P R O T O K Ó Ł nr 35/2010
z sesji Rady Gminy Kaczory
odbytej w dniu 10 listopada 2010 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach
W obradach uczestniczyli:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski.
Skarbnik Gminy – Agnieszka Grabarska.
Sekretarz Gminy – Gizela Durecka.
Radni Rady Gminy – wg listy obecności.
Sołtysi – wg listy obecności.
Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz zakładów pracy – wg listy
obecności.
7) Dyrektorzy szkół podstawowych oraz Dyrektorzy przedszkoli – wg listy
obecności.
8) Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarowych w Kaczorach – Florian
Kledzik.
9) Prezes Gminny Zarządu OSP w Kaczorach – Piotr Zachariasz.
10) Prezesi, naczelnicy OSP z terenu gminy Kaczory – wg listy obecności.
11) Przedstawiciele klubów LZS, Koła Gospodyń Wiejskich, lokalni przedsiębiorcy –
wg listy obecności.
12) Mieszkańcy gminy Kaczory.

ad. pkt 1/ Sprawy porządkowe.
Obrady trzydziestej piątej sesji Rady Gminy Kaczory otworzył oraz im przewodził Pan
Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory. Obrady rozpoczęły się o godz. 12oo
w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach.
Po powitaniu radnych i gości, przewodniczący rady stwierdził, że na podstawie listy
obecności, w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady
wynoszącego 15 osób stanowiło quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
uchwał – listy obecności radnych oraz pozostałych osób stanowią załączniki nr 1-2 do
niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z trzydziestej czwartej sesji z dnia
29 października 2010 r. wyłożony jest do wglądu w trakcie sesji. Jeżeli do końca obrad nie
zostaną zgłoszone przez radnych uwagi wobec jego treści to uważał będę, że protokół został
przez Radę przyjęty.
Do końca obrad radni nie wnieśli zastrzeżeń i uwag do treści protokołu. Zgodnie
z wcześniejszą zapowiedzią uznano, że protokół został przez Radę Gminy przyjęty bez
poprawek.
Porządek XXXV sesji Rady Gminy Kaczory:
1. Sprawy porządkowe.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaczory na 2010 r.
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4. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kaczory
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Kaczory.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla studentów
i doktorantów.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
9. Zakończenie.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku
sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
Rada Gminy nie wprowadziła zmian w porządku XXXV sesji.

ad. pkt 2/ Interpelacje i zapytania.
Nie zgłoszono.

ad. pkt 3/
Pani Agnieszka Grabarska Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Kaczory na 2010 r.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXXV/205/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaczory na 2010 r. (uchwała wraz
z załącznikami stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 4/
Radny Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
rocznego programu współpracy Gminy Kaczory z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXXV/206/2010 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kaczory
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami (uchwała wraz z załącznikiem
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).
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ad. pkt 5/
Radny Stefan Kowal – przewodniczący odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Kaczory.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXXV/207/2010 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kaczory (uchwała stanowi załącznik
nr 5 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 6/
Radny Ryszard Grzelak – wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zasad
przyznawania stypendiów dla studentów i doktorantów.
Pytania i uwagi: Nie zgłoszono.
Rada Gminy w obecności 15 radnych w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr XXXV/208/2010 w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla studentów i doktorantów
(uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

