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                                                           Protokół Nr XXXIV/2018     

z Sesji  Rady Gminy Łaskarzew 

odbytej w dniu 28  maja 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

 

 Otwarcia trzydziestej czwartej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący Rady 

Gminy Jerzy Błachnio. Powitał zebranych na sesji. W obradach Sesji uczestniczyło  

14 radnych na stan Rady 14 i uchwały podjęte na  Sesji mają moc prawną.   

W obradach Sesji Rady Gminy uczestniczyli: 

1. Sylwia Szopa – Z-ca Wójta Gminy 

2. Hanna Cichecka – Sekretarz Gminy 

3. Ewa Foryszewska – Radca Prawny 

4. Major Andrzej Chojnacki – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Garwolinie 

5. Przedstawiciele lokalnych mediów 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radni otrzymali na piśmie porządek obrad sesji 

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

Radni nie zgłosili wniosków. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał i poddał pod głosowanie jawne  porządek obrad  

w brzmieniu: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1/ nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Łaskarzew” oraz „Zasłużony dla Gminy 

Łaskarzew”, 

2/ zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok, 

3/ zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029,  

3. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Łaskarzew za rok 2017. 

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

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

poprzedniej sesji rady. 

7. Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Gminy. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie sesji. 

 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu majora Andrzeja Chojnackiego, 

który przedstawił zebranym ofertę przystąpienia mieszkańców z gminy Łaskarzew do Wojsk 

Obrony Terytorialnej. 

 

Ad. 2  ppkt.1 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie  

nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Łaskarzew” oraz „Zasłużony dla Gminy 

Łaskarzew”. Zapytał, czy radni mają jakieś pytania w tej sprawie. 
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Radny Gurdek zapytał kto jest wnioskodawcą tej uchwały. 

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że wnioskodawcą uchwały jest Wójt Gminy. 

Radny Gurdek zapytał czy nie będzie to kolidowało z wykonawcą uchwały. 

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że nie. 

Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie nadawania tytułów: „Honorowy 

Obywatel Gminy Łaskarzew” oraz „Zasłużony dla Gminy Łaskarzew”, którą następnie poddał pod 

głosowanie jawne.  

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

0 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XXXIV/178/2018 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.2 ppkt. 2 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że radni przed posiedzeniem sesji otrzymali 

autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok. 

 Autopoprawkę do uchwały omówiła   Z-ca Wójta Gminy Sylwia Szopa. 

 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję.  

 Radny Gurdek zapytał czy omawiana jest autopoprawka czy zmiany w budżecie gminy. 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że w tej chwili poprosił o zadawanie pytań 

w sprawie autopoprawki. 

 Radny Gurdek powiedział, że w autopoprawce również wprowadzone są zmiany 

w budżecie, które zwiększają deficyt. Zapytał, czy uchwała budżetowa na 2018 rok, która została 

uchwalona w grudniu 2017 roku dalej obowiązuje. 

 Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że uchwała budżetowa obowiązuje łącznie ze 

zmianami podejmowanymi przez radnych na poszczególnych sesjach w bieżącym roku. 

 Radny Gurdek powiedział, że w uchwale budżetowej mamy zapisane, że mamy limit 

wydatków na zaciągnięcie kredytów. Deficyt budżetowy w obecnej chwili wynosi 2 mln 092 tys. zł. 

 Sekretarz Gminy powiedziała, że w uchwale nie ma mowy o zaciąganiu kredytu. 

 Radny Gurdek powiedział, że  nie mówi o kredycie tylko o dochodach gminy, które 

powodują deficyt. W uchwale jest zapis, że gmina ma tylko limit 800 tys. zł na deficyt i uważa, że 

jest on dwukrotnie przekroczony. 

 Sekretarz Gminy wyjaśniła, że na pokrycie deficytu gmina na ten moment nie zaciąga 

żadnych kredytów i nie była podejmowana w tym celu żadna uchwała. A deficyt jest pokrywany 

również wolnymi środkami. Na poprzedniej sesji Skarbnik Gminy bardzo dokładnie wyjaśniła 

radnemu definicję „wolnych środków” i nie trzeba tego ponownie wyjaśniać. Wszystkie uchwały 

Rady Gminy są sprawdzane przez Regionalna Izbę Obrachunkową i gdyby to nie było zgodne 

z prawem to każda uchwała byłaby uchylona. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne autopoprawkę. 

