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P R O T O K Ó Ł NR XVI/08 
z Sesji Rady Gminy Jemielnica 

z dnia 26 maja 2008 r.   
 

 Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Pan Herbert Pyka.  
Na początku powitał Radnych, Wójta Gminy Joachima Jelito, Zastępcę Wójta Piotra 
Pyka, Skarbnika Weronikę Pyka, Sołtysów oraz obecne na sesji Dyrektor Publicznego 
Przedszkola w Jemielnicy – Panią Irenę Sus i Dyrektor Publicznego Przedszkola w 
Piotrówce Sabinę Czapran.. Listy obecności stanowią załącznik Nr 1 i 2 do protokołu. 
Następnie na podstawie listy obecności  stwierdził, iż na sesji jest obecnych 14 
Radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy może obradować                      
i podejmować uchwały.  
Minutą ciszy uczczono śmierć Józefa Lazarek Radnego Rady Gminy II i III kadencji. 
Pod nieobecność radnego Henryka Paluch stałego sekretarza obrad, na sekretarza 
obrad zaproponowano Radnego Sebastiana Cichoń. Propozycja została przyjęta 
jednogłośnie.  
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie sesji. 
1) Stwierdzenie quorum. 
2) Przyjęcie porządku obrad. 
3) Przyjęcie protokołu Nr XV/08 z sesji Rady Gminy z dnia 18 kwietnia  

2008 r.  
 

2. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami. 
 
3. Informacja o realizacji interpelacji i  wniosków z ostatniej sesji. 
 
4. Informacja o przeprowadzonych przetargach. 
 
5. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się             

w okresie pomiędzy  sesjami. 
 
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę  NR XII/78/07 Rady Gminy 

Jemielnica z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego Gminy Jemielnica na lata  2007 - 2013 

 
7. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie  Gminy 

Jemielnica  na 2008 rok. 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z Międzygminnego Związku 
„Trias Opolski” 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 

„Jemielnickie przedszkolaki” w ramach Programu Operacyjnego kapitał 
Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Chcę – 

Potrafię - Rozumiem” w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 
finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jemielnica do realizacji 

projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 

 
12. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jemielnica do realizacji 

projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kraina Św. 

Anny. 
 

14. Interpelacje Radnych. 
 
15. Sprawy  bieżące i wolne wnioski. 
 
16. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy. 

 
Do  zaproponowanego porządku Sesji nie wniesiono żadnych uwag.  
Przewodniczący Rady poinformował Radnych, iż protokół z ostatniej sesji Rady 
Gminy wyłożony został na stołach. Poprosił Radnych o zapoznanie się z jego treścią     
i zaproponował jego przegłosowania przed zamknięciem sesji. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Wójta o przedstawienie sprawozdania                
z działalności pomiędzy sesjami. 
Wójt zapoznał zebranych ze sprawozdaniem ze swojej działalności za zakres od           
18 kwietnia do 26 maja 2008 r. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. 
Uwag do sprawozdania nie było. 
 
Ad. 3 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Zastępcę Wójta o przedstawienie informacji na 
temat realizacji wniosków z ostatniej sesji. 
Zastępca Wójta przedstawił informację z realizacji wniosków zgłoszonych na ostatniej 
sesji Rady Gminy w dniu 18 kwietnia 2008 r. ( informacja stanowi załącznik Nr 4 do 
niniejszego protokołu ). 
Uwag do złożonej informacji nie było. 
 
Ad. 4  
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Zastępcę Wójta o przedstawienie informację na 
temat z realizowanych w okresie międzysesyjnym zamówień publicznych.  
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Zastępca Wójta przedstawił informację o realizacji zamówień realizowanych w trybie 
ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie 
przekraczającej kwoty 14000 euro, wprowadzonych zarządzeniem Wójta Gminy, 
zrealizowanych w okresie od  18 kwietnia do 26 maja 2008 r. (informacja stanowi 
załącznik Nr 5 do  protokołu). 
W dyskusji nad informacją głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy. Nawiązał do tej 
części informacji, w której Zastępca Wójta poinformował Radnych o podpisaniu 
nowej umowy na eksploatację i konserwacje oświetlenia ulicznego. Jego zdaniem 
Koncern Energetyczny Energia Pro swoim wcześniejszym żądaniem opłat za 
dzierżawę opraw oświetleniowych wymusił podpisanie umowy na eksploatację  
Innych uwag do złożonej informacji nie było. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Zastępcę Wójta o przedstawienie informacji na 
temat realizacji wniosków z posiedzeń komisji w okresie między sesyjnym od 18 
kwietnia do 26 maja 2008 r.  
Zastępca Wójta przedstawił informację.  
(informacja stanowi załącznik Nr 6 do protokołu).  
Uwag do złożonej informacji nie było. 
 
