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Protokół Nr XXXVIII 

zwyczajnej sesji Rady Gminy Cegłów 

pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Gminy Pani Teodory Wójcik w 

dniu 21 listopada 2013 r. 

 
Stan Rady – 15 radnych 

Obecnych – 13 radnych 

 

W Sesji z Urzędu Gminy uczestniczyli: 

1.Pan Marcin Uchman – Wójt Gminy Cegłów 

2. Pan Dariusz Uchman – Zastępca Wójta 

3. Pani Milena Dąbrowska – Skarbnik Gminy 

4. Pani Kinga Łoniewska – Sekretarz Gminy 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Informacja o wyłożeniu protokołu z XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Cegłów. 

4. Informacja Wójta o realizacji zadań bieżących, 

5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Gminy o pracach w okresie 

międzysesyjnym, 

6. Informacja Wójta Gminy Cegłów o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w placówkach 

oświatowych na terenie Gminy Cegłów 

7. Przyjęcie sprawozdania ze współpracy Gminy Cegłów z organizacjami pozarządowymi 

w 2012 r., 

8. Sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej za 2012r, 

9. Informacja w sprawie realizacji (ściągalności) dochodów własnych Gminy z 

uwzględnieniem ulg i umorzeń w 2012r, 

10. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych za 2012r radnych i Wójta Gminy 

11. Podjęcie uchwał: 

1) w sprawie przystąpienia Gminy Cegłów do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin 

Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, 

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cegłów na lata 2013 – 

2023”, 

3) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2013r 

4) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/248/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na 

pokrycie planowego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na wyprzedzające 

finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 

zadanie „Zakup wozu asenizacyjnego” 

5) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Cegłów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w roku 2014”, 

6) w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu w 

Gminie Cegłów, 

7) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego 
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organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania 

udzielonej dotacji, 

8) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Cegłów do opracowania i 

wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej, 

9) w sprawie obniżenia ceny 1q żyta do opodatkowania podatkiem rolnym gruntów 

rolnych na terenie Gminy Cegłów w roku 2014, 

10) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w 

tym podatku na terenie Gminy Cegłów w roku 2013, 

11) w sprawie określenia w roku 2014 na terenie gminy Cegłów wysokości stawek 

podatku od środków transportowych, 

12) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność komunalną Gminy Cegłów, 

13) w sprawie uchylenia uchwały XXXVII/201/06 w sprawie oddania mienia Gminy 

Cegłów w użyczenie sołectwu wsi Podciernie, 

14) w sprawie uchylenia uchwały XXXVII/202/06 w sprawie oddania mienia Gminy 

Cegłów w użyczenie sołectwu wsi Wiciejów, 

15) w sprawie uchylenia uchwały XXXVII/203/06 w sprawie oddania mienia Gminy 

Cegłów w użyczenie sołectwu wsi Skwarne. 

12. Interpelacje i zapytania. 

13. Sprawy bieżące. 

14. Przyjęcie protokołu z XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy Cegłów. 

15.  Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 1 

Przewodnicząca otworzyła obrady XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy, stwierdziła, że na 

Sali obrad jest 11 radnych.  Następnie poinformowała, że w dzisiejszych obradach bierze udział 

również nowy dzielnicowy, który od niedawna czuwa nad porządkiem i bezpieczeństwem na 

terenie naszej Gminy, jednak udzieli mu głosu za chwilę.  

 

Ad 2 

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad i zapytała czy ktoś chciałby wnieść poprawki do 

zaproponowanego porządku obrad. 

Pan Wójt Marcin Uchman poprosił, aby z porządku obrad wycofać pkt. 6 - informację Wójta 

Gminy Cegłów o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013, w tym o wynikach 

sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w placówkach oświatowych na terenie Gminy 

Cegłów – zostałaby ona przedstawiona na najbliższej sesji  oraz wprowadzić projekt uchwały o 

zaciągnięciu kredytu długoterminowego w związku z niemożnością sprzedaży bazy po byłym 

SKR oraz brakiem wpływu środków z umorzenia pożyczki w WFOŚiGW. 

Przystąpiono do głosowania za wyłączeniem informacji Wójta z porządku obrad. 

Głosowało 11 radnych. Przyjęto jednogłośnie. 

