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Protokół Nr 7/2015
ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy Mikołajki
Pomorskie z dnia 08 października 2015 roku.
Do pkt 1.
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Wspólne posiedzenie komisji o godz. 1300 otworzył i prowadził Przewodniczący
Komisji Gospodarczej Mariusz Wojtkowiak. Przewodniczący przywitał członków komisji,
skarbnika gminy Marię Kalinowską, kierowników jednostek organizacyjnych oraz
mieszkańców gminy i zaproszonych gości w osobach: panią Barbarę Jaszczuk-Skolimowską
wiceprezesa Przedsiębiorstwa Projektowo-Realizacyjnego „DOM” Sp. z o.o., oraz panów
Sławomira Piszkurno kierownika jednostki realizującego projekt w zakładzie utylizacyjnym
sp. z o.o. i Marcina Kolarza specjalistę ds. inwestycji w Gdańsku.
Przewodniczący stwierdził, iż obrady są prawomocne. Zgodnie z listą obecności (zał.
nr 1) obecnych 6 członków komisji gospodarczej na stan 8 i 5 członków komisji społecznej
na stan 7. Nieobecni usprawiedliwieni członkowie komisji gospodarczej – Wojciech
Błaszczuk i Elżbieta Zamojska. Nieobecni usprawiedliwieni członkowie komisji społecznej –
Katarzyna Grochowska i Antoni Tymicki.
Do pkt 2.
Przedstawienie porządku posiedzenia.
Przewodniczący komisji gospodarczej poinformował, że członkowie komisji otrzymali
porządek posiedzenia i poprosił o zgłaszanie propozycji zmian do porządku posiedzenia.
Nie zgłoszono uwag i propozycji zmian w porządku posiedzenia komisji.
Przewodniczący komisji gospodarczej odczytał porządek posiedzenia według którego komisje
będą pracować:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Mikołajkach
Pomorskich,
b) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w
Mikołajkach Pomorskich,
c) w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie,
d) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
obejmujących części obrębów geodezyjnych Krastudy, Krasna Łąka, Mikołajki
Pomorskie, Perklice i Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie,
e) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego wieś Dworek oraz części wsi Krasna Łąka i Krastudy w gminie
Mikołajki Pomorskie,
f) w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
Mikołajki Pomorskie a Gminą Miasta Gdańska dotyczącego powierzenia Gminie
Miasta Gdańska wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu
odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcania frakcji energetycznej
wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mikołajki
Pomorskie,
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g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z przeznaczeniem
na realizację zadania "Remont drogi powiatowej nr 3113G na odcinku MirowiceDąbrówka Pruska o długości 2,8 km".
4. Przedstawienie propozycji zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.
5. Sprawy bieżące, informacje.
6. Zakończenie posiedzenia.
Do pkt 3.

Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
Marzena Czarnecka insp. ds. gospodarki przestrzennej poinformowała, że aby wójt
mógł zawrzeć kolejną umowę dzierżawy z tym samym podmiotem i na te same działki musi
uzyskać zgodę rady gminy na zawarcie umowy na kolejne 3 lata. W przypadku działek
wymienionych w projekcie uchwały wszystkie umowy zawarte były do końca marca i kolejne
będą zawierane od 1 kwietnia. Żeby te umowy mogły być zawarte wójt przygotował projekt
uchwały z prośbą o wyrażenie zgody na kontynuację umów dzierżawy.
Członkowie komisji nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały.
Prowadzący posiedzenie odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy i poddał ją do zaopiniowania poprzez głosowanie.
Po przegłosowaniu komisja gospodarcza w obecności 8 członków 7 głosami „za”, 0
„przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja społeczna w obecności 7 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
b) w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w
Mikołajkach Pomorskich,
Projekt uchwały przedstawiła Marzena Czarnecka, która poinformowała, że na
przedmiotową działkę która pozostała z podziału z zamiany znalazł się chętny zainteresowany
wykupem tej działki. Działka ta nie jest niezbędna do realizacji zadań własnych gminy i w
związku z tym przygotowany został projekt uchwały.
Członkowie komisji nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący komisji gospodarczej odczytał projekt uchwały w wyżej wymienionej
sprawie i poddał do zaopiniowania poprzez głosowanie.