Ad. 6 
Przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę  NR XII/78/07 Rady 
Gminy Jemielnica z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego Gminy Jemielnica na lata  2007 - 2013 
Sekretarz obrad Radny Sebastian Cichoń przedstawił projekt uchwały. Zastępca Wójta 
wyjaśnił Radnym, iż przedstawiony projekt uchwały nie wprowadza do WPI ani też     
z niego nie usuwa żadnego zadania inwestycyjnego. Zmiana WPI wynika                     
z konieczności dokonania korekt wydatków inwestycyjnych pod potrzeby wniosku na 
budowę kanalizacji, który wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie został złożony             
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Przewodniczący Rady Gminy zapytał 
Radnych czy mają uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Pytań do projektu 
uchwały nie było. Przystąpiono do głosowania. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 14 Radnych. Głosów wstrzymujących się i przeciw nie 
było. 
 
Ad. 7 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie  Gminy 
Jemielnica  na 2008 rok 
Sekretarz obrad Radny Sebastian Cichoń przedstawił projekt uchwały. Skarbnik 
Gminy wyjaśniła Radnym, iż w przedstawionym projekcie uchwały: 

1. w § 1 zmniejszono wydatki w dziale 010 o kwotę 603.030 zł. z zadania 
inwestycyjnego – kanalizacja Gminy, 

2. w § 2 zwiększono wydatki: 
1) w dziale 010 o kwotę 40.000 zł. na dokumentację zagospodarowania stawów 

gminnych w Jemielnicy ( plan na 2008 r. - 170.000 zł. a koszt wg umowy           
i wykonania studium wykonalności wyniesie 210.000 zł.)    
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2) w dziale 600 o kwotę 20.000 zł. na remonty dróg a kwotę 427.000 zł. na 
wykonanie drogi ul. Nowa Kolonia w Jemielnicy (przedłużenie) 

3) w dziale 801 o kwotę 750 zł. jako wkład własny w projekt POKL – 
„Jemielnickie przedszkolaki” 

4) w dziale 750 o kwotę 4.800  zł. na tłumaczenia tekstów książki J. Nuciusa 
5) w dziale 900 o kwotę 100.000 zł. na I etap rekultywacji wysypiska odpadów . 
6) w dziale 921 o kwotę 3.480 zł. na zatrudnienie na 0,3 etatu pracownika 

gospodarczego do Świetlicy w Barucie . 
7) w dziale 926 o kwotę 7.000 zł. na zabezpieczenie kosztów działalności 

sportowej w gminie.  
Przewodniczący Rady Gminy zapytał Radnych czy mają uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały. Pytań do projektu uchwały nie było. Przystąpiono do głosowania. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, 1 Radny wstrzymał się od głosu.  
 
