
P R O T O K Ó Ł   NR V/07 

 

z sesji Rady Gminy Sędziejowice odbytej w dniu 26 lutego 2007 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury 

w Sędziejowicach w godzinach 1000- 1400. 

Faktyczny stan Rady Gminy w dniu sesji – 15 radnych. Obecnych na sesji według załączonej listy 

obecności – 15 radnych. 

Spóźniony na posiedzenie sesji Rady Gminy był: 

1. Pan Marek Bartczak - usprawiedliwiony 

Spoza grona radnych Rady Gminy w sesji udział wzięli:  

1. Pan Jerzy Kotarski – Wójt Gminy 

2. Pan Sławomir Tralewski – Sekretarz Gminy 

3. Pani Kazimiera Gajdowicz – Skarbnik Gminy 

4. Pani Aleksandra Andrysiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziejowicach 

5. Pani ElŜbieta Skalska – Makara – Dyrektor ZSO Nr 1 w Sędziejowicach  

6. Pan Krzysztof Jaworski – Dyrektor Zespołu Szkół w Marzeninie 

7. Pan Krzysztof Zawadzki – Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Sędziejowicach 

8. Pan Jan Similak – Radca Prawny Urzędu Gminy  

9. Pan Grzegorz BroŜyński – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach 

10. Pan Marek Krawczyk – Radny Powiatu Łaskiego 

11. Pani Krystyna Witek – Radna Powiatu Łaskiego 

12. Pan  Wojciech Czajkowski  - Radny Powiatu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  

13. Pan Edward Krawczyk – Prezes KGZKRPiBWP  

14. Sołtysi w liczbie - 23 (w tym 3 sołtysów radnych). 

15. Wit L. Leśniewicz – Redaktor Dziennika Łódzkiego  

 

P U N K T  1 

           Przewodniczący Rady Gminy - Pan Dariusz Marek dokonał otwarcia V sesji Rady 

Gminy Sędziejowice. Powitał przybyłych radnych Rady Gminy, radnych Powiatu Łaskiego, sołtysów, 

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych gminy i pozostałe osoby zaproszone na sesję.  

Na podstawie listy obecności stwierdził quorum. Na stan piętnastu radnych udział wzięło 15 radnych. 

Obrady były więc prawomocne. 

Przewodniczący przedłoŜył proponowany porządek dzienny V sesji. 

 Nie wniesiono zmian. 
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Wobec czego porządek dzienny V sesji brzmiał następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Gminy. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności w okresie między sesjami. 

4. Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych  

   w okresie międzysesyjnym. 

5. Interpelacje. 

6. Uchwalenie „Wieloletniego programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi w gminie 

    Sędziejowice na lata 2007 - 2013”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie funkcjonowania oświaty w gminie Sędziejowice. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Dobrej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Korczyskach. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków i innych składników 

     wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, 

     a takŜe wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku  

     mieszkaniowego. 

12.Odpowiedzi na interpelacje. 

13.Przedstawienie korespondencji. 

14. Zapytania i wolne wnioski. 

 

P U N K T  2 

          Do protokołu z obrad IV sesji Rady Gminy nie wniesiono uwag. W wyniku głosowania  

– 14 głosami „za” (nieobecny Pan Marek Bartczak) Rada Gminy przyjęła protokół w przygotowanym 

brzmieniu. 

 

P U N K T  3 

                    Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Marek przedłoŜył ustną informację o swej 

działalności w okresie międzysesyjnym. W wystąpieniu zwrócił uwagę między innymi na : 

- wykonywanie obowiązków Przewodniczącego Rady (przygotowanie V sesji); 

- udział w dniu 03.02.2007 r. w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP w Grabi;                                        

- udział w dniu 17.02.2007 r. w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP w Pruszkowie, 

   poinformował, Ŝe w zebraniach uczestniczył Wójt Gminy, prezentowano zarysy budŜetu, 

   a w Pruszkowie podjęto temat budowy chodnika; 
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- udział w dniu15.02.2007 r. w zebraniu z rodzicami w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej  

   w Dobrej, 

- udział w dniu 19.02.2007 r. w zebraniu z rodzicami w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej  

   w Korczyskach, podkreślił, Ŝe w zebraniach uczestniczyli przedstawiciele gminy i liczni radni  

   głównym celem było zorientowanie się w opinii społecznej, co propozycji likwidacji filii; 

 - udział w dniu 20.02.2007 r. w spotkaniu Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Gminy 

   Sędziejowice zorganizowane z inicjatywy Wójta Gminy i Przewodniczącego „Towarzystwa” 

    z  przedsiębiorcami z terenu gminy Sędziejowice- temat wspólne działanie na rzecz gminy; 

 - udział w dniu 22.02.2007 r. w posiedzeniu Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, Oświaty i Spraw 

   Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice. W otworzonej dyskusji nie zgłaszano pytań. 

