
                                                              Protokół Nr V/2015                                         

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 27 lutego 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w godzinach 9.00 – 12.00 

 

 Otwarcia piątej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący Rady Gminy Jerzy 

Błachnio.  Stwierdził, że w obradach Sesji uczestniczy 15 radnych na stan rady 15 i uchwały 

podjęte na dzisiejszej Sesji będą miały moc prawną. 

W obradach Sesji Rady Gminy uczestniczą: 

1. Marian Janisiewicz – Wójt Gminy 

2. Hanna Cichecka – Sekretarz Gminy 

3. przedstawiciel lokalnych mediów 

4. Sołtysi z terenu Gminy Łaskarzew 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni otrzymali na piśmie porządek 

obrad Sesji wraz z materiałami i zapytał czy Wójt lub radni wnoszą wnioski do porządku obrad. 

Pani Hanna Cichecka Sekretarz Gminy przedstawiła  wniosek Wójta Gminy  

 o wprowadzenie do porządku obrad do punktu 3 dwóch podpunktów  o treści „podjecie uchwały w 

sprawie wystąpienia Gminy Łaskarzew ze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu 

Garwolińskiego działającego jako Lokalna Grupa Działania” i „ przystąpienia Gminy Łaskarzew do 

Stowarzyszenia LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego”.  

Radny Janusz Gurdek złożył wniosek o wykreśleniu z porządku obrad podpunktów 

2,7,8,9,10 z ustnym uzasadnieniem. 

Radny Janusz Gurdek powiedział: 

„W myśl art. 18 pkt.3 Statutu Gminy Łaskarzew wnoszę o przerwanie obrad ponieważ 

nastąpiły nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcia 

uchwał. 

Do Wójta Gminy Łaskarzew wpłynęło wystąpienie pokontrolne datowane : Warszawa dnia  

23 stycznia 2015 r. dotyczy protokołu z kontroli kompleksowej podpisanego dnia 03.12.2014.  

W dniach od 17.09.2014 r do 03.12.2014 przeprowadzona została kontrola kompleksowa 

gospodarki finansowej. Kontrola objęła okres od dnia 1.01.2013 do dnia 31.12.2013. 

Za nieprawidłowości  wykazane w  wystąpieniu pokontrolnym odpowiedzialny jest: - Wójt Gminy 

                                                           - Skarbnik 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie oczekuje zawiadomienia o wykonaniu wniosków 

z wystąpienia pokontrolnego lub o przyczynach ich niewykonania w terminie 30 dni od daty jego 

doręczenia. 

Na podstawie art. 9 ust 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do wniosków zawartych 

w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje Wójtowi prawo zgłoszenia zastrzeżenia do Kolegium 

Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem Prezesa 

Izby. 

Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego 

wykładnię lub jego niewłaściwe zastosowanie. 

 Mniemam tu zwracam się do Komisji Rewizyjnej że powyższy protokół pokontrolny nie był 

przyczyna braku sprawozdania.”  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Jerzy Błachnio poddał pod głosowanie jawne wniosek 

zgłoszony przez Sekretarza Gminy.   

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 15 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych . 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne wniosek Radnego 

Janusza Gurdka. 



 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 4 radnych, „przeciw” 

10 radnych, „wstrzymało się” 1 radny. 

 

Ad. 1 

 Przewodniczący Rady Gminy po wprowadzeniu zmian odczytał porządek obrad,  który 

następnie poddał pod głosowanie jawne. 

Za przyjęciem porządku obrad w zmienionym brzmieniu głosowało: „za” 14  radnych, 

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 1 radny. 

 Porządek obrad piątej Sesji Rady Gminy został przyjęty w następującym brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 

110kV „Kozienice – Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Wola Rowska, Stary Pilczyn, 

Kacprówek, Melanów, Zygmunty, gmina Łaskarzew. 

2/ określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, przyznania tym kryteriom liczby 

punktów oraz określania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, 

3/ ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to przysługuje w 2015 

roku, 

4/ określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Łaskarzew w 2015 roku, 

5/ poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 

6/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, 

7/ zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew w 2015 roku, 

8/ planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 

finansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pod nazwą: „Przebudowa, 

rozbudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów, gmina Łaskarzew”,  

9/ zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok, 

10/zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 -2021, 

11/ wystąpienia Gminy Łaskarzew ze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu 

Garwolińskiego działającego jako Lokalna Grupa Działania, 

12/ przystąpienia Gminy Łaskarzew do Stowarzyszenia LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego.  

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami. 

5. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami. 

6. Interpelacje i wnioski radnych,  w tym udzielenie  odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na  

    poprzedniej sesji rady. 

