
P R O T O K Ó Ł    Nr  VI/ 2015
 z  Sesji Rady Gminy Szczytniki 

 odbytej w dniu 2 kwietnia 2015 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy

W sesji udział wzięło 15 radnych według załączonej listy obecności, Wójt Pan Marek 
Albrecht, Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak, Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Bloch. 
 Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym
6. Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.
7. Interpelacje. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez  Gminę  Szczytniki  porozumienia  w  celu  współdziałania  jednostek  samorządu 
terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji  Terytorialnych  dla  obszaru  funkcjonalnego  ośrodka  regionalnego  Kalisza 
z Ostrowem Wielkopolskim. 
10.Podęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Iwanowice
11.Podjecie uchwały w spod rawie zatwierdzenia Planu Odnowy  Miejscowości Popów
12.Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sobiesęki Trzecie
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów 
potwierdzających  spełnianie  kryteriów  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Szczytniki.
14.Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Szczytnikach za 2014 rok”.
15.Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem asystenta rodziny za 2014 rok.”
16.Rozdanie radnym druków oświadczeń majątkowych.
17. Odpowiedzi na interpelacje.
18. Zapytania, wolne wnioski.
19. Zakończenie sesji.
Punkt 1 – Otwarcie sesji.

Otwarcia  Sesji  o  godz.9.\00  dokonał  Przewodniczący  Rady  Gminy  Szczytniki  Pan 
Bogdan  Augustyniak  i stwierdził, że na ustawowy ogólny stan 15 radnych na sesję przybyło 
15,  zapewniając  tym  samym  quorum  wymagane  dla  prawomocności  obradowania  oraz 
podejmowanych uchwał. 

Rada Gminy minutą ciszy uczciła pamięć św. Jana Pawła II w 10 rocznicę jego śmierci.
Punkt 2 - Ustalenie porządku obrad.

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad i zaproponował po 
p. 13 dodać p. 14 w brzmieniu „14. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Gminnego 
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Szczytnikach  za  2014  rok”  oraz  p.  15.w  brzmieniu  „15. 
Zapoznanie się ze Sprawozdaniem asystenta rodziny za 2014 rok” pozostałe oznaczyć kolejno, 
zwrócił się o zgłaszanie uwag i wniosków w sprawie porządku obrad.

Wobec braku  uwag w sprawie zmiany porządku obrad Przewodniczący Rady poddał 
pod  głosowanie  wniosek  w  sprawie  poszerzenia  porządku  obrad,  w  wyniku  którego  Rada 
jednogłośnie wniosek przyjęła (głosowało 15 radnych). Przewodniczący Rady   poinformował, 
że sesja będzie przebiegać  wg porządku dziennego w brzmieniu  jak wyżej.
Punkt 3 - Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  o  zgłaszanie  uwag  i  propozycji  odnośnie 
przedłożonego   w materiałach na sesję projektu protokołu  z ostatniej sesji.
− radny Pan Piotr Zimny – poinformował, że w protokole z ostatniej  sesji w p. 12 blednie  
zaprotokołowano wynik głosowania, zaprotokołowano że przeciw głosowało 4, a powinno być 
„przeciw – 3”, 