PrzedłoŜoną informację Rada Gminy w wyniku głosowania przyjęła do zatwierdzającej wiadomości  

13 głosami „za”( radny Paweł Kałuda wyszedł z sali obrad ). 

 

P U N K T  4 

                     Informację o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek 

organizacyjnych radni i sołtysi otrzymali we wcześniejszym terminie celem zapoznania się.  

Nie zgłaszano pytań, ani uwag. 

W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła powyŜszą „Informację” – 14 głosami „za”.  

                                         

P U N K T  5 

                     Interpelacje zgłosił:                                                                                                                             

Marek Okupi ński                          - interpelował w sprawach: 

       radny                                      1/ postawienia znaku „niebezpieczny zakręt w prawo” na drodze                                                                         

                                                           powiatowej Marzenin - Zduńska Wola,  

                                                       2/ ustawienia znaków informacyjnych ( sierŜantów ) w kierunku  

                                                            Zduńska Wola i Marzenin, 

                                                       3/  ustawienie przewróconego znaku informacyjnego na odcinku 

                                                            wjazd od Woli Marzeńskiej,  

                                                        4/ usunięcie wystających pieńków po usuniętych drzewach na 

                                                            drodze Marzenin – Wola Marzeńska i drodze  Marzenin – Okup,    

                                                        5/ naprawy wyrw na drodze powiatowej w Marzeninie. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych powiatowych o pomoc w utwardzeniu drogi 

powiatowej w miejscowości Grabia w kierunku P. Telegi właściciela gospodarstwa produkcji mleka  

-  samochód nie moŜe dojechać do gospodarstwa, OSM nie chce podpisać umowy /.                                                     
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Na powyŜsze interpelacje dotyczące dróg powiatowych odniósł się Radny Powiatu Łaskiego – Pan 

Marek Krawczyk –  informując, Ŝe zgłoszone interpelacje zostały zapisane i zostaną przekazane, 

dodatkowo zostaną przesłane przez Wójta Gminy. 

Sprawa remontu drogi w Grabi zasygnalizowana przez Przewodniczącego Rady Gminy została 

odnotowana. Nadmienił, Ŝe w dniu 16 .03.2007 r. Komisja Transportu dokona przeglądu dróg 

powiatowych, zaznaczył, Ŝe nie wszystkie interpelacje zostaną zrealizowane z uwagi na szczupłość 

środków Powiatu. Kończąc poinformował o realizacji przesłanych wniosków inwestycyjnych przez  

Zarząd Powiatu z programów środków unijnych. Wspomniał teŜ o partycypacji gmin w kosztach 

budowy dróg powiatowych i propozycji zamiany dróg powiatowych na gminne. 

                                                                                        

P U N K T  6  

                      Przewodniczący Rady zaprezentował treść projektu uchwały  w sprawie wieloletniego 

 programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi w gminie Sędziejowice na lata 2007 -2013. 

 Pan Marek Okupiński – Przewodniczący Komisji BudŜetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Rady Gminy Sędziejowice przedstawił pozytywną opinię  wypracowaną przez Komisję do wyŜej 

wymienionego projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik protokołu. 

W otworzonej dyskusji nie zabierano głosu, wszystkie wątpliwości były wyjaśnione na posiedzeniu 

Komisji. Rada Gminy jednogłośnie – 15 głosami „za” podjęła uchwałę nr V/27/07 w sprawie 

wieloletniego programu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi w gminie Sędziejowice na lata 

2007 – 2013. Niniejsza uchwała stanowi załącznik protokołu. 

