Protokół Nr V/07
z sesji Rady Gminy Działdowo
odbytej w dniu 25 stycznia 2007 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Działdowo.

Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Zieliński o godzinie 1010 otworzył sesję i po
powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy
15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – lista
obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Spoza Rady w sesji udział wzięli:

Paweł Cieśliński

- Wójt Gminy

Jan Świniarski

- Sekretarz Gminy

Beata Antoszewska

- Skarbnik Gminy

Anna Baszczewska

- Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Grzegorz Małachowski

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami,
i Ochrony Środowiska

Mieczysława Skała

- Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Andrzej Graszk

- Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych

Bogumiła Stachowiak

- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Władysław Kubiński

- Radny Powiatu Dziadowskiego

Dyrektorzy szkół
Sołtysi z terenu Gminy Działdowo

Ad pkt 2
Przewodniczący M. Zieliński przypomniał, że porządek dzisiejszej sesji przedstawia się
następująco:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja w sprawie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu IV Sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
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5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Działdowo.
7. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Działdowo na 2007 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy
Działdowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze pierwszeństwa lokalu mieszkalnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie oddania do bezpłatnego używania i pobierania pożytków
Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Działdowie świetlicy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Działdowo na 2007 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/06 Rady Gminy Działdowo
z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Działdowo.
16. Sprawy bieżące.
Następnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić
z wnioskiem o dokonanie zmian w w/w porządku obrad.
Wniosek o zmianę w porządku wniósł Wójt P. Cieśliński, który poprosił o wprowadzenie do
porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przedłużenia czasu
obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz
zbiorowego odprowadzania ścieków.
Rada jednogłośnie przyjęła proponowaną zmianę w porządku obrad ustalając, że w/w
uchwała zostanie omówiona w punkcie 16, a sprawy bieżące zostaną omówione w punkcie
17.

Ad pkt 3
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty bez odczytywania.

Ad pkt 4
Wójt P. Cieśliński złożył Radzie ustną informację nt. swojej działalności w okresie
międzysesyjnym i poinformował, że gmina zakończyła drobne inwestycje rozpoczęte
2

w Ruszkowie i w Gnojnie, polegającej na ułożeniu chodników. Wnioskowano również
do Wojewódzkiego Zarządu Dróg o podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy na
drogach wojewódzkich w miejscowościach Uzdowo, Myślęta i Burkat. Wójt powiedział, że
odbył już rozmowy w tej sprawie i zadeklarował, że inwestycje w Uzdowie i w Myślętach
zostaną wykonane jeszcze w tym roku przy trzydziestoprocentowym dofinansowaniu gminy
(materiał dostarczy Zarząd Wojewódzki, a koszty robót pokryje gmina).
Wójt dodał, że w okresie między sesjami zostały poczynione uzgodnienia dot. podpisania
porozumienia z Powiatowym Zarządem Dróg na wykonanie zatoki autobusowej w Niestoi
oraz położenia kolejnych 80 m chodnika w miejscowości Ruszkowo. Projekt porozumienia
zostanie przedłożony Radzie prawdopodobnie na najbliższej sesji.
P. Cieśliński kontynuując powiedział, że przygotowywane są wnioski do Urzędu
Marszałkowskiego na dofinansowanie inwestycji polegających na wykonaniu odwodnienia
w Sławkowie oraz poprawie stanu dróg transportu rolnego.

Ad pkt 5
Radny J. Gorczyca zapytał, czy Rada będzie wiedziała ile pieniędzy z budżetu gminy należy
przeznaczyć w ramach porozumienia z Powiatem.

Radna D. Zakrzewska zwróciła się z pytaniem do radnego powiatu W. Kubińskiego
dotyczącym remontu drogi powiatowej Kramarzewo - Uzdowo.

Sołtys A. Rybicki zapytał, kiedy zostanie wykonane boisko sportowe w Myślętach.

Sołtys sołectwa Rudolfowo zapytał czy zostały poczynione jakiekolwiek kroki w sprawie
oczyszczalni ścieków w Rudolfowie.

Radny P. Stańczak zapytał, czy gmina mogłaby wystąpić z wnioskiem do Powiatowego
Zarządu Dróg o ograniczenie tonażu na drogach powiatowych, które przebiegają przez
miejscowości gminne. Radny zapytał, jakie kryteria przyjmuje Zarząd Powiatowy Dróg
ograniczając tonaż.
Odpowiadając radnemu Gorczycy Wójt podkreślił, że porozumienie, o którym była mowa
zostanie przedłożone Radzie do zaopiniowania prawdopodobnie na najbliższej sesji.
Wójt zaznaczył, że bez zgody Rady nie może sam nic zrobić w tej sprawie.
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W sprawie boiska w Myślętach Wójt Gminy wyjaśnił, że prace na tym terenie rozpoczną się
wiosną.

