
PRO'IOKÓL NR XU2O1 3

S ESJI R AD Y GMI NY W ZALESZAN ACH

odbt4ej w dn¡u 30qrudn¡a 2013 t.

O godz. g-tej P?ewodn¡cz4cy Rady cminy Wktor
Rady Gm ¡y, powlal radnych oraz pzybytych goóci
W sesj Rády Gnriny w dn¡u 30 grudnia 2o'i3 rcku

na la la2013 2422.
c zm eniaj4c4 Uchware

Puybysz dokonal olwarcia XL Sesji

uczeslniczyro 15 Édnych na ogóhq

F¡nansowej Gminy záleszany

w spráw¡e zac¡qg¡ ?cia kredytu

P¡zewod¡ czqcy Rady cm¡¡y przedstawir nastepujecy pozqdekobrad:

1 Ohdarcie XL SesjiRady cminy.
2. PrzyjQcie porz4dku obrad
3 P¡zyjecie prorokolu z XXXTX Sesj Rady cminy,
4. nformacje Pzewodnlcz4cego Rady cminy,
5. nrormacje Wójia cminy za okres od osratniej Sesj Rady cminy
6. Sprawozdanie z dzaranosci rzeczowo-fnansowej solect\r: Wóika ruebska

Zaleszany, Zbydr ów
7 Rozpatrzenie projektów uchwal w sprawiel

a zm¡an w lchwa e budzetowej cm¡ny Za es2a¡y na 201 3 rok.
b.  zmran w weoet¡e j  Prog¡oz ie

Nr XXXVI/321/20i l

d. rczpakzen a ska€i na dz ata ¡oóó Wójla Cmi¡y Zátesza¡y,
e lchwalenla panu PEcy Rady cñiny na 2014 rok.
I !óhwalenia p anów pracy Kom sji Rewzyjnej o¡áz statych Kom sji Rády Gminy na

g uchwaeniá Gmnnego Programu Prcftaktyk Rozwiezywan¡a p¡obter¡ów
A koho owych na 2014 rok

h. úchwale¡ia cñi.nego Prográñu P¡zec¡wdziála¡ a Narkomanij na 2014 ¡ok
i wy¡a2enia zgody na záwarcie kotej¡ej lnrowy dzierzawy nieruchomóéci

stanowiqcej wlasnoS¿ cminy Zaleszany,
I wyiazer a zgody ¡a sp¡zedá2 n¡efuchomosc sranowiqcej wrasnosó cm¡ny

k wyra2e¡ia zgody ná zawarcie kotejnych umów najmu tokai u¿r,ikowych
n eruchomoéci stanowiqcych wlas¡oÉó cminy Zateszañy oraz na odstqpienie od

obowrd2(J p.7éldrqo4óqo t./br ¿awár ¿ L .oú
I l¡terpelácje i oSwadcze¡ia Éd¡ych
9 Wo ne wnioski ¡ zapytania
l0.Zamkniec¡e obrád Sesj
Przewódniczqcy Rady zaptlal czy s4 Lwag¡do przedslawionego porzqdk! obrad.
Nie bylo !wag, w¡Ac przystqpiono do glosowania
Wszyscy Radni byliza przedstawio.ym porzqdkiem obrad



P¡zyjec¡e polokoru z xxXX Sesj Rady Gmny, PrzewodniczEcy Rady zap!,tal czy s4
uwagi do Protokolu, nikl n¡e wniósl uwag wiec Pzewod¡¡czqcy poddat pod slosowante
p¡otokol z /,/ülX SesjiRady cmi¡y,

P@tokót p¿yj9ty zoslal jednostosi e w grosowanu jawnym (15 srosów 2á) pzy 15
radnych bior4cych údzi¿t w glosowa¡iu

Iniomacje Pzewodnicz4cego Rady cminy.

Pzewodnlczqcy Rady nie posadal 2adnych iniomacji, kióre mógtby przekazaó
¡a obecnej sesji Rady Gminy

InrormacjeWójla Gm ny zá okres od oslaln ej sesji Rady cminy.

Wójt poinformowal, 2 ok¡es spráwozdawczy obejmuje date od 29 lstopada do dnia
30 srudnia.

