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Protokół  Nr XXVII/2021 
 

z posiedzenia XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji odbytej w dniu  

9 lutego 2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany w godz. od  9.13 do  9.50. 

 

Na ogólną liczbę 15 radnych według listy obecności w sesji uczestniczyło 11 radnych. 

 

Radni obecni: 

 

1. Pietnowski Mariusz                5. Folusz Mariusz                   9. Pirogowicz Andrzej                           

2. Serafin Barbara                       6. Gałka Henryk                   10. Prystupa Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. Drewniak Paulina                   7. Uleryk Beata                     11. Prystupa Krystyna                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4. Filipczuk Józef                       8. Panas Michał                            

 

Radni nieobecni: 

 

1. Krzeszowiec Joanna                   3. Ryś Marek                                                                                                                                                                     

2. Łysiak Wojciech                        4. Żyła Zofia                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Trzeszczany- Pan Stanisław Czarnota, Kierownik 

referatu finansowego – Pan Krzysztof Jóźwiak. 

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1.Otwarcie sesji. 

2.Stwierdzenie prawomocności. 

3.Przyjęcie porządku obrad. 

4.Dyskusja i głosowanie nad uchwałami: 

- w sprawie dofinansowania w 2021 roku doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla  

  których organem prowadzącym jest Gmina Trzeszczany, 

- w sprawie zmiany Uchwały Nr. XVIII/127/2000 Rady Gminy w Trzeszczanach z dnia  

  21 grudnia 2000 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia  

  inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

- w sprawie zmiany Uchwały Nr  XVI/127/2016 Rady Gminy Trzeszczany z dnia  

  29 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami  

  komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia  

  za inkaso. 

5.Zakończenie obrad. 

                                                                    Do punktu 1-go 

 

Otwarcia XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Pietnowski, witając wszystkie osoby obecne na sesji.  

 

Do punktu 2-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że obrady są prawomocne, gdyż w sesji uczestniczy 11 

radnych na 15 osobowy skład Rady, co stanowi quorum do podejmowania pełnoprawnych uchwał 

i decyzji. 

                                                                    Do punktu 3-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że o zwołanie tej sesji wraz z zaproponowanym 

porządkiem wnioskował Wójt Gminy.  
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Uwag do porządku obrad nie było, wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie 

proponowany porządek obrad.  

Za przyjęciem porządku obrad głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Gałka Henryk, 

Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Serafin 

Barbara, Uleryk Beata; przeciw głosów nie było, wstrzymali się radni: Folusz Mariusz. (Za - 10 

głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 1). Porządek obrad został przyjęty większością 

głosów. 

                                                                    Do punktu 4-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji punktu 4 – Dyskusja i głosowanie nad 

uchwałami. 

Poprosił o zabranie głosu osobę wnioskującą o zwołanie sesji nadzwyczajnej. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który oznajmił, że Gmina stoi przed faktem drukowania i rozsyłania 

nakazów podatkowych. Wspomniał o posiadanej uchwale Rady Gminy, która jest niezgodna  

z aktualnym stanem prawnym. Wyjaśnił, że służby Wojewody zalecają, aby takie uchwały były 

formułowane w ten sposób, iż inkasentem jest np. sołtys wskazany z imienia i nazwiska. 

W tym miejscu Wójt Gminy przytoczył zapis art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa, wyjaśniający, kto może być inkasentem. Powtórzył, że w projekcie uchwały wskazani są 

sołtysi z imienia i nazwiska. 

Stwierdził, że w związku z istniejącą pandemią Covid-19, postanowił w uchwale dodatkowo oprócz 

sołtysów wskazać Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach jako zabezpieczenie w przypadku 

kiedy któryś z sołtysów danego sołectwa z przyczyn niezależnych nie będzie mógł pobierać 

podatków, co jest zgodne z art.9. Osoba prawna jaką jest Gminny Ośrodek Kultury w sposób 

uzgodniony z mieszkańcami przekaże informację dotyczącą terminu i miejsca pobierania podatku. 

Nadmienił, że pracownik wyznaczony przez Dyrektora tejże jednostki będzie przyjmował podatki. 

