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Protokół Nr XII/2016 

z XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Sochocin  

z dnia 2 lutego 2016 roku  

odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sochocin  

pod przewodnictwem Pana Stanisława Kwiatkowskiego  

- Przewodniczącego Rady Gminy 

 

 Obrady rozpoczęto o godz. 14.00 

 Stan Radnych -15, obecnych – 15 

 

Ad – 1 

   

          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

Pan Stanisław Kwiatkowski - Przewodniczący Rady Gminy – otworzył XII Nadzwyczajną 

Sesję Rady Gminy Sochocin VII kadencji samorządu gminnego. Stwierdził, że w Sesji 

uczestniczy 15 Radnych, czyli quorum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.  

Następnie powitał:  

1. Państwa Radnych i Państwa Sołtysów 

2. Pana Andrzeja Romatowskiego– Wójta Gminy Sochocin  

3. Pana Mecenasa Jacka Nieściora  z Kancelarii  Radcy Prawnego, 

4. Pana Stanisława Korpantego- Urbanistę, 

5. Pana Kryspina Kadej- Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. 

6. Panią  Elżbietę Krauze-Sekretarza Gminy 

7. Panią Marzannę Kucharzak –Skarbnika Gminy 

8. Panią Monikę Stępkowską- Smardzewską- Zastępcę Skarbnika Gminy 

9. Panią Barbarę Soćko-Ruszkowską- Kierownika Referatu Ochrony Środowiska                    

i Gospodarki Komunalnej, 

10. Panią Marię Żuławnik- Inspektor Ds. Utrzymania Czystości i Porządku, 

11. Pana Jana Załęckiego- Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania 

Przestrzennego, 
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12. Panią Emilię Dobrzyńską- pomoc administracyjną. 

13. Przedstawicieli lokalnych mediów oraz wszystkich obecnych na sesji. 

 

Ad – 2  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do                         

punktu 2 „Przyjęcie porządku obrad ”. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu 18 grudnia 

2015 roku. 

4. Prezentacja projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy 

Sochocin na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025. 

5. Podjęcie uchwał:  

1) w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Sochocin na lata 2016-2020                       

z perspektywą do roku 2025; 

2) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 

3) zmieniająca uchwałę Nr XI/91/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty; 

4) zmieniająca uchwałę Nr XI/92/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia 

ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od 

domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe; 

5) zmieniająca uchwałę Nr XI/93/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

6) zmieniająca uchwałę Nr XI/94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. 

 

6. Zamknięcie obrad XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy. 
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Przewodniczący Rady Gminy – Pan Stanisław Kwiatkowski poddał pod głosowanie 

porządek obrad. 

Wyniki głosowania: Głosowało 15 Radnych : „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad – 3 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

3 porządku obrad „Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Sochocin odbytej w dniu  

18 grudnia 2015 roku.”. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że                         

w protokole nastąpiła pomyłka w nazewnictwie miejscowości. Zamiast Kołoząb zostało 

napisane Gutarzewo. Radni otrzymali przed sesję poprawioną stronę protokołu. 

Następnie Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos               

w sprawie protokołu. Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady 

Gminy Sochocin odbytej w dniu 18 grudnia 2015 roku. 

Nikt nie zabrał głosu. 

Wyniki głosowania: Głosowało 15 Radnych : „za” – 15, „przeciw” – 0, „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad – 4 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu              

4  porządku obrad „Prezentacja projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii 

Rozwoju Gminy Sochocin na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025”. Poprosił                

o przedstawienie projektu uchwały Pana Andrzeja Romatowskiego -Wójta Gminy Sochocin. 

Nastąpiła prezentacja projektu uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy 

Sochocin na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025 przez Panią Emilię Dobrzyńską- 

pomoc administracyjną Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Planowania Przestrzennego. 

(Strategia Rozwoju Gminy na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025 stanowi załącznik 

do protokołu oraz materiałów sesyjnych) 
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Następnie Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos               

w sprawie projektu uchwały.  

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad – 5 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do punktu                    

5 „Podjęcie uchwał”. Poinformował, że Państwo Radni w materiałach na Sesję otrzymali 

projekty uchwał.  

1. Pierwszym projektem jest uchwała w sprawie w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju 

Gminy Sochocin na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2025.  

Nie było uwag. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 15,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały: 

2. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 

Poprosił Pana Andrzeja Romatowskiego – Wójta Gminy o przedstawienie wyżej 

wymienionego projektu uchwały. 

 

Pani Maria Żuławnik- Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku uzasadniła projekt 

uchwały. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny zwrócił się z zapytaniem kiedy weszła w życie nowelizacja 

ustawy i od kiedy zaczęła ona obowiązywać. 