Wójt zaproponował, aby na przyszłą sesję zaprosić dyrektora Zarządu Powiatowego Dróg,
aby rozwiać wszelkie wątpliwości, co na do stanu i utrzymania dróg powiatowych.
P. Cieśliński odpowiadając na kolejne pytanie (sołtysa Rudolfowa) powiedział, że inwestycje
polegające na wykonaniu wodociągu i budowie przydomowych oczyszczalni ścieków zostaną
wykonane przy współudziale środków Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie. Wójt
dodał, że obecnie jest w trakcie rozmów z dyrektorem Agencji i nic konkretnego – jeżeli
chodzi o termin realizacji - nie jest jeszcze w stanie powiedzieć.
Odpowiadając radnej Zakrzewskiej, W. Kubiński powiedział, że na dzień dzisiejszy trudno
jest mu powiedzieć, kiedy zostanie wykonana ta inwestycja. Wyraził nadzieję, że będzie to
jeszcze w tym roku.

Ad pkt 6
Plan pracy Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji T. Majorowska, która
poinformowała, że Komisja w roku bieżącym planuje odbyć 11 posiedzeń, w tym 2
posiedzenia wyjazdowe. Radna kolejno omówiła tematykę posiedzeń ( plan pracy Komisji
Rewizyjnej na 2007 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Rada jednogłośnie przyjęła
plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 r.

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów J. Szudrewicz poinformował,
że Komisja zaplanowała 5 posiedzeń. Radny kolejno Omówił tematykę posiedzeń (plan pracy
Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów na 2007 r. stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).
Rada jednogłośnie przyjęła
plan pracy Komisji Gospodarki, Budżetu i Finansów na 2007 r.

Plan pracy Komisji Rolnej, Ochrony Przeciwpożarowej, Prawa, Porządku i Ochrony
Środowiska na 2007 r. przedstawił Przewodniczący Komisji J. Gorczyca, który
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poinformował, że Komisja będzie obradować raz na kwartał. Następnie radny omówił
tematykę posiedzeń (plan pracy Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
Rada jednogłośnie przyjęła
plan pracy Komisji Rolnej, Ochrony Przeciwpożarowej, Prawa,
Porządku i Ochrony Środowiska na 2007 r.

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury K. Niewidziała
omówił plan pracy Komisji na 2007 r. (plan pracy Komisji stanowi załącznik do niniejszego
protokołu).
Rada jednogłośnie przyjęła
plan pracy Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury na 2007 r.

Ad pkt 7
M. Zieliński przedstawił plan pracy Rady Gminy Działdowo na 2007 r. Przewodniczący Rady
podkreślił, że plan został szczegółowo omówiony na posiedzeniach Komisji Stałych Rady
Gminy następnie odczytał w/w plan – który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Rada jednogłośnie przyjęła
Plan pracy Rady Gminy Działdowo na 2007 r.
Ad pkt 8
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich omówił Sekretarz
gminy.
J. Świniarski wyjaśnił, że wraz z końcem IV kadencji Rady Gminy dobiegła końca kadencja
sołtysów. W związku z powyższym zgodnie z § 24 statutów sołectw należy zarządzić wybory
sołtysów oraz rad sołeckich we wszystkich sołectwach na terenie gminy Działdowo.
Sekretarz przedstawił wstępny harmonogram zebrań i poinformował sołtysów, że w sprawie
zmiany terminu lub godziny zebrania należy zgłosić się do A. Baszczewskiej. J. Świniarski
dodał, że w jednym dniu będą obywać się trzy zebrania, a obsługiwać je będą: pan Wójt, pan
Małachowski i pan Świniarski. Sekretarz podkreślił, że zebrania te mają na celu wybór sołtysa
i rady sołeckiej należy je traktować jako zebrania wyborcze, a nie wiejskie. Poprosił
o przygotowanie sprawozdania z działalności organów sołectwa.