Wójl uczeslnieyr w iyn okres¡e w:
. Konwe¡ceWójtówPow¡alu Stalowowolskiego,
. Konrerencji orsanizowanej przez rüalszalka Podkarpacta dotycz4cej RPo w nowej

Perspektywie i¡nansowej
. spolka¡u w Urzedzie l¡arszalkowskim doiyczqcym rzupelnianiá dokumenlów

dolyczqcych te¡momodernizacj¡,
t lrroczystoSci wreczan a meda i dla rodz ców, których trzech i wi€cej synów sluzylo

w wojsku u¡oczystoéó zo€ai zowana byla Stalowej Woli przez WKU Nisko
. Wójt uczesiniczyi równ e2 w spolkan¡u z pa¡14 prezes Wydawniclwa Szlafeta
r zlo2eniu wiqzañki kw atów przy Pom¡ ku Ofiar Kopatn¡ ,Wujek' ná zaes2aÉskñ

. 18 Srud¡ a Wójt úc2estnlczyi w rozsirzyg¡ eciu konkursu zorgan zowanego prz-éz
Urzqd Marszalkowsk w Rzeszowle uczestniózEce w koñk!¡s¡e Odnowy Wsi
solec\ao Zbyd¡ ówzdobylo wyrótnienie oprócz dyplomu zosialy przyzna¡e cen¡e
nagody fzec2owe,

. 20 srudnia Wóli byrobec¡y na posiedzeniu Komisj Bud¿etu
Na lym Wóji zakoñczyr spÉwozdanle dziekujac wszyslkim za wysruchanie.

Sprawozdánie z dzialalnoécl sobcnda Wóka Tu¡ebska odczytal softys wsi Wladyslaw
Stilger.

Sprawozdan¡e slanowlzalqcz¡ k do niniejszego protokor!

PEewodnlczqcy Rady zapÉal czy se uwagi do przedstaw¡oneso sp¡awozdániá.
N¡p brJo zadl,Ll $do. wrsc p z/slqlio¡o do qlorow¿.r¿
Rada Gm¡ny jednogloénie pzylera spFwozdan e z dzlalanoéci rzeczowo- nnansowel
solechrá Wó ka Turebska



Sprawozdan e z dz¡alálnoéci solectva Zaesza¡y odey,iata w zastepsn ie Softysa wsi

Sprawozdanie slanowj zarqczntk do ninejszego prolokor!.

Pue*odni  /¿cy Rro¿. apyléJ.zy.¿ Lw¿o do p ¿eo,t r$ io.égo sp€wozd¿1¿
N e b l ro .  ad1\ ' I  'w¿9 we!  o f2rs .qporoooq,osow¿1á
P¿dá C-_r ! .edroglos le  o¡zr jé ld  so.¿ro o¿l re  z  o2 '¿ lahoscr  rzF. .o{o t rarso4ej

Sprawozdan ez dzala noScisotec¡ra Zbydniów odeytat so{rys ws¡piotr Bednaz.

Sprawozdanie sta¡owi zaiaczñik do niniejszego prorokolu.

Przewod¡iczacy Rady zapr,lal czy se uwagido przedsiawionego sp¡awozdania.
Nie bvJo i¿olycl rwdg úre. o¡zl\rEpiolodoqlosow¿rid
Rada cminy jednoglosnie przyjqla spráwozdanie z dziálatnoéct ¡zeczowo_ fi¡ansowej

a) Pbjekl uchwály w spráwe zmta¡ w lchwae bld¿etowej odczytala
Skarbn k,lüór ka Chalubiec

ó,  - tadr .24. ,  q¿d!  zaaiarc¿lhor ' (c  b .dze.o^¿ op1ow¡ l ¡  ó ,o je t .  Jc t  w¿1
Puesodr,cT¿'y hor 1, BJo¿erodFj [¡ios?w cze rech por-o.rowal z" oo¡nia nomsr

D z-wod -zdc .  e¿dy  ¿¿o! ra ,c r l  sd  rwág ido  oro .e-  r  L .1wat .
\F b'¡o Lq¿o *ie Pr¿esod c¿c./ Rad/ ooodd, poo grosowé ró p.ol6ft Lclwdt
Hád¿ ! i - r \  w9ro ,ow¿nr ,¿wr \ r  t .9 ro ¡cmr7ápóo je¿

U.hwate XU3S5/2013
w spraw e zn¡ah w uchwate bud2etowej Gñiiy Zatészany na 2013 tok,

b) Prqeki uchwat w sp¡aw e zmja¡ w wietoiei¡ ej prognozie ti¡ansowej cm¡ny
Zaleszáiy odczliála Skarbn k cminy N1o¡ ká Chatlb¡ec

Przewodnczqcy Radyzapytat czy selwag do przedsiawionego proteklu lchwat.