Następnie przystąpiono do głosowania za wprowadzeniem projektu uchwały o zaciągnięciu 

kredytu długoterminowego. Głosowało 11 radnych. Przyjęto jednogłośnie. 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem porządku obrad. Głosowało 11 radnych. Przyjęto 

jednogłośnie. 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła pana dzielnicowego – sierżanta sztabowego Mariusza 

Korporowicza, aby powiedział kilka słów o sobie. 

 

Ad. 3 

Przewodnicząca poinformowała o wyłożeniu protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy. 
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Ad. 4 

Wójt przystąpił do przedstawienia informacji z zadań bieżących, a były to: 

- remont ulicy Sienkiewicza 

- modernizacja drogi w Skwarnem. Wójt skierował tu podziękowania dla Nadleśnictwa Mińsk 

Mazowiecki za wsparcie przy realizacji tego zadania. 

- zakup 2 nowych tablic ogłoszeniowych: przy Targowisku Gminnym oraz Bibliotece 

- zakup wozu asenizacyjnego 

- remont oraz przeniesienie pomieszczeń kasy i podatków. Znajdują się one na dole, aby wyjść 

interesantom naprzeciw, szczególnie osobom starszym, które miały trudności z wejściem na górę 

po schodach. 

- udział Wójta oraz Przewodniczącej Rady Gminy w Kongresie Gmin Wiejskich 

- organizacja II cegłowskiego Biegu Niepodległości, aby uczcić pamięć tych, co zginęli za 

niepodległą Polskę 

- wieczór poetycko – muzyczny pt. „Droga do wolności” 

- odbiór chodnika przy ul. Kościuszki 

- remont drogi w Kiczkach, Piasecznie oraz Woli Stanisławowskiej 

- karosacja wozu bojowego dla OSP Mienia 

- inauguracja konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”, w którym udział wzięli uczniowie z 

Zespołu Szkolnego w Cegłowie 

- zakończenie inwestycji modernizacji Targowiska Gminnego w Cegłowie oraz uroczyste 

otwarcie, na które Wójt zaprosił wszystkich zebranych 

- rozstrzygnięcie przetargu na dzierżawę budynku szkoły w Podcierniu 

 

Ad.5 

Przewodniczący Komisji Inwestycji poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się 18 

listopada i dotyczyło analizy aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego. Komisja 

ustaliła zaawansowanie prac oraz usłyszała wstępne deklaracje od pani projektant, że gdyby nie 

pojawiły się większe problemy to wyłożenie przewiduje na wiosnę. 

Przewodniczący Komisji Finansów poinformował, że odbyło się posiedzenie wspólne komisji 

dnia 14 listopada. Komisje zajęły się opiniowaniem materiałów na sesję, a wypracowane opinie 

odczyta przy podejmowanych uchwałach. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że ze względu na nieobecność Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej swoją informację o odbytych posiedzeniach przedstawi na kolejnej sesji. 

 

Ad. 7 

Wójt przedstawił sprawozdanie ze współpracy Gminy Cegłów z organizacjami pozarządowymi. 

Informacja w załączeniu. 

 

Ad. 8 

Pani Sekretarz przedstawiła skrótowo sprawozdanie, które doręczyła Mazowiecka Izba Rolnicza, 

jednak ze względu na obszerność tego sprawozdania ustalono, że materiały będą do wglądu w 

Biurze Rady.  

Sprawozdanie jest załącznikiem do protokołu. 

 

Ad.9 

Informacja w sprawie realizacji dochodów własnych Gminy z uwzględnieniem ulg i umorzeń w 

2012 r. w załączeniu.  
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Ad. 10 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła jakie uchybienia wskazał Urząd Skarbowy w 

oświadczeniach majątkowych radnych oraz Wójta Gminy w piśmie. Były to niewielkie błędy np. 

zamiast przychodu wpisano dochód. 

 

Ad. 11 

Przystąpiono do pakietu uchwałowego: 

 

W sprawie przystąpienia Gminy Cegłów do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin 

Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 

Wójt Gminy poinformował, że pomysł o przystąpieniu do Związku zrodził się już jakiś czas 

temu. Przedstawił korzyści płynące z przystąpienia do Związku oraz koszty z tym związane, 

które w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosą ok. 0,29 gr, co rocznie daje kwotę poniżej 2 tys. 