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

1 radnych, „wstrzymało się” 0 radnych. 

 Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zadawanie pytań w sprawie zmian w budżecie 

gminy Łaskarzew na 2018 rok.   

 Radny Gendek wypowiedział się w sprawie modernizacji świetlicy wiejskiej w Woli 

Rowskiej. Powiedział, że ta sprawa była poruszana na dwóch poprzednich posiedzeniach komisji 

oraz na poprzedniej sesji rady gminy. Inwestycja dobiega końca i jest mu bardzo przykro, że mimo 

zgłaszanych uwag i propozycji sprawa wykonania terakoty nie została uwzględniona. Nadmienił, że 

modernizacja ciągnie się od 10 lat i myślał, że będzie zakończona ostatecznie. Pozostanie pewny 
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niedosyt ponieważ wiadomo, że OSP w Woli Rowskiej dołożyła z własnych środków 20 tys. zł do 

budowy szamba, drzwi oraz innych potrzeb. Myślał, że na dzisiejszym posiedzeniu rady zostaną 

przesunięte środki w budżecie na wykonanie terakoty niestety tak się nie stało. 

 Radna Agnieszka Goźlińska  powiedziała, że jest jej przykro, że po raz kolejny słucha, że 

radny Gendek ma pretensje, że rada nie przystała na jego propozycję. Uważa, że w każdym 

sołectwie jest dużo robione w czynie społecznym i podejście radnego jest niesprawiedliwe. Radny 

nie powinien wymagać, aby wszystko zostało od razu wykonane. Uważa, że jest to niesprawiedliwe 

podejście i nie powinno się wymagać, aby wszystko zostało od razu wykonane. Można wykonać 

w pierwszej kolejności terakotę a w późniejszym terminie glazurę. 

 Radny Gurdek powiedział, że nie popiera radnego Gendka w zabieganiu o środki na 

wykonanie terakoty, ponieważ wiele prac można wykonać w swoim zakresie. 

 Radny Jacek Wysocki zaproponował, aby zakończyć dyskusję nad tym tematem. Uważa, że 

rada uchwaliła i przesunęła bardzo dużo środków z budżetu na wykonanie tej modernizacji. 

 Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zadawanie pytań w sprawie zmian w budżecie.  

 Radny Gurdek ponownie zapytał czy jest przekroczony deficyt. 

 Sekretarz Gminy Hanna Cichecka odczytała zapis z ustawy , czym może być sfinansowany 

deficyt budżetowy. 

 Innych pytań nie było.    

 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 Radny Gurdek zgłosił wniosek o imiennym głosowaniu nad projektem uchwały. 

 Radca prawna wyjaśniła, że Statut Gminy Łaskarzew nie przewiduje imiennego głosowania. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne wniosek radnego Jacka 

Wysockiego o zakończenie dyskusji nad  modernizacją świetlicy wiejskiej w Woli Rowskiej. 

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

0 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych.   

Radny Gurdek zgłosił wniosek o przeprowadzenie imiennego głosowania nad uchwałą 

w sprawie zmian w budżecie gminy Łaskarzew na 2018 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne wniosek radnego Gurdka. 

W głosowaniu jawnym radni oddali następującą liczbę głosów:  „za” 1 radny, „przeciw” 13 

radnych, „wstrzymało się” 0 radnych.   

Przewodniczący Rady Gminy powitał Dyrektor ZS w Starym Pilczynie Beatę Paziewską. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmian w budżecie 

gminy Łaskarzew na 2018 rok, którą następnie poddał pod głosowanie jawne.   

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

0 radnych, „wstrzymało się” 2 radnych.  Uchwała Nr XXXIV/179/2018 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

  

Ad. 2 ppkt. 3 

 Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2018 – 2029 były omawiane na posiedzeniu stałych komisji rady gminy. Poinformował, że 

zmiany te są konsekwencją zmian w budżecie. Następnie zapytał, czy radni mają jakieś pytania do 

uchwały.   