Pani Maria Żuławnik- Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku odpowiedziała, że 

w grudniu 2015 roku. 
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Pan Dariusz Kujawski- Radny zwrócił się z zapytaniem, czy wobec tego mogła być podjęta 

w ubiegłym roku. 

Pani Maria Żuławnik- Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku odpowiedziała, że 

w styczniu była pierwsza sesja w 2016 roku to jeszcze nie można było podjąć takiej uchwały..  

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 15,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały: 

3. zmieniająca uchwałę Nr XI/91/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki 

tej opłaty; 

Poprosił Pana Andrzeja Romatowskiego – Wójta Gminy o przedstawienie wyżej 

wymienionego projektu uchwały. 

 

Pani Maria Żuławnik- Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku uzasadniła projekt 

uchwały. 

Pani Anna Giranowska- Radna zwróciła się z zapytaniem czy od 1 stycznia 2016 roku 

zmieniło się coś w sprawie ulg dla rodzin wielodzietnych oraz czy jest możliwość 

zastosowania ulg dla rodzin wielodzietnych. 

Pani Maria Żuławnik- Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku odpowiedziała, że 

nowelizacja ustawy dopuszcza taką możliwość, ale jest na to potrzeba uchwała Rady Gminy. 

Pani Jolanta Kochanowska- Radna zaproponowała by przy następnym wspólnym 

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Gospodarczej taki projekt uchwały przygotować                         

i częściowo zwolnić rodziny wielodzietne z opłat za odpady komunalne. Poinformowała, że 

na terenie gminy mieszka 38 rodzin, które posiadają kartę dużej rodziny. Jest możliwość 

przyznania ulg dla tych rodzin gdyż opłaty są wysokie. Nie jest obowiązkowe całkowicie 
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umorzyć opłaty, ale można również częściowo. Radna dodała, że ma nadzieję, że Radni 

przychylnie zwrócą się do projektu uchwały w sprawie ulg. 

Pani Jolanta Kochanowska poinformowała, że rozmawiała z sąsiednimi gminami (Ojrzeń, 

Nowe Miasto), które również przymierzają się by podjąć taka uchwałę.  

Jednocześnie zwróciła się do Przewodniczącego Rady Gminy, że od 1 lutego 2015 roku 

gminy mogły podejmować uchwały ze względu na dochód. Jeżeli w rodzinie dochód nie 

przekraczał 574 złote to można było zastosować ulgi i zwolnienia. Jeżeli w rodzinie było 

dziecko niepełnosprawne to dochód musiał wynieść 664 złote na osobę. Jeżeli jest możliwość 

pomoc rodzinom nisko sytuowanym to należałoby zająć się tą sprawą. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny poinformował, że już w ubiegłym roku ten problem był 

zauważany. Podnoszone były stawki i ujednolicane. Uzasadniano to tym, że na terenie gminy 

rodziny wielodzietne stanowią niewielki procent i ulgi są bez sensu gdyż zaburzy to system. 

Stwierdził, że system i tak się zaburzył. 

Radny dodał, że nie bez powodu zwrócił się z zapytaniem dotyczącym nowelizacji ustawy, 

gdyż wiedział, że jeżeli z systemu odejdą letnicy i działki rekreacyjne to w końcu system 

„pęknie” i tak jak przewidział „pękł”. Jeżeli jest możliwość podjąć uchwałę w sprawie ulg by 

wspomóc rodziny Radny jest jak najbardziej za. W ubiegłym roku też można było podjąć taką 

uchwałę, żeby dołączyć domki letniskowe i działki rekreacyjne lecz nie zostało to zrobione.  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zostało 

ustalone, że rodziny potrzebujące mogły zwrócić się o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Nikt nie zwrócił się o taką pomoc do GOPS-u. Teraz będzie to podjęte uchwałą, 

która obejmie tych najbardziej potrzebujących. 

Pan Dariusz Kujawski- Radny odpowiedział, że było tłumaczone, że przez wniosek 

formalny dotyczący obnażenia stawki za odpady segregowane pęknie budżet. Dodał, że 

pomoc społeczna również jest z budżetu gminy. 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że poprzez 

umarzanie częściowe lub całkowite rodzinom wielodzietnym budżet systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi również będzie obciążony. 
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Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 15,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały: 

4. zmieniająca uchwałę Nr XI/92/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia 

ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 

letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe; 

Poprosił Pana Andrzeja Romatowskiego – Wójta Gminy o przedstawienie wyżej 

wymienionego projektu uchwały. 