Ad. 8       
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia z Międzygminnego 
Związku „Trias Opolski” 
Sekretarz obrad Radny Sebastian Cichoń przedstawił projekt uchwały. Wójt Gminy 
wyjaśnił Radnym, iż podstawowym celem, dla którego Gmina Jemielnica przystąpiła 
do Międzygminnego Związku Komunalnego Trias Opolski była potrzeba rozwiązania 
problemu gospodarki ściekowej na terenie Gminy. W ramach Triasu Opolskiego, w 
celu ochrony wód podziemnych, zbiornika GWZP miał być złożony jeden duży 
wniosek grupowy o budowę kanalizacji sanitarnej na terenach Gmin – członków 
związku. Później okazało się, że realizacja wniosków grupowych jest niemożliwa         
i wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie zdecydowaliśmy się złożyć wniosek na budowę 
kanalizacji w ramach naszej aglomeracji. Podobnie czynią lub zamierzają uczynić inne 
Gminy.  Obecnie Trias Opolski zajmuje się zadaniami związane z gospodarka 
odpadami dla Opola i Gmin, które w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 
zostały do Rejonu Opolskiego przypisane. Gmina Jemielnica w planie tym przypisana 
została do Rejonu kędzierzyńsko-kozielskiego. Na zakończenie dodał, iż z tego co 
wcześniej przekazał widać bardzo wyraźnie, iż obecnie Gmina Jemielnica nie ma 
żadnego interesu w dalszym trwaniu w Związku. 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał Radnych czy mają uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały. Pytań do projektu uchwały nie było. Przystąpiono do głosowania. 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 Radnych. 
Głosów wstrzymujących się i przeciw nie było. 
 
Ad. 9     
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 
„Jemielnickie przedszkolaki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. 
Sekretarz obrad Radny Sebastian Cichoń przedstawił projekt uchwały. Zastępca Wójta 
wyjaśnił Radnym, iż przedstawiony projekt uchwały jest niezbędny do realizacji 
projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w Publicznych 
Przedszkolach. Na realizacje tego programu w latach 2008 – 2009 można pozyskać 
kwotę 150.000 zł. w tym 63.120 zł. w roku bieżącym i 86.880 zł. w roku przyszłym 
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przy tzw. wkładzie własnym 2250 zł. w tym; 750 zł. w roku bieżącym i 1500 zł. w 
roku przyszłym. Przewodniczący Rady Gminy zapytał Radnych czy mają uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały. Pytań do projektu uchwały nie było. Przystąpiono 
do głosowania. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 
Radnych. Głosów wstrzymujących się i przeciw nie było. 
 
Ad. 10 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 
„Chcę – Potrafię - Umiem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. 
Sekretarz obrad Radny Sebastian Cichoń przedstawił projekt uchwały. Zastępca Wójta 
wyjaśnił Radnym, iż przedstawiony projekt uchwały jest niezbędny do realizacji 
projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w Publicznych Szkołach 
Podstawowych i Publicznym Gimnazjum . Na realizacje tego programu w latach 2008 
– 2010 można pozyskać kwotę 400.000 zł. w tym 100.730 zł. w roku bieżącym,  
187.713 zł. w roku przyszłym i 111.557 zł. w roku 2010. bez udziału tzw. wkładu 
własnego. Przewodniczący Rady Gminy zapytał Radnych czy mają uwagi do 
przedstawionego projektu uchwały. Pytań do projektu uchwały nie było. Przystąpiono 
do głosowania. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 
Radnych. Głosów wstrzymujących się i przeciw nie było. 
 
Ad. 11 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jemielnica do 
realizacji projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki . 
Sekretarz obrad Radny Sebastian Cichoń przedstawił projekt uchwały. Zastępca Wójta 
wyjaśnił Radnym, iż przedstawiony projekt uchwały jest odpowiedzią na propozycje 
Lokalnej Grupy Działania – Doliny Małej Panwi - przyłączenia się Gminy Jemielnica 
do realizacji projektu: „Wzmocnienie potencjału samorządowego gmin Doliny Małej 
Panwi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego projektu 
będą organizowane szkolenia dla pracowników samorządowych. Przewodniczący 
Rady Gminy zapytał Radnych czy mają uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Pytań do projektu uchwały nie było. Przystąpiono do głosowania. Uchwałę przyjęto 
jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 Radnych. Głosów wstrzymujących 
się i przeciw nie było. 
 