 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

 Radni nie mieli pytań. 

 Przewodniczący zamknął dyskusję. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2018 – 2029, którą następnie poddał pod głosowanie jawne. 

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

1 radny, „wstrzymało się” 0 radnych.  Uchwała Nr XXXIV/180/2018 stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 
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 Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu dyrektora ZS w Starym Pilczynie 

Beatę Paziewską. 

 Pani dyrektor powiedziała, że występuje na sesji również w imieniu dyrektor ZS w Izdebnie. 

Poinformowała, że składając projekty organizacyjne do Kuratorium Oświaty miały napisane przy 

przedszkolu okres wakacyjny. W związku z tym musiały składać stosowne wyjaśnienia. Okres 

wakacyjny może być tylko uwzględniony za zgodą organu prowadzącego i dlatego rada gminy 

powinna podjąć stosowną uchwałę w tej sprawie. Podjęcie takiej uchwały nie oznacza, że jeśli 

rodzice przedszkolaków wyrażą chęć, aby w okresie wakacyjnym ich dzieci uczęszczały do 

przedszkola to taka możliwość istnieje. W obecnej chwili taką chęć wyrazili rodzice 4 dzieci, 

i trzeba się zastanowić w jaki sposób zorganizować pobyt dzieci w przedszkolu. 

 

Ad. 3 

Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Łaskarzew za rok 2017 przedstawiła  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marzena Bielecka. 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają pytania.  

 Radny Gurdek zapytał gdzie w przedstawionej ocenie można znaleźć zapis o ilości osób, 

których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczenia pieniężnego z pomocy 

społecznej, o której mówi art. 8 ust. 1 ustawy z dn. 12.03.2004 r o pomocy społecznej.  

 Kierownik Ośrodka powiedziała, że w przedstawionej ocenie ilość osób podana jest 

w rozbiciu na rodzaje udzielonej pomocy, a nie łącznie. 

 Radny Gurdek powiedział, że w związku z tym radni nie dowiedzą się, ile osób gdyby była 

taka możliwość może skorzystać ze zwolnienia z opłaty za śmieci. 

 Kierownik GOPS odpowiedziała, że pomoc społeczna nie zajmuje się opłatą za śmieci, a do 

każdej osoby lub rodziny podchodzi się indywidualnie.  

Radni nie mieli innych pytań. 

  Przewodniczący Rady Gminy podziękował Kierownikowi GOPS za przedstawienie 

informacji. 

 

Ad. 4 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Łaskarzew  za okres od 28 lutego 2018 roku  do 

27 maja 2018 roku przedstawiła Z-ca  Wójta Gminy Sylwia Szopa (sprawozdanie stanowi załącznik 

do protokołu). 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy radni mają pytania.  

 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję. 

 Radny Gurdek zapytał co dzieje się w sprawie firmy Kempex, ponieważ nie było żadnej 

informacji w tej sprawie. 

 Z-ca Wójta Sylwia Szopa odpowiedziała, że przedstawiła sprawozdanie z działalności Wójta 

Gminy między sesjami i prosi o skierowanie pytania w sprawie firmy Kempex bezpośrednio do 

Wójta Gminy. 

 Radni nie mieli innych pytań. 

  Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję.  

     

Ad. 5 

Przewodniczący Rady Gminy Łaskarzew Jerzy Błachnio złożył ustne sprawozdanie 

z działalności między sesjami Rady Gminy Łaskarzew : 

- pełnienie dyżuru, 

- udział w posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy, 

- przygotowanie materiałów na sesję, 

- analiza poszczególnych projektów uchwał, 
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- udział w spotkaniu z muzyką i poezją w Woli Łaskarzewskiej, 

- udział w uroczystości 40-lecia Przedszkola w Izdebnie, 

- udział w Gminnym Święcie Strażaka w Melanowie, 

- udział w uroczystościach Święta Odzyskania Niepodległości  3 Maja, 

- udział w Powiatowym Święcie Samorządowca.  

