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Protokół Nr VII/60/2018 

z LX Sesji Rady Gminy Rakszawa 

z dnia 29 października 2018 r.  
 

Obecni według załączonej listy obecności. 

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Paweł Przybyło stwierdził, że w sesji bierze 

udział 13 radnych, co stanowi quorum i Rada może podejmować wiążące uchwały. Pan 

Przewodniczący powitał radnych oraz zaproszonych gości, odczytał zaproponowany porządek 

obrad, po czym zapytał czy ktoś chciałby zaproponować zmiany w związku z tym, że nikt nie 

zaproponował zmian poddał pod głosowanie zaproponowany porządek obrad. 

Radni przyjęli porządek obrad jednogłośnie (13 głosów „za”) 

 

Zatwierdzony porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działań podejmowanych w okresie między 

sesjami. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Rakszawa z działalności w okresie od ostatniej sesji.  

6. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady Gminy. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Rakszawa. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2018. 

10. Wnioski i zapytania radnych. 

11. Sprawy różne. 

12. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu trzeciego porządku obrad  

tj. przyjęcia protokołu z LIX sesji Rady Gminy.  Pan Przewodniczący zapytał, czy radni mają 

uwagi do protokołu z LIX sesji Rady Gminy, w związku z tym, że radni nie zgłosili poprawek 

poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Gminy. 

Radni przyjęli protokół z LIX sesji (11 głosów „za” 2 głosy „wstrzymujące”) 

Przewodniczący Rady Gminy uznał punkt trzeci porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 4 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu czwartego porządku obrad 

tj. informacji Przewodniczącego Rady Gminy z działań podejmowanych w okresie między 

sesjami. Pan Przewodniczący poinformował zebranych, iż reprezentował Radę Gminy                               

w uroczystościach 125 – lecia ZSTG, wcześniej była to Szkoła Włókiennicza. Pan 

Przewodniczący uznał punkt czwarty porządku obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 5 i 6 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktów piątego i szóstego porządku obrad 

tj. sprawozdania Wójta Gminy Rakszawa z działalności w okresie od ostatniej sesji oraz 
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sprawozdania Wójta z realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji rady Gminy. Pan 

Przewodniczący o przedstawienie informacji poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt powiedziała, iż okres od ostatniej sesji, to czas m. in. kontroli RIO, gdzie potrzebne są 

różne rozmowy, ponadto odbyło się kilka uroczystości w których Pani Wójt uczestniczyła, były 

to m. in.  wręczenia medali 50 – lecia pożycia małżeńskiego trzech par, odsłonięcie tablicy 

niepodległości przy KPPSP w Łańcucie, obchody dnia nauczyciela w szkołach, konferencja                      

z udziałem WFOŚiGW z przekazaniem tablic informacyjnych dotyczących 100 drzew                                   

na 100 – lecie odzyskania niepodległości w 100 gminach, obchody 125 – lecia szkolnictwa 

zawodowego w ZSTG. Pani Wójt powiedziała, iż w sobotę odwiedziła Rakszawę w związku                       

z pożarem. Pani Wójt oddała głos Pani Sekretarz. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż na ostatniej sesji była podjęta jedna uchwała Nr LIX/273/2018 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

Gminy Rakszawa na rok 2018 – uchwała ta jest w trakcie realizacji. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował Pani Sekretarz, po czym uznał punkty piąty i szósty 

porządku obrad za wyczerpane. 

 

Ad. 7 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu siódmego porządku obrad                                 

tj. podjęcia uchwały w sprawie Statutu Gminy Rakszawa. Pan Przewodniczący o przybliżenie 

projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Pani Sekretarz. 

Pani Sekretarz powiedziała, iż na komisjach informowała radnych, o tym, że zmiana Statutu 

podyktowana jest zmianą ustawy, nowy Statut będzie podstawą pracy nowej Rady. W Statucie 

zapisano, że kadencja Rady będzie trwała 5 lat, licząc od dnia wyboru, dodatkowo powoływana 

jest Komisja Skarg Wniosków i Petycji, obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane                           

za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, głosowanie na sesjach odbywa się za pomocą 

urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosujących, które 

niezwłocznie zamieszcza się na BIP, do 31 maja Wójt co roku przedstawia Radzie Gminy raport 

o stanie Gminy, co kończy się udzieleniem, bądź nieudzieleniem wotum zaufania dla Wójta. 

