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Protokół 

z sesji Rady Gminy Niwiska odbytej w dniu 27 lutego 2017 roku. 

 

 W sesji uczestniczyło 15 radnych. Lista obecności radnych i zaproszonych gości 

stanowi załącznik do protokołu. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych  w 

okresie międzysesyjnym. 
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z 

wykonywania uchwał Rady Gminy. 
5. Informacja ARiMR oraz WODR o działaniach w zakresie rolnictwa. 
6. Ocena sytuacji w rolnictwie. 
7. Informacja nt. funkcjonowania jednostki organizacyjnej Dzienny Dom  

„SENIOR - WIGOR” w Gminie Niwiska. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i 

dostosowania gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie Niwiska. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność gminy Niwiska w trybie przetargu nieograniczonego. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej 

pomiędzy Gminami Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, 
Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski w celu wspólnej realizacji projektu pn. 
„Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, 
Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski”. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej 
Rady Gminy Niwiska. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 
14. Wolne wnioski i informacje. 
15.  Zapytania, wnioski mieszkańców. 
16.  

 Ad pkt 1. Obradom przewodniczył pan Robert Róg – przewodniczący Rady 
Gminy Niwiska, który po otwarciu obrad i powitaniu radnych oraz zaproszonych gości 
stwierdził, iż w sesji uczestniczy 15 radnych, Rada Gminy jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał. Wójt gminy pani Elżbieta Wróbel wnioskuje  
o wprowadzenie do porządku obrad pkt. 13 o treści „Podjęcie uchwały w sprawie 
wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej Gminy Niwiska na 2017 rok.” 
Powyższy wniosek radni przyjęli jednogłośnie. 
 Ad pkt 2. Do protokołu z poprzedniej sesji nie wnoszono żadnych uwag. 

Ad pkt 3. Przewodniczący rady poinformował o dwóch pismach, które wpłynęły 

do Rady Gminy w sprawie nieuregulowanych należności LKS Siedlanka. Jedno  
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z Podkarpackiego Zrzeszenia LZS w Rzeszowie dot. uregulowania należności z tytułu 

ubezpieczenia zawodników, drugie – za sprzęt sportowy z firmy P.P.H. „TOMEX”. 

Panu Robertowi Rogowi wiadomym jest, że odbyło się spotkanie w Siedlance, tematy 

powyższe zostały omówione i uzgodnione. Ani przewodniczący, ani radni nie są 

podmiotem w tym zakresie, jak też nie są władni do egzekwowania należności 

pieniężnych. Państwo ci muszą sięgać do metod i możliwości, jakie dzisiaj są w prawie 

dostępne w zakresie egzekwowania swoich należności. 

 Ad pkt 4. Wójt gminy złożyła informację o realizacji zadań w okresie 

międzysesyjnym, obejmującym okres od 26 stycznia do dnia sesji. 

/ Informacja stanowi załącznik do protokołu/. 

 Ad pkt 5. Pan kierownik AR i MR Biura Powiatowego w Kolbuszowej Marek 

Łeptuch nie może uczestniczyć w obradach sesji, ale przekazał pisemną informację 

dot. działań w zakresie rolnictwa – poinformował pan Robert Róg. W  obradach 

natomiast uczestniczy pani Anna Tylutka w zastępstwie kierownika Powiatowego 

Zespołu  Doradztwa Rolniczego, która pokrótce zreferowała realizację nałożonych 

zadań. ODR realizuje program nałożony przez ministerstwo. Jest tam szereg 

zagadnień ( szkolenia, doradztwo bieżące, informacja). Pracownicy pomagają  

w wypełnianiu wniosków o dopłaty, usługi świadczone są odpłatnie, ale pracownicy 

biorą pełną odpowiedzialność za sporządzony wniosek od początku do końca. 

Również ODR pomaga rolnikom w wypełnianiu wniosków z innych działań 

(modernizacja czy restrukturyzacja małych gospodarstw). W tej chwili ODR jest na 

etapie poprawy wniosków o modernizację z ubiegłego roku. Środki otrzymać jest 

coraz trudniej, ponieważ system jest coraz bardziej uszczelniany, Agencja ma wgląd 

do bazy, wszystko jest monitorowane. W dniu 15 marca będzie uruchomiony - wraz  

z wnioskami obszarowymi -  nabór wniosków z programów rolno –środowiskowych. 

