
P R O T O K Ó Ł  NR IV.2018
z Sesji Rady Gminy w Błędowie

odbytej w dniu 28 grudnia 2018 roku

Posiedzenie Rady Gminy w Błędowie odbyło się w budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Błędowie i rozpoczęło się o godz. 915.
Przewodniczył Piotr Jakubczyk – Przewodniczący Rady Gminy Błędów.

Pkt 1. Otwarcie Sesji
Przewodniczący Rady Gminy Błędów Piotr Jakubczyk powitał Radnych, Wójta
oraz wszystkich przybyłych na posiedzenie Rady.
Przewodniczący  Rady  Gminy słowami:  ”Otwieram  Sesję  Rady  Gminy  w
Błędowie” otworzył posiedzenie Rady Gminy.
Na podstawie listy obecności (obecnych 13 radnych, ustawowy skład Rady 15
radnych) stwierdził quorum zdolne do podejmowania uchwał.
Listy obecności radnych, sołtysów i osób zaproszonych stanowią załącznik nr 2,
3 i 4 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Gminy  Piotr Jakubczyk powiedział, że porządek obrad
wraz z materiałami radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Przewodniczący Rady zapytał się, czy są jakieś propozycje zmian do porządku
obrad?
Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad w pkt 5 podjęcie uchwał ppkt
2. zmiana  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2018-2032.
Wiceprzewodniczący Rady Robert Borkowski zaproponował zdjęcie z porządku
obrad w pkt 5 podjęcie uchwał w sprawach ppkt 3 i 4 przyjęcie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 i budżetu gminy Błędów na 2019 rok.
Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że Komisja Finansowa opiniowała budżet
7 grudnia 2018r i przegłosowała pozytywnie i wiąże się to z opinia Regionalnej
Izby Obrachunkowej, drugi raz musi opiniować. Jak nie będzie przyjęty budżet
to jak ma funkcjonować gmina.
Przewodniczący Rady Gminy  Piotr Jakubczyk powiedział,  że opinia Komisji
Finansowej nie jest wiążąca. Budżet można uchwalić do końca stycznia.
Wiceprzewodniczący Rady Robert Borkowski wycofał swój wniosek.
W wyniku imiennego głosowania w sprawie wprowadzenia do porządku obrad
w pkt 5 podjęcie uchwał ppkt 2.  zmiana   Wieloletniej  Prognozy Finansowej
Gminy Błędów na lata 2018-2032: za głosowało 11 radnych, przeciw 1 radny,
wstrzymał się od głosu 1 radny.
Wykaz imiennego glosowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie zmian w porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
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Pkt 2. Przyjęcie protokołu z  sesji:
   Nr II.2018 z dnia 27.11.2018r

Protokół z  sesji radni otrzymali wraz z zaproszeniami na sesję.
Przewodniczący  Rady  Gminy  Błędów  Piotr  Jakubczyk zapytał  się,  czy  ktoś
chciałby zabrać głos w sprawie treści protokołu?
W wyniku jawnego głosowania  protokół  z  przyjęto głosami  za-  13 radnych,
przeciw – 0 radnych, wstrzymał się od głosu – 0 radnych.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół został przyjęty.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