 

P U N K T  7  

                      Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie funkcjonowania oświaty 

w gminie Sędziejowice.                                                                                                                                            

Pan Stanisław Tokarek – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, O światy Spraw 

Socjalnych Rady Gminy Sędziejowice przedłoŜył pozytywną opinię Komisji wraz z uzasadnieniem 

do punktu 7 jak równieŜ do punktów 8 i 9 porządku obrad z uwagi na to, Ŝe zagadnienia te są ściśle ze 

sobą związane. PowyŜsza opinia w załączeniu. Bez dyskusji w wyniku głosowania - 15 głosami „za”  

podjęto uchwałę nr V/28/07 w sprawie funkcjonowania oświaty w gminie Sędziejowice i stanowi ona 

załącznik protokołu. 

 

P U N K T  8 

                      Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Dobrej przedstawił 

Przewodniczący Rady. Woli uzupełnienia głos zabrał Wójt Gminy – Pan Jerzy Kotarski  



 5 

i poinformował, Ŝe zdaje sobie sprawę, Ŝe proponowana likwidacja szkół filialnych jest trudną decyzją, 

ale konieczną ze względów ekonomicznych i demograficznych / wcześniej wyjaśnianych /. Wójt 

uspokoił radnych i  sołtysów informując, Ŝe wyniku  przeprowadzonych zebrań z rodzicami 

 i mieszkańcami w sołectwach Dobra i Korczyska, rodzice potraktowali proponowane intencje 

i zamiary z wielkim zrozumieniem. Największym problemem dla rodziców i mieszkańców tych 

sołectw nie jest sama likwidacja filii tylko inne problemy takie jak: 

-  jak będzie zorganizowany dowóz tych uczniów, 

-  jakie plany ma gmina w sprawie udoskonalenia dowozu w przyszłości / zakupić  własny środek  

    transportu – mały autobus /, 

-  zapewnić uczniom z likwidowanych szkół udział w zajęciach pozalekcyjnych i zapewnić im  

    bezpośredni  odwóz, 

 -  plany zagospodarowania obiektów po zlikwidowanych filiach. 

Nadmienił, Ŝe zapewnił rodziców i mieszkańców, Ŝe przy projektowaniu budŜetu na 2008 rok będzie  

rozwaŜany zakup małego autobusu, który byłby własnością gminy. Natomiast obiekty po 

zlikwidowanych filiach  są majątkiem gminy. Obiekt w Korczyskach sami mieszkańcy zdecydowali, 

aby nie podejmować decyzji, tylko jako kierownictwo gminy pomóc w poszukiwaniu jakiegoś 

rozwiązania wiąŜącego się z zatrudnieniem / działalność gospodarcza /. 

Obiekt w Dobrej – sprawa do rozwaŜenia, czy komplet mieszkań i świetlica wiejska. Odnośnie 

rejonizacji uczniów z likwidowanych szkół ,Wójt  poinformował, Ŝe uczniowie z Szkoły Filialnej 

 w Korczyskach są przypisani do Sędziejowic, natomiast z Szkoły Filialnej w Dobrej wolą rodziców 

jest, aby były dowoŜone do Sędziejowic. Wójt zaznaczył, Ŝe rodzice otrzymali zapewnienie warunków 

w Zespole Szkół Nr 1 w Sędziejowicach, gdyŜ szkoła w Sędziejowicach po przyjęciu uczniów z obu 

filii i nie będzie przeludniona, bo największa klasa będzie liczyć 27 uczniów. Kończąc prosił Radę 

Gminy o przychylne podjęcie decyzji. 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad zagadnieniem. Nie było chętnych . Wobec czego 

Przewodniczący podsumował temat i poinformował, Ŝe materiały i analizy dotyczące likwidowanych 

szkół filialnych znajdują się w biurze Rady Gminy. W wyniku przeprowadzonego głosowania   

przy 13 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się” Rada gminy podjęła uchwałę nr V/29/07  

w sprawie zamiaru  likwidacji Szkoły Filialnej w Dobrej. PowyŜsza uchwała w załączeniu. 

 

P U N K T  9  

                     Uchwałę nr V/30/07 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Korczyskach Rada 

Gminy uchwaliła bez dyskusji  poprzez głosowanie 13 głosami „za” i 2 głosami „wstrzymującymi 

się”. Uchwała nr V/30/07 stanowi załącznik protokołu. 
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P U N K T  10 

                       Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego wraz z uzasadnieniem 

przedłoŜył Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Pan Władysław Sobala  z uwagi na to, Ŝe sprawa 

dotyczyła Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Dariusza Marka i dotyczyła nie wywiązania się  

 z obowiązku terminowego złoŜenia oświadczenia majątkowego składanego na podstawie przepisów 

art.24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wiceprzewodniczący nadmienił, Ŝe  

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem radni otrzymali, poza tym sprawa była wyjaśniana na 

posiedzeniach Komisji i otworzył dyskusję nad tematem. Nikt nie zgłosił się do dyskusji, wobec tego 

Wiceprzewodniczący przeprowadził głosowanie, w wyniku którego przy 11 głosach „przeciw”  

i 3 głosach ”wstrzymujących się” / P. Kałuda, A. Jakubowski, M.Karasiński / Rada Gminy nie podjęła 

uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Dariusza Marka. 