O godz. 910 na posiedzenie przybył Pan P. Frączek, od tej chwili w obradach uczestniczy                            

14 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczących Komisji o zapoznanie Rady z opiniami 

komisji w temacie tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż Komisje Gospodarcza i Społeczna                          

na wspólnym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowały projekt tej uchwały, proponują, aby w § 54 

wpisać termin 7 dni. 

Pani M. Janas – Piwińska uzupełniła wypowiedź Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, 

powiedziała iż po uzupełnieniu wspomniany zapis brzmiałby „Komisja skarg, wniosków i petycji 

wykonuje swoje zadania na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w ciągu 7 dni     

od dnia wpływu skargi, wniosku lub petycji”. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż projektem Statutu zajmowała się również 

Komisja Rewizyjna, która nie wniosła żadnych uwag, a podobnie jak połączone Komisje 

wypracowała wniosek, aby czas, w którym Komisja Skarg Wniosków i Petycji podejmie prace 

nad złożonym wnioskiem był 7 dniowy. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni chcą zabrać głos, w związku z tym, że radni                       

nie zabrali głosu zamknął dyskusję, powiedział iż Jego propozycja jest taka, aby podjąć uchwałę 

wraz ze zmianą zaproponowaną przez komisje. Pan Przewodniczący poprosił Panią M. Janas                    

– Piwińska o przytoczenie wniosku. 

Pani M. Janas – Piwińska powiedziała, iż połączone Komisje Gospodarcza i Społeczna wnioskują, 

aby § 54 ust. 1 nadać brzmienie „Komisja skarg, wniosków i petycji wykonuje swoje zadania            
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na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w ciągu 7 dni od dnia wpływu skargi, 

wniosku lub petycji”. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie Statutu Gminy 

Rakszawa z wcześniej przyjętą zmianą. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LX/274/2018 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 29 października 2018 roku, po czym uznał punkt siódmy porządku obrad 

za wyczerpany. 

 

Ad. 8  
 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu ósmego porządku obrad tj. podjęcia 

uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Pan Przewodniczący 

w związku z nieobecnością Pani Wójt poprosił przewodniczących komisji, na których uchwała 

była omawiana o przedstawienie wypracowanych opinii.  

Przewodniczący Komisji Gospodarczej powiedział, iż projekt uchwały w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości został przeanalizowany przez Komisje Gospodarczą 

i Społeczną, komisje nie wnoszą uwag i pozytywnie opiniują projekt tej uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany również            

na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, stawki podatku proponowane w tej uchwale przedstawiają się 

następująco: 

§ 1 pkt. 1 od gruntów: 

a) dotychczas było – 0,80 zł, górna stawka na 2018 rok – 0,91 zł, górna stawka na 2019 rok 

– 0,93 zł, stawka ta pozostaje bez zmiany, 

b) dotychczas było – 4,63 zł, górna stawka na 2018 rok – 4,63 zł, górna stawka na 2019 rok 

– 4,71 zł propozycja wysokości stawki – 4,71 zł, 

Pan Przewodniczący powiedział, iż w projekcie uchwały błędnie została wpisana dotychczasowa 

stawka 4,63 zł, Komisji została przekazana autopoprawka, że ta stawka ma wynosić 4,71 zł, jest 

to górna granica na 2019 rok, z tego tytułu nie ma żadnych wpływów do budżetu, 

c) dotychczas było – 0,37 zł, górna stawka na 2018 rok – 0,48 zł, górna stawka na 2019 rok 

– 0,49 zł stawka pozostaje bez zmiany, 

d) dotychczas było – 3,04 zł, górna stawka na 2018 rok – 3,04  zł, górna stawka na 2019 rok 

– 3,09 zł propozycja wysokości stawki – 3,09  zł, 

§ 1 pkt. 2 od budynków lub ich części: 

a) dotychczas było – 0,65 zł, górna stawka na 2018 rok – 0,77 zł, górna stawka na 2019 rok 

– 0,79 zł stawka pozostaje bez zmiany, 

b) dotychczas było – 21,00 zł, górna stawka na 2018 rok – 23,10 zł, górna stawka na 2019 

rok – 23,47 zł stawka pozostaje bez zmiany, 

c) dotychczas było – 10,80 zł, górna stawka na 2018 rok – 10,80 zł, górna stawka na 2019 

rok – 10,98 zł propozycja wysokości stawki – 10,98 zł, 

d) dotychczas było – 4,61 zł, górna stawka na 2018 rok – 4,70 zł, górna stawka na 2019 rok 