  Nr III.2018 z dnia 30.11.2018r
Protokół z  sesji radni otrzymali wraz z zaproszeniami na sesję.
Przewodniczący  Rady  Gminy  Błędów  Piotr  Jakubczyk zapytał  się,  czy  ktoś
chciałby zabrać głos w sprawie treści protokołu?
W wyniku jawnego głosowania  protokół  z  przyjęto głosami  za-  12 radnych,
przeciw – 0 radnych, wstrzymał się od głosu – 1 radny.
Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół został przyjęty.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Pkt 3. Sprawozdanie  z wykonania uchwał Rady oraz działalności Wójta i
podległych jednostek w okresie między sesjami.
Wójt  Mirosław  Jakubczak poinformował,  że  koparka  wykonuje  prace  na
potrzeby  naszego  społeczeństwa  np.  przyłącza,  nie  stoi  bezczynnie.  Jest
zapotrzebowanie wewnętrzne.
W  sprawie  dużych  kosztów  na  oświetlenie  uliczne  rozmawiał  z  p.
Antoszewskim i jest opcja, aby światło palił się co druga lampa. Potrzebna jest
druga dodatkowa linka, są to dodatkowe koszty.
Został zlecony ponowny szacunek gruntów gminnych w Wólce Dańkowskiej.
14  grudnia  odbyło  się  spotkanie  w  Grójcu  w  celu  utworzenia  komitetu  w
sprawie  ufundowania  sztandaru  dla  policji.  Członkami  są  burmistrzowie  i
wójtowie z powiatu.
Odbył robocze spotkanie z marszałkiem senatu Stanisławem karczewskim.
Odwiedził  nas  poseł  na  Sejm  RP  Mirosław  Maliszewski  w  kwestiach
współpracy.
Odbył spotkanie z prezesem kolejki piaseczyńskiej.
Przygotowania do sezonu zimowego sa dobre, zakupiliśmy mieszankę piasku z
sola.
Odbył  się  konwent  wójtów  w  Pionkach.  Jest  problem  z  odbiorem  nowych
instalacji  licznikowych.  Jest  kwestia  haraczu  dla  PGE.  Stawki  za  1  słup  są
różne,  zależą  od  negocjacji.  Gmina  jasieniec  podjęła  decyzję  o  podpisaniu
umowy z PGE. Będziemy odmawiać PGE w pracach przydrożnych.
Odbył się przetarg na dowóz dzieci do szkół. Wygrał PKS Opoczno, oferował
najniższą cenę 77 zł brutto za bilet.
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Są problemy z Naturą, gminy się buntują i chyba dojdzie do rozwiązania. Nie
będziemy czekać do czerwca. Jeżeli będą informacje to przedstawi uchwałę.
Na koniec roku środków trochę zostanie, zakończy się optymistycznie.
Przewodniczący  Rady  Gminy  Błędów  Piotr  Jakubczyk   powiedział,  że  na
Komisji Finansowej zapadła opinia, aby wyjść z Natury.

Pkt 4. Informacja z działalności Komisji w okresie między sesjami.
Przewodniczący  Rady  Gminy  Błędów Piotr  Jakubczyk   poinformował,  że  w
okresie od ostatniej sesji  odbyły się dwa posiedzenia Komisji Finansowej. 
Na  mapie  dróg  wytypujemy  15  odcinków  drogowych  i  3  odcinki  dróg
powiatowych do realizacji w tej kadencji Rady.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.    
                                                                                     
Pkt 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

           1/ zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Błędów na 2018  rok
Projekt uchwały radni otrzymali przed sesją.
Wiceprzewodniczący Rady Robert Borkowski zapytał się, czy kwota 752 zł jest z
naszych pieniędzy?
Skarbnik Gminy Barbara Bińkiewicz powiedziała, że mieli 2000 zł i zabrakło,
mieli przenieść z tłucznia, dostali mniej tłucznia, nie było to oficjalnie.
W wyniku  imiennego  głosowania  uchwałę  w  sprawie  zmieniającej  Uchwałę
Budżetową Gminy Błędów na 2018  rok przyjęto: za- 13 radnych, przeciw – nie
było,  wstrzymało się  od głosu – nie było (obecnych 13 radnych,  ustawowy
skład rady 15 radnych). 
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

          2/ zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błędów na lata
2018-2032,
Projekt uchwały radni otrzymali przed sesją.
Przewodniczący Rady Gminy Błędów Piotr Jakubczyk  zapytał się, czy są jakieś
pytania?
W wyniku imiennego głosowania uchwałę w sprawie  zmiany w Wieloletniej
Prognozie  Finansowej  Gminy  Błędów  na  lata  2018-2032, przyjęto:  za-  13
radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu – nie było (obecnych 13
radnych,  ustawowy skład rady 15 radnych). 
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