7. Sprawy różne. 

8. Upamiętnienie rocznicy pomordowanych mieszkańców wsi Wanaty w 1944 roku – złożenie 

wiązanek na Cmentarzu Parafialnym w Łaskarzewie oraz przy Pomniku w Wanatach. 

9. Zamknięcie sesji. 

 

 

 

 



Ad.2. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał ustalenia zawarte w protokole z czwartej sesji Rady 

Gminy Łaskarzew i poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z czwartej sesji rady gminy. 

Protokół z czwartej sesji Rady Gminy został przyjęty następującą liczbą głosów: „za” przyjęciem 

głosowało 12 radnych, „przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 3 radnych.            

 

 Radni Rady Gminy Łaskarzew wyrazili opinię, żeby Przewodniczący Rady Gminy nie 

odczytywał w całości treści uchwał, które były omawiane na posiedzeniu stałych komisji Rady 

Gminy, tylko poddawał je pod głosowanie. 

 

Ad. 3 ppkt.1 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110kV „Kozienice – 

Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Wola Rowska, Stary Pilczyn, Kacprówek, Melanów, 

Zygmunty, gmina Łaskarzewa, którą następnie poddał pod głosowanie jawne.  

Radni nie mieli pytań. 

W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: „za” 14 radnych, 

„przeciw” 0 radnych, „wstrzymało się” 1 radny. Uchwała Nr V/18/2015 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne Załączniki Nr 2 i 3 

do niniejszej uchwały.  

 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 14, „przeciw” 0, 

„wstrzymało się” 1 radny.  

 

Ad. 3 ppkt. 2 

 Radny Janusz Gurdek w trakcie dyskusji nad następnym projektem uchwały przekazał na 

ręce Przewodniczącego Rady Gminy swoje wystąpienie, które następnie zostało odczytane. 

Powyższe wystąpienie stanowi załącznik do protokołu. 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę dotyczącą określenia kryteriów 

obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określania 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, którą następnie poddał pod 

głosowanie jawne. Radni nie mieli pytań. 

 W głosowaniu jawnym radni oddali następująca liczbę głosów: „za” 13 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych. Uchwała Nr V/19/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 3 ppkt. 3  

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę w sprawie ustalenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to przysługuje w 2015 

roku, która następnie poddał pod głosowanie jawne. Radni nie mieli pytań. 

 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 11 radnych, „przeciw” 

4 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr V/20/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 



  

 

Ad. 3 ppkt. 4 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę w sprawie określenia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Łaskarzew w 2015 roku, która następnie poddał pod głosowanie jawne. Radni nie mieli pytań. 

 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów: „za” 11 radnych, „przeciw” 

4 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr V/21/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 3 ppkt. 5 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat  

w drodze inkasa, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. Radni nie mieli pytań.  

 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 15 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr V/22/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad.3 ppkt. 6 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2015. 

 Radny Mariusz Chmielewski zapytał dlaczego nie zmieniono zapisu w harmonogramie 

dotyczącego opłaty za biegłego. 

 Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że wyjaśnień w powyższym zakresie udzieliła 

Pani Anna Przyczka na posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne uchwałę w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. 

 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 12 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 3 radnych. Uchwała Nr V/23/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 3 ppkt. 7 

 Wyjaśnień do uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu 

budżetu Gminy Łaskarzew w 2015 roku  udzieliła Pani Hanna Seremak – Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na 

pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew w 2015 roku, którą następnie poddał 

pod głosowanie jawne.  

 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 11 radnych, „przeciw” 

2 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych.  

 Radni Janusz Gurdek i Mariusz Chmielewski zgłosili żeby w protokole był zapis, że to oni 

głosowali przeciw podjęciu wyżej wymienionej uchwały. Uchwała Nr V/24/2015 stanowi załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 



Ad. 3 ppkt.8 

 Wyjaśnień do uchwały w sprawie planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Banku 

Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi 

dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 na zadanie pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody 

w miejscowości Melanów, gmina Łaskarzew”, udzieliła Pani Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę w sprawie planowanej do zaciągnięcia 

pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w ramach działania 

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i remont Stacji 

Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów, gmina Łaskarzew”, którą następnie poddał pod 

głosowanie jawne.  

 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych. Uchwała Nr V/25/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 3 ppkt. 9 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy 

Łaskarzew na 2015 rok. 

 Radny Janusz Gurdek zapytał czy te  uchwały nie powodują zmian w Uchwale Budżetowej 

na 2015 rok. 

 Skarbnik Gminy Pani Hanna Seremak udzieliła szczegółowych wyjaśnień w zakresie zmian 

w budżecie gminy, a radny Janusz Gurdek odpowiedział, że zrozumiał wyjaśnienia.  