Komisja gospodarcza w obecności 6 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Po przegłosowaniu komisja społeczna w obecności 5 członków jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
c) w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności
przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mikołajki Pomorskie,
Insp. d.s. gospodarki przestrzennej poinformowała, że firma Windfarm Polska chce
wybudować na naszym terenie wiatraki i żeby od tych wiatraków wyprowadzić energię
elektryczną firma potrzebuje przejść z kablem pod gminną drogą. Żeby było wszystko zgodne
z prawem budowlanym i aby firma mogła otrzymać pozwolenie na budowę, firma musi
zawrzeć umowę na służebność przesyłu i w związku z powyższym przygotowany został
projekt uchwały.
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Członkowie komisji nie wnieśli pytań i uwag do projektu uchwały.
Prowadzący posiedzenie odczytał projekt uchwały w wyżej wymienionej sprawie i poddał go
pod głosowanie w celu zaopiniowania.
Komisja gospodarcza w obecności 6 członków jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Komisja społeczna w obecności 5 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
d) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów obejmujących części obrębów geodezyjnych Krastudy, Krasna Łąka, Mikołajki
Pomorskie, Perklice i Stążki w gminie Mikołajki Pomorskie,
Prowadzący posiedzenie o zreferowanie projektu uchwały poprosił panią Barbarę
Jaszczuk-Skolimowską wiceprezesa firmy projektowej DOM.
Pani Jaszczuk–Skolimowska poinformowała, że projekt uchwały dotyczy kolejnej farmy
wiatrowej na obszarze Gminy Mikołajki Pomorskie. Jest to farma pod nazwa Mikołajki
Pomorskie, składająca się z 11 elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w okręgach
geodezyjnych Krastudy, Krasna Łąka, Mikołajki Pomorskie, Perklice i Stążki, można
powiedzieć, że jest to farma obejmująca centralną część gminy. Farma wiatrowa rozpięta jest
pomiędzy północą, granicą gminy Stary Targ a południowym skrajem na granicy gminy z
miastem Prabuty. Obszar ten obejmuje głównie grunty rolne i leśne. Nowe przeznaczenie
dzięki temu planu zyskują tereny lokalizacji związane z elektrowniami wiatrowymi. Plan
wyznacza także obszar sportu i rekreacji z możliwością lokalizacji plaży, kąpieliska, boisk
sportowych nad jeziorem Balewskim w Stążkach, określa także obszary i obiekty objęte
ochroną konserwatorską. Jeżeli chodzi o zobowiązania z zakresu energetyki wiatrowej to
gmina żadnych kosztów ponosić nie będzie, natomiast spodziewane są dochody gminy
związane ze wzrostem podatku od nieruchomości oraz podatek od wartości budowli po ich
wybudowaniu.
Radna Zuzanna Smoter zapytała od kiedy będzie wpływał podatek do budżetu gminy, gdyż
słyszała, że ileś czasu trzeba odczekać.
Pani Jaszczuk–Skolimowska odpowiedziała, ze po wybudowaniu, zgodnie z ogólnymi
przepisami.
Skarbnik gminy dodała, że jeżeli coś powstanie, to firma musi złożyć deklarację do Urzędu
Gminy.
Członkowie komisji nie wnieśli więcej pytań i uwag do projektu uchwały.
Prowadzący posiedzenie odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących części obrębów geodezyjnych
Krastudy, Krasna Łąka, Mikołajki Pomorskie, Perklice i Stążki w gminie Mikołajki
Pomorskie i poddał go pod głosowanie w celu zaopiniowania.
Komisja gospodarcza w obecności 6 członków jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Komisja społeczna w obecności 5 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
e) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego wieś Dworek oraz części wsi Krasna Łąka i Krastudy w gminie Mikołajki
Pomorskie,
Drugi plan miejscowy dotyczy tego samego przedsięwzięcia, o którym była mowa w
poprzednim projekcie uchwały ale dotyczy terenów fragmentów miejscowości Dworek i
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części wsi Krasna Łąka i Krastudy. Plan ten obejmuje te fragmenty miejscowości, które są
położone w bezpośrednim zasięgu planowanej farmy wiatrowej. Plan ten reguluje zasady
gdzie może być lokalizowana zabudowa mieszkaniowa, gdzie ze względu na ewentualną
uciążliwość elektrowni, zabudowa mieszkaniowa nie może być lokalizowana. Jeżeli chodzi o
fragmenty wsi Krastudy i Krasna Łąka to dotyczy tylko i wyłącznie istniejącej zabudowy,
poinformowała pani Jaszczuk-Skolimowska. Natomiast wieś Dworek znajduje się w
centrum planowanej farmy wiatrowej i stąd konieczność objęcia tej miejscowości planem
miejscowym. W miejscowości Dworek oprócz terenów istniejącej zabudowy wskazane są
nowe tereny inwestycyjne związane z zabudową produkcyjną i zabudową usługową związaną
z usługami dla rolnictwa. Poza tym w planie znajdują się dwa tereny komunikacyjne, które
niezbędne będą dla obsługi planowanej farmy wiatrowej.