Radny D. Frejnik zapytał, kiedy odbędzie się zebranie w Sławkowie.
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J. Świniarski wyjaśnił, że obecnie w Sławkowie nie ma sołectwa. Powiedział, że jeżeli
mieszkańcy tej miejscowości wyrażają wolę utworzenia sołectwa należy przedłożyć Radzie
Gminy wniosek o utworzenie sołectwa, poparty 2/3 podpisami mieszkańców Sławkowa
uprawnionych do głosowania. Rada Gminy w ciągu 3 miesięcy rozpatrzy taki wniosek
i podejmie - w drodze uchwały - decyzję w tej sprawie. Uchwała o utworzeniu sołectwa
wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia jej w „Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego” i wówczas można zaplanować termin zebrania dla
wyboru sołtysa i rady soleckiej.
Wójt P. Cieśliński powiedział, że z uwagi na krótki termin realizacji zebrań dla wyboru
sołtysa i rady sołeckiej nie zdąży dojechać do wszystkich miejscowości. Niemniej jednak
jesienią – jak co roku- planuje zebrania wiejskie we wszystkich miejscowościach na terenie
gminy, podczas których mieszkańcy będą mogli zgłosić swoje wnioski.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr V/25/07
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Ad pkt 9
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz J. Świniarski, który poinformował, że obowiązek
uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego nałożony jest na gminę ustawowo. Dodał, że
podstawą rocznego programu współpracy gminy Działdowo z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest ustawa o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Program współpracy ma na celu włączenie organizacji
pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do działalności
społecznie użytecznej na zasadzie partnerstwa. Organizacje w ramach swojej statutowej
działalności podejmują także zadania należące do zadań gminy, np. zapobieganie patologiom
społecznym, ochrona środowiska, edukacja, sztuka, kultura, sport, itp. Prowadzenie aktywnej
współpracy z nimi i częściowa redystrybucja środków publicznych za ich pośrednictwem
wpłynie na zwiększenie efektywności zarządzania gminą. Podmioty uczestniczące
w programie muszą być niezależne od władz publicznych i instytucji sektora finansów
publicznych, nie działać w celu osiągnięcia zysku oraz posiadać lokalną samodzielność
operacyjną i programową w zakresie projektów zgłoszonych do Programu.
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Sekretarz wyjaśnił, że zlecanie zadań publicznych przez Gminę odbywać się będzie w drodze
otwartego konkursu ofert, ogłoszonego, z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem.
Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać informacje o rodzaju zadania, wysokości środków
przeznaczonych na realizację tego zadania, zasadach przyznawania dotacji, terminach
i warunkach realizacji zadania, terminie składania ofert, terminie, trybie i kryteriach
stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty, realizowanych w roku budżetowym i w roku
poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami
i dotacjami przekazanymi na ich realizację. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Działdowo
oraz w prasie lokalnej.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałą Nr V/26/07
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Działdowo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2007.

Ad pkt 10
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r.
przedstawiła Pełnomocnik ds. PiRPA A. Baszczewska, która poinformowała, że podstawą
prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest
ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na realizację
GPPiRPA gmina przeznaczyła kwotę 83 000 zł. Do zadań gminy w tym zakresie należy:
zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu, udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
prowadzenie

profilaktycznej

działalności

informacyjnej

i

edukacyjnej

w

zakresie

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, wspomaganie
działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów
alkoholowych, podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w ustawie oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego oraz
wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Klubów Integracji
Społecznej.
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A. Baszcewska dodała, że osobą odpowiedzialną za realizację GPPiRPA jest Pełnomocnik
ds. PiRPA, który realizuje poszczególne zadania przy współpracy Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Działdowie, Policji, nauczycieli, Sądu,
„CARITAS„ Działdowo, księży.
Rada Jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr V/27/07
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

Ad pkt 11
Projekt uchwały omówił Kierownik Referatu GKŚ G. Małachowski.
G. Małachowski poinformował, że przedmiotem uchwały jest lokal mieszkalny Nr 95/8
o pow. 65,00 m2 położony w Ruszkowie wraz z udziałem wynoszącym 8232/15062 we
współwłasności działki Nr 345 z mapy 3 o pow. 0,1273 ha oraz pomieszczenie przynależne
wraz z udziałem wynoszącym 1/9 we współwłasności działki Nr 349 z mapy 3 o pow.
0,0325 ha. Wniosek o wykup lokalu złożył jego najemca. Lokal ten został wyceniony przez
rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 21 260 zł – w tym wartość udziału w Gruncie: 577 zł.
Pan Małachowski dodał, że na teranie gminy obowiązuje uchwała Rady Gminy, która
upoważnia nabywcę do bonifikaty w wysokości 60% – przy wykupie za gotówkę oraz 40% przy wykupie na raty, i że kosztami aktu notarialnego zostanie obciążony nabywca.
Rad jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr/V/28/07
w sprawie zbycia w drodze pierwszeństwa lokalu mieszkalnego.

