
RO.0002.27.2014 
Protokół nr XXVII/14 

z sesji Rady Gminy Stare Pole 
z dnia 6 lutego 2014 r.  

 
Proponowany porządek posiedzenia: 
 
1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Wybór Sekretarza Obrad. 
4. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej: 

− Przewodniczącego Rady Gminy, 
− Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, 
− Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, 
− Przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, 
− Radnych, 
− Wójta Gminy. 

5. Wystąpienia sołtysów. 
6. Wolne wnioski i zapytania. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania gmin przy wspólnej realizacji projektu 

„Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka”. (druk Nr 1) 

8. Podjęcie uchwały w  sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 
zakresie dożywiania  „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.   (druk 
Nr 2) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
na lata 2014-2020. (druk Nr 3) 

10.  Podjęcie uchwały w   sprawie  Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2014-2020. (druk Nr 4) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania – „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020.  (druk Nr 5) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 
osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. (druk Nr 6) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (druk Nr 7) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii. (druk Nr 8) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy. (druk Nr 9) 
17. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 
18. Komunikaty. 
19. Zatwierdzenie protokołu nr XXVI/13 z sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia  2013 r. 
20. Zamknięcie sesji Rady Gminy.  
 
Ad.1. O godzinie 1500 Pan Jan Pawlina Przewodniczący Rady Gminy otworzył XXVII sesję 
Rady Gminy Stare Pole, odbywającą się w sali narad Urzędu Gminy. Przywitał wszystkie 
zebrane osoby. 
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Następnie zaproponował wprowadzenie do porządku obrad pkt. 16 Podjęcie uchwały w 
sprawie zmiany budżetu na 2014 r. i pkt. 16A Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022. 
Za zmianą porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni, wobec czego porządek 
przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Wybór Sekretarza Obrad. 
4. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej: 

- Przewodniczącego Rady Gminy, 
- Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, 
- Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, 
- Przewodniczącej Komisji Edukacji i Spraw Społecznych, 
- Radnych, 
 - Wójta Gminy. 

5. Wystąpienia sołtysów. 
6. Wolne wnioski i zapytania. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania gmin przy wspólnej realizacji projektu 

„Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka”. (druk Nr 1) 

8. Podjęcie uchwały w  sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w 
zakresie dożywiania  „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.   (druk 
Nr 2) 

9. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
na lata 2014-2020. (druk Nr 3) 

10.  Podjęcie uchwały w   sprawie  Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2014-2020. (druk Nr 4) 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania – „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020.  (druk Nr 5) 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w 
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 
osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. (druk Nr 6) 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (druk Nr 7) 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii. (druk Nr 8) 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy. (druk Nr 9) 
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r. 
16A. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-
2022. 
17. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania. 
18. Komunikaty. 
19. Zatwierdzenie protokołu nr XXVI/13 z sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia  2013 r. 
20. Zamknięcie sesji Rady Gminy.  
 

Ad.2. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż sesja jest 
prawomocna do podejmowania uchwał. 
Ustawowy skład rady    - 15 
Obecnych  - 14 
Nieobecnych - 1 
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Nieobecny radny to Pan Jarosław Szturmowski.  
 

Ad.3. Na sekretarza obrad wybrano jednogłośnie Pana Krzysztofa Piekarta.  
Za jego  kandydaturą głosowali wszyscy obecni radni.  
 

Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uczestniczył w spotkaniu w Złotowie 
w sprawie domu podcieniowego, w spotkaniu w sprawie firmy „KREX”, uczestniczył w 
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu 
Wojewódzkiego w sprawie Krexu. 
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan Paweł Kurkowski 
poinformował, że uczestniczył w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i wspólnym 
posiedzeniu Komisji Rady Gminy Stare Pole, 
Przewodnicząca Komisji Edukacji i Spraw Społecznych M.Roman poinformowała, że 
uczestniczyła w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i wspólnym posiedzeniu Komisji 
Rady Gminy Stare Pole, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej J.Staniszewska z uwagi na stan 
zdrowia nie zabrała głosu. Sprawozdanie z pracy międzysesyjnej Wójta Gminy stanowi 
załącznik Nr 12 do protokółu. 
 