Chciałbym wrócić do poprzedniej mapy gdzie zwróciłem uwagę na rysunek, gdzie jest strefa
ochronna elektrowni wiatrowych. Widzę, powiedział radny Piotr Charkiewicz, że Dworek
ma strefę ochronną od strony Dzierzgonia. Czy z tamtej strony też będą zaplanowane farmy
wiatrowe, zapytał radny.
Pani Jaszczuk-Skolimowska wyjaśniła, że miejscowość Dworek w całości znajduje się w
strefie ochronnej elektrowni wiatrowej dlatego, żeby ustalić dla terenów istniejącej zabudowy
standard akustyczny. Planowana farma wiatrowa uwzględnia tą zabudowę, która się tu
znajduje i odpowiednio w dalekiej odległości te elektrownie są zaprojektowane. Natomiast
nie mogłaby się tu pojawić nowa zabudowa mieszkaniowa.
Członkowie komisji nie wnieśli więcej pytań i uwag do projektu uchwały.
W związku z tym, iż członkowie komisji nie wnieśli więcej propozycji i pytań do
projektu uchwały, przewodniczący komisji gospodarczej odczytał projekt uchwały w wyżej
wymienionej sprawie i poddał go do zaopiniowania poprzez głosowanie.
Komisja gospodarcza w obecności 6 członków jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Po przegłosowaniu komisja społeczna w obecności 5 członków jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
f) w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy
Gminą Mikołajki Pomorskie a Gminą Miasta Gdańska dotyczącego powierzenia Gminie
Miasta Gdańska wykonania zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu
odpadów komunalnych w zakresie termicznego przekształcania frakcji energetycznej
wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Mikołajki
Pomorskie,
Informacji na temat projektu uchwały udzielił kierownik jednostki realizującej
projekt w zakładzie utylizacyjnym w Gdańsku pan Sławomir Piszkurno.
Główny problem dotyczący tego, co zrobić z odpadami polega na tym, że ta frakcja, która
obecnie jest składowana o cieple spalania przekraczającym 6MJ/kg, od 1stycznia przyszłego
roku jest zakaz składowania tej frakcji. Można będzie je jedynie spalić. Marszałek
Województwa w 2007 roku zrzucił na miasto Gdańsk obowiązek zrobienia coś z tym
problemem w przyszłości. Gdańsk podjął działania, aby znaleźć lokalizację pod spalarnię.
Lokalizacja została znaleziona w Szadłukach i Gdańsk podjął działania zmierzające do
realizacji inwestycji pod nazwą Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku.
Po stronie publicznej jest obowiązek zagwarantowania Zakładowi paliwa. Ten obowiązek
wzięło na siebie miasto Gdańsk i żeby zagwarantować na okres 25 lat paliwo, jedynym
rozwiązaniem prawnym w Polsce, są porozumienia międzygminne. Dlaczego każda gmina z
pięciu zakładów powinna podpisać porozumienie międzygminne. Każda gmina powinna
podpisać takie porozumienie dlatego, żeby zakład miał dla wszystkich odpadów które do
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niego trafiają tą samą cenę. Gmina Mikołajki jest ostatnią z 6 gmin, które nie podjęły uchwał
na prawie 60, które obejmuje projekt. Pięć zakładów będzie dostarczać frakcje energetyczną
do Gdańska w tej samej cenie. Realizując projekt chodzi o to, aby domknąć system
gospodarowania odpadami w regionie. Uchwała, która została przygotowana jest uchwałą
intencyjną. Już kilkakrotnie zapraszaliśmy Gminę Mikołajki Pomorskie na spotkania, które
organizowaliśmy, stwierdził kierownik, nie wiem czy ktoś był na spotkaniach ale deklaracji
żadnej nie mamy.
Radna Zuzanna Smoter zapytała, czy w zależności od tego, ile procent będzie z Unii
Europejskiej, przewiduje się, że gminy będą musiały dołożyć do tej inwestycji.
