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                                      Protokół Nr VII / 2015 

                          z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś 

                                     z dnia 29 czerwca 2015r. 

 

czas rozpoczęcia sesji: 9:08                                    czas zakończenia: 11:00 

 
(nagranie   00:00:00 - 114:31) 

 

Ad. 1   Otwarcie sesji 
(00:00:00 – 00:00:27) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mała Wieś Pan Włodzimierz Jeznach 

otworzył obrady VII Sesji Rady Gminy. Przewodniczący Rady powitał 

Radnych Rady Gminy, Pana Wójta i wszystkich przybyłych na obrady 

Sesji. 

 

        Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że w 

obradach brało udział 13 radnych co stanowi 86,6% stanu Rady.(nieobecni- 

usprawiedliwieni Radni: Pani Justyna Koper i Pan Dariusz Wysocki.) 

Obecny skład osobowy upoważniał Radę do podejmowania prawomocnych 

decyzji i uchwał przygotowanych na Sesję. 

 

 

W obradach Sesji  uczestniczyli: 

 

 -Pan Zygmunt Wojnarowski – Wójt Gminy 

 -Pani Monika Stypułkowska – Skarbnik Gminy 

 

  

Ad. 2  Przyjęcie porządku obrad 
(00:00:27 – 00:03:19) 

 

 Przewodniczący Rady przedstawił zaproponowany porządek obrad Sesji: 

 

1 .Otwarcie Sesji. 

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. 

3. Przyjęcie protokołu z Sesji poprzedniej. 

4. Interpelacje i zapytania. 

5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń 

    w okresie międzysesyjnym.  

6. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

2014 rok; 
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b. uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś z tytułu 

wykonania budżetu za 2014 rok; 

c. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności 

związanych ze sprzedażą nieruchomości położonej w miejscowości 

Główczyn, gm. Mała Wieś, pow. płocki, woj. mazowieckie; 

d. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość – na okres do 3 lat; 

e. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość – na okres do 3 lat; 

f. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość – na okres do 3 lat;  

g. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość – na okres do 3 lat; 

h. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość –  okres do 3 lat; 

i. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość – na okres do 3 lat; 

j. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość – na okres do 3 lat; 

k. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość  - na okres do 3 lat; 

l. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta 

sama nieruchomość – na okres 3 lat; 

     ł.   uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr 133/XVIII/2004 Rady 

          Gminy Mała Wieś z dnia 03 grudnia 2004 roku w sprawie określenia 

          wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień i terminów 

          płatności; 

m. uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Płockiego; 

n. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 

Wieloletniego Programu „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020 i 

złożenie wniosku o uzyskanie dotacji w ramach tego programu dla 

zadania pn. „Utworzenie Dziennego Domu Senior – Wigor w Małej 

Wsi; 
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o. uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 gminy 

Mała Wieś; 

p. uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

gminy Mała Wieś na lata 2015 – 2024; 

r. uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania. 

 

    . 

 

7.  Sprawy różne: 

     - wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

8.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

9.  Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem porządku 

obrad: w głosowaniu brało udział - 13 radnych; 

za przyjęciem głosowało - 13 radnych. 

 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 3  Przyjęcie protokołu z Sesji poprzedniej. 
(00:30:19 – 00:03:58) 

 

Przewodniczący: Czy są uwagi do protokołu?.  

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem 

protokołu: w głosowaniu brało udział  - 13 radnych; 

za przyjęciem głosowało - 13 radnych.  

 

Protokół został przyjęty. 

 

Ad. 4 Interpelacje i zapytania Radnych. 
(00:03:58 – 00:04:23) 

 

 Interpelacji i zapytań nie zgłoszono. 

    

Ad.  5  Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wydanych 

           zarządzeń w okresie międzysesyjnym. 
(00:04:23 – 00:07:49) 

   

Wójt Gminy - „Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Drodzy Państwo ! 

uchwały podjęte na poprzedniej Sesji są w trakcie realizacji, nie ma uwag i 

przesłanek które by powodowały zachwianie ich realizacji”. 
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Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z wydanych zarządzeń  za okres od 

30 kwietnia 2015r. do 26 czerwca 2015 r. / załącznik nr 1  do  protokołu /. 