3



Wyciąg z protokołu nr IV.2018 z posiedzenia Rady Gminy Błędów 
z dnia 28 grudnia 2018 roku

         3/ przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata
2019- 2033,
Projekt uchwały radni otrzymali na Komisję Finansową.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk  powiedział, że WPF musi być przyjęta
jako pierwsza. Jeśli  by wystąpiła zmiana w budżecie to powinna się zmienić
WPF.
Skarbnik  Gminy  Barbara  Bińkiewicz powiedziała,  że  dokumenty  muszą  być
spójne,  najpierw Rada  przyjmuje  WPF a  następnie  budżet.  Wszystko  trzeba
omówić  a  później  przyjąć ewentualnie  uchwałę ze  zmianami.  Kolejności  nie
można zmienić, to wynika z ustawy o finansach publicznych.
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk zapoznał  z  opiniami  RIO  w  sprawie
budżetu i WPF.
Skarbnik Gminy Barbara Bińkiewicz powiedziała, że projekt uchwały będzie się
różnił o poprawki zlecone przez RIO.

                                                                                przerwa w obradach 1155 - 1215

                                                                     Ubył radny Marek Rybicki – obecnych 12 radnych

Dyskusja:
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  zapytał  się,  czy  są  jakieś  pytania,
wnioski?
Radny Krzysztof Kołacz złożył wniosek o symulację budżetu bez zaciągnięcia
kredytu. Budżet został przygotowany przez poprzedniego wójta. Pierwszy rok
kadencji, żeby był bez zaciągania kredytu.
Skarbnik  Gminy  Barbara  Bińkiewicz należy  dokonać  zmian  w  dochodach  i
wydatkach na projekt „Ja w Internecie” w kwocie 29 568 zł. Nie powoduje to
zmian we wskaźnikach.
Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że symulacja tego budżetu, to oznacza nie
branie  kredytu  i  wyjęcie  inwestycji.  Wniosek  zmierza  do  tego,  aby  zdjąć  z
budżetu  ul.  Długą.  Rezygnując  z  tej  inwestycji  zamykamy  sobie  drogę  do
instytucji, które udzielają nam pomocy.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że w budżecie gminy brakuje
już  1,5  mln  zł  na  bieżące  wydatki.  Wpływy  z  podatków  nigdy  nie  są
realizowane  w  100  %.  Sprzedaż  planowanych  działek  jest  mało  realna.  W
połowie roku może braknąć środków na bieżące wydatki. jesteśmy na krawędzi
płynności  finansowej.  Chcemy  ratować  gminę  a  nie  ją  topić.  Rezygnacja  z
jakiejś inwestycji nie zamyka nam drogi o ubieganie się o dofinansowanie innej
inwestycji. Nikt na dzień dzisiejszy nie mówi, że te wnioski będą zatwierdzone.
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Mamy 7 mln długu. Nie chcemy nikomu niczego zabierać. ktoś musi  podjąć
decyzję, aby gminę oddłużyć.
Mieszkaniec wsi Błędów Andrzej Oraczewski powiedział, że chcecie zabrać 600
tys. zł dotacji.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że nie udzielił panu głosu.
Mieszkaniec wsi Błędów Jerzy Kaźmierczak  powiedział, że zgłosił wniosek p.
Przewodniczącemu o możliwość zabrania głosu po przedyskutowaniu uchwały
przez  Radę.  Wszyscy  wiedzieli  jaka  była  sprawa  ul.  Długiej.   Zaczęło  się
kombinowanie, aby inwestycję na ul. Długiej wyrzucić z budżetu. Przepadnie
600 tys. zł. Pieniądze są przyznane.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że był Pan 4 lata radnym. Co
powiemy  mieszkańcom  innych  miejscowości.  Inne  wsie  będą  bez  żadnych
inwestycji.