– 4,78 zł stawka pozostaje bez zmiany, 

e) dotychczas było – 5,00 zł, górna stawka na 2018 rok – 7,77 zł, górna stawka na 2019 rok 

– 7,90 zł stawka pozostaje bez zmiany. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że jeżeli chodzi o podatek od budowli, to wynosi 

on 2% wartości i pozostaje bez zmian. Pan Przewodniczący powiedział, iż Komisja Rewizyjna nie 

wnosi uwag do zaproponowanych stawek i rekomenduje Radzie Gminy podjęcie uchwały                          

w zaproponowanym brzmieniu z uwzględnieniem poprawki kwoty z 4,63 zł na 4,71 zł. 

Przewodniczący rady Gminy zapytał, czy to jest, jako poprawka, czy to był błąd. 
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż to był błąd, pracownicy przez nieuwagę 

wpisali dotychczasową kwotę. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Wójt o wyjaśnienie tej sprawy. 

Pani Wójt powiedziała, iż była obecna na posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Społecznej, gdzie 

zaproponowała zmianę stawki, gdyż pewnie przez przeoczenie do projektu uchwały została 

wpisana stawka 4,63 zł, która obowiązuje aktualnie, dodała iż jest to podatek, który nie wpływa 

do Gminy i powinien być tak, jak co roku w stawce maksymalnej, w związku z czym 

zaproponowała radnym na posiedzeniu zmianę tej stawki z kwoty z 4,63 zł na 4,71 zł. podobnie 

jest w literce „d” i w punkcie „2c”, te trzy stawki nie maja przełożenia na wysokość podatków                

dla mieszkańców Gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni chcą zabrać głos, w związku z tym, że radni                       

nie zabrali głosu zamknął dyskusję, po czym zaproponował wniosek, aby w uchwale w § 1 ust. 1 

lit. b zmienić kwotę z 4,63 zł na 4,71 zł. 

Radni przyjęli wniosek jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LX/275/2018 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 29 października 2018 roku, po czym uznał punkt ósmy porządku obrad                      

za wyczerpany.  

 

Ad. 9 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu dziewiątego porządku obrad                           

tj. podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2018. 

Pan Przewodniczący o przybliżenie projektu tej uchwały poprosił Panią Wójt. 

Pani Wójt oddała głos Pani Skarbnik. 

Pani Skarbnik omówiła zmiany zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały (załącznik nr 1                 

do protokołu).  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż projekt tej uchwały był omawiany na ostatnim 

posiedzeniu, Komisja nie wniosła uwag i rekomenduje Radzie Gminy podjęcie uchwały                              

w zaproponowanym brzmieniu. Pan Przewodniczący powiedział, iż Komisja miała szereg pytań 

dotyczących „ławeczki niepodległościowej”, niestety zdaniem Pana Przewodniczącego „doszło 

do żenującej sytuacji, gdzie to pracownik Urzędu Gminy poproszony o udzielenie odpowiedzi                 

na te pytania odmówił przyjścia na posiedzenie Komisji”. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

zapytał, czy przepisy ustawy o Samorządzie gminnym Gminę Rakszawa obowiązują, czy też nie, 

gdyż przepisy jednoznacznie stwierdzają, jak powinien się taki pracownik zachować. Pan 

Przewodniczący powiedział, iż konkretnie chodzi Mu o Panią Nycz, która odmówiła przyjścia                

na komisję i odpowiedzenia na pytania, czy ławeczka jest odporna na warunki atmosferyczne,                 

czy jest odporna na akty wandalizmu, jak będzie się odbywało podłączenie zasilania 

elektrycznego, czy to będzie fotowoltaika, jakie będą koszty utrzymania i kto je będzie ponosił, 

gdyż z dokumentacji przedstawionej przez Panią Skarbnik to nie wynikało. Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej na poparcie swoich słów odczytał art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie 

gminnym, ponadto przypomniał iż w polskim prawie istnieje przepis, który mówi „że kto wbrew 

ciążącemu na nim obowiązkowi nie udostępnia informacji publicznej podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności”, dodał iż odebrał to jako „gest Kozakiewicza”. Pan Przewodniczący 

powiedział „myślę, że Pani Wójt poinformuje mnie o podjętych krokach w stosunku do Jej 

podwładnej”. 