Podkreślił, że nie można wpisać dwóch osób z imienia i nazwiska, które mogłyby ten podatek 

pobierać, bo w wielu przypadkach rodziłoby to kontrowersje i mogłoby tworzyć niepotrzebne 

napięcia na linii sołtys i druga osoba upoważniana do poboru podatków wskazana w uchwale.  

Pan Wójt zwrócił się z prośbą, aby podjąć tą uchwałę jeszcze przed roznoszeniem, rozsyłaniem 

nakazów podatkowych. Dodał, że aby nie wprowadzać zamieszania poprosił Przewodniczącego 

Rady Gminy o zwołanie sesji nadzwyczajnej i podjęcie stosownej uchwały. 

Poinformował, że drugą uchwałą jest uchwała w sprawie dofinansowania w 2021 roku doskonalenia 

zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzeszczany. 

Stwierdził, że taka uchwała jest podejmowana corocznie i że przez cały rok mają miejsca szkolenia 

nauczycieli  i nie chciałby nauczycieli pozbawiać tej możliwości. 

Pan Wójt poprosił o podjęcie wnioskowanych uchwał. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że pierwszą uchwałą, którą Rada Gminy będzie podejmować 

jest uchwała w sprawie dofinansowania w 2021 roku doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzeszczany. 

Następnie zapytał Przewodniczącą Komisji Oświaty jakie jest stanowisko Komisji w tej sprawie. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty zakomunikowała, że Komisja zaopiniowała pozytywnie tą  

uchwałę. 

Następnie Pan Przewodniczący otworzył dyskusję nad uchwałą w sprawie dofinansowania w 2021 

roku doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Trzeszczany. 

Radny Pan Henryk Gałka oznajmił, że wysokość dofinansowania powinna pozostać na poprzednim 

poziomie. Opowiedział się za pozostawieniem stawek jakie dotychczas uchwaliła Rada. 

Innych głosów w dyskusji na ten temat nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy 

zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie dofinansowania w 2021 roku doskonalenia 

zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzeszczany. 

Za przyjęciem tej uchwały głosowali radni: Drewniak Paulina, Filipczuk Józef, Folusz Mariusz, 

Gałka Henryk, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, Prystupa 

Krystyna, Serafin Barbara, Uleryk Beata; przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących nie było.  
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(Za - 11 głosów, przeciw – 0, głosów wstrzymujących – 0). Uchwała w sprawie dofinansowania  

w 2021 roku doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Trzeszczany została podjęta jednogłośnie. 

Pan Przewodniczący zakomunikował, że kolejną uchwałą jest uchwała w sprawie zmiany Uchwały 

Nr. XVIII/127/2000 Rady Gminy w Trzeszczanach z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zarządzenia 

poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Wójt Gminy poinformował, że wysokość inkasa nie ulega zmianie. Wspomniał, że w związku  

z likwidacją oddziału Banku Spółdzielczego w Trzeszczanach sołtysi dokonują wpłaty w kasie 

Urzędu Gminy. 

Po wypowiedzi Pana Wójta Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Radny Pan Henryk Gałka oznajmił, że będzie poszkodowany, bo jeżeli mieszkańcy dowiedzą się, iż 

w Gminnym Ośrodku Kultury będzie można uiszczać opłaty za podatek, to być może znaczna część 

osób pójdzie do ośrodka kultury. 

Wójt Gminy oznajmił, że należy być spokojnym w tym temacie. Zapewnił, że nikt sołtysowi takiego 

psikusa nie będzie robił. Podkreślił, że na inkasenta wskazana jest osoba prawna. Dodał, że osoba 

prawna ma dyrektora, który tym poborem będzie mógł zarządzać. Pobór jest możliwy w sytuacjach 

kryzysowych. 

Stwierdził, że Gmina musi dostosować uchwałę do aktualnego stanu prawnego. Wyjaśnił, że 

przedkładana uchwała niewiele różni się od poprzedniej uchwały, zawiera ona imiona i nazwiska 

sołtysów. 

