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P R O T O K Ó Ł  Nr II/14 
 

z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu  09 grudnia 2014 roku. 
 

Sesję rozpoczęto o godz. 10:00 
a zakończono o godz.      12:00 

 
 
Ustawowa liczba radnych   - 15 
Radnych obecnych na Sesji:    - 15 

 
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 
 

1. Paweł Królak    Wójt Gminy 
2. Sylwester Krawczyk  Sekretarz Gminy 
3. Gabriela Milczarska  Skarbnik Gminy 
4. Teresa Łucka   Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cielądzu 
5. Grażyna Jarzyńska   Dyrektor SP w Sierzchowach 
6. Renata Lusa    Prezes ZNP w Cielądzu 
7. Aldona Trzcińska   Kierownik GOPS 
8. Jadwiga Gaćkowska  Kierownik GZEAS 
9. Marian Krawczyk    Kierownik Referatu Budownictwa i Rolnictwa 
10. Monika Kamińska   Dyrektor GBP w Cielądzu  

 
oraz inne osoby wg załączonych list obecności. 

 
 
Punkt 1. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa stwierdzając obecność 15-stu radnych                                    

i quorum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał, otworzyła obrady II Sesji Rady 

Gminy Cielądz. Powitała przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości.   

 

Punkt 2. 
 
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu Nr I/14 z Sesji Rady Gminy z dn. 01.12.2014 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania 

stałych komisji Rady Gminy Cielądz. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rolnictwa.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Zdrowia.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.  

11. Interpelacje.  

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowanie nad przedstawionym porządkiem 

obrad. Radni w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przyjęli porządek obrad.  

 

Punkt 3.  

Protokół Nr I/14 z Sesji Rady Gminy w dn. 01.12.2014 r. został wyłożony do wglądu. Radni do 

protokołu nie wnieśli uwag i protokół w głosowaniu jawnym, 15 głosami „za” został przyjęty. 

 

Punkt 4.  

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji 

Rewizyjnej.  

 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłoszenie kandydatów na członków Komisji 

Rewizyjnej. Na członków komisji rewizyjnej zgłoszono kandydatury:  

1. Owczarek Lech.  

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnego czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny Lech 

Owczarek wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

2. Stefański Sylwester. 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnego czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny 

Sylwester Stefański wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

3. Machnicka Iwona. 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radną czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radna Iwona 

Machnicka wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 

4. Damaz Tymoteusz.  

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnego czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny 

Tymoteusz Damaz wyraził zgodę na kandydowanie.  
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5. Budek Jarosław. 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnego czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny 

Jarosław Budek wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

6. Kłos Anna. 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radną czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radna Anna 

Kłos wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 

7. Pytka Józef. 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnego czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny Józef 

Pytka wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

8. Miazga Tadeusz. 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnego czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny 

Tadeusz Miazga wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

Wobec większej ilości kandydatur niż miejsc w komisji (§ 56 ust. 1 Statutu) Przewodnicząca 

Rady Gminy przeprowadziła głosowania nad kandydaturami: 

Kandydatura radnego Lecha Owczarka: 5 głosów za, 5 przeciw, 5 wstrzymujących się.  

Kandydatura radnego Sylwestra Stefańskiego: 10 głosów za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się.  

Kandydatura radnej Iwony Machnickiej: 10 głosów za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się.  

Kandydatura radnego Tymoteusza Damaza: 5 głosów za, 0 przeciw, 10 wstrzymujących się.  

Kandydatura radnego Jarosława Budka: 10 głosów za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się.  

Kandydatura radnej Anny Kłos: 6 głosów za, 0 przeciw, 9 wstrzymujących się.  

Kandydatura radnego Józefa Pytki: 10 głosów za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się.  

Kandydatura radnego Tadeusza Miazgi: 10 głosów za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poinformowała, że zgodnie z § 42 ust. 1 Statutu 

Gminy do składu Komisji Rewizyjnej przeszły kandydatury, które uzyskały największą ilość 

głosów „za” niż „przeciw”, tj: 

1. Stefański Sylwester Władysław. 

2. Machnicka Iwona. 

3. Budek Jarosław Mirosław.  

4. Pytka Józef. 

5. Miazga Tadeusz.  
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Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej. Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.  