 

 .Ad. 6  Podjęcie uchwał w sprawach; 
(00:07:49 – 00:76:48) 

 

a. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok. 
(00:07:49 – 00:25:58) 

 

Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 

2014 rok. /załącznik nr 2 do protokołu/. 

 

Przewodniczący: Czy są pytania  dotyczące projektu uchwały?. 

 

Radna Wanda Kwaśnik miał zastrzeżenia w sprawie niskiego wykonania 

dochodów majątkowych i nie wykonania planu dot. gruntów za parkiem, 

remontów dróg, złej  realizacji programu ze środków na Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 

w głosowaniu brało udział – 13 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 13 radnych. 

Podjęto uchwałę Nr 41/VII/2015. 

 

 

b. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2014 rok.  
(00:25:58 – 00:47:26) 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji o 

wykonaniu budżetu, sprawozdań finansowych, informacji o stanie mienia 

jednostki gminy Mała Wieś za 2014 roku. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę nr Pł.136.2015 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 

kwietnia 2015r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta 

Gminy Mała Wieś sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2014 rok. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę nr Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 maja 2015 r. w 

sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady 
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Gminy Mała Wieś wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy za 2014 rok. 

 

Przewodniczący: Czy są uwagi dotyczące projektu uchwały? 

 

Radna Wanda Kwaśnik zwróciła uwagę na wysokie wydatki na 

wynagrodzenia w ramach środków na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi, co 

też wskazała Regionalna  Izba Obrachunkowa w wydanej opinii. Pieniądze 

te, zdaniem Radnej służą innym celom. Wydatki nie były realizowane 

zgodnie z programem, m.in. sfinansowano wyjazd dzieci z przedszkola na 

wycieczkę. Nie były wydatkowane pieniądze na walkę z narkomanią. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 

w głosowaniu brało udział – 13 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 12 radnych, 

przeciw głosowało – 1 radny. 

Przyjęto uchwałę Nr 42/VII/2015. 

 

Pan Wójt Gminy „Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, 

Drodzy Państwo bardzo serdecznie dziękuję za udzielenie absolutorium z 

wykonania budżetu za ubiegły rok. Chciałbym podkreślić, że to nie jest 

moja zasługa, czy tylko moja zasługa. Ten budżet był realizowany, przez 

poprzednią Radę i poprzedniego Wójta. To absolutorium należy się też tym 

osobom. Bardzo serdecznie dziękuję poprzedniemu składowi Rady Gminy, 

poprzedniemu Wójtowi Gminy za realizację poprzedniego budżetu, 

chciałbym tylko to podkreślić. Dziękuję bardzo za uznanie”. 

 

c. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych ze sprzedażą 

nieruchomości położonej w miejscowości Główczyn, gm. Mała 

Wieś, pow. płocki, woj. Mazowieckie. 
(00:47:26 – 00:48:43) 

 

Przewodniczący: Czy są pytania dotyczące projektu uchwały?. 

 Pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 

w głosowaniu brało udział – 13 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 13 radnych. 

Przyjęto uchwałę Nr 43/VII/2015. 

 

d. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 
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wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy                   

z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 

nieruchomość – na okres do 3 lat. 
(00:48:43 – 00:50:16) 

 

Przewodniczący: Czy są pytania dotyczące projektu uchwały?. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 

w głosowaniu brało udział – 13 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 13 radnych. 

Podjęto uchwałę Nr 44/VII/2015. 

 

e. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

     z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 

     nieruchomość – na okres do 3 lat. 
(00:50:16 – 00:52:08) 

 

 Przewodniczący: Czy są pytania dotyczące projektu uchwały?. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 

w głosowaniu brało udział – 13 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 13 radnych. 

Przyjęto uchwałę Nr 45/VII/2015. 

 

f.  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

     z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 

     nieruchomość – na okres do 3 lat. 
(00:52:08 – 00:52:43) 

 

Przewodniczący: Czy są pytania dotyczące projektu uchwały?. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 

w głosowaniu brało udział – 13 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 13 radnych. 

Przyjęto uchwałę Nr 46/VII/2015. 

 

g. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

     z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 
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     nieruchomość – na okres do 3 lat. 
(00:52:43 – 00:53:03)   
 

Przewodniczący: Czy są pytania dotyczące projektu uchwały?. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 

w głosowaniu brało udział – 13 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 13 radnych. 