ad. pkt 7/ Zapytania i wolne wnioski.
Radna Aleksandra Wienke – Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado,
Szanowni Goście, dzisiaj mamy wyjątkową sytuację, ostatnią sesję Rady Gminy Kaczory.
Z tego miejsca chciałam serdecznie podziękować wszystkim radnym, a szczególnie członkom
mojej komisji za cztery lata współpracy. Te cztery lata tak szybko minęły, że naprawdę
trudno stwierdzić czy było dobrze czy źle. Wydaje mi się, że te cztery lata były spokojne.
Rozwój naszej gminy następował dynamicznie i sukcesywnie. Myślę, że ta Rada może
powiedzieć z szczerym sercem, że zrobiła wszystko dla rozwoju gminy. Dziękuję, również
mieszkańcom gminy, że pozwolili nam pracować ze spokojem. Cieszę się, że nie było
nagonek i że nikt „nie kładł nam kłód pod nogi”. Nie zawsze byliśmy zgodni jak dzisiaj przy
podejmowaniu uchwał, ale mimo odmiennych zdań zawsze mieliśmy na względzie dobro
gminy, a nie własne interesy.
Radny Edward Górka – Drodzy Radni, Szanowni Goście, mija 45 lat od chwili, gdy
zostałem radnym w tej gminie. Z tej okazji chciałbym serdecznie pozdrowić Pana Wójta,
Przewodniczącego Rady Gminy, pracowników Urzędu Gminy, którzy są obecni na sesji,
a także Pana Henryka Stokłosę, który odwiedzał mnie i wspierał w mojej ciężkiej chorobie.
Pozdrawiam również sołtysów i wszystkich mieszkańców gminy. Przez 45 lat pracy w Radzie
Gminy Kaczory robiłem wszystko, co w mojej mocy, by zapewnić rozwój naszej gminy.
Myślę, ze nikomu nie zrobiłem krzywdy. Jeśli coś zrobiłem źle, dzisiaj za to przepraszam.
Korzystając z okazji chciałbym zwrócić się do przyszłej Rady Gminy z prośbą o zajęcie się
sprawą niebezpiecznego skrzyżowania w Śmiłowie. Rozwiązanie tego problemu ułatwiłoby
mi poruszanie się na wózku.
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Radny Ryszard Grzelak – Szanowni Państwo, dobiega końca nasza kadencja. Korzystając
z okazji chciałem poinformować, że niedawno zostałem wyróżniony jako „Senior Północnej
Wielkopolski”. Jestem jedną z dwudziestu trzech osób, opisanych w okazjonalnej publikacji
„Seniorzy Północnej Wielkopolski”. W publikacji tej reprezentuję naszą gminę Kaczory.
Podczas uroczystego spotkania z uczestnictwem wyróżnionych seniorów, starosty pilskiego
Tomasza Bugajskiego i wojewody wielkopolski Piotra Florka, usłyszałem od władz, że moje
pokolenie jest bardzo potrzebne, ponieważ ma więcej czasu, który chętnie poświęca na
działalność społeczną, mającą na celu poprawę wizerunku naszych wsi, miast i gmin.
Dziękuję Pani Gizeli Dureckiej Sekretarz Gminy za zgłoszenie mojej osoby do publikacji.
W ramach podziękowania chciałbym przekazać na ręce Pani Sekretarz i Pana Wójta po
jednym egzemplarzu wspomnianej książki.
Radny Henryk Kalka - Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado, Szanowni
Goście, ta sesja jak i dwie poprzedzające skłaniają do refleksji. Myślę, że czas minionej
kadencji nie został zmarnowany. Nastąpił rozwój gminy, poprawił się jej wizerunek. Myślę,
że możemy być dumni z tego, co osiągnęliśmy, choć nie możemy powiedzieć, że zrobiliśmy
wszystko. Mam na myśli niezrealizowaną budowę „orlika”, zgłaszaną przez mieszkańców.
Ale nie od razu Kraków zbudowano. W pierwszej kolejności założyliśmy budowę pływalni,
która zostanie zrealizowana w przyszłej kadencji, czy przez nas, o tym zadecydują
mieszkańcy. Chcę podkreślić, że wspomniana pływalnia wbrew opinii niektórych, nie jest
„kiełbasą wyborczą”. Myślę, ze nastąpiła również dalsza integracja mieszkańców gminy
Kaczory. Dzięki kontaktom z sołtysami, strażakami osobiście bardziej się zintegrowałem
z naszym lokalnym społeczeństwem i jakby ktoś zadał mi pytanie o moją Małą Ojczyznę,
odpowiedziałbym, że jest nią właśnie gmina Kaczory od Dziembówka do Zelgniewa i od
Byszewic do Kaczor. Sądzę, że to wszystko dzięki temu, że społeczność pozwoliła mi
pracować wspólnie z pozostałymi radnymi. Chciałbym teraz serdecznie podziękować
w imieniu własnym jak i radnych Panu Wójtowi, Panu Przewodniczącemu za współpracę, za