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęli 

uchwałę.  Uchwała Nr II.3.14 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 5. 

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłoszenie spośród członków Komisji 

Rewizyjnej kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Na przewodniczącego 

komisji rewizyjnej zgłoszono kandydatury:  

 

1. Machnicka Iwona.  

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radną czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radna Iwona 

Machnicka wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 

2. Pytka Józef. 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnego czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny Józef 

Pytka wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowania nad kandydaturami: 

Kandydatura radnej Iwony Machnickiej: 9 głosów za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się.  

Kandydatura radnego Józefa Pytki: 7 głosów za, 0 przeciw, 8 wstrzymujących się.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poinformowała, że zgodnie z § 42 ust. 1 Statutu 

Gminy na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej przeszła kandydatura, która uzyskała największą 

ilość głosów „za” niż „przeciw”, tj. kandydatura radnej Iwony Machnickiej.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.  

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” podjęli uchwałę.  

Uchwała Nr II.4.14 stanowi załącznik do protokołu.  
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Punkt 6. 

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie powołania stałych 

Komisji Rady Gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poinformowała, że zgodnie z ustawą                 

o samorządzie gminnym Rada Gminy powołuje komisje stałe i doraźne. Zaproponowała, aby              

w VII kadencji Rady Gminy Cielądz powołać takie same komisje stałe, jakie były w VI kadencji, 

tj. Komisję Budżetu i Rolnictwa oraz Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.  

 

Do przedstawionej propozycji uwag nie zgłoszono.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

powołania stałych Komisji Rady Gminy. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. 

Radni w głosowaniu jawnym: 15 głosami „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr II.5.14 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania stałych komisji 

Rady Gminy Cielądz. 

  

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Budżetu   

i Rolnictwa. Na członków komisji budżetu i rolnictwa zgłoszono kandydatury:  

1. Gaca Michał.  

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnego czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny 

Michał Gaca wyraził zgodę na kandydowanie.  

2. Rosa Małgorzata. 

Przewodnicząca Rady Gminy – Małgorzata Rosa poinformowała, że wyraża zgodę na 

kandydowanie.  

3. Jędrzejczak Przemysław.  

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnego czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny 

Przemysław Jędrzejczak wyraził zgodę na kandydowanie.  

4. Owczarek Lech.  

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnego czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny Lech 

Owczarek wyraził zgodę na kandydowanie.  
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5. Rogulski Grzegorz. 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnego czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny 

Grzegorz Rogulski wyraził zgodę na kandydowanie.  

6. Zaręba Sławomir. 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnego czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny 

Sławomir Zaręba wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zaproponowała, aby w skład każdej z komisji 

wchodziło po pięciu radnych. Do przedstawionej propozycji uwag nie zgłoszono, wobec czego  

Przewodnicząca Rady Gminy przeprowadziła głosowania nad kandydaturami: 

 

Kandydatura radnego Michała Gacy: 11 głosów za, 0 przeciw, 4 wstrzymujących się.  

Kandydatura radnej Małgorzaty Rosy: 13 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.  

Kandydatura radnego Przemysława Jędrzejczaka: 11 głosów za, 0 przeciw, 4 wstrzymujących się.  

Kandydatura radnego Lecha Owczarka: 6 głosów za, 0 przeciw, 9 wstrzymujących się.  

Kandydatura radnego Grzegorza Rogulskiego: 15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.  