Przyjęto uchwałę Nr 47/VII/2015. 

 

h. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

     z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 

     nieruchomość – na okres do 3 lat. 
(00:53:03 – 00:53:26) 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 

w głosowaniu brało udział – 13 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 13 radnych. 

Przyjęto uchwałę Nr 48/VII/2015. 

 

i.  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

     z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 

     nieruchomość – na okres do 3 lat. 
(00:53:26 – 00:53:42 
 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 

w głosowaniu brało udział – 13 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 13 radnych. 

Przyjęto uchwałę Nr 49/VII/2015. 

 

j. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

     z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 

     nieruchomość – na okres do 3 lat. 
(00:53:42 – 00:53:56) 
 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 

w głosowaniu brało udział – 13 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 13 radnych. 

Przyjęto uchwałę Nr 50/VII/2015. 
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k. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

     z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 

     nieruchomość – na okres do 3 lat. 
(00:53:56 – 00:54:06) 
 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 

w głosowaniu brało udział – 13 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 13 radnych. 

Przyjęto uchwałę Nr 51/VII/2015. 

 

l.  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

     z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama 

     nieruchomość – na okres do 3 lat. 
(00:54:06 – 00:54:30) 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 

w głosowaniu brało udział – 13 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 13 radnych. 

Przyjęto uchwałę Nr 52/VII/2015. 

 

ł.  Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

     uchylenia Uchwały Nr 133/XVIII/2004 Rady Gminy Mała Wieś 

     z dnia 03 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek 

     podatku od posiadania psów, zwolnień i terminów płatności. 
(00:54:30 – 00:56:42) 

 

Przewodniczący Rady: Czy są pytania dotyczące projektu uchwały? 

 

Pan Wójt stwierdził, że uchwała nie jest realizowana, winna być uchylona.  

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały; 

w głosowaniu brało udział - 13 radnych,  

za przyjęciem głosowało – 13 radnych. 

Przyjęto uchwałę Nr 53/VII/2015. 

 

m. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

     udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego 
(00:56:42 – 00:57:45) 

 

Przewodniczący Rady: Czy są pytania dotyczące projektu uchwały? 

Pytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 

w głosowaniu brało udział – 13 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 13 radnych. 

Przyjęto uchwałę Nr 54/VII/2015. 

 

n. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

    wyrażenia zgody na przystąpienie do Wieloletniego Programu  

    „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020 i złożenie wniosku 

    o uzyskanie dotacji w ramach tego programu dla zadania pn.  

    „Utworzenie Dziennego Domu Senior – Wigor w Małej Wsi. 
(00:57:45 – 00:62:00)  

 

Pan Wójt omówił lokalizację, cel i przeznaczenie utworzenia dziennego 

domu dla osób nieaktywnych zawodowo. 

 

Przewodniczący Rady: Czy są pytania dotyczące projektu uchwały? 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie na przyjęciem uchwały: 

w głosowaniu brało udział – 13 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 12 radnych, 

przeciw głosował – 1 radny. 

Przyjęto uchwałę Nr 55/VII/2015 

 

o. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

    zmiany uchwały budżetowej na rok 2015 gminy Mała Wieś. 
(00:62:00 – 00:73:00) 

 

Przewodniczący Rady: Czy są pytania dotyczące projektu uchwały?. 

 

Radna Wanda Kwaśnik zauważyła zmniejszające się środki w 

administracji. Stwierdziła, że budżet na 2015 rok był zawyżony. 

 

Pan Wójt wyjaśnił w jakich działach wprowadzono oszczędności. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 

w głosowaniu brało udział – 13 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 13 radnych. 

Przyjęto uchwałę Nr 56/VII/2015. 

 

p. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mała Wieś na 

    lata 2015 – 2024. 
(00:73:00 – 00:74:59) 
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Przewodniczący Rady: Czy są pytania dotyczące projektu uchwały?. 

Pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 

w głosowaniu brało udział – 13 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 13 radnych. 

Podjęto uchwałę Nr 57/VII/2015. 