Zł. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy przywitała p. Pawła Tomczaka – Dyrektora Biura 

Związku Gmin Wiejskich, który przedstawił szczegółowo na czym polega działalność Związku, 

który zrzesza 72 gminy oraz poinformował o kierunkach działania Związku. 

Po wystąpieniu Dyrektora Przewodnicząca odczytała projekt uchwały, do której załącznikiem 

jest statut Związku, odczytano pozytywną opinię wypracowaną na wspólnym posiedzeniu 

komisji oraz przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 11 radnych obecnych na Sali obrad. Przyjęto jednogłośnie. 

Uchwała została podjęta. 

Przewodnicząca ogłosiła przerwę. 

Po przerwie wznowiono obrady, które prowadził Wiceprzewodniczący Zygmunt Kaska. 

Stwierdził, że na Sali obrad jest 13 radnych.  

Przystąpiono do omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2013 – 2023 

Po omówieniu przez Panią Skarbnik zmian w WPF zgodnie z załącznikiem do uchwały oraz 

odczytaniu pozytywnej opinii Komisji przez Przewodniczącego Komisji Finansów, przystąpiono 

do głosowania. 

Głosowało 13 radnych. Przyjęto jednogłośnie. 

Uchwała została podjęta. 

 

W sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2013 r.  

Po omówieniu przez Panią Skarbnik proponowanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem 

do uchwały oraz odczytaniu pozytywnej opinii Komisji przez Przewodniczącego Komisji 

Finansów, przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 13 radnych. Przyjęto jednogłośnie. 

Uchwała została podjęta. 

 

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/248/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na pokrycie 

planowego deficytu budżetowego z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań 

ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Zakup wozu 

asenizacyjnego” 

Pani Skarbnik poinformowała, że zmiana wynika ze zmiany kwoty pożyczki, która uległa 

zmniejszeniu. 

Po odczytaniu pozytywnej opinii komisji przystąpiono do głosowania.  

Głosowało 13 radnych. Przyjęto jednogłośnie.  

Uchwała została podjęta. 
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W sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 

2014” 

Pani Sekretarz poinformowała, że po konsultacji z radcami naniesiono poprawki w treści 

uchwały, której poprawiony projekt rozdała radnym. Dodała, że uchwałę tą Rada podejmuje 

corocznie, co wynika z ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym. 

Po odczytaniu pozytywnej opinii komisji przez Przewodniczącego Komisji Finansów, 

przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 13 radnych. Przyjęto jednogłośnie. 

Uchwała została podjęta. 

 

W sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu w Gminie 

Cegłów 

Pani Sekretarz poinformowała, że podejmując tą uchwałę dościślamy, że w budżecie chcemy 

wyodrębnić środki na ten cel, które będą przekazywane oraz rozliczane na podstawie 

przeprowadzonego konkursu, czego nie było do tej pory. 

Po odczytaniu pozytywnej opinii komisji przez Przewodniczącego Komisji Finansów, 

przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 13 radnych. Przyjęto jednogłośnie. 

Uchwała została podjęta. 

 

W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz 

trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji 

Pani Sekretarz poinformowała, że uchwała ta była już podjęta, jednak organ nadzoru uchylił ją w 

całości, w związku z tym przedłożony został nowy projekt uchwały z uwzględnieniem uwag 

nadzoru.  

Po omówieniu zmian przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 13 radnych. 

Za – 12 radnych 

Przeciw – 0 

Wstrzymujący – 1 

Uchwała została podjęta. 

 

W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Cegłów do opracowania i wdrożenia 

planu gospodarki niskoemisyjnej 

Projekt uchwały omówił Pan Zastępca Wójta. Po odczytaniu pozytywnej opinii komisji, 

przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 13 radnych. 

Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących – 2 

Uchwała została podjęta. 

Dalej obrady poprowadziła Przewodnicząca Rady Pani Teodora Wójcik, która dołączyła do 

obrad. Od tej pory na Sali obrad jest 14 radnych. 

 

W sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego 

Wójt stwierdził, że wyjaśnił przyczynę przy wprowadzeniu projektu uchwały do porządku obrad, 

więc zgodnie z tym prosi o podjęcie tej uchwały. 
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Radny Walas zapytał dlaczego tak późno to wyszło? 