Ad pkt 12
Projekt uchwały omówił G. Małachowski, który wyjaśnił, że przedmiotem uchwały jest
świetlica mieszczącą się w budynku Nr 2 w Mosznicy. Warunki oddania do bezpłatnego
używania i pobierania pożytków określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy
Działdowo a Kierownikiem Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr V/29/07
w sprawie oddania do bezpłatnego używania i pobierania pożytków Gminnemu
Ośrodkowi Kultury i Sportu w Działdowie świetlicy.
8

Ad pkt 13
Zmiany w budżecie omówiła Skarbnik gminy.
B. Antoszewska wyjaśniła, że w uchwale dokonuje się zwiększenia dochodów o 5 500 zł oraz
zwiększenia wydatków o 5 500 zł. Dochody gminy po zmianach wynoszą 26 600 638 zł
natomiast wydatki 29 942 202 zł.
Deficyt w wysokości 3 341 564 zł pokryty jest z przychodów, z zaciągniętych kredytów,
pożyczek oraz wolnych środków .
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr V/30/07
w sprawie zmian w budżecie gminy Działdowo na 2007 rok.

Ad pkt 14
Omawiając projekt uchwały Skarbnik B. Antoszewska zaznaczyła, że w pierwotnej wersji
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wprowadza się
zmiany w § 1 w pkt 5 oraz w pkt 9, w których dodaje się wyrażenie: „lub ich części”.
Następnie B. Antoszewska odczytała jak prawidłowo brzmi omawiana przez nią uchwała.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr V/31/07
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/06 Rady Gminy Działdowo
z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.

Ad pkt 15
Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady, który wyjaśnił, że z uwagi na nowy
stosunek pracy pana Wójta Rada obowiązana jest podjąć uchwałę w sprawie Jego
wynagrodzenia. Jednocześnie zaproponował, aby wynagrodzenie Wójta zostało na
dotychczasowym poziomie, tj. 4 640 zł (brutto) – wynagrodzenie zasadnicze i 1 560 (brutto) –
dodatek funkcyjny.
Za wnioskiem Przewodniczącego Rada opowiedziała się jednogłośnie podejmując
Uchwałę Nr V/32/07
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Działdowo.
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Ad pkt 16
Kierownik Referatu GKŚ poinformował, że w projekcie uchwały przedłuża się do dnia
16.05.2007 r. czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzonych Uchwałą Nr XXXVI/281/05 Rady Gminy
Działdowo z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ,które weszły w życie na podstawie art.24 ust.1
ustawy

z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków. Taryfy , o których mowa mają zastosowanie do zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminny
Zakład Usług Komunalnych w Uzdowie na terenie Gminy Działdowo dla wodociągów w
miejscowościach : Pierławki, Wysoka, Prusinowo, Księży Dwór w wysokości 1,93 (brutto)
za 1m3 oraz opłatę abonamentową za wodomierz 1,07 (brutto) miesięcznie oraz za ścieki
komunalne wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych w Księżym Dworze w wysokości 2,43
(brutto) za 1m3.
Rada jednogłośnie podjęła
Uchwałę Nr V/33/07
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ad pkt 17
W tym punkcie:
Wójt P. Cieśliński zabrał głos w sprawie panujących warunków atmosferycznych
i poinformował sołtysów i radnych, że otrzymają mapki z zaznaczeniem dróg gminnych,
które winny być utrzymywane przez gminę oraz numery telefonów osób, do których należy
dzwonić w sprawie odśnieżania.
Wójt dodał, że do wszystkich miejscowości gminnych zostanie rozwieziona mieszanka
piaskowo-solna do posypywania chodników.
Przewodniczący Rady poinformował, że Rada planuje zorganizować turniej piłki nożnej
o puchar Rady Gminy. Do udziału w turnieju Rada zaprasza sołtysów, pracowników Urzędu
Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych.
M. Zieliński poprosił o przemyślenie i udzielenie informacji w/w sprawie na następnej sesji.
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Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady o godzinie 12:20 zamknął sesję

Protokołowała:

Przewodniczył:

Anna Baszczewska

Przewodniczący Rady Gminy Działdowo

podinspektor

Mirosław Zieliński
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