W wyniku imiennego głosowania  w sprawie odrzucenia z budżetu zaciągania
kredytu głosowało:  za  -  8 radnych, przeciw – 4 radnych, wstrzymało  się  od
głosu – 0 radnych
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Mieszkaniec wsi Błędów Agnieszka Radecka powiedziała, że jest to pogwałcenie
praw obywatelskich. Nie jesteśmy ludźmi bez instrumentów.
Mieszkaniec wsi Błędów Krzysztof Kaźmierczak   powiedział, że szkoda, że nie
wziął kamery. Przewodniczący powinien pilnować porządku. Wydawało się, że
doszło do porozumienia, duże pieniądze wyrzucicie w błoto. Tutaj nie ma nad
czym dyskutować.
Radny Dariusz Rybak powiedział, że  zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
WPF, jest kredyt. Głosujemy nad wirtualnymi zmianami. Jak mamy głosować.
Skarbnik Gminy Barbara Binkiewicz powiedziała, że teraz  nie jest w stanie to
poprawić. Potrzebuje kilku godzin.
Radny Dominik Górecki powiedział, ze sytuacja jest kontrowersyjna. Podjęliśmy
wspólne stanowisko, po czym mija 3 tygodnie i glosujemy nad zmianą. Może
stanowiska ustalajmy w klubach. Sytuacja jest bardzo dziwna.
Mieszkaniec wsi Błędów Krzysztof Kaźmierczak  powiedział, że padł wniosek o
symulację budżetu, musi być głosowana konkretna uchwała.
Radny  Krzysztof  Kołacz  powiedział,  że  składał  wniosek  o  nie  zaciąganie
kredytu.
Mieszkaniec wsi Błędów Krzysztof Kaźmierczak  powiedział, że opierajmy się na
faktach.
Radny Zbigniew Koziński zapytał się, co się stanie jak nie zaciągniemy kredytu?
Mieszkaniec wsi Błędów Krzysztof Kaźmierczak   powiedział, że bieżące spłaty
kredytu  będą  z  własnych  środków  tj.  157  tys.  znalezione  w  budżecie,  z
nadwyżki pozostanie 377 tys. zł.
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Skarbnik Gminy Barbara Binkiewicz powiedziała, że taki był wniosek 7 grudnia
na Komisji Finansowej.
Radny Krzysztof Kołacz  zapytał się, czy te pieniądze na drogę ul. Długa są na
piśmie?
Wójt  Mirosław Jakubczak powiedział,  że  nie  ma  jeszcze  podpisanej  umowy.
Kredyt  zostanie  zaciągnięty  na  spłatę  kredytu.   Z nadwyżki  będzie  spłacany
kredyt.
W  wyniku  jawnego  głosowania  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Wieloletniej
Prognozy  Finansowej  Gminy  Błędów  na  lata  2019-  2033  przyjęto:  za-  12
radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu – nie było (obecnych 12
radnych,  ustawowy skład rady 15 radnych). 
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

          4/ przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy Błędów na 2019 rok,
Projekt uchwały radni otrzymali na Komisję Finansową.
W  wyniku  jawnego  głosowania  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Uchwały
Budżetowej Gminy Błędów na 2019 rok przyjęto: za- 6 radnych, przeciw – nie
było, wstrzymało się od głosu – 6 radnych (obecnych 12 radnych,  ustawowy
skład Rady 15 radnych). 
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Za zgodność
Błędów, dnia 21.01.2019r
         5/  zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
radnym
Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Radny Dominik Górecki powiedział, że nie ma uzasadnienia do uchwały.
Radny Leszek Słowiński zapytał się, czy sołtysom też będą obniżane diety?

Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  chcemy  zaoszczędzić
trochę  środków w budżecie.  Do polityki  nie  idzie  się  dla  pieniędzy,  ale  coś
zrobić  dla  społeczeństwa.  Obradujemy  nad  stawkami  diet  radnych  a  nie
sołtysów.
W wyniku jawnego głosowania uchwałę w sprawie zasad wypłacania diet oraz
zwrotu kosztów podróży służbowych radnym  przyjęto: za- 12 radnych, przeciw
–  nie  było,  wstrzymało  się  od  głosu  –  2  radnych  (obecnych  12  radnych,
ustawowy skład Rady 15 radnych). 
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Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

        6/ ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Błędów
Projekt uchwały radni otrzymali wraz  zawiadomieniami na sesję.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk  powiedział, że na dzień dzisiejszy dieta
miesięczna przewodniczącego rady wynosi 1300 zł. Proponuje się obniżyć dietę
do 800 zł.
Zapytał się, czy są jakieś uwagi, propozycje?
W wyniku jawnego głosowania uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznej diety
dla Przewodniczącego Rady Gminy Błędów przyjęto: za- 11 radnych, przeciw –
nie było, wstrzymało się od głosu – 1 radny (obecnych 12 radnych,  ustawowy
skład Rady 15 radnych). 
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  obniżając  diety
zaoszczędzimy około 60 tys. zł rocznie.

         7/  oddania  w  dzierżawę  w  roku  2019  nieruchomości  gminnych
położonych na terenie Gminy Błędów, 
Projekt uchwały radni otrzymali wraz  zawiadomieniami na sesję.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk powiedział, że jest to zgoda na dzierżawę
gruntów na których znajduje się ciąg sklepów w rynku w Błędowie i garaż w
Bielanach.
Zapytał się, czy są jakieś uwagi, pytania?
W wyniku imiennego głosowania uchwałę w sprawie oddania w dzierżawę w
roku  2019  nieruchomości  gminnych  położonych  na  terenie  Gminy  Błędów
przyjęto: za- 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu – nie było
(obecnych 12 radnych,  ustawowy skład Rady 15 radnych). 
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

      8/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2019 dla   Gminy
Błędów,
Projekt uchwały radni otrzymali wraz  zawiadomieniami na sesję.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk  powiedział, że corocznie przyjmowany
jest  program rozwiązywania problemów alkoholowych. Finansowany jest   ze
środków pozyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych.
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Zapytał się, czy są jakieś uwagi, propozycje?

W wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu
Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2019 dla  Gminy Błędów: za głosowało 12 radnych, przeciw
– 0, wstrzymało się od głosu – 0.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

           9/ zmiany w Statucie Sołectwa Trzylatków Duży
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zmiana we wszystkich 52 statutach sołectwa dotyczy zmiany kadencji z 4 lat do
5 lat.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Trzylatków Duży: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się
od głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Trzylatków Duży została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        10/ zmiany w Statucie Sołectwa Annopol
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Annopol: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu
– nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Annopol została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        11/ zmiany w Statucie Sołectwa Bielany
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
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Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Bielany: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu
– nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Bielany została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        12/ zmiany w Statucie Sołectwa Nowy Błędów
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W wyniku imiennego głosowania w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Nowy
Błędów: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu
– nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Nowy Błędów została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        13/ zmiany w Statucie Sołectwa Błogosław
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Błogosław: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od
głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Błogosław została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        14/ zmiany w Statucie Sołectwa Bronisławów
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Bronisławów: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od
głosu – nie było.
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Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Bronisławów została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

