Protokół Nr XII/2015
z sesji Rady Gminy Wolanów z dnia 27 listopada 2015 roku
Ad 1
Przewodnicząca Rady Gminy Wolanów Teresa Pankowska o godz. 9.00 otworzyła XII sesję
Rady Gminy Wolanów. Powitała wójta, sekretarza, skarbnika, radcę prawną, radnych oraz sołtysów
przybyłych na sesję. Następnie zgodnie z listą obecności poinformowała, że w sesji uczestniczy 15
radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad oraz podejmowania prawomocnych
uchwał. (lista obecności w załączeniu)
Ad. 2
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacje Komisji o ich pracach między sesjami Rady.
5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
6. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady.
7. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolanów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku
rolnego na 2016 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2016 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie obrad.
Do porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska zgłosiła wniosek o
wprowadzenie dwóch dodatkowych projektów uchwał, a mianowicie:
pkt 14) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych.
pkt 15) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
Następnie kolejne punkty porządku obrad przesuwają się o jeden.
WW. wniosek został poddany pod głosowanie w wyniku którego został przyjęty jednogłośnie przez
Radę Gminy Wolanów.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacje Komisji o ich pracach między sesjami Rady.

5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
6. Informacja Wójta z realizacji uchwał Rady.
7. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniej sesji.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolanów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku
rolnego na 2016 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2016 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej sesji.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie przedstawiony porządek obrad z
przegłosowanym wnioskiem. W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie
przez Radę Gminy Wolanów.
Ad. 3
Do protokołu z ostatniej sesji nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń. W głosowaniu jawnym
protokół z sesji Nr XI/2015 z dnia 30 października 2015 roku został przyjęty przy 14 głosach „za” i
1 „wstrzymującym”.
Ad. 4
W danym punkcie posiedzenia Przewodniczący poszczególnych komisji stałych Rady
Gminy przedstawili informacje komisji o ich pracach między sesjami.
Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury Sportu i Zdrowia
Marcin Ciężkowski informując, że Komisja spotkała się jeden raz zajmując się analizą stawek
podatkowych na rok 2016 oraz opiniowała materiały przygotowane na sesję Rady Gminy.
Jako kolejny Pan Sylwester Mąkosa Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
Budżetu i Finansów przedstawił sprawozdanie z prac miedzy sesjami informując, że Komisja
spotkała się na posiedzeniu w dniu 20 listopada opiniując materiały na sesję Rady Gminy.
Następnie informację przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogumił Towarek.
Poinformował, że członkowie Komisji spotkali się dwa razy między sesjami – w dniu 16 listopada
kontrolowano Gminną Bibliotekę Publiczną w Wolanowie nie wnosząc żadnych uwag. Natomiast w
dniu 18 listopada kontrolowano Gminne Centrum Kultury w Wolanowie. Podczas prowadzenia
działań kontrolnych Komisja otrzymała informacje od dyrektora o nieprawidłowościach w danej
jednostce. Zespół kontrolny wniósł o udzielenie odpowiedzi na pytania i uwagi w celu wyjaśnienia
zauważonych niejasności.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Marek Ferens poinformował, że członkowie spotkali się na jednym posiedzeniu, na którym to
zajmowano się stawkami podatkowymi na rok 2016 oraz opiniowaniem materiałów na sesje Rady
Gminy.
Ad. 5
Wójt Adam Gibała przedstawił sprawozdanie z okresu między sesjami. (sprawozdanie w
załączeniu)
Ad. 6
Informacja Wójta z realizacji uchwał przedstawiła Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka.
( informacja w załączeniu).
Ad. 7
Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka poinformowała, że na ostatniej sesji nie zgłoszono
wniosków.
Ad. 8.
Interpelacje i zapytania
Jako pierwszy głos zabrał radny Jacek Murawski odnośnie wykonanych prac
odwadniających w miejscowości Wola Wacławowska. Radny uznał, że nieźle są wykonane, jednak
jest zmuszony pilnować osobistego „interesu”, ponieważ na końcu wykonanego odwodnienia jest
działka radnego a na niej staw, do którego wpływa woda. Nie chciałby aby w przyszłości doszło do
zalewania nieruchomości radnego.