 

Pani Maria Żuławnik- Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku uzasadniła projekt 

uchwały. 

Nie było uwag. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 15,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały: 

5. zmieniająca uchwałę Nr XI/93/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie określenia 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

Poprosił Pana Andrzeja Romatowskiego – Wójta Gminy o przedstawienie wyżej 

wymienionego projektu uchwały. 

 

Pani Maria Żuławnik- Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku uzasadniła projekt 

uchwały. 
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Nie było uwag. 

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 15,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

Następnie Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały: 

6. zmieniająca uchwałę Nr XI/94/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej; 

Poprosił Pana Andrzeja Romatowskiego – Wójta Gminy o przedstawienie wyżej 

wymienionego projektu uchwały. 

 

Pani Maria Żuławnik- Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku uzasadniła projekt 

uchwały. 

Pan Stanisław Woźniak- Radny zwrócił się z zapytaniem ile  łącznie zostaje złożonych 

deklaracji w sprawie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Sochocin.  

Pani Maria Żuławnik- Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku odpowiedziała, że 

około 2000.  

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy  zwrócił się z zapytaniem 

dotyczącym deklaracji zmieniających,. Ile zostało złożonych od momentu zmiany stawek za 

odpady komunalne. 

Pani Maria Żuławnik- Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku odpowiedziała, że 

do Referatu wpłynęło ponad 115 deklaracji zmieniających.  

Wyniki głosowania: 

Głosowało 15 Radnych : „za” – 15,  Radnych, „przeciw” – 0,  „wstrzymał się od głosu” – 0. 

Przewodniczący Rady Gminy  stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
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Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że na dzisiejszą Sesję Rady Gminy 

zaprosił Pana Stanisława Korpantego- Urbanistę, który przedstawi wszystkie zagadnienia 

dotyczące postępu prac przy opracowywaniu studium. Dodał, że została złożona duża ilość 

wniosków przez mieszkańców gminy. 

 

Pan Stanisław Korpanty- Urbanista poinformował, że od ostatniego spotkania                           

w listopadzie ubiegłego roku zaszły pewne zmiany w ustawie o planowaniu                                 

i zagospodarowaniu przestrzennym, które dosyć komplikuje cały proces prac przy studium. 

Zmienia ja w dość istotny sposób w szczególności w przypadku opracowania studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

Zaznaczył, że po  konsultacji z odpowiednimi czynnikami Wojewody Mazowieckiego 

ustalono, że skoro nie ma Vacacio legis to dotyczy to również tematów,  które są w trakcie 

opracowania niezależnie na jakim etapie by one były. W ustawie nie ma nic powiedziane na 

temat tkz. Vacacio legis tzn. nie ma określonego obowiązującego terminu w przypadku 

opracowywanych już studiów. Jest to dość poważana sprawa w szczególności w kontekście 

przewidywania w gminie terenów liberalnie pod różne cele. 

Dodał, że część Radnych została poinformowana o zmianach na posiedzeniu Komisji.  

Jeżeli analiza wykaże, że nie ma potrzeb w skali gminy to już nowych terenów się nie 

przewiduje. Jeżeli analiza przekracza sumę zabudowy w podzielne na bilans terenów pod 

zabudowę wypełnia się o różnicę. Jeżeli potrzeby inwestycyjne przekraczają możliwości 

finansowe gminy dokonuje się zmian w celu dostosowania zapotrzebowań. 

Pan Stanisław Korpanty wyjaśnił, że jest to opracowanie dość trudne, gdyż należy wyjść ze 

stanu istniejącego i przeanalizować plany pod bilans. Wiąże się to z większymi kosztami. 

Zaproponował by zakończyć to  co zostało już zaczęte ze względu na zaawansowanie prac. 

Należy rozpatrzyć uwagi i podsumować. Poinformował, że jest umówiony na konsultacje               

z urbanistami specjalizującymi się w analizach i bilansach, wtedy będzie mógł oszacować 

zakres prac i koszty. Ważne jest aby wykazać, czy założenia ustawy w kontekście 

wykonanych prac są słuszne.  Prognozuje, że analizy spowodują, że będzie trzeba 

zweryfikować plany ponownie wyłożyć plany do publicznego wglądu. Analizami trzeba 

udowodnić, że potrzeby ludzkie są zasadne. 