Kandydatura radnego Sławomira Zaręby: 15 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poinformowała, że zgodnie z § 42 ust. 1 Statutu 

Gminy do składu Komisji Budżetu i Rolnictwa przeszły kandydatury, które uzyskały największą 

ilość głosów „za” niż „przeciw”, tj: 

1. Rogulski Grzegorz. 

2. Zaręba Sławomir Tomasz. 

3. Rosa Małgorzata Aneta.  

4. Gaca Michał Piotr. 

5. Jędrzejczak Przemysław.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że do składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu            

i Zdrowia wchodzą kandydatury:  

 

1. Owczarek Lech.  

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnego czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny Lech 

Owczarek wyraził zgodę na kandydowanie.  
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2. Ciesielski Jarosław. 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnego czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny 

Jarosław Ciesielski wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

3. Damaz Tymoteusz.  

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnego czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny 

Tymoteusz Damaz wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

4. Lewandowska Beata.  

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radną czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radna Beata 

Lewandowska wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 

5. Kłos Anna. 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radną czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radna Anna 

Kłos wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 

Do listy kandydatów uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła 

listę kandydatów i poinformowała, że do składu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 

przeszły kandydatury:  

1. Owczarek Lech.  

2. Ciesielski Jarosław Tadeusz.  

3. Damaz Tymoteusz Kazimierz. 

4. Lewandowska Beata Urszula. 

5. Kłos Anna.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy są wnioski i uwagi do projektu uchwały. Ponieważ 

nikt nie wniósł uwag Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania stałych komisji Rady 

Gminy Cielądz. 

Radni w głosowaniu jawnym: 15 głosami „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr II.6.14 stanowi załącznik do protokołu. 
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Punkt 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rolnictwa. 

 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłoszenie spośród członków Komisji Budżetu           

i Rolnictwa kandydatów na Przewodniczącego Komisji. Na przewodniczącego komisji Budżetu             

i Rolnictwa zgłoszono kandydatury:  

1. Jędrzejczak Przemysław.  

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnego czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny 

Przemysław Jędrzejczak wyraził zgodę na kandydowanie.  

 

2. Zaręba Sławomir. 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnego czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny 

Sławomir Zaręba nie wyraził zgody na kandydowanie.  

 

Więcej kandydatów nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła listę 

kandydatów i poinformowała, że na Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rolnictwa przeszła 

kandydatura radnego Przemysława Jędrzejczaka.   

 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rolnictwa. Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.  

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się ” podjęli 

uchwałę.  Uchwała Nr II.7.14 stanowi załącznik do protokołu.  

 

Punkt 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu            

i Zdrowia.  

 Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłoszenie spośród członków Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Zdrowia kandydatów na Przewodniczącego Komisji. Na przewodniczącego 

komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia zgłoszono kandydatury:  

 

1. Lewandowska Beata.  

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radną czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radna Beata 

Lewandowska wyraziła zgodę na kandydowanie.  

2. Owczarek Lech. 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnego czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny Lech 

Owczarek nie wyraził zgody na kandydowanie.  
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3. Kłos Anna. 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radną czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radna Anna 

Kłos wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 

Więcej kandydatów nie zgłoszono, wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy zamknęła listę 

kandydatów i przeprowadziła głosowania nad kandydaturami: 

Kandydatura radnej Beaty Lewandowskiej : 10 głosów za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się.  

Kandydatura radnej Anny Kłos: 7 głosów za, 0 przeciw, 8 wstrzymujących się.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa poinformowała, że zgodnie z § 42 ust. 1 Statutu 

Gminy na Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia przeszła kandydatura, 

która uzyskała największą ilość głosów „za” niż „przeciw”, tj. kandydatura radnej Beaty Urszuli 

Lewandowskiej.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy są wnioski i uwagi do projektu uchwały. Ponieważ 

nikt nie wniósł uwag Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia.  

Radni w głosowaniu jawnym: 15 głosami „za” podjęli uchwałę.   

Uchwała Nr II.8.14 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok. Projekt uchwały 

otrzymali wszyscy radni. Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska.  

 Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa 

Finansów w sprawie wysokości subwencji oświatowej na 2014 rok proponuje się zwiększenie 

dochodów i wydatków budżetu o kwotę 30.000 zł (wydatki na zakup wyposażenia i pomocy 

dydaktycznych w szkołach podstawowych), w związku z podpisaniem umowy z Urzędem 

Marszałkowskim na dofinansowanie operacji „Modernizacja pomieszczeń integracyjnych 

budynku OSP Sierzchowy” proponuje się dokonać zmiany w nazwie zadania i zmniejszyć 

wydatki własne inwestycyjne, a zwiększyć wydatki inwestycyjne z udziałem środków UE.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała, czy są wnioski i uwagi do projektu uchwały. Ponieważ 

nikt nie wniósł uwag Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.  