Wójt Adam Gibała poinformował, że były prowadzone w tym roku prace przez
pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – wycinano nadmierne zakrzaczenia
w omawianym rejonie. Ponadto należy wykonać dodatkowy otwór w studzience, aby nie dopuścić
do sytuacji podtopienia okolicznych pól.
Radny Jacek Murawski uważa, że przed ostatnią studzienką należy zainstalować syfon, żeby
piasek nie wpływał, do studzienki rewizyjnej, aby uniknąć rozlewu wody na nieruchomość radnego.
Następnie radny Jacek Murawski zmieniając temat zapytał o funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień,
którą to wspierają również gminy dotacją. Zauważył, że nic się nie zmieniło w temacie
przyjmowania osób nietrzeźwych do szpitala. W dalszym ciągu osoby nietrzeźwe przebywają w
izbie przyjęć w szpitalu.
Wójt poinformował, że gmina dołożyła w 2015 roku do funkcjonowania danego punktu
5.000 zł. na pół roku. Wójt poinformował, że niebawem będzie spotkanie u Prezydenta Miasta
Radomia w związku z powyższym poruszy ww. temat.
Jako kolejny głos zabrał radny Andrzej Szatan zadając pytanie, czy planowane jest
zatrudnienie specjalisty do spraw pozyskania środków unijnych. W odpowiedzi Wójt
poinformował, że będzie obsadzony ww. etat.
Kolejne pytanie radnego dotyczyło działań Gminy w sprawie obwodnicy Radomia. W
odpowiedzi Wójt poinformował, że firma budująca obwodnicę zwróciła się do Urzędu o udzielenie
informacji w sprawie firm z terenu gminy Wolanów posiadających sprzęt budowalny. Do udzielenia
odpowiedzi w ww. zakresie został wskazany pracownik Urzędu Gminy.
Następnie radny Andrzej Szatan zapytał na jakiej zasadzie wybierana jest komisja
konkursowa, konkretnie chodzi o komisję konkursową odnośnie wyboru dyrektora SP ZOZ w
Wolanowie. Odpowiedzi na ww. pytanie udzieliła Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka
informując, że Komisja Konkursowa powołana została na podstawie zarządzenia Wójta.
W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele podmiotu tworzącego, w tym jeden lekarz,
oraz przedstawiciel Rady Społecznej SP ZOZ w Wolanowie.
Radny Andrzej Szatan zapytał, czy nie ma przedstawiciela pacjentów.
Sekretarz poinformowała, że powołanie komisji w ww. składzie wynika z ustawy.
Jako kolejny głos zabrał sołtys sołectwa Kacprowice Andrzej Odzimek składając

podziękowania Wójtowi Gminy Adamowi Gibale za wykonanie odwodnienie rozlewiska przy
drodze powiatowej w Woli Wacławowskiej. Następnie zwrócił się z prośbą o montaż dreny przy
drodze powiatowej. Wójt w odpowiedzi poinformował, że zarządcą tejże drogi jest Powiat, dlatego
bez wykonania dokumentacji projektowej ułożenie takiej dreny nie jest możliwe.
Ad. 9
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
„Programu współpracy Gminy Wolanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
Do ww. projektu uchwał nie zgłoszono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie „Programu współpracy Gminy Wolanów z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2016” została przyjęta jednogłośnie. (uchwała w załączeniu)
Ad. 10
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolanów.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że odbyło się spotkanie ze Związkami Zawodowymi
Nauczycieli w wyniku którego został podpisany regulamin w nowym brzmieniu. W odpowiedzi
Sekretarz Gminy Marianna Biesiadecka poinformowała, że ok. 90% nauczycieli jest członkiem
związku. W dalszej części wypowiedzi nadmieniła, że przed przyjęciem powyższego regulaminu
przez Radę Gminy, niezbędne jest uzgodnienie jego treści ze związkami zawodowymi. Poprzedni
regulamin uchwalony był w 2009 roku. Podwyższone zostały stawki dodatku za wychowawstwo
klasy w gimnazjum na 230 zł, natomiast w szkole podstawowej na kwotę 200 zł. Podwyższona
została stawki podatku funkcyjnego – opiekuna stażu, wcześniej było ustalone procentowo, a teraz
jest ustalone kwotowo
Przewodnicząca Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i
za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Wolanów został przyjęty jednogłośnie.(uchwała w załączeniu)
Ad. 11
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru
podatku rolnego na 2016 rok została przyjęta jednogłośnie.(uchwała w załączeniu)
Ad. 12
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
Następnie głos zabrał radny Sylwester Mąkosa w sprawie stawki podatku od nieruchomości
– od budynków pozostałych. Poinformował, że na komisjach radni opowiadali się w większości za
stawką 3,50 zł. za 1 m2. W projekcie uchwały jest stawka 3,00 zł. Radny stwierdził, że nie
powinna być zmieniana ww. stawka, powinno się ją zostawić na poziomie roku bieżącego. W
związku z czym postawił wniosek formalny, aby stawka od nieruchomości – budynki pozostałe

wpisana została 3,50 zł. za 1 m2.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poinformowała, że na poszczególnych
posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy radni dyskutowali w sprawie możliwości wprowadzenia
dwóch stawek. Jednak na dzień dzisiejszy odstąpiono od tego pomysłu. Będzie taka propozycja
analizowana w kolejnych latach.