Ogólna sytuacja w rolnictwie nie jest ciekawa. Ceny nie napawają optymizmem  

i rolnicy są w trudnej sytuacji ekonomicznej, posiłkują się kredytami, żeby ten trudny 

okres przetrwać. Pracownicy Agencji są do dyspozycji rolników, oferują ze swej strony 

pomoc. Aby zmieniła się sytuacja, musi być odpowiednia polityka państwa, muszą 

pojawić się odpowiednie regulacje. Mamy zwrot akcyzy do paliwa rolniczego, dopłatę 

do materiału siewnego, było wsparcie dla producentów żywca. Ogólnie zmierza się do 

tego, aby społeczeństwo wchodziło w działalności pozarolnicze. 

 Radny Adam Chlebowski przekazał sygnały od społeczeństwa, że nie są jeszcze 

uregulowane dopłaty. 

 W odpowiedzi pani Anna Tylutka poinformowała, iż tym tematem zajmuje się 

ARiMR, w tym roku pieniądze płacone były zaliczkowo, wg informacji Agencji – 100 % 

rolników otrzymało zaliczki, (chyba, że była jakaś kontrola). Zaliczka wynosiła 70 %, 

pozostałą część – 30 % Agencja ma czas wypłacić do końca czerwca. 

 W imieniu mieszkańców Gminy Niwiska radny Piotr Skiba zadał pytanie, czy na 

terenie powiatu  jest skup owoców miękkich? Niektórzy rolnicy uprawiają truskawki, 
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czarną porzeczkę, maliny, porzeczkę czerwoną i twierdzą, że nie ma komu tego 

sprzedać. 

 Pani Tylutka zaznaczyła, że pan Wrzask organizuje obwoźne skupy i odbiera na 

miejscu. 

 Ponownie zabierając głos radny Skiba przypomniał, iż niegdyś pan Wrzask jak 

też pan Orzech byli wspierani dużą pomocą ze strony państwa podczas powstawania 

zakładów przetwórczych. Aktualnie prości rolnicy mają problem ze sprzedażą owoców 

miękkich. Dlatego odpowiednie służby na terenie gminy powinny podziałać  

w kierunku odnowienia przynajmniej jednego punktu skupu. 

 Pani Tylutka odsyła z tym tematem do pana Wrzaska by zorientować się, po 

jaką ilość byłby skłonny przyjechać. Poza tym musi być do odbioru baza. Co do pana 

Orzecha – jest on prawie niedostępny. Wiadomym jest, że wszystkie produkty na 

przetwory kupuje poza terenem naszego powiatu. 

 Radny Adam Świder jest zaniepokojony ilością kontroli prowadzonych u 

rolnika, który ciągle jest straszony. 

 W tym temacie odpowiedzi również udzieliła pani Tylutka. Agencja jest 

zobligowana przeprowadzić w ciągu roku kontrolę 3% złożonych wniosków. To 

odbywa się losowo. Są też kontrole z polecenia (donosy). Kontrole inspekcji 

weterynaryjnej odbywają się na zlecenie Agencji w ramach wymogów, jakie trzeba 

spełnić przy ubieganiu się o dopłaty obszarowe. Jeśli chodzi o ochronę roślin – rolnik 

musi mieć sprawny opryskiwacz z atestem oraz musi być przeszkolony. Kontrole 

weterynaryjne związane są z chorobami świń, ptasią grypą oraz identyfikacją 

zwierząt. 

 Zdaniem radnego Roberta Roga sprawy w zakresie punktów skupu to zadanie 

dla pana Sebastiana Stypy. Trzeba zacząć od kwestii logistycznej, gdzie byłoby 

największe sprzężenie osób potrzebujących czy zdających tego rodzaju owoce.  

Wówczas można rozmawiać, czy to ma przełożenie na odbiór tych owoców, gdzie to 

skupienie byłoby największe. Sprawa pozostaje do rozpoznania.  

 Ad pkt 6. Oceny sytuacji w rolnictwie dokonał przewodniczący Komisji 

Rolnictwa Stanisław Bryk. Jak wynika z przedstawionych sprawozdań - Gmina Niwiska 

jest na ostatnim miejscu w powiecie, jeśli chodzi o produkcję rolną. Powinna nastąpić 

aktywizacja posiadaczy ziemi, powinna być większa ilość wniosków  obszarowych. 

Zdaniem komisji w 2016 roku nastąpił dalszy regres jeśli chodzi o rolnictwo. Znalazło 

się ono w przysłowiowym dołku. Wiele jest czynników negatywnych, przede 

wszystkim starzenie się właścicieli gospodarstw rolnych,  brak następców, młodzież 

woli wyjeżdżać za granicę. Kolejnym czynnikiem jest niski poziom cen płodów rolnych 

i produktów rolnych, takich jak mleko, mięso. W 2015 r. i I połowie 2016 r. ceny 

mleka spadały, ceny żywca były nawet poniżej 5 zł. Wiadomym jest, że jest to cena 

poniżej kosztów, dlatego rolnicy prowadzili hodowlę na tzw. samozaopatrzenie. 