Ad.5. W wolnych wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.  
 

Ad.6. W tym punkcie głos zabrał radny M.Tamaka zwrócił się do Przewodniczącego Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa o ujęcie w planie pracy Komisji na rok 2014 punktu 
dotyczącego rozwoju gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnego M.Tamaki , żeby ewentualne zmiany w 
planie pracy Komisji wprowadzić  po konkretnym ustaleniu tematu, który miałby być 
omawiany. 
Radny A.Tomczyk  zadał pytanie jaki jest efekt spotkania w sprawie działalności firmy 
„Krex”. 
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy. Poinformował, że w miejsce firmy „KREX” jest firma o 
nazwie „ENERGO”. W związku z dużym zanieczyszczeniem pyłem węglowym, które 
nasiliło się po zmianie temperatury i kierunku wiatru, w piątek 31.01.br.  wysłano faxem 
pismo do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  z prośbą o przyjazd 
przedstawicieli i skontrolowania działającej Spółki. Niestety w piątek przedstawiciele nie 
mogli przyjechać, dopiero w poniedziałek rano przyjechał  Z-ca Dyrektora wraz z  
inspektorem. Sprawdzili, jak to wygląda. Po tym spotkaniu z przedstawicielami, którzy 
stwierdzili że jest rzeczywiście duże zapylenie, odbyło się spotkanie się z mieszkańcami, 
Członkami Komitetu Protestacyjnego, którzy przedstawili swoje spostrzeżenia. Wójt 
powiedział, iż  poinformował mieszkańców, że nie ma wpływu na działalność firmy. 
Miejscem działania Spółki „Energo” jest  teren zamknięty. Terenem zamkniętym zarządza 
Wojewoda, a na terenie zamkniętym wszelkie pozwolenia wydają służby wojewody. My jako 
Gmina nie mamy żadnej możliwości ukarania, czy zabronienia funkcjonowania tej firmie. 
Wójt powiedział, że po   spotkaniu z mieszkańcami,   zadzwonił Z-ca Dyrektora 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, prosząc Wójta  o przyjazd do Gdańska na 
spotkanie  z przedstawicielem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Wola 
naczelnego Dyrektora Pomorskiego Ochrony Środowiska jest taka, aby tę sprawę rozwiązać 
jak najszybciej. Będą rozwieszone pojemniki do pomiaru pyłu i hałasu., natomiast w dniu 
10.02.br. ma odbyć się kolejne spotkanie z Prezesem Spółki „Energo”, Dyrektorem 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  i przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska.  Wójt powiedział, że dzwonią osoby nie tylko z pretensjami na 
uciążliwości działania firmy ENERGO, ale również z pretensjami, że chce ograniczyć Firmie 
„ENERGO” działalność.  
Radny M.Tamaka zwrócił się do Pana Wójta z propozycją, aby na tym spotkaniu z Prezesem 
Spółki „Energo” byli obecni przedstawiciele Rady Gminy i Komitetu Protestacyjnego. Aby to 
spotkanie było jawne. Należałoby zaprosić przedstawicieli Firmy i przedstawić 
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uwarunkowania, mające na celu ograniczenie zapylenia, bowiem stopień zanieczyszczenia 
osiągnął rozmiar katastrofy. 
Radny M.Tamaka zwrócił uwagę, iż kilka miesięcy wcześniej,  proponował Komisji Rady  
takie spotkanie,  lecz Komisja wyraziła opinię,  że nie ma potrzeby spotkania, że nie ma z kim 
rozmawiać, ale  teraz widocznie zanieczyszczenie jest na tyle uciążliwe, że nie jest to 
akceptowalne, że nie może być takiego zanieczyszczenia i należy  podjąć konkretne działania 
żeby  to wyeliminować . 
Wójt Gminy odpowiedział radnemu M.Tamace, że cieszy się że radny zmienił zdanie, 
bowiem  atakował Wójta, że powinien dogadać się z Krexem i korzystać z ich pieniędzy. 
Takie spotkanie z przedstawicielami firmy ENERGO i instytucji RDOŚ odbędzie się. Po tym 
spotkaniu Wójt zaproponuje Prezesowi firmy „ENERGO”   spotkanie z mieszkańcami i jeżeli 
Prezes wyrazi zgodę to oczywiście do takiego spotkania dojdzie. 
Jedna zasadnicza sprawa, którą Wójt podkreślił  to fakt, iż firma „ENERGO”  funkcjonuje 
niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.  
Następnie Głos zabrał przedstawiciel Komitetu Protestacyjnego mieszkańców, K.Rybak,  
który powiedział, że popierają działania Wójta i zadeklarował współpracę z administracją 
samorządową w celu załatwienia sprawy. 
Przewodniczący Rady Gminy podziękował Panu K.Rybakowi za zaoferowaną pomoc. 
Radna M.Roman powiedziała, że dobrze byłoby, żeby wszyscy radni mówili jednym głosem, 
bowiem wszyscy mieszkańcy wdychają ten pył. 
 