 

P U N K T  11 

                       Przewodnictwo obrad ponownie objął Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Marek 

i przedłoŜył projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków i innych 

składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a takŜe 

wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego. Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Zdrowia, O światy i Spraw 

Socjalnych Rady Gminy – Pan Stanisław Tokarek zaprezentował pozytywną opinię Komisji  

do wyŜej wymienionego projektu uchwały. Opinia stanowi załącznik protokołu. 

Przewodniczący obrad przypomniał, Ŝe Komisja KSZOiSS upowaŜniła Sekretarza Gminy do 

przeprowadzenia rozmów z przedstawicielem ZNP w sprawie wysokości dodatków funkcyjnych  

strona 5 tabela w pozycji 6. W wyniku negocjacji wysokość dodatku  w tej pozycji wynosi  25-54 zł. 

Natomiast pozycja 7 tabeli wynosi 60-100zł / uzgodniono na posiedzeniu Komisji /. Poza tym 

poinformował, Ŝe ulegnie zmianie numeracja punktów w § ust 1 w związku  z wykreśleniem punktu 4 

w tym paragrafie /wyjaśnienia Sekretarza Gminy na Komisji /. W otworzonej dyskusji nie zabierano 

głosu, wobec czego Przewodniczący przeprowadził głosowanie wyniku, którego Rada Gminy 

jednogłośnie – 15 głosami  „za” uchwaliła wyŜej wymieniony  „regulamin” wraz przedstawionymi 

poprawkami w § 8. Uchwała nr V/31/07 w sprawie regulaminu określającego wysokości dodatków  

i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania,  

a takŜe wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
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P U N K T  12 

                      Wójt Gminy złoŜył odpowiedzi na zgłoszone interpelacje w punkcie 5 porządku obrad, 

między innymi informując, Ŝe zgłoszone drogi powiatowe zostaną  przesłane do Starostwa, natomiast 

drogi gminne będą naprawiane zgodnie z harmonogramem / przegląd dróg po zimie do końca kwietnia 

zostanie zakończony i na następnej sesji radni zostaną poinformowani / Na remonty dróg gminnych 

zakupiono około 500t. ŜuŜla, a kruszywo będzie zakupione w terminie późniejszym. Remonty  dróg 

asfaltowych jak co roku planuje się zakup masy do łatania dziur. 

Odpowiedzi na pozostałe interpelacje, po uprzednim rozeznaniu się, będą przesłane na piśmie. 

  

P U N K T  13 

                  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił korespondencję, która wpłynęła do Rady 

Gminy w okresie międzysesyjnym. Podkreślił, Ŝe głównie wpływają oferty szkoleniowe – płatne  

i zapoznał z treścią pism: 

1/ Starostwa Powiatowego i Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Łasku,  

w sprawie  wsparcia finansowego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do likwidacji 

powaŜnych awarii i klęsk Ŝywiołowych oraz ich skutków na terenie powiatu, 

2/ Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Pruszkowie w sprawie zaplanowania w budŜecie na 2007 r. 

środków finansowych w kwocie w 100.000 zł na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, 

3/ Starostwa Powiatowego w Łasku w sprawie rozpoczynającyh się zawodów w ramach VIII 

Spartakiady Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego – prosił chętnych radnych o zapoznanie 

się z regulaminem / materiały do wglądu w Biurze Rady /. 