Pani Wójt powiedziała, iż gdyby do Niej dotarła informacja, że jest i kiedy jest komisja,                              

że potrzebuje informacji, „tu zapewne było w ostatniej chwili i trudno się dziwić, że taka sytuacja 
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nastąpiła”. Pani Wójt powiedziała, że jeżeli radni chcą się czegoś dowiedzieć, to dysponuje 

pewnymi informacjami, niemniej jednak nie wiadomo wszystkiego na 100%, gdyż to będzie 

wiadomo dopiero po zawarciu umowy. Jeżeli chodzi o ławkę, to jej korpus ma być wykonany                    

z białego betonu, ma być impregnowany, ławka ma być zabezpieczona przed działaniem 

warunków atmosferycznych, ławka ma posiadać atest higieniczny, istotną cecha jest logo 

Niepodległa, duże znaczenie miało to, żeby te ławkę połączyć z jakimś historycznym symbolem, 

u nas jest to połączone z pomnikiem W. Witosa, którego będzie można wysłuchać korzystając                   

z ławki, która będzie wyposażona w Wi-fi, które z kolei będzie umieszczone w ZSTG, prąd będzie 

ze słupa elektrycznego. 

Pani I. Cieślicka zapytała, kto to będzie wykonywał. 

Pani Wójt powiedziała, że przetarg będzie ogłaszany dopiero po podpisaniu umowy.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że sprawa dotyczy nieprzyjemnego zachowania 

jednego z pracowników Urzędu Gminy, dodał iż myśli, że „pobudki, jakie kierowały tą osobą  

były zgoła inne, ale już każdy odpowie sobie na to pytanie sam”. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż pytania nie dotyczyły siedziska, nikt nie ma 

wątpliwości, że ono wytrzyma, tu chodziło bardziej o zamontowane tam urządzenie elektryczne, 

gdyż z rysunku nie wynika, że jest to odporne, jak choćby głośnik wystający ponad blat ławeczki. 

Jeżeli chodzi o prąd ze słupa, na jego podłączenie musi być odpowiednia dokumentacja, a później 

urządzenie opomiarowujące.  

Pani Wójt odczytała z dokumentacji, że konstrukcja i waga ławki jest odporna na warunki 

atmosferyczne i akty wandalizmu. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni chcą zabrać głos, w związku z tym, że radni                       

nie zabrali głosu zamknął dyskusję, po czym poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rakszawa na rok 2018. 

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie (14 głosów „za”) 

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, iż podjęta uchwała będzie miała Nr LX/276/2018 Rady 

Gminy Rakszawa z dnia 29 października 2018 roku, po czym uznał punkt dziewiąty porządku 

obrad za wyczerpany. 

 

Ad. 10 i 11 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktów dziesiątego i jedenastego porządku 

obrad tj. wnioski i zapytania radnych oraz sprawy różne. Pan Przewodniczący zachęcił sołtysów 

do zabierania głosu w tym punkcie.  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, iż pracując nad projektem uchwały w sprawie 

ustalenia stawek podatku od nieruchomości Komisja uzyskała informację, że podatek rolny i leśny 

nie są planowane do zmiany, mają być zgodne z komunikatem Prezesa GUS, jeżeli chodzi                             

o podatek od środków transportowych, nie udało się uzyskać informacji, gdyż Skarbnikowi Gminy 

nie podlegają podatki i nie ma takich informacji.  

Pani Wójt powiedziała, że jeżeli chodzi o stawki podatku od środków transportowych, to pozostają 

one bez zmian, gdyż mieszczą się w określonych parametrach, natomiast jeżeli chodzi o stawki 

podatku rolnego i leśnego, to komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jest taki,                     

że ceny wynoszą w tym roku za 1 m3 drewna 191,06 zł, w ubiegłym roku było to 197,06 zł,                         

w związku z czym podatek leśny od 1 ha lasu będzie wynosił 42,23 zł, natomiast cena 1 q żyta 

wynosi 54,36 zł, w ubiegłym roku było to 52,49 zł, w związku z czym podatek rolny dla rolników 

za 1 ha oblicza się poprzez pomnożenie ceny skupu żyta przez 2,5 q, natomiast dla osób nie 

będących rolnikami poprzez pomnożenie ceny skupu żyta przez 5 q. Pani Wójt powiedziała,                       

iż proponuje, aby nie podejmować uchwały o obniżeniu tych cen, tylko utrzymać je w wysokości 

ogłoszonej przez Prezesa GUS. 