Wójt odpowiedział, że podczas rocznych analiz okazało się że skoro nie udało się zbyć placu po 

byłym SKR, co było przewidywane oraz na niespłynięcie środków z umorzenia pożyczki, co 

również było zaplanowane, dostał sygnał od Pani Skarbnik, że wystąpi deficyt środków. 

Radny Grasiak zapytał na jakie kwoty zostały wycenione działki po SKR? 

Wójt poinformował, że są to 2 wyceny zgodnie z podziałem: 400 tys. Zł oraz 160 tys. Zł. 

Pani Skarbnik zapewniła, że zagrożenia żadnego nie ma, ponieważ był zakładany dużo większy 

deficyt na ten rok, więc wszystkie wskaźniki zostaną spełnione. 

Przystąpiono do głosowania. Głosowało 14 radnych obecnych na Sali obrad. Przyjęto 

jednogłośnie. 

Uchwała została podjęta. 

 

W sprawie obniżenia ceny 1q żyta do opodatkowania podatkiem rolnym gruntów rolnych 

na terenie Gminy Cegłów w roku 2014. 

Wójt poinformował, że planował podnieść stawkę w stosunku do ubiegłego roku o inflację, tj. 

3%, jednak na posiedzeniu komisji ustalono stawkę 45,50, były propozycje również 47 zł, jednak 

po dyskusji je odrzucono.  

Pani Sekretarz poinformowała, że dodano do projektu uchwały zapis, że traci moc uchwała 

poprzednia, następnie odczytała opinię Mazowieckiej Izby Rolniczej. 

Radny Grasiak zapytał dlaczego brakuje obecności przedstawicieli Mazowieckiej Izby 

Rolniczej? 

Przewodnicząca odpowiedziała, że byli oni zaproszeni zarówno na posiedzenia komisji, w której 

uczestniczyli, jak i na dzisiejszą sesję. 

Po odczytaniu opinii przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 14 radnych obecnych na Sali obrad. 

Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących – 3 

Uchwała została podjęta. 

 

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym 

podatku na terenie Gminy Cegłów w roku 2014. 

Wójt powtórzył, że proponowane podwyższenie stawek wynika ze wzrostu inflacyjnego, ok. 3 % 

w stosunku do roku ubiegłego, więc prosi o przyjęcie tych stawek. 

Pani Sekretarz dodała, że z treści uchwały wykreślono inkasentów oraz dodano zapis, że traci 

moc uchwała poprzednia. 

Radny Walas złożył wniosek, aby wszystkie stawki przegłosować kompleksowo. Radni 

przychylili się do tego wniosku i przystąpiono do głosowania za przyjęciem projektu uchwały po 

odczytaniu pozytywnej opinii komisji. 

Głosowało 14 radnych. 

Za – 8 

Przeciw – 3 

Wstrzymujące – 3 

Uchwała została podjęta. 

 

W sprawie określenia w 2014 r. na terenie Gminy Cegłów wysokości stawek podatku od 

środków transportowych.  

Salę obrad opuścił radny Juszczak. 
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Wójt poinformował radnych, że zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu komisji, stawki 

zaproponowane są stosunkowo niskie. Wójt porównał je ze stawkami w innych gminach oraz 

dodał, że stawki te mają być atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów. 

Radny Grasiak podkreślił, że jest to dobry kierunek, ponieważ jest szansa na przyciągnięcie 

nowych przedsiębiorców na nasz teren. 

Po odczytaniu opinii komisji, przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 13 radnych. 

Za – 11 

Przeciw – 0 

Wstrzymujących – 2 

Uchwała została podjęta. 

 

W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność komunalną Gminy Cegłów 

Po omówieniu projektu uchwały przez Wójta oraz odczytaniu opinii komisji, przystąpiono do 

głosowania. 

Głosowało 11 radnych. 

Przyjęto jednogłośnie. 

Uchwała została podjęta. 

 

W sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/201/06 w sprawie oddania mienia Gminy 

Cegłów w użyczenie sołectwu wsi Podciernie 

Po omówieniu kompleksowo trzech kolejnych uchwał oraz przyczyn takich działań, 

przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 13 radnych. Przyjęto jednogłośnie. 

Uchwała została podjęta. 