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są jakieś pytania. 

Radni nie mieli  innych pytań.  

Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję nad tym punktem. 

 

Ad. 6 

 Przewodniczący Rady powiedział, że w okresie między sesjami do Urzędu nie wpłynęła 

żadna interpelacja, ani żaden wniosek radnych. 

 Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni zgłaszają jakieś interpelacje, wnioski lub 

zapytania. 

 Radny Gurdek zgłosił, że nie otrzymał odpowiedzi na interpelację  zgłoszoną na sesji w dniu 

28 lutego 2018 roku. 

 Sekretarz Gminy zapytała radnego Gurdka czy nie otrzymał on odpowiedzi ustnej na tym 

samym posiedzeniu. Następnie zapytała, czy radny zapoznawał się z protokołem z Sesji Nr 32 

z dnia 28 lutego 2018 roku. 

 Radny Gurdek odpowiedział, że rozmawiamy teraz na temat interpelacji a nie protokołu. 

 Sekretarz Gminy odczytała punkt 7 protokołu z sesji dotyczący zadanych pytań przez 

radnego Gurdka i udzielonej na nie ustnej odpowiedzi.  Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy 

i uważa, że jest to odpowiedź wystarczająca. 

 Radny Gurdek powiedział, że nie było to zapytanie tylko interpelacja. 

Następnie zgłosił interpelację i poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie. 

Pytania były następujące: 

1/ czy realizacja zadań majątkowych opisanych w części opisowej do sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy Łaskarzew zalicza się do środków trwałych, 

2/ czy świadczenie usług w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb ludności jest działalnością 

gospodarczą w myśl art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług, 

3/ jakie nakłady finansowe za 2017 r. poniósł Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji 

Wiejskich w Węgrowie  z tytułu utrzymania sieci wodociągowej na terenie gminy Łaskarzew. 

4/ jakie zyski uzyskał Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z Węgrowie 

z eksploatacji sieci wodociągowej na terenie gminy Łaskarzew. 

5/ jak wygląda sprawa zadłużenia firmy Kempex od 2014 roku – wszystko. 

 

 Radni nie zgłosili innych interpelacji, ani wniosków. 

Przewodniczący zamknął dyskusję. 

 

Ad. 7 

 Przewodniczący powiedział, że radni otrzymali projekt protokołu z XXXII sesji Rady 

Gminy a następnie zapytał, czy radni mają jakieś uwagi do w.w protokołu. 

 Radny Gurdek zgłosił uwagę, że na str. 8 Ad.7 protokołu jest błąd ponieważ: radny Gurdek 

nie zadał pytania tylko zgłosił interpelację. 

 Radni nie zgłosili innych uwag do protokołu. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach. 
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 Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych, że 

protokolantka sprawdziła nagranie z sesji, z którego wynika, że radny Gurdek użył wyrazu 

„zgłaszam interpelację”. Następnie poprosił Radcę prawnego o udzielenie stosownych wyjaśnień. 

Radca Prawna powiedziała, że  zgodnie z wyjaśnieniami protokolantki radny Gurdek użył 

słowa „interpelacja” i taki zapis powinien znaleźć się w protokole, aczkolwiek chciała zwrócić 

uwagę, że interpelacje i zapytania nie mają swego odzwierciedlenia w ustawie o samorządzie 

gminnym tzn. co jest interpelacją a co zapytaniem jest zapisane w statucie gminy i w Statucie 

Gminy Łaskarzew w paragrafie 26 wyraźnie wskazuje się, że interpelację składa się na piśmie, 

natomiast zapytania składane są ustnie i na piśmie i w związku z powyższym , że był ten wyraz 

użyty powinno być tak zaprotokołowane, ale dlatego że zostało złożone w formie ustnej, odpowiedź 

została udzielona od razu na sesji. Ponieważ w dniu dzisiejszym radny Gurdek stwierdził, że nie 

jest zadowolony z tej treści odpowiedzi, to powtórnie zostanie ona udzielona w terminie 14 dni 

w formie pisemnej. 