wszystkie spotkania, rozmowy, kontakty z pracownikami Urzędu Gminy. Życzę również, aby
ta gmina rozwijała się jak dotychczas. Bardzo się cieszę, że na ostatnie posiedzenie Rady
Gminy przybył nasz kolega Pan Edward Górka. Chcieliśmy, żeby kandydował w następnej
kadencji, ale z jakiś przyczyn tak się nie stało. Życzymy koledze dużo zdrowia i mamy
nadzieję, ze nasze kontakty będą kontynuowane.
Radny Kazimierz Załachowski - Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado,
Szanowni Goście, po czterech latach pracy nadszedł czas podziękowań. Ja również chciałbym
się do nich przyłączyć. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować pracownikom
oświaty, dyrektorom szkół i przedszkoli za współpracę, która wynikała z pełnionej przeze
mnie funkcji. Jako przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu bardzo często
kontaktowałem się z placówkami oświaty i muszę przyznać, że wzajemna współpraca była
bardzo owocna. Jej efekty są dziś widoczne, a najbardziej dostrzegają je dzieci, uczęszczające
do tych placówek, szczególnie przedszkolnych, gdzie nie ma problemu z przyjęciem
maluchów. Chciałbym również podziękować za współpracę sołtysom, koleżankom i kolegom
radnym. Myślę, że ta obecna Rada Gminy osiągnęła wiele. Mimo różnych sympatii
politycznych, potrafiła zawsze znaleźć wspólny język, by rozwiązać pojawiający się problem.
Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy Kaczory, którzy, na co dzień odczuwali pracę Rady
Gminy. Szczególnie chciałbym podziękować Pani Agnieszce Kopydłowskiej, która swoją
karierę w samorządzie rozpoczynała z początkiem naszej kadencji. Dziękuję mieszkańcom
gminy, którzy obdarzyli nas dużym zaufaniem. Mam nadzieję, że nie zawiedliśmy ich
oczekiwań. Chcielibyśmy zrobić więcej, ale nie zawsze było to możliwe. 21 listopada
mieszkańcy zadecydują czy to co dotychczas robiliśmy jest warte kontynuacji. Nasza polityka
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była prosta, roztropna, troszcząca się o dobro wspólne. Takim dobrem zawsze była nasza
gmina i nasi mieszkańcy. Mam nadzieję, że następna rada będzie to kontynuować.
Pan Andrzej Krojec – Szanowni Państwo w imieniu Pana Henryka Stokłosy i Pana
Przemysława Andryszaka chciałbym na tej ostatniej sesji podziękować za współpracę przede
wszystkim radnym. Ta czteroletnia współpraca była dobra, efektywna nie tylko dla gminy, ale
również dla firm, które tu działają. Na podziękowania zasługuje również Pan Wójt wraz
z pracownikami administracji samorządowej. Według oceny naszych pracowników jak
i mieszkańców gminy wiele spraw było załatwianych szybko, kompetentnie i profesjonalnie.
To wszystko wpłynęło na efekty, jakie osiągnął Pan Wójt i pracownicy, którzy realizują
zadania w jego imieniu. Jestem pewny, ze Rada Gminy jak i organ wykonawczy, jakim jest
Pan Wójt nie mają powodów do zakłopotania przed 21 listopada. Myślę, ze ocena
społeczeństwa gminy będzie pozytywna, a praca przyszłej Rady Gminy Kaczory tak samo
efektywna jak obecnej. W imieniu Pana Henryka Stokłosy i Pana Przemysława Andryszaka
na ręce Przewodniczącego Rady Gminy i Pana Wójta składam w ramach podziękowania
kwiaty.
Pan Andrzej Krojec w ramach podziękowania wręczył kwiaty Przewodniczącemu Rady
Gminy Panu Stefanowi Kowalowi i Wójtowi Gminy Panu Brunonowi Wolskiemu.
Pani Teresa Mikosz, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Śmiłowie – W imieniu
kół gospodyń wiejskich z terenu naszej gminy chciałabym serdecznie podziękować Panu
Wójtowi za współpracę w minionych latach. Składam również najlepsze życzenia – dużo
zdrowia, szczęścia, pomyślności, sił, wytrwałości i spełnienia wszystkich marzeń. Dziękuję.
Po przemówieniu Pani Teresa Mikosz w imieniu wszystkich członkiń kół gospodyń wiejskich
wręczyła kwiaty Wójtowi Gminy Panu mgr Brunonowi Wolskiemu.
Pan Florian Kledzik, Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Kaczorach
– Wysoka Rado, Szanowny Panie Wójcie, Szanowni Państwo, dziś po raz ostatni staję na