       Wobec  braku  dalszych  uwag  w  sprawie  protokołu  Przewodniczący  Rady  zarządził 
głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu ze zgłoszoną poprawką
       Rada  Gminy w głosowaniu  jawnym jednogłośnie  (głosowało  15  radnych)  dokonała 
przyjęcia przedłożonego   projektu  protokołu ze zgłoszoną poprawką.
Punkt 4 - Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
        Wójt Pan Marek Albrecht – złożył informacje o  pracy w okresie międzysesyjnym. - 
(informacja  o  pracy  Wójta  w  okresie  międzysesyjnym  stanowi  załącznik  do  protokołu), 
następnie zwrócił się o zgłaszanie uwag, pytań odnośnie swojego wystąpienia. 
              Rada nie zgłosiła uwag i zapytań.
Punkt  5  -  Informacja  Przewodniczących  Komisji  o  pracach  Komisji  w  okresie  
międzysesyjnym.
- radna Pani Danuta Świątek Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej– poinformowała, że dniach 
2-4  marca  odbyły   się  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej,  przedmiotem  obrad  była  sprawa 
podejmowania  czynności  egzekucyjnych  w  sprawie  zaległości  podatkowych,  zaległości 
w opłatach za śmieci oraz zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków do sieci kanalizacyjnej, rozdała 
radnym informacje nt. ogólnego zadłużenia w poszczególnych sołectwach,
- Radny Pan Paweł Domagała Przewodniczący Komisji Rolnictwa … poinformował, że dniu 
13  marca  br.   odbyło  się  posiedzenie  Komisji,  w posiedzeniu  udział  wzięli  przedstawiciele 
Państwowej Inspekcji Weterynaryjne z Kalisza lekarze weterynarii Panowie Tomasz Bartczak 
i Tomasz Żarnecki -  omówiono sprawę prowadzenia kontroli przez Inspekcję weterynaryjną, 
w drugiej części posiedzenia udział wziął Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych w Kaliszu Pan 
Leszek  Starzyński  –  omówiono  sprawę  remontów  i  przebudowy  dróg  powiatowych  oraz 
chodników w 2015 r.., 
− radny  Pan  Wiesław  Wróbel  Przewodniczący  Komisji  Zdrowia  …  poinformował,  że 
w dniu 10 marca br.  odbyło się posiedzenie Komisji, w posiedzeniu udział wzięli Dyrektor  
GOK Pan Mariusz Janiak i Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Małgorzata Majas,  
którzy  omówili  sprawę  działalności  tych  jednostek,  zapoznali  ze  sprawozdaniami 
finansowymi, 
Punkt 6 - Zapoznanie z korespondencją do Rady Gminy.

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Rady wpłynęła 
następująca korespondencja: 
−  pismo nr  IOŚ.6840.1.2015 z dnia  12  marca  br.  -  odpowiedź Wójta  na  pismo lokatorów 
budynku domu nauczyciela w m. Górki w sprawie wykupu lokali mieszkalnych – Rada Gminy 
przyjęła do wiadomostki,
−  pismo  Wojewody  Wielkopolskiego  nr  K-I,4131.1.68.2015.22  z  dnia  17  marca  br.  - 
zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie o stwierdzenie nieważności 
w części uchwały nr V/27/2015 Rady Gminy Szczytniki z dnia 5 marca 2015 r.  w sprawie 
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej – ze względu na naruszenie prawa - Rada Gminy przyjęła do 
wiadomostki,
−  życzenia  świąteczne  od  Pani  Andżeliki  Możdżanowskiej  Sekretarza  Stanu  w  Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów - Rada Gminy przyjęła do wiadomości,
−  pismo mieszkańców Tymieńca z dnia 21 marca 2015 r. w sprawie przekazania przez Gminę 
Sołectwu  Tymieniec  w  użytkowanie  na  cele  społeczności  działki  z  budynkiem  po  szkole 
w Tymieńcu przeznaczonej  do sprzedaży – Przewodniczący Rady Pan Bogdan Augustyniak 
udzielił głosu przybyłym na sesje mieszkańcom sołectwa Tymieniec,
−  mieszkanka  Tymieńca  Pani  Błaszczyk  –  poinformowała,  że  występuje  w  imieniu 
mieszkańców  Tymieńca,  którzy  zwracają  się  do  Rady  o  uchylenie  uchwały  w  sprawie 
przeznaczenia do sprzedaży działki po szkole w m. Tymieniec, stwierdziła, że ta nieruchomość 
została zakupiona przez ich dziadków na cele oświatowe, po zamknięciu szkoły obiekt ulegał 
niszczeniu,  mieszkańcy  wnioskują  o  przekazanie  im  w  użytkowanie  tej  nieruchomości, 
deklarują uporządkowanie jej i przeznaczenie na boisko i plac zabaw dla dzieci, zwróciła się 
o pozytywne rozpatrzenie tej sprawy,
−  radny  Pan  Wiesław  Wróbel  –  poinformował,  że  widział  tę  nieruchomość,  budynek  jest 
zniszczony,  działka  zarośnięta  krzakami  i  chwastami,  widać  wieloletnie  zaniedbania,  po 
skomunalizowaniu  nieruchomość  stała  się  własnością  Gminy  Szczytniki,  wobec  braku 