Radry Paw€l cardy zwrócil uwase n¿ pozycje w uchwate doryc2qcE budowy ka¡a|zacl
w Korowe Wol R-d.y sr\r'e.ozi ze tej .o wpssdre p.z) iaZoe, u.raté oorycza.q
z-a 'w weoelrq oroqnozié d re j "s l  .o 'eat ,zoh¿T sec Raolr  pv1a,  po.o
poweac €¡ br4d sroro lesr ro nterea¡ná inwestyct¿

P¿ewo¡niczqcy Rady poddal pod gtosowa¡ie polekt !c,rwary.
Fad¿ Gml. ,  ,  g,osoa" l i r  ¿wrvm i  go¡én r  zá a ¿\  2 . iect^ 2 wslr2ymLjq. /c l

Uchwale Xu356/201j
w sptawte zm¡an w w¡etoletniej prcsnoz¡e r¡naosowei cn¡ñy Zateszany.



c) Projekt uchwaly w sp¡awie zmiany Uchwaly Nr XXXVT/323|2013 w sprawie
zacEgniecia kfedytu dlugoierminowego odczj,,iata skaú¡ k cminy.

Pan¡ skárbnik poinformowala, 2e tizyczn¡e jest zaciqsniele 1,5m n. k¡ediru i wi?cej n¡e

Pzewod¡lcz4cy Rady zapytal czy se uwagi do projeklu uchwaty.
N¡e byio rwag, wiec przysqpiono do qtosowania

Rada G¡nl¡y w glosowan ujawnym 15 g{osamiza podj9lá

Uchwate XIJ357/2013
w spfawle zn¡an Uchwaly Nr XXWU323/2013 w sp¡aw¡e aciAgn¡eci¿ k e.lytu

d) Prcjekt uchwat w.az z uzasadñieniem w spEwie ¡ozpaizenia skaei na
d¿dldlro"c Wojl¿ Gany ./¿ es¿ary ooczvlat Prewodnie¿Ly homisj
BewEytnel LUct¡¡ KuMa

P@wodniczqcy Rady, po¡nfo¡mowal 2e zgodnie 2 procedu¡amt rozpatr"ania ska¡g, to
co b?dzie podj?te na dzsiejszej Sesjijest oslaleene iwiecej nie bedzie dysklsjiw lynr

Glos z.bral pan Ka¡nal, zaplal czy tlobtze zrozumiat Pzewodniczqcego, iz nie zoslat
poruszony podstawowy dokument tj. dokument z 1999 roku Uchwah Rady Gminy
w spmwie powola¡ia, roi Komitelu Kanalizacyjnego, rctiWójt, pan Karnat pfatdtaczego
rego n e uwzgQonrono.

P¡zewodn czqcy Komisji Rewizyjnej Lrcjan Kutytá poinromowat, ze byt ánatizowane
dokumenty l2e Komisja podlzymuje slanowisko Komisj Rewizyjnej cminnego Komjtelu
Bldowy Kanalizacji, Przewod¡ cz4cy srwierdz¡t,2e nie mo2na Wójr zmustó do wyjáénie¡ia
lych neScislosc bo ne ma Komisja takteso p¡awa pzewodn¡czqcy Komisji Lucjan
Kutyra turócil jeszcze uwáge na lo, ii io juz jesr ponad 12 tal i nie we jak w iym
momencie m02na wyjaénié lakie szczesót.

Przewodniczqcy Rady Wikior Przybysz dopowiedzal 2e sndarza si9 tuzjg 2e se dwa
ko.n tely ale io wszystko zosialojuz wyjaÉnione inie moz¡a do lego ¡ c dokladaó.

P¿r Ka, ral ¡tw e'oz I ¿e poo l. rF €j Lclwdry otw,-€ d¿ sza drogi. oár ha, €t &, ocl
rd lo É p.zer¿zare horrol p¿ez p4á Wójr Koasti Bewrzy,..j rie

obrazowalo w caroéci temalu, poniewaz pismo, jakie skie¡owane bylo do pa¡a Wójra
2 3 22012 ¡aku posiaoalo wr-le z¿iac¿1rtow par Xarnat o¡a, átaczego pan Wór
p'¿efaudl f/l,o s¿ao o¡¡mo r e doJaedtrc zalac2li ow odnosr.e B¿1\L Spoio¿etdego