         

P U N K T  14 

                       W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrał Wójt Gminy - Jerzy Kotarski 

poinformował, Ŝe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził niewaŜność uchwały  

nr XXIV/194/06  Rady Gminy Sędziejowice  z dnia 16 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych terenów gminy Sędziejowice 

w miejscowościach: Sędziejowice, Sędziejowice - Kolonia, Marzenin, Bilew, Brzeski, Pruszków, 

śagliny. WSA wydał wyrok po rozpoznaniu w Łodzi na rozprawie w dniu 8 listopada 2006 roku 

sprawy ze skargi Leszka Nowińskiego na powyŜszą uchwałę. Od dnia uprawomocnienia się wyroku 

gmina nie posiada  miejscowego planu zagospodarowania, zaznaczył, Ŝe nie jesteśmy jedyną gminą, 

której  uchylono „plan zagospodarowania”. Poza tym przypomniał, Ŝe w poprzedniej kadencji  

w czasie, gdy Rada uchwalała „plan” Wydział Prawny Urzędu Wojewódzkiego zgłosił uchybienia do 

„planu” 
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 / naniesienia /. Dokonano poprawek, zostały one zaakceptowane i przyjęte przez Urząd Wojewódzki 

w Łodzi i uchwała została opublikowana, natomiast WSA uznał inaczej i  uniewaŜnił uchwałę 

 w całości. W tej sprawie odbyło się spotkanie z urbanistą, gdyŜ w budŜecie na ten rok nie 

zaplanowano środków na uchwalenie „planu”  / są to wysokie koszty, nie śpieszyć się moŜe nastąpi 

zmiana ustawy/. Wójt oświadczył, Ŝe na dzień dzisiejszy gmina funkcjonuje bez „planu” na starych 

zasadach / procedury dłuŜej trwają /.  W tym roku  naleŜy przeprowadzić rozeznanie terenów 

 / miejscowości / i wznawiać procedury. 

Wójt Gminy  odniósł się  do sprawy zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP, 

między innymi stwierdził, Ŝe są realizowane zobowiązania / wnioski / poprzedniej kadencji. UwaŜał, 

Ŝe poszczególne jednostki powinny zgłaszać wnioski do ZG OSP i wówczas ZGOSP winien 

zdecydować o kolejności i wystąpić do Wójta . 

Poruszył sprawę  partycypacji gmin w kosztach remontu, czy budowy dróg powiatowych – prosił  

o przyzwolenie Komisji , czy Rady Gminy. Natomiast poruszana sprawa przez radnych powiatowych 

zamiana drogi gminnej / śagliny - Korczyska /na powiatową winna się odbyć na równorzędnych 

standardach. Kończąc poinformował, Ŝe odnośnie naprawy drogi w Grabi zgłaszanej przez 

Przewodniczącego Rady zostały juŜ poczynione pewne uzgodnienia z Kierownikiem PZD i OSM  

i w miarę moŜliwości gmina włączy się finansowo w tę sprawę. Zgłaszane interpelacje w sprawie 

budowy chodnika w Sędziejowicach – uzgodnienia w toku. 

Radny Powiatu Łaskiego – Pani Krystyna Witek oświadczyła, Ŝe zamiana dróg to jest wyłączna 

sprawa Kierownika PZD / chce się pozbyć złych dróg /. W dalszej części głos zabrali: 

1. Sekretarz Gminy – Sławomir Tralewski  poinformował o wydaniu pisma samorządów powiatu 

łaskiego: Łask, Buczek, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady  - PANORAMA. Gmina Sędziejowice 

ma 2 strony. Kierownicy gminnych jednostek przedkładają do 7. kaŜdego miesiąca informacje  

o wszystkich waŜnych zdarzeniach w gminie. Poza tym przekazał, Ŝe od 19 marca 2007 roku  

rozpoczynają się zebrania wyborcze do samorządu mieszkańców wsi. 

2. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   - Aleksandra Andrysiak – poinformowała 

o moŜliwości  pomocy z  Państwowego Funduszu Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych 

 / niewidomych i innych /. 

3. Prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Gminy Sędziejowice – Wojciech Kabza – 

poinformował o bieŜącej działalności „Towarzystwa”. 

4. Prezes KGZKRP i BWP – Edward Krawczyk – omówił bieŜące sprawy kombatantów. 

5. Tomasz Kopka – sołtys wsi Rososza – prosił o powiadomienie sołtysów o terminie objazdu dróg. 

Nikt inny nie zgłaszał się do dyskusji. 
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Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim zebranym za dyskusję, udział w posiedzeniu 

 i dokonał zamknięcia obrad.   

Na tym protokół zakończono.  

 

 

 

             Protokolant                                                                             Przewodniczący Rady 

       Wiesława Kazimierczak                                                                   Dariusz Marek  