zainteresowania tą nieruchomością Rada Gminy podjęła uchwałę o przeznaczeniu do sprzedaży, 
Rada może zmienić podjętą uchwałę,
−radna Pani Danuta Świątek – poinformowała, że w Marchwaczu jest podobna nieruchomość, 
mieszkańcy ją użytkowali jako plac zabaw, boisko, dbali o nią, po skomunalizowaniu będzie 
przeznaczona na boisko dla okolicznych mieszkańców,
−Wójt Pan Marek Albrecht – poinformował, że za zły stan nieruchomości w m. Tymieniec nie 
odpowiada  Gmina,  działka  do  czasu  skomunalizowania  nie  była  własnością  Gminy,  po 
skomunalizowaniu Gmina przystąpiła do zagospodarowania tej nieruchomości przeznaczając ją 
do sprzedaży, poinformował, że artykuł w „Ziemi Kaliskiej” jest krzywdzący dla władz Gminy,
−mieszkanka m.  Tymieniec  Pani  Wasilewska –  stwierdziła,  że  Rada Sołecka  Tymieńca  nie 
przyczyniła się do powstania tego artykułu prasowego i nie popiera jego treści,
−  radny Pan Tadeusz  Buchwald  –  stwierdził,  że  od  czasu  zamknięcia  szkoły w Tymieńcu 
działka  była  użytkowana  przez  społeczeństwo  Tymieńca,  należy  się  wstydzić,  że  została 
doprowadzona do tak złego stanu,
−radny Pan Paweł Domagała – zwrócił się do Rady Gminy o pozytywne rozpatrzenie wniosku 
mieszkańców Tymieńca,
−radny  Pan  Piotr  Zimny  –  poinformował,  że  radna  Pani  Balcerczyk  nie  głosowała  za 
przeznaczeniem na sprzedaż tej nieruchomości, zwrócił się do Rady Gminy aby na przyszłość 
przed podejmowaniem uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych zapoznawać się 
ze stanowiskiem miejscowego radnego i mieszkańców danej miejscowości,
−mieszkaniec  Tymieńca  Pan  Janiak  –  poinformował,  że  mieszkańcy  Tymieńca  nie  mają 
zamiaru rozbierać istniejącego budynku, jest zamiar remontu i odbudowy,
−radna  Pani  Wioletta  Balcerczyk  –  zwróciła  się  do  Rady Gminy o  wystąpienie  do  Wójta 
o odstąpienie od wykonywania Uchwały Nr IV/23/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Tymieniec przez okres jednego 
roku oraz  o  wyrażenie zgody na użytkowanie przez  Sołectwu Tymieniec na cele społeczności  
zabudowanej, stanowiącej własność Gminy,  nieruchomości oznaczonej nr ew. 342 o pow. 0,43 
ha zapisanej  w KW 84178 celem uporządkowanie nieruchomości i  doprowadzenia do stanu 
pozwalającego do zaadaptowania terenu na boisko i plac zabaw dla dzieci.
−  Wójt  Pan  Marek  Albrecht  –  stwierdził,  że  jeżeli  mieszkańcy  Tymieńca  przystąpią  do 
zagospodarowania  i  uporządkowania  przedmiotowej  nieruchomości,  a  Rada  Gminy  na  to 
przyzwoli to po upływie roku czasu zwróci się do Rady Gminy o uchylenie podjętej uchwały,
Wobec braku dalszych uwag w sprawie nieruchomości w m. Tymieniec Przewodniczący Rady 
zwrócił  się o rozstrzygniecie  sprawy w formie głosowania,  poddał  pod głosowanie wniosek 
zgłoszony  przez  radną  Panią  Wiolettę  Balcerczyk.  Rada  jednogłośnie  opowiedziała  się  za 
zgłoszonym wnioskiem (głosowało 15 radnych) i podjęła następujące ustalenie:”Po rozpatrzeniu 
wniosku  mieszkańców  m.  Tymieniec  Rada  Gminy  Szczytniki  zwraca  się  do  Wójta  Gminy 
Szczytniki o odstąpienie od wykonywania Uchwały Nr IV/23/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Tymieniec przez okres 
jednego roku oraz  o  wyrażenie zgody na użytkowanie przez  Sołectwu Tymieniec na cele 
społeczności zabudowanej, stanowiącej własność Gminy,  nieruchomości oznaczonej nr ew. 342 
o pow. 0,43 ha zapisanej w KW 84178 celem uporządkowanie nieruchomości i doprowadzenia 
do stanu pozwalającego do zaadaptowania terenu na boisko i plac zabaw dla dzieci”.
O godz.  10.10 Przewodniczący Rady zarządził  przerwę.  Po przerwie o godz.  10.30 obrady 
wznowił   Przewodniczący  Rady  i  stwierdził,  że  w  sesji  bierze  nada  udział  15  radnych, 
zapewniając  tym  samym  quorum  wymagane  dla  prawomocności  obradowania  oraz 
podejmowanych uchwał. 
Punkt 7 - Interpelacje
− Pan  Marian  Figas  –  przedstawiciel  Niezależnego  Samorządnego  Związku  Zawodowego 
Rolników Indywidualnych „Solidarność” - złożył wszystkim zebranym życzenia wielkanocne, 
podziękował Radzie Gminy i Wójtowi za zaangażowanie się w protest rolniczy zorganizowany 
w  m.  Marchwacz,  protest  został  zorganizowany  i  przeprowadzony  w  sposób  kulturalny, 
a  zarazem  stanowczy,  poinformował,  że  rolnicy  nadal  protestują  w  Warszawie,  jest 
zorganizowane zielone miasteczko, zwrócił się o wspieranie protestu, zaprosił na msze święta 
do kościoła pw. św. Józefa w Kaliszu,
− radny Pan Piotr Zimny – stwierdził,  że Konserwator Zabytków nie pozwala na rozbiórkę 