Powtórzył, że chce wprowadzić bezpiecznik, aby w przypadku kwarantanny sołtysa, jego choroby  

podatek mógł być zbierany. Dodał, że sołtysi mogą być spokojni, na pewno nie będzie miała miejsce 

taka sytuacja, że ktoś komuś będzie wydzierał środki finansowe, czy uprzedzał sołtysa przed tymi 

działaniami. Zwrócił uwagę, że jeżeli osoby nie chciały wpłacać podatku u sołtysa, to dokonywały 

tego bezpośrednio na konto Gminy lub dokonywały wpłat w kasie Urzędu Gminy. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zapytał Wójta Gminy, czym się kierował, że pozbawił sołtysa wsi 

Nieledew wybranego w demokratycznych wyborach realizacji tego zadania. Podkreślił, że sołtysowi 

nie chodzi o pieniądze, tylko o sam fakt, że sołtys powinien mieć kontakt z ludźmi, zbierać podatki, 

gdzie wszystkie sprawy zgłaszane są do sołtysa. 

Dodał, że w ten sposób Pan Wójt krzywdzi społeczność z Nieledwi. Zapytał, czy to jest mściwość 

Wójta, czy to jest złośliwość? Co sołtys wsi Nieledwi Pan Załuski zrobił, gdzie naruszył RODO?  

Stwierdził, że sołtys nie naruszył RODO, prędzej zrobił to urzędnik, pracownik. Nadmienił, że 

pieniądze nie przypadły i wszystko grało oraz, że jest to jest ewidentna mściwość, która nie powinna 

mieć miejsca.  

Następnie zapytał Pana Henryka Gałkę sołtysa wsi Trzeszczany Pierwsze, gdzie był  jak sołtys wsi 

Nieledew Pan Załuski rozliczał się 16.09.2020 r. Stwierdził, że Pan Gałka rozmawiał wtedy,  

a w uzasadnieniu pracownika Gminy widnieje data 15.09. 2020 r. Poprosił o wyjaśnienie. 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał radnego Pana Pirogowicza o jakim uzasadnieniu mówi, bo 

radni nie mają żadnego uzasadnienia. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zakomunikował, że Pan sołtys wsi Nieledew otrzymał takie 

uzasadnienie w sprawie, iż zabiera się inkasenta. Podkreślił, że Pan Wójt wie o co chodzi. 

Dodał, że wśród radnych też są sołtysi i jakby tym sołtysom przytrafiło się coś podobnego, to jakby 

się czuli. Tak nie może być, by jednym człowiekiem poniewierać. Nadmienił, że opowiada się za 

tym, aby nad tą uchwałą w tej chwili nie głosować. Stwierdził, że Wójt krzywdzi mieszkańców wsi 

Nieledew. Mieszkańcy pytają się o inkasenta, a Pan Wójt informuje, że podatki będzie zbierał Dom 

Kultury, ale nie ma podanego pracownika. 

Wójt Gminy odniósł się do wypowiedzi radnego Pana Pirogowicza. Oznajmił, że temat był szeroko 

omawiany na posiedzeniu Komisji Skarg, w którym uczestniczył sam zainteresowany, który 

tłumaczył, próbował wyjaśnić, co czasami nie zgadzało się ze stanem faktycznym. Przypomniał, że 

było to przedmiotem obrad Komisji Skarg, było to przedmiotem podejmowanej na sesji Rady Gminy 

uchwały. Dość szeroko temat był omawiany. 

Poinformował, że Pan sołtys wsi Nieledew złamał zapisy umowy wiążącej sołtysa z Urzędem Gminy 

Trzeszczany względem nieujawniania danych osobowych. To, czy Pan radny się zgadza, czy nie 
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zgadza, to jest jego subiektywna ocena. Materiał dowodowy zgromadzony i stan faktyczny 

potwierdzony tym materiałem, jednoznacznie potwierdził, że Pan sołtys w ten sposób się zachował. 

Pan Wójt zwrócił uwagę, że radny podnosi różne kwestie po raz kolejny dotyczące sołectwa 

Nieledew. Stwierdził, że w 13 sołectwach nie ma tych problemów, problemy są w sołectwie 

Nieledew. Nadmienił, że nie do rzadkości należą telefony do Wójta w różnych sprawach, które tak 

naprawdę powinien załatwiać sołtys wsi Nieledew. Trudno powiedzieć, dlaczego takich spraw nie 

załatwia sołtys, mieszkańcy wolą zadzwonić do Wójta. Zakomunikował, że wszystkie zgłoszenia 

przekazuje do pracowników merytorycznych.  