           15/ zmiany w Statucie Sołectwa Cesinów-Las
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Cesinów-Las: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od
głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Cesinów-Las została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        16/ zmiany w Statucie Sołectwa Czesławin
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Czesławin:  za  głosowało 12 radnych, przeciw – nie było,  wstrzymało się  od
głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Czesławin została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        17/ zmiany w Statucie Sołectwa Dańków
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Dańków: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu
– nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Dańków została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
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        18/ zmiany w Statucie Sołectwa Dąbrówka Nowa
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Dabrówka Nowa: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się
od głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Dąbrówka Nowa została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        19/ zmiany w Statucie Sołectwa Dąbrówka Stara
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Dąbrówka Stara: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się
od głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Dąbrówka Stara została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        20/ zmiany w Statucie Sołectwa Fabianów
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Fabianów: za  głosowało  12 radnych,  przeciw – nie  było,  wstrzymało  się  od
głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Fabianów została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        21/ zmiany w Statucie Sołectwa Głudna
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
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Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Głudna: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu –
nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Głudna została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        22/ zmiany w Statucie Sołectwa Golianki
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Golianki: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu
– nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Golianki została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        23/ zmiany w Statucie Sołectwa Goliany
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Goliany: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu
– nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Goliany została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        24/ zmiany w Statucie Sołectwa Gołosze
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
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W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Gołosze: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu
– nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Gołosze została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        25/ zmiany w Statucie Sołectwa Huta Błędowska
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W wyniku imiennego głosowania w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Huta
Błędowska: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od
głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Huta Błędowska została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        26/ zmiany w Statucie Sołectwa Ignaców
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Ignaców: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu
– nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Ignaców została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        27/ zmiany w Statucie Sołectwa Jadwigów
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Jadwigów: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było,  wstrzymało  się  od
głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Jadwigów została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        28/ zmiany w Statucie Sołectwa Jakubów
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Jakubów: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu
– nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Jakubów została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        29/ zmiany w Statucie Sołectwa Janki
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W wyniku imiennego głosowania w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Janki:
za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu – nie
było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Janki została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        30/ zmiany w Statucie Sołectwa Julianów
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Julianów: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu
– nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Julianów została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
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        31/ zmiany w Statucie Sołectwa Kacperówka
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Kacperówka: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od
głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Kacperówka została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        32/ zmiany w Statucie Sołectwa Katarzynów
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Katarzynów: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od
głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Katarzynów została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        33/ zmiany w Statucie Sołectwa Kazimierki
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Kazimierki: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od
głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Kazimierki została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        34/ zmiany w Statucie Sołectwa Lipie
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
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Nikt się nie zgłosił.
W wyniku imiennego głosowania w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Lipie:
za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu – nie
było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Lipie została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
        35/ zmiany w Statucie Sołectwa Łaszczyn
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Łaszczyn: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu
– nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Łaszczyn została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        36/ zmiany w Statucie Sołectwa Machnatka
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Machnatka: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od
głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Machnatka została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        37/ zmiany w Statucie Sołectwa Machnatka-Parcela
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Machnatka-Parcela: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało
się od głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Machnatka-Parcela została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        38/ zmiany w Statucie Sołectwa Oleśnik
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Oleśnik: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu
– nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Oleśnik została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        39/ zmiany w Statucie Sołectwa Pelinów
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Pelinów: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu
– nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Pelinów została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        40/ zmiany w Statucie Sołectwa Roztworów
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Roztworów: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od
głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Roztworów została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
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        41/ zmiany w Statucie Sołectwa Sadurki
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Sadurki: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu
– nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Sadurki została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        42/ zmiany w Statucie Sołectwa Śmiechówek
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Śmiechówek: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od
głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Śmiechówek została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        43/ zmiany w Statucie Sołectwa Trzylatków Mały
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Trzylatków Mały: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się
od głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Trzylatków Mały została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
        44/ zmiany w Statucie Sołectwa Trzylatków-Parcela
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
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W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Trzylatków-Parcela: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało
się od głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Trzylatków-Parcela została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
        45/ zmiany w Statucie Sołectwa Tomczyce
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Tomczyce:  za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było,  wstrzymało  się od
głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Tomczyce została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        46/ zmiany w Statucie Sołectwa Wilcze Średnie
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Wilcze Średnie: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od
głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Wilcze Średnie została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        47/ zmiany w Statucie Sołectwa Wilhelmów
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Wilhelmów: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od
głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
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Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Wilhelmów została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        48/ zmiany w Statucie Sołectwa Wilkonice
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Wilkonice:  za  głosowało 12 radnych, przeciw – nie było,  wstrzymało się  od
głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Wilkonice została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        49/ zmiany w Statucie Sołectwa Wilków Pierwszy
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Wilków Pierwszy: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się
od głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Wilków Pierwszy została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        50/ zmiany w Statucie Sołectwa Wilków Drugi
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Wilków Drugi: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od
głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Wilków Drugi została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
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        51/ zmiany w Statucie Sołectwa Wólka Dańkowska
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W wyniku imiennego głosowania w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Wólka
Dańkowska: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od
głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Wólka Dańkowska została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        52/ zmiany w Statucie Sołectwa Wólka Gołoska
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W wyniku imiennego głosowania w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Wólka
Gołoska: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu
– nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Wólka Gołoska została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        53/ zmiany w Statucie Sołectwa Wólka Kurdybanowska
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W wyniku imiennego głosowania w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Wólka
Kurdybanowska: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się
od głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Wólka Kurdybanowska została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        54/ zmiany w Statucie Sołectwa Zalesie
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
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Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Zalesie: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu –
nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Zalesie została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        55/ zmiany w Statucie Sołectwa Załuski
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Załuski: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu –
nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Załuski została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        56/ zmiany w Statucie Sołectwa Ziemięcin
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Ziemięcin:  za  głosowało  12 radnych,  przeciw – nie było,  wstrzymało  się  od
głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Ziemięcin została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        57/ zmiany w Statucie Sołectwa Zofiówka
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Zofiówka:  za  głosowało  12 radnych,  przeciw –  nie  było,  wstrzymało  się  od
głosu – nie było.
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Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Zofiówka została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        58/ zmiany w Statucie Sołectwa Błędów
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Błędów: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu
– nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Błędów została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        59/ zmiany w Statucie Sołectwa Bolesławiec Leśny
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Bolesławiec Leśny: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało
się od głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Bolesławiec Leśny została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        60/ zmiany w Statucie Sołectwa Borzęcin
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  zmiany  w  Statucie  Sołectwa
Borzęcin: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu
– nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany
w Statucie Sołectwa Borzęcin została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
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        61/ ustalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
             „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję. Do tej pory program obejmował
dożywianie w szkole teraz doszło w domu dla osób starszych.
Zapytał się, czy są jakieś pytania, wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W wyniku imiennego głosowania w sprawie  ustalenia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019
-2023: za głosowało 12 radnych, przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu –
nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