Pan J. Panek powiedział, iż w okolicy „Figury Matki Bożej” usytuowane są kontenery na odzież, 

około 1,5 tygodnia temu wokół tych kontenerów zrobiło się pobojowisko śmieciowe,                                   

na kontenerach nie było podanego żadnego kontaktu, niemniej jednak próbował się skontaktować 
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z kimś w tej sprawie, Pana od ochrony środowiska nie było, w związku z czym kontaktował się                

z pracownikiem od gospodarki śmieciowej w Gminie, gdzie otrzymał informację, że umowę                    

na te kontenery ma parafia, w związku z czym udał się do parafii, gdzie z kolei uzyskał informację, 

że parafia nie ma żadnej umowy na te kontenery, gdyż ten teren nie jest parafialny. Pan sołtys 

powiedział, iż w trakcie Jego działań przyjechała jakaś firma, która opróżniła kontenery, niestety 

po tygodniu sytuacja wygląda tak samo, koło kontenerów znów jest pobojowisko, „szmaty” znów 

są porozrzucane i nikt się tym nie interesuje. Pan J. Panek powiedział „ochrona środowiska nie 

wiem po co jest, gospodarka śmieciowa i pracownik nie wiem po co jest”. Pan J. Panek powiedział, 

iż zostały wyczyszczone brzegi zbiorników wodnych „wyżej Urzędu Gminy, w tej chwili 

wyraźnie widać żleby po wypuszczaniu ścieków, zapytał czy w tym kierunku cos się zrobiło,                    

ta sprawa była poruszana już wiele lat temu, teraz widać ile ścieków jest wypuszczanych do tego 

zbiornika i płyną rzeka zatruwając środowisko. Nikt się tym nie interesuje, tak, jak nikt się nie 

interesuje cmentarzyskiem  dla zwierząt. 

Pani Wójt powiedziała, iż nie będzie odpowiadać nie mając pewności, gdyż wydaje Jej się,                         

że kontenery są koło Kościoła i Gmina nie ma na nie żadnych umów, bo nie stoją na terenie 

gminnym. Na te kontenery, które stoją na działkach gminnych Gmina ma umowy. 

Pan J. Kuca powiedział, iż na dzisiejszą sesję miał mieć odpowiedź na temat uchwały w sprawie 

tablic ogłoszeń. 

Przewodniczący Rady Gminy zwracając się do Pana J. Panek powiedział, iż również On miał mieć 

pisemną odpowiedź na zadawane pytania, zapytał czy taka odpowiedź uzyskał.  

Pan J. Panek odpowiedział, iż takiej odpowiedzi nie otrzymał.  

Przewodniczący Rady Gminy powiedział „czyli sprawa jest trudna”. 

Pani Wójt powiedziała „nie jest trudna Pan Kierownik zapraszał na rozmowę”. 

Pan J. Panek powiedział, iż w tym okresie pogoda ma swoje prawa, szczególnie mgła, która zapada 

na przełomie dnia i wieczora, a także na przełomie nocy i dnia następującego, w związku z czym 

ze względów bezpieczeństwa mieszkańców światła powinny się w tym czasie świecić, niestety  

tak nie jest, a temat ten był już podnoszony. Pan sołtys zapytał Panią Wójt, dlaczego tak się dzieje, 

że od paru miesięcy prośby są pomijane, a światło pali się z dużym opóźnieniem i za wcześnie jest 

wyłączane rano.  

Pan F. Pliś zapytał, czy Pai Wójt mogła by coś powiedzieć na temat termomodernizacji, na którą 

jest teraz „bum”. 

Pani Wójt powiedziała, iż trzeba by było wejść na stronę WFOŚiGW, tam są dokładne informacje, 

gdyby wiedziała, że to interesuje radnych i jest taka potrzeba, to wcześniej by je wydrukowała.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy zebrani chcą jeszcze zabrać głos, w związku z tym,              

że radni nie zabrali głosu powiedział, iż jest to prawdopodobnie ostatnia sesja tej kadencji,                        

po czym złożył życzenia owocnej pracy tym radnym, którzy zostali wybrani na następną kadencję.  

uznał punkty dziesiąty i jedenasty porządku obrad za wyczerpane. 

 

Ad. 12 
 

W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

zamknął LX sesję Rady Gminy. Obrady trwały od godz. 900 do godz. 950.   

 

 

Sporządziła: Teresa Nowicka           Zatwierdził:  

 

Paweł Przybyło 

Przewodniczący Rady Gminy 