 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne uchwałę w sprawie zmian w budżecie 

gminy Łaskarzew na 2015 rok w całości ze zmianami przedstawionymi przez Skarbnika Gminy do 

projektu uchwały. 

 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych. Uchwała Nr V/26/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 3 ppkt. 10 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2015 -2021, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 13 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych. Uchwała Nr V/27/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 3 ppkt. 11 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy 

Łaskarzew ze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego działającego jako 

Lokalna Grupa Działania, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 15 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr V/28/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 



 

Ad. 3 ppkt 12 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy 

Łaskarzew do Stowarzyszenia LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego, którą następnie poddał pod 

głosowanie jawne. 

 W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 15 radnych, „przeciw” 

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. Uchwała Nr V/29/2015 stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 4  

 Wójt Gminy Łaskarzew Pan Marian Janisiewicz złożył ustne sprawozdanie z działalności 

między sesjami Rady Gminy Łaskarzew m.in.: 

- podpisanie aneksu  z Urzędem Marszałkowskim Woj. Mazowieckiego w zakresie modernizacji   

   stacji uzdatniania wody w Melanowie,  

- udział w zebraniach dotyczących wyborów organów sołectw,  

- udział w zebraniach   Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy. 

  

Ad.  5 

 Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew Pan Jerzy Błachnio złożył ustne sprawozdanie  

z działalności między sesjami Rady Gminy Łaskarzew : 

- udział w niektórych zebraniach wyborczych organów sołectw, 

- udział w podsumowaniu zawodów organizowanych przez KS SNAJPER, 

- przyjęcie petentów w trakcie trwania dyżuru. 

 

Ad. 6  

 Sekretarz Gminy Pani Hanna Cichecka powiedziała, że wpłynęły interpelacje radnego 

Mariusza Chmielewskiego, które są do wglądu jeżeli radni chcą się zapoznać z ich treścią, jak 

również odpowiedzi na te interpelacje. 

 Radni nie mieli pytań ww. zakresie. 

 

Ad. 7 

 Na sesje rady przybyli przedstawiciele drużyny KS SNAJPER Pan Daniel Korycki i Pan 

Przemysław Zowczak. 

 Radna Teresa Kondej odczytała pismo drużyny LZS Absolwent Budel w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla zawodników wyżej wymienionej drużyny. 

 Następnie przedstawiciele drużyny Snajper przedstawili jakie środki finansowe potrzebne 

im są, aby zaspokoić potrzeby drużyny.  

 Pan Mariusz Paziewski przedstawiciel drużyny LZS AVE Krzywda przedstawił 

zapotrzebowanie na środki finansowe dla drużyny z Krzywdy. 

 Przewodniczący Rady Gminy Pana Jerzy Błachnio podziękował za przybycie 

i przedstawienie swoich potrzeb finansowych przedstawicielom poszczególnych drużyn 

i powiedział, że radni na poszczególnych komisjach przedyskutują ten problem.  

  

 



Ad. 8 

 Radni udali się na cmentarz parafialny by złożyć wiązankę na mogile Pomordowanych 

mieszkańców wsi Wanaty. 

Następnie radni wzięli udział w uroczystościach przy Pomniku we  wsi Wanaty i w Szkole 

Podstawowej w Dąbrowie z siedzibą w Woli Łaskarzewskiej.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio zamknął  obrady piątej Sesji Rady Gminy 

Łaskarzew.   

 

      Ustalenia: 

  Na piątej Sesji Rady Gminy: 

1.  Zostały podjęte uchwały w sprawie: 

1/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 

elektroenergetyczną 110kV „Kozienice – Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Wola 

Rowska, Stary Pilczyn, Kacprówek, Melanów, Zygmunty, gmina Łaskarzew 

2/ określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, przyznania tym kryteriom 

liczby punktów oraz określania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych 

kryteriów, 

3/ ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie to przysługuje w 2015 

roku, 

4/ określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Łaskarzew w 2015 roku, 

5/ poboru podatków i opłat w drodze inkasa, 

6/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, 

7/ zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Łaskarzew w 2015 

roku, 

8/ planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające 

finansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na zadanie pod nazwą: 

„Przebudowa, rozbudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Melanów, gmina 

Łaskarzew”,  

9/ zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2015 rok, 

10/zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 -2021, 

11/ wystąpienia Gminy Łaskarzew ze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu 

Garwolińskiego działającego jako Lokalna Grupa Działania, 

12/ przystąpienia Gminy Łaskarzew do Stowarzyszenia LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego.  

  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

        Protokółowała      Przewodniczący  Rady Gminy 

     

                  E. Jaworska                                 Jerzy Błachnio 