      62/  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie
posiłku,  świadczenia  pieniężnego  lub  rzeczowego  w  postaci  produktów
żywnościowych,  dla  osób  objętych  wieloletnim  programem  wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  projekt  uchwały  radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.  Zapytał się, czy są jakieś pytania,
wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W wyniku imiennego głosowania w sprawie  ustalenia określenia zasad zwrotu
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego
lub  rzeczowego  w  postaci  produktów  żywnościowych,  dla  osób  objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Posiłek  w szkole  i  w domu” na  lata  2019-2023:  za  głosowało  12 radnych,
przeciw – nie było, wstrzymało się od głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

        63/   podwyższenia  kryterium  dochodowego  uprawniającego  do
przyznania  pomocy  w  zakresie  dożywiania  w  formie  posiłku,  świadczenia
pieniężnego  w  postaci  zasiłku  celowego  na  zakup  posiłku  lub  żywności,
świadczenia  rzeczowego  w  postaci  produktów  żywnościowych  dla  osób
objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w
zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
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 Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk  powiedział,  że  projekt uchwały radni
otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję.  Zapytał się, czy są jakieś pytania,
wnioski?
Nikt się nie zgłosił.
W  wyniku  imiennego  głosowania  w  sprawie  podwyższenia  kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w
formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup
posiłku  lub  żywności,  świadczenia  rzeczowego  w  postaci  produktów
żywnościowych  dla  osób  objętych  wieloletnim  rządowym  programem
wspierania  finansowego gmin w zakresie  dożywiania  „Posiłek  w szkole  i  w
domu”  na  lata  2019-2023:  za  głosowało  12  radnych,  przeciw  –  nie  było,
wstrzymało się od głosu – nie było.
Imienna lista głosowania stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Uchwała  stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Pkt  6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi

Interpelacje:
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk zapytał  się,  czy  ktoś  chciałby  złożyć
pisemną interpelację?
Nikt nie złożył pisemnej interpelacji.