 

Ad.7. Głos zabrała L.Szymańska. Powiedziała, że projekt uchwały omówiony został na 
posiedzeniu wspólnym Komisji.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały odczytał J.Pawlina.  
Uchwała Nr XXVII/229/2013 w sprawie współdziałania gmin przy wspólnej realizacji 
projektu „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-
gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka” została podjęta 
jednogłośnie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 1 do protokółu.  
 

Ad.8. Głos zabrała B.Żołędziewska kierownik GOPS. Powiedziała, że projekt uchwały 
omówiony został na posiedzeniu wspólnym Komisji.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały odczytał J.Pawlina . 
Uchwała Nr XXVII/230/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania  „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-
2020 została podjęta jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 2 do protokółu.  
 

Ad.9. Głos zabrała B.Żołędziewska kierownik GOPS. Powiedziała, że projekt uchwały 
omówiony został na posiedzeniu wspólnym Komisji.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały odczytał J.Pawlina.  
Uchwała Nr XXVII/231/2014 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 została podjęta jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 3 do protokółu.  
 

Ad.10. Głos zabrała B.Żołędziewska kierownik GOPS. Powiedziała, że projekt uchwały 
omówiony został na posiedzeniu wspólnym Komisji.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
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Projekt uchwały odczytał J.Pawlina. 
Uchwała Nr XXVII/232/2014 w sprawie Gminnego Programu Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2014-2020 została podjęta jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.  
 

Ad.11. Głos zabrała B.Żołędziewska kierownik GOPS. Powiedziała, że projekt uchwały 
omówiony został na posiedzeniu wspólnym Komisji.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały odczytał J.Pawlina  
Uchwała Nr XXVII/233/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniaj ącego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 
programem wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania – „Pomoc państwa w 
zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 została podjęta jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokółu.  
 
Ad.12. Głos zabrała B.Żołędziewska kierownik GOPS. Powiedziała, że projekt uchwały 
omówiony został na posiedzeniu wspólnym Komisji.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały odczytał J.Pawlina. 
Uchwała Nr XXVII/234/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 
została podjęta jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokółu.  
W tym czasie Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minut przerwy. 
Po przerwie kontynuowano porządek posiedzenia: 
 
Ad.13. Głos zabrała sekretarz Gminy Pani E.Zawadka. Powiedziała, że zgodnie z ustawą z 
dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
należy do zadań własnych gminy. Realizacja zadań w tym zakresie odbywa się na podstawie 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego 
corocznie przez Radę Gminy. Projekt uchwały omówiony był na posiedzeniu wspólnym 
Komisji Rady Gminy.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały odczytał J.Pawlina.  
Uchwała Nr XXVII/235/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została podjęta jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokółu.  
 