Kierownik Piszkurno wyjaśnił, że nikt za tą inwestycję nie będzie płacił od razu. Inwestycja
ta będzie się zwracała ceną na bramie.
Mówił Pan, że Marszałek Województwa od nowego roku będzie karał za składowanie a
spalarnia powstanie dopiero w 2019 roku, zauważył radny Wiesław Kot.
W okresie do powstania spalarni zakład składowania odpadów będzie musiał sobie jakoś
radzić. My chcąc wyjść naprzeciw Zakładowi i samym sobie chcemy, żeby partner którego
będziemy wybierać odbierał od nas tą frakcję, po jakieś do przyjęcia cenie, powiedział pan
Piszkurno. To jest kilka lat i uważamy, że powinniśmy sobie w tym czasie poradzić,
stwierdził kierownik.
Mówił Pan o zadeklarowaniu ilości odpadów dostarczanych i mówił Pan, że według tego co
się w tej chwili odkłada to będzie raczej stała ilość a co jeśli nie wyprodukujemy tyle
odpadów co zadeklarujemy, czy będą jakieś opłaty karne, zapytał radny Piotr Charkiewicz.
Kierownik Piszkurno wyjaśnił, że nie będzie żadnej opłaty karnej. Ważne jest żeby nie
zaniżać ilości frakcji, szczegółowe badania które były przeprowadzane wykazały, że ilość
frakcji będzie niezmienna, natomiast ilość odpadów będzie rosła.
Radny Piotr Charkiewicz zapytał o jakie odpady chodzi, gdyż pan kierownik operuje
kalorycznością odpadów i jeżeli segregujemy odpady, oddzielamy, szkło plastik, makulaturę
to co pozostaje jako frakcja energetyczna.
Kierownik odpowiedział, że do zakładu trafia odpad zmieszany i w zakładzie odpad jest
jeszcze doczyszczany, oddzielane jest od tego odpadu bio (ziemia, odpady roślinne,
kuchenne), metal i pozostała frakcja, która do niczego się nie nadaje, która obecnie trafia na
składowisko, będzie palona.
Członkowie komisji nie wnieśli więcej pytań i uwag do projektu uchwały, w związku z czym
przewodniczący komisji gospodarczej odczytał projekt uchwały w wyżej wymienionej
sprawie i poddał go do zaopiniowania poprzez głosowanie.
Komisja gospodarcza w obecności 6 członków, przy 5 głosach „za”, 0 „przeciw” i 1
„wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Komisja społeczna w obecności 5 członków, 3 głosami „za”, 0 „przeciw” i 2
„wstrzymującymi się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu z
przeznaczeniem na realizację zadania "Remont drogi powiatowej nr 3113G na odcinku
Mirowice-Dąbrówka Pruska o długości 2,8 km".
Informacji na temat projektu uchwały udzieliła skarbnik gminy Maria Kalinowska,
która poinformowała, że Starostwo Powiatowe w Sztumie przystąpiło do realizacji dalszej
naprawy i remontów dróg powiatowych. Gmina dokłada się w części 25% do całości, czyli
50% daje budżet państwa, 50% leży po stronie samorządów w tym 25% starostwo, 25% nasza
gmina, czyli proponuje się kwotę 308.068,81 zł. Pozostała nam do wyremontowania droga z
Mirowic do Dąbrówki Pruskiej do przejazdu kolejowego i w związku z powyższym
przygotowany został projekt uchwały.
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Starostwo powiatowe zwróciło się z prośbą aby po stronie samorządów było 51% , natomiast
z budżetu państwa 49%, wówczas jest większa szansa dofinansowania z projektu. Do sesji
będziemy wiedzieć jaka to będzie kwota i jeżeli zwiększenie nastąpiło by o 1% to wówczas
kwota pomocy dla powiatu zwiększyła by się o kwotę w granicach 6 tys. zł.
Radny Henryk Nowak zapytał czy remont tej drogi przewidziany jest na ten rok.
Skarbnik gminy wyjaśniła, ze remont przewidziany jest na 2016 rok, żebyśmy mogli ująć
remont drogi do projektu budżetu to potrzebna jest uchwała o udzieleniu pomocy finansowej,
gdyż to nie jest nasze zadanie tylko zadanie Starostwa Powiatowego. Starostwo, aby mogło
złożyć wniosek to musi mieć gwarancję, że samorządy przystąpią do tego zadania. Jeżeli
robią to w partnerstwie to zawsze są większe szanse, że projekt przejdzie. Starostwo ubiega
się też o te środki, żeby otrzymać z budżetu państwa dofinansowanie, bo jeżeli nie otrzyma to
z własnych środków nie będzie realizować zadania.