Radny Czesław Gac uważa, że obory i stodoły powinny być zwolnione z podatku od
nieruchomości.
Przewodnicząca Rady Teresa Pankowska poinformowała, że na posiedzeniach komisji inspektor
Urzędu Gminy dokładnie temat referowała, informując, że nie ma zwolnień podmiotowych. Były
prowadzone rozmowy odnośnie obór i stodół, które nie zostały przekazane razem z gospodarstwami
rolnymi, czy też zostały wyłączone przy sprzedaży działek.
Radny Tadeusz Gibała uważa, że w takich przypadkach o których mówiła Przewodnicząca –
właściciel może zwrócić się ze stosownym pismem w sprawie umorzenia. Jeśli będą podstawy Wójt
z pewnością przychyli się do prośby.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddał pod głosowanie wniosek radnego
Sylwestra Mąkosy o pozostawienie stawki podatku od nieruchomości – budynki pozostałe – 3,50 za
1 m2, gdzie w głosowaniu jawnym wniosek został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy
Wolanów.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2016 rok została przyjęta jednogłośnie. (uchwała w załączeniu)
Ad. 13
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na
terenie Gminy Wolanów.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Wolanów została przyjęta jednogłośnie.
(uchwała w załączeniu)
Ad. 14
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych została przyjęta jednogłośnie.(uchwała w załączeniu)
Ad. 15.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia opłaty targowej.
Do ww. projektu uchwały nie wniesiono uwag ani zastrzeżeń.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie.
W głosowaniu jawnym uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty targowej została przyjęta
jednogłośnie. (uchwała w załączeniu)
Ad. 16
Skarbnik Gminy Pani Zofia Janas przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale
budżetowej na 2015 rok.
Radny Andrzej Szatan zapytał o kary naliczone firmie wykonującej boisko wielofunkcyjne w

Mniszku. Wyjaśnień w ww. sprawie udzieliła Skarbnik Gminy informując, iż zapisy obligowały do
naliczenia kar za 17 dni zwłoki w zapłacie wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy
zgodnie z zapisami umowy. Naliczona przez Gminę kara za te 17 dni opiewa na kwotę 12.000,00
zł.
Następnie radny Jacek Murawski zwrócił uwagę na przeznaczenie kwoty w wysokości
13.500,00 zł. na dekoracje świąteczną. Według radnego wydaje się za duża kwota na ten cel.
Radny Zdzisław Niewola również wyraził swoje niezadowolenie z racji przeznaczenia takiej sumy
na dekoracje świąteczne. W drodze wyjaśnienia Skarbnik poinformowała, że powyższa kwota
obejmuje zakup choinki na zewnątrz o wys. 5 m. z igliwiem oraz oświetleniem led, oraz trzech
gwiazd na elewację budynku.
Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska poddała pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok.
W głosowaniu jawnym przy 12 głosach „za” i 3 „wstrzymujących” uchwała w sprawie
zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok została przyjęta. (uchwała w załączeniu)
Ad. 17
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji udzielił Wójt Gminy Wolanów Adam
Gibała.
Sołtys sołectwa Kacprowice Andrzej Odzimek zgłosił konieczność naprawy odcinków dróg
koło Pana Siary i koło P. Gajos w miejscowości Wola Wacławowska. W odpowiedzi Wójt Gminy
poinformował, że odcinki dróg o nawierzchni tłuczniowej w m. Wola Wacławowska zostaną zniwelowane równiarką z chwilą wyschnięcia zalegających kałuż.