Opracowanie studium zostało zobowiązane do dokonania bilansu terenów przeznaczonych do 

zabudowy. Należy w tym przypadku uzasadnić i udowodnić, ze gminę na to stać. Cytował: 
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„Dokonując bilansu terenu pod zabudowę formułuje się na podstawie analiz (ekonomicznych, 

środowiskowych, społecznych, demograficznych) oraz możliwości finansowych gminy 

maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę wyrażoną w ilości 

powierzchni użytkowej zabudowy w podziale na funkcje zabudowy. Szacuje się chłonność 

położonych na terenie gminy obszarów w pełni wykształconej, zwartej strukturze 

przestrzennej. Szacuje się chłonność położonych na terenie gminy obszarów przeznaczonych 

w planach miejscowych pod zabudowę (…) w podziale na funkcję zabudowy.” 

Pan Urbanista nowelizację ustawy tłumaczył, że dotychczas zmian w studium dokonywano 

wedle życzenia wyborcy (podejście liberalne gminy), a często było to dokonywane                        

w sprzeczności z obowiązującymi zasadami. Analizując zapisy ustawy, Pan Korpanty 

wywnioskował, że zlikwidowano zapisy dające możliwość swobodnego traktowania 

przestrzeni z powodu  dość „luźnego” podejścia (w skali całego kraju) i zmieniania 

przeznaczenia gruntów bez jakiegokolwiek uzasadnienia.  

Pan Stanisław Korpanty przekazał informacje jakie uzyskał ze wstępnej analizy terenów 

położonych na terenie gminy oraz po konsultacjach z Panem Wójtem Andrzejem 

Romatowskim: 

Podał przykład: Kuchary Żydowskie- istniejąca zabudowa w granicach obrębu 7 866 m², a 

planach zagospodarowania przestrzennego jest 11 443 m², a w studium dodatkowo jest 14 000 

m² co w sumie daje planowanych 25 000 m² nowej zabudowy. Teraz należy uzasadnić taki 

stan rzeczy pod względem ekonomicznym, finansowym, demograficznym i budżetu gminy by 

Wojewoda uwzględnił planowane zmiany. Ze wszelkimi zmianami powiązane są środki 

czerpane z budżetu gminy, gdzie należy wykazać , że gminę na to stać. 

Dodał, że wszystkie dotychczas złożone wnioski są rozpatrzone w 98% pozytywnie. Jednakże 

w tym momencie należy wstrzymać się z odpowiedzią, gdyż należy wykonać wcześniej 

wspomniane analizy i dopiero wtedy jeszcze raz podejść do tych uwag czy ludziom można 

dać wnioskowane tereny czy nie.  

 

Pani Anna Giranowska- Radna zwróciła się z zapytaniem do Pana Wójta czy zostały 

wysłane decyzje zmieniające do mieszkańców w sprawie, o której mówi Pan Urbanista oraz 

jak zostało ustalone na posiedzeniu Komisji Gospodarczej. Decyzje miały być wysłane do 

końca stycznia.  
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Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy odpowiedział, że w tym celu zaprosił na dzisiejszą 

Sesję Rady Gminy Urbanistę. Decyzje zostaną wysłane tak jak to było ustalone jednakże 

Panu Wójtowi zależało by z tak istotnymi informacjami mieli możliwość zapoznać się 

wszyscy Radni oraz Sołtysi.  

 

Pan Wincenty Stańczak- Wiceprzewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem 

dotyczącym kosztów dla gminy w związku z wejściem nowelizacji ustawy. 

 

Pan Stanisław Korpanty- Urbanista odpowiedział, że przygotowanie terenów budowlanych 

zgodnie z prawem jest obowiązkiem gminy.  

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem               

o przewidywany czas zakończenia prac przy studium i planie zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

Pan Stanisław Korpanty- Urbanista odpowiedział, że ma nadzieję, że do końca lutego uda 

się dokonać analizy terenów by mieć przyczółek do wtórnego rozpatrzenia uwag 

mieszkańców gminy. W przypadku negatywnego rozpatrzenia uwag w dalszej części należy 

wyłożyć plan ponownie do publicznego wglądu. 

 

Pan Andrzej Romatowski- Wójt Gminy poinformował, że Urząd Gminy jest na etapie 

projektowania kanalizacji sanitarnej długości 5,8 km. Wstępny kosztorys wynosi 5 500 000 

złotych. 

 

Pan Jakub Gburzyński- Radny zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zaproszenia na 

przyszłą sesję przedstawicieli kół łowieckich w związku z duża ilością dzików niszczących 

pola rolników.  

 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że postara się 

zaprosić przedstawicieli kół łowieckich i zorganizować z nimi spotkanie.  
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Ad – 6 

Pan Stanisław Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XII 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy słowami „Zamykam obrady XII Nadzwyczajnej Sesji Rady 

Gminy. Dziękuję Państwu za uwagę.” 

 

                                                                                               

 

  

Protokół sporządziła:  

Agnieszka Wrońska 
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