starego  budynku  po  Ośrodku  Zdrowia  w  Iwanowicach,  zgłosił  wniosek  o   wystąpienie  do 
Starostwa Powiatowego w Kaliszu z propozycją przekazania   tej nieruchomości na rozbudowę 
skrzyżowania  przy  drodze  powiatowej,  może  przekazanie  na  cel  publiczny  spowoduje 
wyrażenie zgody przez Konserwatora Zabytków  na rozbiórkę tego obiektu,
- radny Pan Piotr Szczepaniak – stwierdził, że na części tej nieruchomości jego żona prowadzi 
działalność gospodarczą, zaproponował przekazanie części działki,
− Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  –  poinformował,  że  będzie  wnioskował 
o  przekazanie  budynku  i  części  niezbędnej  na  poszerzenie  skrzyżowania  i  uzasadniał 
bezpieczeństwem, 
− radny  Pan  Piotr  Zimny  –  poinformował,  że  w  nawiązaniu  do  sprawy  nieruchomości 
w Tymieńcu  nie  chciałby aby w przyszłości  gdy na  sesji  Rada będzie  rozpatrywać projekt 
uchwały  w  sprawie  sprzedaży  domów  nauczyciela  w  Iwanowicach  zaszła  potrzeba  pisania 
artykułów do prasy lub przywożenia  mieszkańców Iwanowic  na  sesje  w sprawie sprzeciwu 
odnośnie sprzedaży domów nauczyciela,
Punkt  8  -  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetowych.

Zastępca Wójta  Pan Dariusz Wawrzyniak  przedstawił  projekt  uchwały w powyższej 
sprawie,  zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.

Wobec  braku  dalszych  uwag  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
przedmiotowej  uchwały,  w  wyniku,  którego  Rada  jednogłośnie   podjęła  Uchwałę  Nr 
VI/32/2015 (głosowało 15 radnych),
Punkt 9 -   Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na   
zawarcie  przez  Gminę  Szczytniki  porozumienia  w  celu  współdziałania  jednostek 
samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach 
Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych  dla  obszaru  funkcjonalnego  ośrodka 
regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim. 