dokr -Frtów prr Kahal ¡nre ozt ze gd,,oy Ko -,a orzymala le
dokuaellv ro2 oewroscd o¿oaa7'laoy le s.algs 1a zej.
Pan Ka¡nai poinfórmowal, 2e, mir¡o ¿e Komitet ne wy¡azat zgody, to wystqlit do
P¿ewodn¡eqcego Rady Nadzorczej Banku i ma iiio¡macte na rq chwjte rytko L¡sña ¿e
jesl bardzo du2o neécisloéci, dlalego pan Karnat stuie¡dz¡l 2e na pewno naiym elapie tá
spráwa ¡ie bedzie zakoñczona.



Radna l\¡aria Perla zapy,iara pa¡a Kanala czy skorc ma wszysikie dokumenty io czy
pos¡ada záswiadczenie lekarskie. Radná poprcslla, aby dolEczyl zaswladeene do iych
wszyslk ch dokumenlów, wówczas bedz e pelny obEz p¡acy jakq wyko¡at.

Pa¡ Karnat powiedzial 2e to co pow¡edzala Radna to jest ,chamslwo poniewa2 on
nigdy n¡e ltywallakich mocnych slów

Pzewodn¡eacy Rády podd¿l pod glosowan¡e projekt lchwaly
Rada Gm¡ny w glosowán L jaw¡ym 15 glosámiza podjela

Uchwale XU358n013

w sp@w e rczpat¡2en¡a ska¡g¡ na dzialalnoéé Wójta Gniny zateszany,

e) P¡ojekt uchwat w sprawie uchwalenia Pañu P6cy Rady na 2014 rok
odczytal Przewodn czqcy Rady Wikior Pzybysz.

We6ja pisem¡a Planu P¡acy Rady stanowi zateczn k do niniejszeso proiokorú.
Pzewodniczqcy zapyial ey sq uwagido prójeklu lchwaly
Nie bylo uwag wec przyslq!¡o¡o do gtosowa¡ a.
Rada Gml¡ywslosowan ujaw¡ym 15 glosamiza podjata

uchwale XU359/2013
w spawie uchwalen¡a planu Pracy Ra.!yGn¡ny na 2014 rok,

i) Projekl uchwat w spraw e uchwalenla panów Pracy Kom¡sj Rewizyjnej
oraz stalych KomisjlRady Gminy na 2014 rok.

Pla¡ PÉcy Komisj Rew¡zyjnej odczylal PEewodnicz4cy KomisjiLucjan Kulyla
Rada Gminyjednogroénie przyj?ra Pla¡ Pracy Kómisj Rewlzyjnej.

Plan Pracy Konr sji Bud2elowej odczyrál P¿ewodni@acy Komisjt [,túosraw czernecki.
Rada Gm nyjednogloén¡e p?yjela Plan Pracy Komisjl Bld2etowej.

Plán Pracy Komlsj¡Ladu Przewod¡ czEcy Kom sj¡JózerDLl.
Rada Gminyjednogloénie przyjela Pan Pracy Kom sjirádú

Pan Pracy Komisji Strátegii odczy,lar Pzewodniczqcy Komisj Paw€lcardy.
Rada GminylednosloÉ¡ e przyjerá P an Pracy Kom sj¡Straieg ¡.

Pa¡ Pracy Komisj Ro¡ ctwa odczfar Przewod niczEcy Komisj¡
Radá Gminyjed¡osloén e przyjgra P ¿n PÉcy Kom¡sj¡ Ro nictwá.

P¡a¡ Pracy Komisl Klllury odcz¡ala Przewodnlczqca Kom sji Mara Peda
Rada Gm¡yjednoslosnie przyjala Plán Pracy Komisj K! tu¡y.

Wersje piser¡¡e P anów PÉcy poszczególnych Kom¡sj stanowiq zal4czn k do niniejszego

P¡zewodniczEcy Rady poddal pod glosowanie projeki uchwaly.
Rada Gminy w glosowaniu jawnym 15 glosam za podjeia



s) Prcjekt uchwaly w sp¡awie
i Rotui4zywania Problemów
Gminy Sebasi¡an Nábrzeski.