 

r. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie 

    utworzenia odrębnego obwodu głosowania. 
(00:74:59 – 00:76:48) 

 

Przewodniczący Rady: Czy są pytania dotyczące projektu uchwały?. 

Pytań nie zgłoszono. 

  

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie nad przyjęciem uchwały: 

w głosowaniu brało udział – 13 radnych; 

za przyjęciem głosowało – 13 radnych. 

Podjęto uchwałę Nr 58/VII/2015. 

 

 

 

Ad. 8  Sprawy różne. 
(00:76:48 – 114:18) 

 

Przewodniczący Rady powiadomił, że do biura Rady Gminy Mała Wieś 

wpłynęły wnioski, informacje, które omówił: 

 

- Klubu Sportowego „Spójnia” Mała Wieś o zwiększenia finansowania, 

- informacja Sądu Okręgowego w Płocku o wyborach ławników  

  i  przesłaniu zgłoszenia kandydata na ławnika Pani Katarzyny Barcińskiej, 

- oferta indywidualnej praktyki lekarskiej  Pana Bogdana Sobańskiego, 

- powiadomienie o rejestracji Stowarzyszenia zwykłego „Budujemy 

  Bezpiecznie dla Gminy” z siedzibą w Dzierżanowie, 

- pismo od Pana Stanisława Kwaśnika dot. remontu i wydatków na Multi- 

  Osady zostało przekazane do Komisji Rewizyjnej, 

- zarządzenie Wojewody Mazowieckiego z 09 czerwca 2015 rok w sprawie 

  wprowadzenie obszarów złóż kapanin, 

- pismo Pani Barcińskiej o sprostowanie wypowiedzi w protokole z 

  poprzedniej Sesji, 

- Przewodniczący Rady poinformował sołtysów o zmianach w ustawieniu 

  stołów na Sali obrad, na które to nie miał wpływu. 
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 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jacek Klimczewski przekazał 

Przewodniczącemu Rady informację - prognozę wynik finansowy z 

Zakładu Gospodarki Komunalnej 

 

Radny Stanisław Pielat poruszył sprawy: 

- nowych miejsc pracy w firmie HCH, oraz opłacania podatków przez ten 

  zakład , 

- usytuowania ławek przy pomniku na skwerku przy szkole. 

 

Radna Wanda Kwaśnik poruszyła sprawy: 

- zwiększenia dyscypliny budżetowej w szkołach, 

- nieścisłej analizy wody i ścieków. 

 

Pan Stanisław Kwaśnik zadał pytania: 

- „jakie kwalifikacje posiada główna księgowa Zakładu Gospodarki 

   Komunalnej?”, 

- „co z parkingiem do Przedszkola ?,” 

- „w jakim trybie odeszła Pani Zajączkowska?, czy została udzielona jej 

   odprawa?”, 

- ile kosztowało szkolenie Pani Joanny Bombały, która jest zatrudniona 

  jako pomoc administracyjna?”, 

- „jak zakończyła się sprawa z biogazownią?”. 

 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, żeby swoje problemy  

przekazywali radnym. Radni mają reprezentować mieszkańców. 

 

Pan Wójt udzielił odpowiedzi na zadane pytania. 

 

Radny Stanisław Pielat przypomniał o aktualne dane kontaktowe do 

Zarządu, Rady Nadzorczej Spółki z. o. o. Zakładu Gospodarki 

Komunalnej. 

 

Radna Wanda Kwaśnik przypomniała o przedawniających się 

należnościach za wodę i ścieki. Zasugerowała, aby dopłaty  do wody i 

ścieków przekazywane do ZGK,  przekazać na pomoc osobom ubogim. 

 

Pan Wójt poinformował o wysokości kosztów naprawczych Spółki. 

Wysokości wypłaconego odszkodowania poprzedniego Sekretarza Urzędu 

Gminy. 

 

Ad. 9.Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania radnych 
(114:20 – 114:25) 

Nie było zgłoszonych interpelacji i zapytań. 
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Ad. 10. Zamknięcie obrad 
(114:25 – 114:31) 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

Mała Wieś Pan Włodzimierz Jeznach zamknął obrady VII Sesji VII 

kadencji Rady Gminy Mała Wieś. 

 

                                                         

                                                             

 

                                                         

 

 

 
Protokołowała: 
Krystyna Nowakowska         

  

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