Ad. 12 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Jemielnica do 
realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 
Sekretarz obrad Radny Sebastian Cichoń przedstawił projekt uchwały. Zastępca Wójta 
wyjaśnił Radnym, iż przedstawiony projekt uchwały jest niezbędny do realizacji 
projektu: „Integracja – nasza sprawa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, w Ośrodku Pomocy Społecznej. Na realizacje tego programu w bieżącym 
roku można pozyskać kwotę 63.990 zł. przy tzw. wkładzie własnym 6.719 zł. 
Adresatami tego projektu jest grupa 10 kobiet w wieku aktywności zawodowej, 
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niepracujących, długotrwale korzystających z pomocy społecznej. Przewodniczący 
Rady Gminy zapytał Radnych czy mają uwagi do przedstawionego projektu uchwały. 
Pytań do projektu uchwały nie było. Przystąpiono do głosowania. Uchwałę przyjęto 
jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 Radnych. Głosów wstrzymujących 
się i przeciw nie było   
 
Ad. 13 
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia 
Kraina Św. Anny. 
Sekretarz obrad Radny Sebastian Cichoń przedstawił projekt uchwały. Zastępca Wójta 
wyjaśnił Radnym, iż przedstawiony projekt uchwały jest ostatnim krokiem do 
usankcjonowania działalności Stowarzyszenia jako lokalnej Grupy Działania 
tworzonej na potrzeby pozyskiwania środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i 
wspieranie działań Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarach gmin – członków 
Stowarzyszenia.  
Przewodniczący Rady Gminy zapytał Radnych czy mają uwagi do przedstawionego 
projektu uchwały. Pytań do projektu uchwały nie było. Przystąpiono do głosowania. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 Radnych, 1 Radny wstrzymał się od głosu. 
Ad. 14 
Interpelacji nie zgłoszono. 
 
Ad. 15 
W wolnych wnioskach głos zabrali: 
 
Przewodniczący Rady Gminy Herbert Pyka  
– przypomniał Radnym, iż na ostatniej sesji Rady Gminy, Rada rozpatrzyła skargę 
Pana Franciszka Suhs na działalność Wójta Gminy. Skargę uznano za bezzasadną.      
Z tym rozstrzygnięciem nie pogodził się Pan Franciszek Suhs i w dniu 2 maja br. 
złożył, u Wojewody Opolskiego, skargę na postępowanie Rady Gminy za sposób 
rozpatrzenia skargi. Wojewoda Opolski badając skargę nie dopatrzył się żadnych 
nieprawidłowości a procedurę rozpatrzenie skargi uznał za prawidłową. Następnie 
poprosił sekretarza obrad Radnego Sebastiana Cichoń o odczytanie treści odpowiedzi 
na skargę udzielonej Panu Franciszkowi Suhs przez Wojewodę Opolskiego. Kopia 
odpowiedzi Wojewody stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
 
Radna Cecylia Pyka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
– zapoznała Radnych z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23 maja 
2008 r. w którym przedstawiono wyniki, przeprowadzonej na wniosek Rady Gminy, 
kontroli przetargów na sprzedaż działek budowlanych w roku 2007. Stwierdziła iż, 
Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości przy sprzedaży działek 
budowlanych w 2007 r.  i wniosła o jego przyjęcie. 
Wniosek przyjęto jednogłośnie. 
Protokół komisji stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 
 
– zapoznała Radnych z protokołem dotychczasowych ustaleń Komisji Rewizyjnej 
badającej skargę rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrówce na 
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sposób prowadzenia zajęć z matematyki przez Dyrektor Szkoły – Barbarę Prokopiak. 
Ostateczne wnioski oraz projekt odpowiedzi na skargę Komisja przedłoży, Radzie 
Gminy, po zakończeniu postępowania prowadzonego, w sprawie, przez Kuratorium 
Oświaty w Opolu. 

Protokół komisji stanowi załącznik Nr 9  do protokołu 

Radna Maria Kluba  
– zwróciła uwagę konieczność budowy dalszego odcinka kanalizacji deszczowej we 
Wierchlesiu. 
 
Sołtys Wierchlesia Józef Jagoda   
– zwrócił uwagę na konieczność poszerzenia ul. Leśnej we Wierchlesiu gdyż na 
drodze tej nie mogą się wyminąć dwa samochody, 
 
– zwrócił uwagę na konieczność uporządkowania terenu po zakończeniu prac przy 
budowie kanalizacji deszczowej we Wierchlesiu oraz konieczność poprawienia prac 
przy odtwarzaniu nawierzchni drogi, 
 
– poprosił Wójta o uzupełnienie znaku ograniczenia prędkości na ul Wiejskiej we 
Wierchlesiu od strony Zawadzkiego. 
 
