym samym dotychczasowe §10,11,12 otrzymują numerację 9,10,11. 
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Podjęto dyskusję na temat projektu uchwały. W dyskusji udział wzięli: pan Zbigniew 

Nietubyć, pani mecenas, pan Leszek Dębek.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie autopoprawkę.  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęli autopoprawkę. Głosowało 14 radnych.  

 

Wyniki imienne:  

ZA (14) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Józef Jagiełło, Arkadiusz Murawski, Tadeusz 

Papuga, Mariusz Andrianik-Rytel, Mirosław Niedźwiedź, Mirosław Wróbel, Marcin 

Zawistowski, Jerzy Maliszewski, Leszek Siwek, Leszek Dębek, Zbigniew Nietubyć, 

Krzysztof Kołota. 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący 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 254/XXXIII/2021 w sprawie określenia szczegółowych 

zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Małkinia 

Górna lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w 

przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub 

osób uprawnionych do udzielania tych ulg. Głosów za:10, przeciw: 0, wstrzymujących się: 4. 

Głosowało 14 radnych.  

 

Wyniki imienne:  

ZA (10) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik-Rytel, 

Mirosław Wróbel, Marcin Zawistowski, Jerzy Maliszewski, Leszek Siwek, Leszek Dębek, 

Krzysztof Kołota. 

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ(4): Józef Jagiełło, Arkadiusz Murawski, Mirosław Niedźwiedź, 

Zbigniew Nietubyć 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 7. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały. 

 

Podjęto dyskusję na temat projektu uchwały. W dyskusji udział wzięli: pan Zbigniew 

Nietubyć, pan Leszek Siwek, pan Jacek Bogdan, pan Marcin Zawistowski, pan Mariusz 

Rytel-Andrianik, pan Józef Jagiełło, pani Wójt, pan Adam Pławski, pan Arkadiusz Murawski.  

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu 

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

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 255/XXXIII/2021 zmieniająca uchwałę w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na wykonanie zadania 

inwestycyjnego. Głosowało 14 radnych.  

Wyniki imienne:  

ZA (14) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Józef Jagiełło, Arkadiusz Murawski, Tadeusz 

Papuga, Mariusz Andrianik-Rytel, Mirosław Niedźwiedź, Mirosław Wróbel, Marcin 

Zawistowski, Jerzy Maliszewski, Leszek Siwek, Leszek Dębek, Zbigniew Nietubyć, 

Krzysztof Kołota. 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy w obradach.  

 

Punkt 8. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła zmiany w wieloletniej prognozie 

finansowej zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.  

 

Podjęto dyskusję na temat projektu uchwały. W dyskusji udział wzięli: pan Józef Jagiełło, pan 

Zbigniew Nietubyć, pan Leszek Dębek 

 

Pan Zbigniew Nietubyć złożył wniosek aby przy okazji termomodernizacji ściany frontowej 

ośrodka zdrowia w Małkini Górnej dostosować chodniki i podjazdy dla osób 

niepełnosprawnych przy ośrodku.  

 

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 256/XXXIII/2021 w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2021 – 2034. Głosów za: 7. 

wstrzymujących się: 7. Głosowało 14 radnych. 

 

Wyniki imienne:  

ZA (7) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik-Rytel, 

Mirosław Wróbel, Jerzy Maliszewski, Krzysztof Kołota. 

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ(7) Józef Jagiełło, Arkadiusz Murawski, Leszek Dębek, Mirosław 

Niedźwiedź, Zbigniew Nietubyć, Marcin Zawistowski, Leszek Siwek. 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 
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Punkt 9. 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały. \ 

 

Podjęto dyskusję na temat zmian w budżecie gminy. W dyskusji udział wzięli: pan Leszek 

Dębek, pani Skarbik, pani Wójt, pani dyrektor GOKiS, pan Arkadiusz Murawski, pan Adam 

Pławski, pan Józef Jagiełło.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć złożył wniosek o wprowadzenie zmian do projektu uchwały aby 

zmniejszyć w dziale 921 o 50 000 zł kwotę dotacji dla samorządowej jednostki kultury 

i przeznaczenie ww. kwoty na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie 

oświetlenia na ul. 15 Sierpnia i 11 Listopada.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie złożony wniosek.  

Rada Gminy przyjęła złożony wniosek. Głosów za: 5, przeciw:4, wstrzymujących się:5. 

Głosowało 14 radnych.  

 

Wyniki imienne:  

ZA (5) Józef Jagiełło, Arkadiusz Murawski, Leszek Dębek, Mirosław Niedźwiedź, Zbigniew 

Nietubyć. 

PRZECIW (4) Urszula Fidorczuk, Mariusz Andrianik-Rytel, Krzysztof Kołota, Tadeusz 

Papuga 

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ(5) Marcin Zawistowski, Leszek Siwek, Jacek Bogdan, Mirosław 

Wróbel, Jerzy Maliszewski. 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu 

uchwały w związku z przyjętym wnioskiem radnego Zbigniewa Nietubycia. Wniosek 

załączony jest do protokołu.      

 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie autopoprawkę.  

Rada Gminy przyjęła autopoprawkę. Głosów za: 10, wstrzymujących się: 3, przeciw: 1.  