Sekferarz wyjaénil, 2e na jetlrci z Kor¡isji byl wn¡osek o przesu¡ ecie Srodków,
zweksze¡le wydatków o kwotq 130021. Sekretárz poinformowal, 2e na postedzeniu
Kom sji Alkoho owej puedstawil teñ wn¡osek,Ied¡ak ze wzg edu na rozdysponowa¡je ju2
wszystkich Srodków wn¡osek ¡le zóstal uwzgt?dniony, Komisja pozosiaw¡ta bez zmjan
zapranowány harmonogram wydalków

Radny Já¡ Wawryk dodar 2e ien wniosek dotyczyl nowo powsiarej Swieilicy

Przewodlic/4Ly Rdoy poodalpóo gtosowá.ie p.qekl Lrlw¿ry

w sq@w)e uchwalen¡a planu

w sPtawie uchwalen¡a
Ptobléñów Al koholowych

Uchwat9 XU360/2013
Pncy Koñ¡sj¡ Rew¡zyjnej oñz

UchwalQ XU361/2013

Gñ¡nnego Ptogtanu Prcf¡laktyk¡

uchwalen¡a Gminnego Prcg€mu P¡oflakiyki
Alkoholowych na 2014 ¡ok odczytai Sekreia¡z

stalych Koñisj¡ Ra.ry

R¿da Gmirvw g,osow¿aiL jawn/n '5 gros¿. zd oodea

h) Pmtekt uchwály w spawie
P.zeciwdzalania Narkornani¡ na
Sebaslian Nabrzeski.

Pzewodn czqcy Radyzapytal, czy squwagido p¡ojeklu uchwaiy.
Nie bylo uwas, w¡gc przystqponodo gtosowania.
Rada Gminy w glosowaniu lawnym 15 glosam¡zá podjqra

Uchwale XU362/2013
w sptawie uchwalen¡a Gn¡nnego Proghñu PEec¡wdziatan¡a Naúoñan¡¡ na 2014.

Projekl uchwary w sprawie wy62enia zgody na zawa¡cie kotejnej unrowy
dzierzáwy ¡ie¡uchomosci sta¡owlqcej wlasñoéé cmi¡y Za eszany odc4tala
panikena Gorczvca - Kie.ownik Referatu

Radny Pawel Gardy zapytal ey osoba ra, której doiyczy proj-ékt uchwaty jesi
m¡eszkaócem Nászej Gmlny lgdzie usyluowane sqie dz atki

Pa¡l lrená Goreyca przek¿2ala, 2e jest to osoba z Taroob¡zesa umowa wczesniejsza
bylá zawerana na okres 3lal, umowawyoasa 30 mafca 2014 ¡oku.

Przewodniczqcy Rády zwrócii uwagg naro, i¿ byto mów¡o¡e ná wczesniejszej Sesj 2eod
Nowego Roku wszyslko b€dz e üzez ptzetary

uchwalenia Gminnego ProgramLr
2014 rok odc¿ytal Sekretaz Gm¡ny

oadly P¿weJ Gdrdyw oslow¿l o odzÍer.etp Lclwaly



Rada Gminyjednoglosnie byla za odzuceniem uchwat.

j) Pojekl uchwat w sp6we wylazenia zgody na sprzedaz nieruchomoéci
slanow4cej wlasnosó Gminy zaeszañy odey,laia pani hena corczyca.
(dolyey pani Ciesiotk¡ewicz)

Rada Gminy w slosowaniú jawnym 15 glosamlza podjera

UchwalQ XU363/2013
w spnw¡e wytatenia zso.ty ña spde.tai n¡eruchoñoéc¡ stanowjqc4j wtasnoÉé

Kolejna uchwara w spraw¡e sprzeda¿y neruchomoéci slanowtqcej wlás¡oéó cminy
Zalesza¡y dotyczyla p. LAd

Radá Gminy w glosowaniu jawnym 15 glosamiza podeta

Uchwa¡e XU36/V2013
w sphw¡e wyrazenia zgody na spneda, n¡eruchoño'ci stanowi4cej wtasnosé

k) Pfojekl uchwaly w spráwie wyÉ¿enia zgody na zawarcie kotejnych lmów
najmu iokáli uzfkowych I nieruchomoéci stá¡owiecych wlasno6ó Gminy
Zaleszany oÉz na odstqpienie od obowt4zku pzetargowego irybu zawarcia
umów odczy,lala pani lrena Go¡c¿yca.