Wójt Gminy stwierdził, że podstawowym aspektem i argumentem jest to, iż za dochowanie zapisów, 

postanowień RODO odpowiada Wójt. Nawiązał do zdarzenia udostępnienia danych z Urzędu Gminy 

i do ówczesnej reakcji sołtysa wsi Nieledew na to zdarzenie. Mimo, że niejednokrotnie informowano 

sołtysa, że nic się nie dzieje, że ten fakt został zgłoszony do UODO, że nie były to dane wrażliwe, 

i nic takiego się nie dzieje, nic nie grozi mieszkańcom, czy osobom których te dane dotyczyły, to sam 

Pan sołtys nakręcał spiralę pomówień i insynuacji. Natomiast dzisiaj kiedy taka sama lub bardzo 

podobna sytuacja dotyczy jego osoby, to Pan sołtys ma inne zdanie. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że po zgłoszeniu Pana Sławomira o udostępnieniu danych 

Gmina dokonała zgłoszenia o zaistnieniu tego faktu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

Wójt Gminy stwierdził, że do chwili obecnej skarga sołtysa wsi Nieledew Pana Załuskiego jest  

rozpatrywana w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zapytał, co będzie jeżeli z UODO przyjdzie opinia korzystna dla 

Pana Załuskiego, co wtedy? 

Wójt Gminy oznajmił, że nie wie, kiedy Urząd Ochrony Danych Osobowych zajmie stanowisko  

w tej sprawie. Odparł, że skarga, którą złożył Pan Załuski dotyczy innej sprawy. 

Radny Pan Henryk Gałka ustosunkował się do pytania radnego Pana Pirogowicza, gdzie był 

16.09.2020 r.  

Poinformował, że 16 września 2020 r.  rozliczał się z wpłat podatku. Dodał, że każdy sołtys na 

parterze Urzędu Gminy przedkładał dokumenty do rozliczenia. Stwierdził, ze nie widział jak Pan  

Załuski zabiera dokumenty, ale przedkładał je do rozliczenia 16 września. 

Radny Pan Józef Filipczuk oznajmił, że z projektu uchwały wynika, iż jest 13 sołectw, są inkasenci, 

natomiast nie ma miejscowości Nieledew i nie ma inkasenta w Nieledwi, a mieszkańcy pytają do 

kogo mają płacić podatki, bowiem nie ma komu je zbierać. 

Radna Pani Krystyna Prystupa zapytała, że skoro Pan Załuski jest pracownikiem Urzędu Gminy, to 

dlaczego Rada Gminy ma rozpatrywać tę uchwałę? 

Wójt Gminy wyjaśnił, że żaden z sołtysów nie jest pracownikiem Urzędu Gminy. Urząd nie ma 

zawartego żadnego stosunku pracy z sołtysami i tak jest na terytorium całego kraju. Sołtys jest osobą 

wybraną przez społeczeństwo, nie wiąże go żaden stosunek pracy, czy to z Gminą, czy z Urzędem 

Gminy. 

Radna Pani Prystupa zwróciła uwagę, że Pan Wójt podpisuje umowę z sołtysem. 

Wójt Gminy potwierdził, że podpisuje umowę podobnie jak z wieloma mieszkańcami naszej Gminy. 

Wyjaśnił, że nikt nie podpisuje umów na sprawowanie funkcji sołtysów, gdyż takie umowy nie 

istnieją. Powtórzył, że sołtysi nie są pracownikami Urzędu Gminy. 

Innych głosów w dyskusji nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr. XVIII/127/2000 Rady Gminy w Trzeszczanach 

z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia  

inkasentów i  wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Za przyjęciem tej uchwały głosowali radni: Drewniak Paulina, Gałka Henryk, Panas Michał, 

Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Uleryk Beata; przeciw głosowali radni: Filipczuk Józef, 

Pirogowicz Andrzej, wstrzymali się radni: Folusz Mariusz, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara. 