 

W sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/202/06 w sprawie oddania mienia Gminy 

Cegłów w użyczenie sołectwu wsi Wiciejów 

Przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 13 radnych. Przyjęto jednogłośnie. 

Uchwała została podjęta. 

 

W sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/203/06 w sprawie oddania mienia Gminy 

Cegłów w użyczenie sołectwu wsi Skwarne 

Przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 13 radnych. Przyjęto jednogłośnie. 

Uchwała została podjęta. 

 

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/283/13 w sprawie nadania imienia Targowisku 

Gminnemu w Cegłowie. 

Zastępca Wójta omówił kompleksowo uchwały odnośnie targowiska. Zmiana jest kosmetyczna, 

wynika w większości z potrzeb realizacji projektu, gdyż w zapisach projektów uchwał należy 

dodać zapis Targowisko Gminne „Mój Rynek”, co nie było zawarte w podjętych uchwałach. Po 

omówieniu zmian w regulaminie targowiska oraz określającej stawki i opłaty, autopoprawce 

Wójta oraz odczytaniu pozytywnej opinii komisji przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 13 radnych. 

Przyjęto jednogłośnie. 

Uchwała została podjęta. 
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W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/ 284/13 w sprawie określenia wysokości stawek 

opłaty targowej na terenie Gminy Cegłów oraz wprowadzenia jej poboru w drodze inkasa i 

wysokości wynagrodzenia za inkaso 

Po odczytaniu pozytywnej opinii komisji przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 13 radnych. 

Przyjęto jednogłośnie. 

Uchwała została podjęta. 

 

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/285/13 w sprawie uchwalenia regulaminu 

Targowiska Gminnego „Mój Rynek” 

Po odczytaniu pozytywnej opinii komisji przystąpiono do głosowania. 

Głosowało 13 radnych. 

Przyjęto jednogłośnie. 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad.12 

Radni zapytali o rozstrzygnięcie przetargu na miejsca handlowe na targowisku – informacji 

udzielił Zastępca Wójta. 

Następnie sołtys wsi Wiciejów zgłosił problem odbioru ścieków. 

Wójt obiecał, że zrobi rozeznanie wśród mieszkańców. 

 

Ad. 13 

Radny Walas poprosił o niepowtarzanie tak obszernego porządku obrad, gdyż jest to zbyt 

męczące. Do prośby przyłączyli się pozostali radni. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o pismach, które wpłynęły do Rady Gminy, tj. 

pismo p. Adamca, które Wójt zadekretował do wiadomości Rady Gminy, od p. Zatorskiego 

dotyczące ustalenia granic rowów i działek oraz z Powiatu informacja o możliwości zgłaszania 

swoich kandydatów do nagrody Laura 2014 i uchwała odnośnie 100 –lecia istnienia szpitala. 

Przewodnicząca poinformowała, że Wójt przekazał również pismo kierowane do p. Dyrektor 

Beaty Walas, z którym radni mogą się zapoznać.  

Wójt odnosząc się do obszernych sesji, zaznaczył, że dziś było dużo uchwał korekcyjnych, więc 

aby bez potrzeby nie ściągać radnych na kolejną sesję zaproponował zrealizowanie tego na 1 

posiedzeniu. 

Radny Grasiak zapytał jakie kroki zostały poczynione w związku z kontrowersyjną sytuacją w 

Zespole Szkolnym w Cegłowie. 

Wójt odczytał pismo skierowane do p. Dyrektor, które przekazał do wiadomości Rady Gminy. 

Dodał, że przeprowadzono kontrolę, która wykazała uchybienia w przeprowadzonym konkursie 

oraz w związku z zaistniałą sytuacją nieprzyznana została nagroda na Dzień Edukacji 

Narodowej. 

 

Ad. 14 

Przystąpiono do głosowania za przyjęciem protokołu z XXXVII zwyczajnej sesji Rady Gminy.  

Głosowało 13 radnych. 

Za – 12 

Przeciw – 0 

Wstrzymujący – 1 

 

Ad. 15 

Przewodnicząca zamknęła obrady XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy. 
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Zamknięcie obrad, godz. 20.00 

Protokołowała: Małgorzata Podobas 

 

       Przewodnicząca Rady Gminy 

       (-) mgr inż. Teodora Wójcik 