Głosowało 14 radnych. 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Wyniki imienne:  

ZA (10) Józef Jagiełło, Arkadiusz Murawski, Leszek Dębek, Mirosław Niedźwiedź, Zbigniew 

Nietubyć, Tadeusz Papuga, Jerzy Maliszewski, Leszek Siwek, Jacek Bogdan, Urszula 

Fidorczuk 

PRZECIW (1), Krzysztof Kołota 

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ(3) Marcin Zawistowski,  Mirosław Wróbel, Mariusz Andrianik-

Rytel 
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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 257/XXXIII/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2021 rok. Głosów za: 12, przeciw:0, wstrzymujących się: 2. Głosowało 14 radnych. 

Wyniki imienne:  

ZA (12) Józef Jagiełło, Arkadiusz Murawski, Leszek Dębek, Mirosław Niedźwiedź, Zbigniew 

Nietubyć, Tadeusz Papuga, Jerzy Maliszewski, Leszek Siwek, Jacek Bogdan, Urszula 

Fidorczuk, Marcin Zawistowski, Mariusz Andrianik-Rytel 

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ(2),  Mirosław Wróbel, Krzysztof Kołota 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 10. 

 

Pan Jacek Bogdan poruszył następujące sprawy: 

• poprosił o skierowanie pisma do operatorów wszystkich sieci komórkowych, że na 

terenie gminy Małkinia Górna występują problemy z komunikacją.  

 

Pan Arkadiusz Murawski poruszył następujące sprawy: 

• poprosił o doświetlenie uliczek przy ul. Piaski w terminie przed zimą; 

• czy wykonywane są jakiekolwiek prace na drodze dojazdowej do cmentarza; 

 

Pan Tadeusz Papuga poruszył następujące sprawy: 

• podziękował za zakończenie oświetlenia w Daniłówce.  

• poprosił o wycinkę krzaków wzdłuż drogi 

 

Józef Jagiełło poruszył następujące sprawy: 

• wskazał, że do chwili obecnej sprzęt z placu zabaw przy szkole w Kańkowie nie został 

przeniesiony na część otwarta placu zabaw; 

• poprosił o wycięcie krzaków i gałęzi przy drodze gminnej Zawisty Podleśne – Rostki 

Kępina, aż do granicy gminy oraz załatanie dziur na ww. drodze. Sprawa została 

zgłoszona 2 miesiące temu.  

• na moście przy drodze wojewódzkiej nie świecą się lampy. Poprosił o interwencję.  

• zdaniem radnego wskazane jest wykopanie znaku drogowego przejście dla pieszych 

przy Urzędzie Gminy i zastąpienie go innym rodzajem, ponieważ blokuje on miejsce 

parkingowe przy Urzędzie.  

• wskazał, że zasadna jest wymiana flag wywieszanych przy ulicach, gdyż 

dotychczasowe są już w słabym stanie; 
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• w nawiązaniu do informacji z działalności wójta o przedłużeniu umów na dzierżawę 

gruntów pod wysypisko śmieci, wskazał, że sposób przeprowadzenia konsultacji 

pozostawia wiele do życzenia. Nie dziwi wynik konsultacji, ponieważ ankiety były 

imienne, a w treści było napisane, że częściowy dochód z dzierżawy przeznaczony 

zostanie na kanalizację w Kańkowie i Zawistach Podleśnych. Odniósł się też do zapisu 

w protokole z zebrania wiejskiego w Zawistach, w którym zanotowano, że wg 

radnego Zbigniewa Nietubycia, radni Józef Jagiełło i Zbigniew Nietubyć nie zostali 

wpuszczeni na teren wysypiska ze względu na kontakt telefoniczny pana prezesa z 

panią Wójt, pani Wójt odnosząc się do tego stwierdzenia powiedziała, że jest to 

kłamstwo, nikt do niej nie dzwonił i że nie ma wpływu na decyzję prezesa. Dodał, że 

pomimo zaproszenia nie został wpuszczony na teren wysypiska.  

 

Pan Leszek Dębek: 

• z jakiego powodu do chwili obecnej nie opublikowano uchwał w sprawie 

nieudzielenia absolutorium i nieudzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy; 

• co zostało wykonane z porozumienia z Intercor, a jeśli cos nie zostało wykonane, czy 

będzie i kiedy; 

• na jednej z wiosennej sesji odczytane było pismo mieszkańca w sprawie sprzątania 

lasu przy szkole, pani Wójt stwierdziła, że rozważy, aby pracownicy ZGKiM 

regularnie sprzątali okolice lasu. Radny ponowił apel aby pracownicy Zakładu zajęli 

się sprzątaniem, ponieważ znowu jest nieporządek.  

 

Pan Mirosław Niedźwiedź  zaprosił Panią Wójt na zebranie sołeckie sołectwa Błędnica w 

dniu 26 września 2021 r.  

Pan Zbigniew Nietubyć poinformował, że z rozmów z sołtysami wynika, że wnioskują oni o 

podwyżkę diet dla sołtysów za udział w sesji, do którego się przychyla.  

Pan Józef Jagiełło wskazał, że sołtysi oczekują podwyżki do 200,00 zł. Wniosek poparł 

Arkadiusz Murawski.  

 

 

Punkt 11. 

 

Przewodniczący zamknął XXXIII zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