(Za - 6 głosów, przeciw – 2, głosów wstrzymujących – 3). Uchwała w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XVIII/127/2000 Rady Gminy w Trzeszczanach z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie zarządzenia 

poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

została podjęta większością głosów. 
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Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że ostatnią uchwałą jest uchwała dotycząca zmiany 

Uchwały Nr XVI/127/2016 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 

zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Następnie Pan 

Przewodniczący otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 

Głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował, że ta uchwała jest bardzo podobna do uchwały nad 

którą Rada Gminy przed chwilą głosowała, tylko dotyczy innego działania. Również w projekcie tej 

uchwały widnieją imiona i nazwiska osób sprawujących funkcję sołtysa oraz Gminny Ośrodek 

Kultury. Dodał, że jeżeli z różnych przyczyn nastąpi zmiana sołtysa, to będzie istniała konieczność 

podjęcia uchwały zmieniającej. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zapytał kto będzie w Nieledwi zbierał ten podatek, bowiem 

dotychczas nie wiadomo jaka to będzie osoba. Podkreślił, że mieszkańcy pytają gdzie będą płacić 

podatek, czy mają jeździć do Domu Kultury w Trzeszczanach. Poprosił, aby udzielić informacji na 

ten temat, aby radni byli pewni jak mają zachować się wobec mieszkańców. 

Wójt Gminy oznajmił, iż po podjęciu uchwały podmiot wskazany w tejże uchwale będzie posiadał 

swoje kompetencje w zakresie wyznaczania osoby (pracownika zatrudnionego na umowę) do 

przyjmowania opłat i w ich gestii będzie poinformowanie mieszkańców o terminie, godzinie ich 

zbierania. Stwierdził, że nie chciałby wchodzić w kompetencje Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Kultury, ale uważa że nie byłoby problemem, jeżeli takowy kwitariusz, czy kwitariusze byłyby  

w dyspozycji jednej z osób np. Pani bibliotekarki, która byłaby najbardziej odpowiednią osobą, 

bowiem w godzinach pobytu, urzędowania w bibliotece mogłaby takowe opłaty przyjmować. 

Podkreślił, że niejednokrotnie jest tak, że kwoty wpłat są bardzo niewielkie, więc należałoby tym 

osobom umożliwić wpłatę tychże należności tam na miejscu np. w Gminnym Ośrodku Kultury filia 

w Nieledwi. Tam powinien być taki punkt, choć nie wyklucza i będzie namawiał Dyrektora, aby 

przed zbliżającym się terminem płatności takowy dyżur był pełniony w świetlicy wiejskiej osiedla 

„KresMot”. Dodał, że nie potrafi powiedzieć, kto to będzie gdyż to nie jest jego zakres kompetencji, 

na pewno będzie to osoba uprawniona. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że odpowiadając na pytanie radnego Pana Pirogowicza  

należy rozumieć, że będzie to szeroko ogłoszone, gdzie i kiedy będzie można dokonać wpłat. 

Wójt Gminy oznajmił, że będzie to na zasadzie porozumienia z mieszkańcami. Nadmienił, iż dobrze 

byłoby, aby godziny przyjmowania opłat były dogodne dla mieszkańców. Należałoby, aby  

w godzinach popołudniowych mieszkańcy mieli możliwość wpłacenia należności. 

Innych głosów w dyskusji nie było wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr  XVI/127/2016 Rady Gminy Trzeszczany z dnia  

29 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Za przyjęciem tej uchwały głosowali radni: Drewniak Paulina, Gałka Henryk, Panas Michał, 

Pietnowski Mariusz, Prystupa Jan, Uleryk Beata; przeciw głosowali radni: Filipczuk Józef, 

Pirogowicz Andrzej, wstrzymali się radni: Folusz Mariusz, Prystupa Krystyna, Serafin Barbara. 

(Za - 6 głosów, przeciw – 2, głosów wstrzymujących – 3).  

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr  XVI/127/2016 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 29 czerwca 

2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso została podjęta 

większością głosów. 

  Do punktu 5-go 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXVII 

nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji. 

 

 Protokołowała                                                                                Przewodniczący  

                                                                                                            Rady Gminy 

 Anna Kociach                                                                               

                                                                                                      Mariusz Pietnowski                                                                                                  