Pzewodniczacy Radyzapyiatczy squwag do projekiu uchwat.
Nie bylo uwag wec przyslq!¡o¡o do gtosowan a.
Rada Gminy w grosowa¡lu jaw¡ym 15 glosamiza podjQlá

Uchwate XLn65/2013
w sprawie wyra¿enia zsody na zawarcie kor€jnych umów najmu tokati u¿yrkowych ¡
n¡eruchohoéc¡ slanowi4cych wlasnoéÉ cñiny Zateszany oraz na odst4t¡enie od
obow¡Azku pzeta¡gowego trybu zawarc¡á unów,

Inie¡pelacje oéwiadczenia Radnych- nie byto.

Wolne wnioski i zap),4ania

Pzewodniczqcy Rady skierowal stowa do Radnych, po których naslqpita chwia ciszy -
kto to powiedz¡al i kiedy? ,,Nie siegniQio po stosunkowo latwe do pozyská¡ta érodki
2 Pros.amu Rozwoju Obszarów Wiejskich ná budowe Kanatizácji sanira.nej
w miejscowosc Kotowa Wola



Rad ny Pawel Gady zwrócil uwage na to, ¿ na K?piu Zaleszarísk m zawi4zalo s¡C nowe
Stowá¡zyszen e -¡owy LZS, stqd ptlanie Radnego bylo czy poprzedni LZS uregu owal
wszystkie zal€sle naeznoécl. Radny zwrócit sle rówñiez do Radnej tvtariiPert, odnosnie
propozycj¡ pana Wójla, aby Oérodek Pomocy Spotecznej puenieé do Kotowei Woti,
Radny sugerowal áby na Komisji Kúltury po.us¡yó ien teñal czy zasadne jest
p¡zeniesienie. OPS do KoloweiWo i.

Radna [4ar]a Perla, st erdzila, 2e chcialaby ustszeó od Kierownika OSrodka pomocv
spolecznej, jakie jestjego zdan¡e w tym remacie. Radna srwierdzita ze na te chwilq ne
wie,jakie io bedzie malo konsekwencie.

Przewodniczqcy Rady poiniormowai, 2e ná Sesj n¡e jesl obecny kierownik Osrodka
Pomocy spolecznej wgcteñallen bedzie porúszo¡y na najb izszej sesji Rady Gminy

sekretarz Gnny poi¡rormowal 2e jeéti chodzi o doiychczasowy LZS w Kepiu
Zaeszañskim który funkcjonowal, na przelomie ltstopada i grudnia ldaio sie odzysl<aó
nareznoéó w kwocie ponad 3iys zl., klórq mial LZs wzgtedem Uuadu Cminy, ¡atomiast
jeél¡ chodzi o inne roziczenia Sek¡etaE powiedzat 2e w¡e o niezápláconei taktuze
w Sklepie Sportowym w Tarnobzegu na kwotq 100ozl, druga fakrurá która nie zosiata
puylela, poñiewaz Gml¡a nie ponos odpow edziatnoéc¡ za zobowi4zania zaciqgn¡?ie
pzez Stowa zyszen¡a, byla z PKS Tarnob¡zeg ¡a ponad 14oozl.za ustuge fansportow+
Sekrelarz prcsil, aby dosta¡czyé i¡rormacte odnoénie nowego Stowazyszenia, jakie ai€
zawqzálo, kto wchodzi w sklad zauqdL i adresy kontaklowe, aby uzupelnió w bazie

Radna M¿¡ia Pena zgiosila wn¡osek, aby nie podetmowaó
kotirletu kanalizácjiws Tr¡rbia, poniewa¿ wszysiko juz zostato

Przewodn¡cz4cy Rady shvlerdzr, 2e jesr io w pewnej tornrte

wieóej na Sesjach temalu

prowokacja i 2e nie mo2na

Przewodniczqcy Rady zlo2yl wszystkim

zamk¡19cie ob.ad Sesj
W lrakcie zamykan¡a obrád Sest glos zabrat jeszcze

slw¡erdzajqc 2e robiono z niego,, kozla ofiarnego'
py,lar równie2 oio co z KomisjqDora2¡4

Przewodniczqcy Rady powledzial, ¿e udziell odpowiedzi panu Karnaiow¡ná piémie,
Przewodn¡dqcy Rády Gm¡ny stowámi, zamykam posedzenie XL Sesji Rady Gmjny,
2álo iczylobÉdvXL Se<j  R¿oyC -rywZales¿ané11

obecnym na sesjl Rady Gminy :yczeniá

pan Ka¡¡al mieszkaniec wsiTurbia,
i 2e byl p¡zesluchiwany, pa¡ Karnat