Radni w głosowaniu jawnym: 15 głosami „za” podjęli uchwałę.   
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Uchwała Nr II.9.14 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Punkt 11. 

Interpelacji nie zgłoszono.  

 

Punkt 12.  

W wolnych wnioskach głos zabrali: 

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk poinformował, że pierwszym problemem jaki stoi 

do rozwiązania przed nową Radą jest debata nad systemem gospodarki odpadami. Sekretarz 

poinformował, że kończy się umowa z firmą odbierającą odpady, środki wydatkowane przez 

półtora roku to ok. 346.850 zł. Nowy okres umowy to trzy lata. W dniu wczorajszym odbyło się 

otwarcie ofert w przetargu. Spodziewaliśmy się, że wysokość kontraktu będzie odpowiednio 

wyższa niż dotychczas (na wzrost kontraktu będą miały wpływ dwie rzeczy: opłata 

marszałkowska i stawka opłaty, która obowiązuje na instalacjach do przetwarzania odpadów 

komunalnych za każdą dostarczoną tonę odpadów). Firmy już podniosły ceny w instalacjach, 

pojawiły się głosy, że będą kolejne podwyżki (firmy się kontaktują , podzieliły ten rynek między 

sobą i dyktują warunki). Założyliśmy, że w okresie trzech lat wzrost kontraktu z firmą będzie na 

poziomie ok. 10 %, jednakże okazało się, że nie doszacowaliśmy wzrostu, ponieważ w budżecie 

zabezpieczyliśmy 770 tys. zł,  a najkorzystniejsza oferta wynosiła 1.082.000 zł, co stanowi ok. 30 

% wzrostu w stosunku do dotychczasowej kwoty. Na dzień dzisiejszy kontaktujemy się                   

z firmami, próbujemy zrozumieć politykę firm, skąd taki istotny wzrost cen. Natomiast, nawet 

jeśli będziemy negocjować z firmami elementami związanymi z redukcją ich kosztów, to jest to 

za mało. Mamy świadomość, że wzrost jest istotny i będzie wyższy. Dlatego na komisjach należy 

się zastanowić, czy zostawić obecny system poboru opłat oparty na wielkości gospodarstwa 

domowego, czy może wprowadzić inne kryterium. To spowoduje zmianę również innych uchwał, 

które obowiązują. Mamy pewne propozycje, niemniej jednak chodzi o to, żeby radni podzielili 

się z Wójtem jak myślą mieszkańcy, czy obecnie funkcjonujący system jest dobry, czy może 

inaczej rozwiązać te kwestie. Sekretarz zwrócił się do radnych i sołtysów z prośbą o rozeznanie 

wśród mieszkańców.   

Radny Jarosław Budek zapytał, od kiedy wiadomo, że w Pukininie jest taki wzrost.  

Sekretarz Gminy poinformował, że firmy, które były zainteresowane złożeniem oferty 

sugerowały wprowadzenie w specyfikacji takiego zapisu, który pozwalałby firmie w trakcie 

kontraktu zwiększyć cenę w dwóch sytuacjach: wzrostu opłaty marszałkowskiej i wzrostu opłaty 

na instalacjach. Jednakże po konsultacji prawnej nie umieściliśmy takiego zapisu. Co do wzrostu, 

trafiliśmy w taki okres, w którym firmy nie są przekonane o stabilizacji tego rynku ze względu na 



11 
 

zmianę władz miasta Rawa Mazowiecka, firmy nie mają pewności co do stabilizacji cen na 

instalacji w Pukininie.   

 

Punkt 13. 

Przewodnicząca Rady Gminy zakończyła obrady II Sesji Rady Gminy. 

  

 

Protokół zakończono i podpisano.          

   

         Przewodnicząca Rady Gminy 

         /-/ mgr Małgorzata Rosa 

 

Protokołowała : 

mgr Olga Kmita 