Zapytania i wolne wnioski:
Nikt się nie zgłosił.

Pkt 7. Sprawy różne.
Sołtys wsi Lipie Teresa Jakubczyk zapytała się, dlaczego nie ma kontenera na
śmieci koło cmentarza? Leżą góry śmieci.
Sołtys  wsi  Sadurki  Jarosław Rylski zapytał  się,  czy  był  złożony  wniosek na
dofinansowanie drogi przez wieś Sadurki. Mamy uzbierane 7 tys. zł.
Sołtys  wsi  Bronisławów  Stanisław  Ejmocki powiedział,  że  pomyłkowo
dokonano zmiany nazwy miejscowości  we wsi  Bronisławów, tablicę zdjęto i
teraz nie ma wcale.
Jedna  lampa  oświetleniowa  drogi  spadła  i  nie  można  się  doprosić  o  jej
naprawienie.
Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że jest decyzja aby nie stały kontenery.
Wcześniej  księża  byli  powiadomieni,  że  sami  muszą  podpisywać  umowy  z
odbiorcami odpadów. taka była decyzja Rady.
Przewodniczący  Rady  Piotr  Jakubczyk  powiedział,  że  pismo  do  księży  było
wystosowane  jeszcze  przez  poprzedniego  wójta  Marka  Mikołajewskiego.
Obwinianie Rady jest sposobem na skłócenie rady ze społeczeństwem.
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Wójt Mirosław Jakubczak powiedział, że wniosek na drogę we wsi Sadurki jest
sporządzony i będzie złożony o dofinansowanie. Lamp w zapasie nie mamy, ale
braki uzupełnimy.
Radny Krzysztof  Kołacz powiedział, że były wójt w listopadzie poinformował
księży, że to parafia jako zarządca cmentarzy jest zobowiązana do ponoszenia
kosztów za odbiór śmieci.
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk zapoznał z pismem Wójta skierowanego
do parafii. Powiedział, że nie wie od kiedy był proceder odbierania śmieci spod
cmentarzy  przez  Gminę.  Roczny  koszt  przez  Gminę  za  odbiór  śmieci  spod
cmentarzy to wydatek ponad 100.000 zł. W sąsiednich gminach nie płacą za
śmieci  z  cmentarzy.  Opłaty  ponoszone  są  z  cmentarzy  komunalnych  a  nie
parafialnych.  Wyrzucanie  śmieci  pod  mur  cmentarza,  to  jest  zaśmiecanie  w
miejscu publicznym. Proboszczowie musza podpisać umowy na wywóz śmieci z
cmentarzy.
Sołtys wsi Lipie Teresa Jakubczyk powiedziała, że na przystankach sa rzucane
butelki, co z tym zrobić.
Sołtys  wsi  Zofiówka  Teresa  Wąsiewicz powiedziała,  że  społeczeństwo  jest
niechlujne. Przy kontenerach na odpady przy cmentarzu leżały pampersy.
Radny Leszek Słowiński zapytał się, czy będą obniżane diety dla sołtysów?
Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk  powiedział,  że nie planuje się obniżać
diet dla sołtysów, sołtysi mają ciężką pracę.
Wójt  Mirosław  Jakubczak  i  Przewodniczący  rady  Piotr  Jakubczyk  złożyli
życzenia noworoczne.
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Piotr Jakubczyk
o godz. 1425 zakończył sesję słowami: „ Zamykam Sesję Rady Gminy Błędów”.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:  
mgr Hanna Jankowska              
                                                                      Przewodniczył:
                                                                    
                                                                       Piotr Jakubczyk
                                                                        
                                                                    Przewodniczący Rady
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