Zastępca Wójta Pan Dariusz Wawrzyniak  przedstawił  projekt  uchwały w powyższej 
sprawie,  zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 
uchwały, w wyniku, którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/33/2015 (głosowało 15 
radnych),
Punkt  10  -  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy  Miejscowości  
Iwanowice

Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  przedstawił  projekt  uchwały  w  powyższej 
sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych dodatkowych uwag i propozycji.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 
uchwały, w wyniku, którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/34/2015 (głosowało 15 
radnych),
Punkt 11 - Podjecie uchwały w spod rawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Popów

Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  przedstawił  projekt  uchwały  w  powyższej 
sprawie, zwrócił się o zgłaszanie ewentualnych dodatkowych uwag i propozycji.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 
uchwały, w wyniku, którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/35/2015 (głosowało 15 
radnych),
Punkt 12 -   Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sobiesęki   
Trzecie

Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  przedstawił  projekt  uchwały  w  powyższej 
sprawie, zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 
uchwały, w wyniku, którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/36/2015 (głosowało 15 
radnych),
Punkt 13 - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz 
dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Szczytniki.

Zastępca  Wójta  Pan  Dariusz  Wawrzyniak  przedstawił  projekt  uchwały  w  powyższej 
sprawie, zwrócił się o zgłaszanie uwag i propozycji.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt przedmiotowej 



uchwały, w wyniku, którego Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VI/37/2015 (głosowało 15 
radnych),
Punkt 14 - Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Szczytnikach za 2014 rok”.

  Rada Gminy nie zgłosiła uwag do przedłożonego w materiałach na sesję  „Sprawozdania 
z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach za 2014 rok”.
Punkt 15 - Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem asystenta rodziny za 2014 rok.”

  Rada Gminy nie zgłosiła uwag do przedłożonego w materiałach na sesję „Sprawozdania 
asystenta rodziny za 2014 rok.”
Punkt 16 -   Rozdanie radnym druków oświadczeń majątkowych.  

  Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych że z dniem 30 kwietnia br. upływa 
termin  złożenia  „Oświadczeń  majątkowych  za  2014  r.”,  rozdał  radnym druki  i  zwrócił  się 
o złożenie oświadczeń w nieprzekraczalnym w/w terminie.
Punkt – 17 - Odpowiedzi na interpelacje.
Udzielono w p. 7
Punkt 18-    Zapytania, wolne wnioski.  
− radny  Pan  Paweł  Domagała  –  stwierdził,  że  ma  wątpliwości  do  podjętej  w  punkcie  13 
uchwały  w  sprawie  ustalenia  kryteriów  wraz  z  liczbą  punktów  oraz  dokumentów 
potwierdzających  spełnianie  kryteriów  w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  publicznych 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Szczytniki,  zgłosił  wniosek  wprowadzenie  następujących  zmian  -  w  § 1,  pkt  2  otrzymuje 
brzmienie:„2)  oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w stosunku pracy lub innej formie 
zatrudnienia, albo jeden z nich pracuje, a drugi prowadzi gospodarstwo rolne lub działalność 
gospodarczą  oraz  gdy oboje  rodzice/opiekunowie  prawni  prowadzą  gospodarstwo  rolne  lub 
działalność gospodarczą – 8 punktów”. 2) skreśla się pkt 4, sprawę rozpatrzyć na najbliższej 
sesji,
     Wobec braku uwag Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie  w/w wniosek.  Rada 
jednoimiennie  (głosowało  15  radnych)  wniosek  przyjęła  i  upoważniła  Pana  Wójta  do 
przedstawienia do rozpatrzenia projektu uchwały w powyższej sprawie.
− radny Pan Paweł Domagała – zapytał, kiedy będą naprawiane dziury w drogach,
− Wójt  Pan  Marek  Albrecht  –  poinformował,  że  po  zrobieniu  przeglądu  dróg  będzie 
opracowane zlecenie na naprawy,
− radny Pan Piotr  Zimny –  poinformował,  że  są  popsute  kosze  na  śmieci  w Iwanowicach 
w pobliżu pawilonu,
− Wójt Pan Marek Albrecht – złożył życzenia świąteczne,
− Przewodniczący Rady Gminy Pan Bogdan Augustyniak – złożył życzenia świąteczne,
Punkt 19– Zakończenie sesji,

W związku z omówieniem wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
o godz. 11.25 zamknął obrady. 

Protokołował:

Inspektor 
Mirosław Kowalski