Przewodniczący Rady Gminy uznał zgłoszenie radnego Gurdka i w protokole naniesiono 

stosowną poprawkę. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z XXXII 

Sesji Rady Gminy Łaskarzew. 

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

0 radnych, „wstrzymał się” 1 radny. 

Przewodniczący powiedział, że radni otrzymali projekt protokołu z XXXIII sesji Rady 

Gminy a następnie zapytał, czy radni mają jakieś uwagi do w.w protokołu. 

 Radni nie zgłosili  uwag do protokołu. 

 Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne przyjęcie protokołu z XXXIII 

Sesji Rady Gminy Łaskarzew. 

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

0 radnych, „wstrzymał się” 1 radny. 

 

 

Ad. 8 

 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję w sprawach różnych. 

 Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych o wynikach konsultacji społecznych 

w sprawie podziału sołectwa Stary Helenów. Poinformował, że z uwagi na znikome 

zainteresowanie mieszkańców zasadne jest pozostawienie podziału bez zmian. 

Następnie zapytał radnych jakie jest ich zdanie w tej sprawie. 

Radca Prawna powiedziała, że nie można przygotować projektu uchwały negatywnej tylko 

pozytywną  i w związku z małym zainteresowaniem mieszkańców sołectwa Wójt Gminy zwraca się 

do Rady Gminy o przegłosowanie, czy Rada Gminy ma przygotować uchwałę, czy też nie. 

 Jeśli rada stwierdzi, że tej uchwały na podział sołectwa nie przygotowywać to w związku 

z tym taka odpowiedź zostanie udzielona zainteresowanym. 

Po dyskusji radni wyrazili opinię, że w związku z małym zainteresowaniem mieszkańców 

nie należy przygotowywać projektu uchwały wprowadzających zmiany.  

Radny Gurdek zajął stanowisko, że z powodu małego zainteresowania społeczności lokalnej 

nie należy podejmować żadnych starań. 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie jawne wniosek o tym, że rada gminy 

nie proceduje dalej nad sprawą podziału sołectwa Stary Helenów. 

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

0 radnych, „wstrzymał się” 0 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał pismo z Powiatowej Komendy Policji w Garwolinie 

zapraszające na społeczną debatę o bezpieczeństwie. 
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Radny Krzysztof Wysocki wyraził pozytywną opinię na temat zamontowanych przystanków 

autobusowych  w sołectwach Budy Krępskie i Ksawerynów. 

Radny Gurdek zapytał czy zostało przedłużone porozumienie ze Związkiem 

Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie w sprawie powierzenia zadań 

z zakresu poboru i rozliczeń za ścieki. 

Z-ca Wójta Sylwia Szopa odpowiedziała, że skoro radni nie zostali poinformowani 

o zakończeniu umowy to znaczy, że porozumienie zostało przedłużone. 

Radny Gurdek zapytał, że skoro kompetencje i prawa gminy zostały przekazane Związkowi 

to czy jest sens płacić co miesiąc opłatę wynikającą z porozumienia. 

Z-ca Wójta wyjaśniła, że w porozumieniu został określony zakres tych kompetencji 

i dotyczy określonych zadań. Zbieranie należności to nie jest tylko przejście od domu do domu 

i zebranie należnej gotówki, to są upomnienia, windykacja, sprawy sądowe i wydaje się, że jest 

sensowne, aby ktoś uprawniony tym się zajmował. 

Radny Gendek poruszył sprawę spisywanych do ewidencji gminnej szamb. Zapytał czy 

prowadzona jest kontrola w tym zakresie. 

Z-ca Wójta odpowiedziała, że gmina ma obowiązek prowadzenia takiej ewidencji, co nie 

wyklucza przeprowadzenia kontroli na terenie sołectw. 

Radni nie mieli innych pytań. 

 Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję. 

 

  Ad.10 

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Błachnio podziękował radnym i zamknął  obrady 

trzydziestej czwartej Sesji Rady Gminy Łaskarzew.   

                 

  Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokółowała         Przewodniczący  Rady Gminy 

 

  E. Jaworska        Jerzy Błachnio  

        