Ad.14. Głos zabrała sekretarz Gminy Pani E.Zawadka. Powiedziała, że zgodnie z ustawą z 
dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii do zadań własnych Gminy należy 
przeciwdziałanie narkomanii. Realizacja zadań w tym zakresie odbywa się na podstawie 
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, uchwalanego przez Radę Gminy. Projekt 
uchwały omówiony był na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały odczytał J.Pawlina. 
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Uchwała Nr XXVII/236/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została podjęta jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokółu.  
 
Ad.15. Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Pan Paweł 
Kurkowski. Odczytał plan pracy Komisji na rok 2014.  
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
W tym czasie, posiedzenie opuścił radny I.Dziura, stan radnych wynosi 13. 
Następnie Przewodnicząca Komisji Edukacji i Spraw Społecznych Pani M.Roman odczytała 
Plan Pracy Komisji na rok 2014. 
Do przedstawionego projektu wniesiono następujące uwagi: 
M.Tamaka zaproponował, aby punkt odnośnie spotkania na temat  bezrobocia włączyć na 
posiedzenie wspólne Komisji. 
Do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono więcej uwag i zapytań. 
Projekt uchwały odczytał J.Pawlina.  
Uchwała Nr XXVII/237/2014 w sprawie zatwierdzenia planów pracy została podjęta 
jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokółu.  
 

Ad.16.,Ad.16.A.  Projekty uchwał omówiła Skarbnik Gminy.  
W związku  z przystąpieniem Gminy Stare Pole do projektu pn. „Zintegrowana współpraca 
JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Malborka” zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na 
realizacje tego projektu . 
Wartość projektu dla gminy Stare Pole wynosi 249.459,72 zł, w tym: 
90 % kosztów stanowią środki Programu Operacyjnego „Pomoc techniczna” 
10 % kosztów to środki własne. 
Realizacja projektu, zgodnie ze złożonym wnioskiem  od 01.01.2014 do 30.06.2015 r. 
Podział środków gminy Stare Pole na poszczególne lata przedstawia się następująco: 
2014 -     18.621 zł, 
2015 – 230.839 zł,  
W budżecie gminy Stare Pole na 2014 rok zabezpiecza się środki w wysokości 18.621 zł, i 
dlatego też o taką kwotę  zwiększa się wydatki budżetu. Kwota ta zostanie pokryta 
przychodami budżetu tj. pozycja  wolne środki z lat ubiegłych - rozliczenie budżetu 2013 
roku. 
W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022 dokonuje się zapisu nowego 
przedsięwzięcia na lata 2014-2015 z uwzględnieniem kwot, o których mowa wyżej. 
Do przedstawionych  projektów  uchwał nie wniesiono żadnych uwag ani zapytań. 
Projekt uchwały  w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. odczytał J.Pawlina.  
Uchwała Nr XXVII/238/2014 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r. została 
podjęta jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 10 do protokółu.  
Projekt uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022 
odczytał J.Pawlina  
Uchwała Nr XXVII/239/2014 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 
2014-2022 została podjęta jednogłośnie. 
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. 
Uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokółu.  
 

Ad.17. Odpowiedzi na wolne wnioski udzielono w trakcie obrad. 
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Ad.18. W tym punkcie głos zabrał Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Pan 
T.Burdyński. Zaprosił wszystkich obecnych, na uroczyste  obchody 684 urodzin Starego Pola, 
które odbędą się w dniu 15.02.2014  w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu.  
 

Ad.19. Protokół nr XXVI/13 z Sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 r. został 
zatwierdzony. Za przyjęciem głosowało 13 radnych.  
 

Ad.20. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady  zamknął XXVII sesję 
Rady Gminy  o godz. 17,15. 
 
 
Protokółowała:       Przewodniczący Rady 
B.Stosik 
                Jan Pawlina 
 
 
Sekretarz obrad: 
 

Krzysztof Piekart 