mównicy podczas tej kadencji Rady Gminy. W imieniu prezesa Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP Piotra Zachariasza, strażaków z naszej gminy, jak i w imieniu własnym składam
podziękowania Panu Wójtowi i radnym za to, co zrobili dla strażaków. Zdaję sobie sprawę, że
nasze wymagania, aspiracje znacznie przewyższają możliwości budżetu gminy. Chcielibyśmy
dużo, ale cieszymy się z tego, co otrzymaliśmy. Ostatnim prezentem, jaki otrzymała jednostka
OSP Kaczory był nowy samochód, który teraz stoi przed budynkiem i do obejrzenia, którego
zapraszam podczas przerwy wszystkich Państwo. Ten samochód kosztował ogromne
pieniądze, prawie 80 tys. zł. Inwestycję udało się jednak zrealizować w tempie
błyskawicznym, dzięki Państwa szybkiej decyzji. Pozwolę sobie wręczyć wszystkim radnym
symboliczne kwiaty, a Panu Przewodniczącemu Rady Gminy i Panu Wójtowi pisemne
podziękowania, podpisane przez prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Piotra
Zachariasza i moją osobę.
Pan Florian Kledzik wręczył Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Stefanowi Kowalowi
i Wójtowi Gminy Panu mgr Brunonowi Wolskiemu pisemne podziękowania i kwiaty. W tym
samym czasie symboliczne kwiaty na ręce radnych złożył Naczelnik Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zelgniewie Pan Grzegorz Puchała.
Pani Teresa Strzelecka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowie – Panie
Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, Drodzy Goście, szybko minęły te cztery lata.
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Pamiętam moje pierwsze wystąpienie przed nową Radą Gminy, to był dopiero stres. Nie
powiem, że dziś nie przeżywam tego tak samo jak ten pierwszy raz. Chciałabym z tego
miejsca w imieniu własnym, dyrektorów szkół i przedszkoli podziękować Wam Drodzy
Radni za te chwile razem spędzone, za waszą pomoc i za ciepłe słowa, które od was
usłyszeliśmy. Dziękuję oczywiście Panu Przewodniczącemu i Panu Wójtowi, że zawsze
stawali po naszej stronie i byli gotowi służyć nam i pomagać. Życzę wszystkim Państwu,
abyście mogli kontynuować dzieła, które podjęliście. Abyście mogli zrealizować wszystkie
plany, które zamierzaliście urzeczywistnić. Jeszcze raz dziękuję i życzę owocnej pracy
w przyszłej kadencji.
Pani Teresa Strzelecka wręczyła kwiaty Wójtowi Gminy Panu mgr Brunonowi Wolskiemu.
Pan Adam Karkut, sołtys wsi Dziembówko – Szanowny Panie Wójcie, Panie
Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym serdecznie podziękować Radzie Gminy i Panu
Wójtowi za podjęte i zrealizowane zadania na rzecz mieszkańców naszej gminy. Życzę
wszystkiego najlepszego.
Przewodniczący Rady Gminy Stefan Kowal – 12 listopada tego roku dobiega końca kolejna
kadencja Rady Gminy Kaczory. Nadszedł czas na podsumowania. Może nie wszystko
zrobiliśmy tak jak zamierzaliśmy, bo plany zawsze są większe niż to, co udaje się
zrealizować. Inwestycje, które zostały zrealizowane dla wszystkich są znane i oczywiste.
Pozwolę sobie jednak przypomnieć niektóre z nich: budowa chodników i dróg we wszystkich
miejscowościach, remonty wiejskich domów kultury (pozostała jeszcze budowa Wiejskiego
Domu Kultury w Jeziorkach i kapitalny remont Wiejskiego Domu Kultury w Prawomyślu),
budowa sali gimnastycznej wraz z budową i remontem Szkoły Podstawowej w Dziembowie,
doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy (dokupiliśmy dwa nowe
samochody, nowy sprzęt). Chciałbym podkreślić dużą w tym zasługę samych strażaków,
którym udało się pozyskać pieniądze z ich środków. To właśnie zaangażowanie
mieszkańców, sołtysów wsi, rad sołeckich, członków ochotniczych straży pożarnych,
członkiń kół gospodyń wiejskich, działaczy ludowych zespołów sportowych, dyrektorów
szkół i przedszkoli wraz z gronami pedagogicznymi, przy wsparciu Wójta i pracowników
administracji pozwoliło zrealizować wytyczone cele. Musieliśmy realizować także zadania,
które nie leżały w zakresie naszych obowiązków. Mam na myśli budowę chodników przy