Członkowie komisji nie wnieśli więcej pytań i uwag do projektu uchwały, w związku z czym
przewodniczący komisji gospodarczej odczytał projekt uchwały w wyżej wymienionej
sprawie i poddał go do zaopiniowania poprzez głosowanie.
Komisja gospodarcza w obecności 6 członków, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Komisja społeczna w obecności 5 członków, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Do pkt 4.
Przedstawienie propozycji zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2015.
Skarbnik gminy Maria Kalinowska poinformowała, że w projekcie uchwały proponuje
się przyjęcie po stronie dochodów jak i wydatków kwoty 28.034 zł. Proponuje się
wprowadzenie dochodów ze zwrotów podatku Vat odzyskanego za wydatki poniesione w
2014 roku, natomiast po stronie wydatków planuje się przeznaczyć kwotę 10.000 zł. na
podziały działek (ul. Spacerowa) i 3.000 zł. na ubezpieczenie mienia. Na ubezpieczenie
mienia planuje się również przeznaczyć kwotę 4.734 zł. w dziale Administracja publiczna
oraz planuje się zwiększenie środków w dziale Oświata i wychowanie kwotę 3 tys. zł. na
zakup usług remontowych w szkole podstawowej, gdyż zwiększył się zakres remontu w
szkole i 2 tys. zł. w gimnazjum oraz 1.200 zł. na zwrot kosztów ponoszonych przez gminę na
pobyt dziecka będącego naszym mieszkańcem a uczęszczającego do przedszkola w innej
gminie. Wynika to z ustawy o systemie oświaty. Poza tym proponuje się zwiększenie
wydatków w wys. 4.100 zł. na opłaty za dostęp do Internetu, w ramach realizowanego
projektu „zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem
cyfrowym…”
Członkowie komisji nie wnieśli pytań i uwag do przedstawionych propozycji zmian w
budżecie gminy.
Do pkt 5.
Sprawy bieżące, informacje.
Przewodniczący komisji gospodarczej Mariusz Wojtkowiak poinformował, że w gminie
funkcjonuje Regulamin przyznawania stypendium dla dzieci uzdolnionych i zaproponował,
aby rozszerzyć regulamin o tych uzdolnionych inaczej, to znaczy sportowców, uzdolnionych
plastycznie itp. Jeżeli ograniczamy tylko do wybitnie uzdolnionych a są sportowcy w naszej
szkole, którzy zajęli 7 miejsce w kraju, wygrywają w eliminacjach okręgowych, są w kadrze
województwa to im się stypendium nie należy. Chciałbym ich wesprzeć, żeby stypendium
nie było tylko dla uzdolnionych pod względem średniej oceny ale też dla uzdolnionych w
innych dziedzinach.
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Radna Zuzanna Smoter zapytała, czy w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego
nasza gmina otrzyma zwrot podatku Vat.
Skarbnik gminy odpowiedziała, że jeżeli chodzi o wyrok Trybunału Konstytucyjnego, to
Trybunał potwierdził stanowisko, że jednostki budżetowe, nasze podległe nie mają
osobowości prawnej i nie mogą się same rozliczać tylko Gmina musi się rozliczyć jako
całość. Gmina musi zrobić centralizację, czyli jednostki nie będą same rozliczać się do
Urzędu Skarbowego tylko poprzez Gminę, czyli muszą złożyć do Gminy deklarację. Gminy
będą miały prawo do 5 lat wstecz prawo złożenia korekty deklaracji, nie wybiórczo tylko
wszystkie. Nasze jednostki organizacyjne nie realizowały żadnych inwestycji i nie ma z czego
odzyskać podatku Vat.
Więcej spraw i informacji nie wniesiono.
Do pkt 6.
Zakończenie posiedzenia.
W związku z tym, iż wszystkie punkty posiedzenia zostały wyczerpane
przewodniczący komisji gospodarczej o godz. 1430 zamknął wspólne posiedzenie Komisji
Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała B. Kot

Przewodniczący
Komisji Gospodarczej
Mariusz Wojtkowiak

Przewodniczący
Komisji Społecznej
Kazimierz Marchlewski