Sołtys Łazisk Pani Natalia Koziołek 
– wnioskowała do Rady Gminy o przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla Łazisk, ponieważ w obecnym brak 
terenów pod planowane przez sołectwo inwestycje, ( mini golf, parking rowerowy, 
wieża widokowa ), 
 
– poprosiła Wójta o objęcie patronatem koncertu charytatywnego na rzecz osób 
niepełnosprawnych, który odbędzie się w Łaziskach 
 
Radna Ewa Ptok  
– wnioskowała o naprawę przepustu na zjeździe do posesji Państwa Gołąbek               
w Centawie. 
 
Radny Bernard Ochmann 
– zwrócił uwagę na konieczność wystąpienia do Starostwa Strzeleckiego z wnioskiem 
o wykoszenie poboczy dróg powiatowych, 
 
– zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia remontu cząstkowego ul. Leśnej     
w Gąsiorowicach, 
 
– wnioskował aby wystąpić do Nadleśnictwa Strzelce Opolskie z propozycja aby 
koryto rzeki przy stawach w Gąsiorowicach na odcinku tzw. „Cofki” wykaszać do 
lustra wody, 
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– zwrócił uwagę na konieczność zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu przy 
sklepie w Gąsiorowicach, 
 
– wnioskował o powiększenie parkingu przy Urzędzie Gminy. 
 
Radny Józef Cwielong 
– zwrócił uwagę na konieczność odrestaurowania, jeszcze przed Dożynkami 
Gminnymi, pomnika ofiar wojen światowych w Piotrówce, 
 
Radny Grzegorz Pyka 
– zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia remontów cząstkowego  ul. Jakuba 
Kani w Jemielnicy. 
 
Radny Sebastian Cichoń 
– zakwestionował sposób przeprowadzenia konserwacji bramy Cysterskiej przy 
zespole pocysterskim w Jemielnicy. 
– zapytał, z czyjego polecenia Ochotnicza Straż Pożarna zamiatała i myła ul. 
Szkolną zabrudzoną przez samochody dowożące pospółkę na działkę budowlaną, 
syna. 
 
Na zgłoszone wnioski odpowiedzi udzielił Wójt  informując Radnych, że przekaże do 
Starostwa Strzeleckiego wszystkie wnioski jakie pod adresem Starostwa zostały 
zgłoszone a pozostałe wnioski rozpatrzy i o ich realizacji poinformuje Radnych na 
najbliższej sesji. Dodał też, że zakwestionował prace przy odtworzeniu nawierzchni ul. 
Wiejskiej we Wierchlesiu po budowie kanalizacji deszczowej i roboty te będą 
poprawione. Miejsca zakwestionowane zostaną frezowane i na nowo zaasfaltowane. 
Zgodził się z wnioskiem Radnej Marii Kluba w sprawie konieczności dalszej budowy 
kanalizacji deszczowej we Wierchlesiu. W projekcie budżetu na przyszły rok należy 
zabezpieczyć środki na kontynuowanie tych prac lub jeszcze w tym roku położyć na 
tym odcinku korytka, które skierują deszczówkę do najbliższej kratki. Zwrócił uwagę 
sołtysom aby przy opracowywaniu nowych planów zagospodarowania przestrzennego 
zadbali o swoje interesy. Gdyby wszystkie sołectwa miały opracowane Plany Rozwoju 
Miejscowości i sprecyzowane pomysły odpowiednio wcześniej, dzisiaj nie miałyby 
problemu z ich lokalizacją, bo znalazłyby się w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego.  
Zapewnił, Radnego Cichonia, iż nie wydawał żadnego polecenia strażakom aby 
pozamiatali i umyli ul. Szkolną. 
  
Ad. 26 
Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu               
z ostatniej sesji. Protokół przyjęto jednogłośnie. Następnie zamknął obrady XVI Sesji 
Rady Gminy. 
          Przewodniczący 
Protokołował: Przewodniczący          Rady Gminy 
Piotr Pyka 
          ( Herbert Pyka ) 