drogach powiatowych. Dofinansowaliśmy 5O% tych inwestycji, choć nie było to zadaniem
własnym gminy, ale zadaniem własnym powiatu. Robiliśmy to by nasi mieszkańcy mogli
szybciej z tych dróg i chodników korzystać. Przed nami kolejne wyzwania – dokończenie
dróg i chodników w niektórych miejscowościach, budowa krytej pływalni, (jeśli chodzi o tą
inwestycję, to obecnie jesteśmy na etapie podpisywania aktu notarialnego z Nadleśnictwem
w Kaczorach), budowa Wiejskiego Domu Kultury w Jeziorkach i remont Wiejskiego Domu
Kultury w Prawomyślu, doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych, budowa „Orlika” przy
Szkole Podstawowej w Kaczorach, rozwój sportu i kultury w gminie. Dziękuję wszystkim za
owocną współpracę w mijającej kadencji. Życzę wielu sukcesów w życiu osobistym,
zawodowym i dalszej działalności społecznej. Mam nadzieję, że przyszła rada zachowa
apolityczność, bo to podstawowy element pracy na rzecz społeczeństwa. Korzystając z okazji
w imieniu wszystkich radnych chciałbym podziękować Wójtowi Gminy Kaczory Panu
Brunonowi Wolskiemu za dobrą współpracę z Radą Gminy Kaczory w minionej kadencji
2006 – 2010, która zaowocowała realizacją wielu inwestycji. Życzę Panu dużo zdrowia, wielu
sukcesów w życiu osobistym oraz satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej spo łeczności.
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Przewodniczący Rady Gminy Kaczory Pan Stefan Kowal wręczył Wójtowi Gminy Panu mgr
Brunonowi Wolskiemu pisemne podziękowanie i kwiaty.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie.
Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady.
Pan Radosław Górka – Gratuluję Wiceprzewodniczącemu Panu Ryszardowi Grzelakowi
uzyskanego tytułu. Jednocześnie przykro mi, że mój tata po 45 latach bycia radnym (myślę,
że nie ma takiej drugiej osoby w Polsce) nie został zaliczony do kategorii seniorów.
Wójt Gminy mgr Brunon Wolski – Szanowna Rado, Panie Przewodniczący, Zaproszeni
Goście, spotkaliśmy się w dniu dzisiejszym na ostatniej sesji kadencji 2006 – 2010. Miło jest
kończyć kadencję w takiej atmosferze, kiedy radni dziękują wszystkim za wspólną pracę.
Myślę, że ta kadencja przejdzie do historii jako kadencja jedna z bardziej pracowitych
i zgodnych w ostatnich latach. Mimo, że na obradach spotykały się różne partie polityczne,
nie były one nigdy widoczne. Zawsze potrafiliśmy dojść do konsensusu, wypracować
wspólne stanowisko i pracować zgodnie. Na tą zgodną współpracę, atmosferę przyjaźni
i zaufania pracowaliśmy latami. Warto jednak było, bo praca ta przyniosła efekty. Dziś każdy
z obecnych radnych może wyjść z podniesioną głową i powiedzieć, że swój obowiązek
spełnił. Myślę, że mieszkańcy wybierając przyszłych radnych będą potrafili wychwycić te
osoby, które dążą do zgody i współpracy. Chcę również podkreślić, że minionej kadencji nie
przespaliśmy. Zrealizowaliśmy wiele inwestycji, nie pomijając żadnej miejscowości.
Systematycznie wspieraliśmy działalność grup społecznych, działających na terenie naszej
gminy. Wybudowaliśmy trzy nowoczesne sale gimnastyczne, z których korzystają wszyscy
mieszkańcy gminy. Za wszystko, co wspólnie zrobiliśmy serdecznie dziękuję.
Wójt Gminy mgr Brunon Wolski wręczył Przewodniczącemu Rady Gminy Kaczory
pisemne podziękowanie za pracę w minionej kadencji, kwiaty oraz okolicznościowy
upominek w postaci publikacji „Polska samorządna”. Następnie wspólnie
z Przewodniczącym Rady Gminy Stefanem Kowalem wręczył podziękowania, kwiaty
i upominki wszystkim radnym.

ad. pkt 8 / Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Nie było.

ad pkt 9 / Zakończenie
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Stefan Kowal – Przewodniczący Rady Gminy Kaczory
zakończył o godz. 13 45 XXXV sesję Rady Gminy Kaczory.

Przewodniczy ł:

Protokółowała:

Przewodnicz ący Rady Gminy Kaczory

Agnieszka Kopydłowska
Inspektor

Stefan Kowal
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