Sołtys sołectwa Rogowa Marek Kraszewski zgłosił konieczność zajęcia się tematem zatrzymywania się busów na wybudowanej zatoczce w m. Mniszek koło remizy. Poprosił o rozmowy z
przewoźnikami w ww. temacie. W odpowiedzi Wójt poinformował, że znak przystanek na żądanie
został ustawiony jak wspominał w sprawozdaniu. Z informacji, jakie posiada busy realizujące usługi transportowe zatrzymują się na ww. przystanku.
Radna Jolanta Gutkowska zgłosiła konieczność zajęcia się odcinkiem drogi poprzez jego naprawę – droga Strzałków – Wolanów.
Wójt poinformował, iż przedmiotowy odcinek drogi w obecnym okresie będzie monitorowany na
bieżąco i powstające ewentualne ubytki w nawierzchni będą uzupełniane masą asfaltową (układanej
na zimno). Wykonanie prawidłowego remontu omawianego odcinka na długości 100 mb. wymaga
zerwania istniejącej nawierzchni asfaltowej oraz wymiany istniejącej podbudowy. Orientacyjny
koszt wykonania naprawy to kwota ok. 25.000,00 zł., którą należy przewidzieć do realizacji w
przyszłym roku.
Stowarzyszenie Kupców Wolanowa zwróciło się z prośbą do Wójta oraz Rady Gminy Wolanów o podjęcie działań w kierunku przystąpienia do planu zagospodarowania przestrzennego – etapowo.(sprzeciwiają się powstaniu centrum handlowego w Wolanowie – sklepów wielkopowierzchniowych). Wójt poinformował, że na dzień dzisiejszy decyzja w sprawie wniosku o wydania warunków zabudowy jest odmowna.
Radny Marek Ferens zgłosił konieczność naprawy zapadniętych chodników wzdłuż drogi
krajowej Nr 12 w m. Kowalanka oraz konieczność ustawienia barier ochronnych koło posesji Pana
Edwarda Kacprzaka, ponieważ jej brak zagraża bezpieczeństwu uczęszczających tamtędy osób. Natomiast po drugiej stronie ulicy z powodu dużego zakrzaczenia niedrożny jest kanał. W odpowiedzi
Wójt poinformował, że w sprawie ustawienia bariery ochronnej koło Pana Kacprzaka w m. Kowalanka wystąpiono do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o jej montaż.
Mieszkanka Wolanowa Pani Aneta Pikiewicz poprosiła o poprawę stanu nawierzchni drogi
odnogi ul. Radomskiej poprzez wysłanie przynajmniej równiarki. Wójt poinformował, że tak jak
wspominał w sprawozdaniu tłuczeń jest już zabezpieczony na terenie Gminy Wolanów, pozostaje
jedynie kwestia rozwiezienia na poszczególne odcinki dróg w miarę poprawy warunków atmosferycznych.

Ad. 18
Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Wolanów Adam Gibała dementując plotki w kwestii
zwolnienia dziesięciu pracowników z jednostki GCK w Wolanowie. Wyjaśnił, że dyrektor
przebywa w tej chwili na urlopie macierzyńskim, Pani która zastępowała dyrektora również zaszła
w ciąże, jest na zwolnieniu lekarskim, a kolejna Pani otrzymała lepszą propozycje pracy w związku
z czym zrezygnowała w pracy w GCK w Wolanowie.
Jako kolejny głos zabrał radny Andrzej Szatan zgłaszając wniosek o pisemną zgodę na
przeprowadzenie ekspertyzy budynku byłej szkoły w Wawrzyszowie.
Następnie Wójt Adam Gibała poinformował o organizacji wigilii dla wszystkich
mieszkańców Gminy Wolanów na placu Urzędu Gminy Wolanów w dniu 20 grudnia o godz. 14.00
przez Urząd Gminy Wolanów, GOPS, GCK, GBP, szkoły oraz organizacje pozarządowe działające
na terenie gminy, na którą zaprasza wszystkich obecnych i prosi o rozpropagowanie powyższego
zaproszenia
Ad. 19
Z uwagi na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Rady Gminy Teresa Pankowska
podziękowała za udział w posiedzeniu, po czym zamknęła XII sesję Rady Gminy Wolanów
o godz.11.30..
Protokolantka
Monika Musiałek
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