Istotną sprawą, która wpłynęła na rezygnację z uprawy ziemi są szkody łowieckie. 
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Sytuacja ta całkowicie „dobija” rolnika , rzuca wszystko i przestaje gospodarzyć. Nie 

weszła w życie nowa ustawa prawo łowieckie, wg oficjalnych stwierdzeń wejdzie  

z dniem 1 stycznia 2018 roku. Sprawy szacowania szkód łowieckich budziły 

niezadowolenie wśród rolników, dochodziło do konfliktów z osobami, które 

szacowały te szkody. Do czynników utrudniających gospodarowanie należy również 

niski poziom wapnowania gleb. W większości rolnik wie doskonale, że wapnować 

trzeba, ale nie wapnuje bo nie ma pieniędzy. To jest ten czynnik ekonomiczny 

powodujący, że występuje ogromne zakwaszenie gleb. Ponad 90% gleb na terenie 

gminy jest zakwaszonych. Komisja rolnictwa zaproponowała, aby środki z Funduszu 

Ochrony Środowiska przesunąć na dopłaty do wapnowania gleb. To nie znalazło  

zrozumienia w oczach członków Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, sprawa 

ta nie była głosowana w czasie uchwalania budżetu. Należałoby prowadzić jakieś 

działania, które zwiększyłyby nakłady na wapnowanie. Zachwaszczenia i zakrzaczenia 

to także czynnik negatywny. Należałoby wykorzystać przez administrację gminną 

zapisy ustawy o ochronie gruntów ornych i leśnych. Jeżeli chodzi o produkcję i skup 

truskawek – Wrzask potrzebuje określonej partii i określonego rodzaju tych owoców. 

Rola ODR – u byłoby porozmawiać ze skupującym , podpowiedzieć rolnikom, jak 

zdobyć sadzonki określonej odmiany, zdobyć dobry materiał nasadzeniowy. 

Radny stwierdził, ze ceny środków do produkcji są bardzo wysokie (nawozy, ropa, 

środki do oprysków). Korelacja tych cen na naszym terenie rolnikowi nie pozwala na 

inwestowanie w środki do produkcji rolnej, to odbija się na jakości i ilości plonów  

i automatycznie na przychodach rolnika. Radny wspomniał, że w dniu jutrzejszym na 

posiedzeniu rządu będzie dyskusja nad zmianą ustawy o zatrudnieniu i instrumentach 

rynku pracy. Przepisy mają pozwolić obcokrajowcom na pracę w rolnictwie. Weszła 

już zmiana ustawy o umowach skupowych. Do tej pory podmioty skupowe wprawdzie 

miały obowiązek zawierania umów, ale ponieważ nikt tego nie egzekwował, nie było 

sankcji, w związku z tym skupujący tych umów nie zawierali. Dzisiaj można 

egzekwować od skupujących zawieranie tych umów, ponieważ są określone 

odpowiednie sankcje. Komisja Rolnictwa widzi brak bazy skupowej zboża, kukurydzy 

itd. Patrząc na charakterystykę gospodarstw rolnych, są to gospodarstwa małe 

 i właśnie dla tych ludzi winna powstać baza skupowa. Jeśli chodzi o administrację 

gminną – potrzeba takich rzeczy, jak odpowiedniego klimatu. Patrząc na salę to  

w zasadzie wszyscy jesteśmy ze wsi, powinniśmy rozumieć tą sytuację i powinniśmy 

robić wszystko, co można w granicach prawa, żeby tą sytuację normalizować, jeżeli 

chodzi o rolnictwo. 

 Radny Adam Świder popiera wypowiedź swego przedmówcy i całkowicie się 

 z nim zgadza. To państwo nie dba ani o wieś, ani o rolnika – stwierdził radny. Rolnik 

potrzebny jest tylko do głosowania. Dawniej była drenacja na polach podmokłych, 

teraz państwo nie dokłada nic. Jeśli nie zmieni się polityka państwa, to będzie jeszcze 

gorzej. Co roku mówimy na ten temat, niestety – nie zmienia się nic. Szkolenia nic nie 
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zmienią, trzeba dać ludziom pieniądze i bez szkoleń będą umieć gospodarzyć. 

 Pani Tylutka wyjaśniła, iż ODR  podlega pod ministra rolnictwa i jest 

zobligowany do prowadzenia szkoleń, chociaż rolnicy nie chcą uczestniczyć. 

Pracownicy robią to w ramach uposażenia. 

Na tym zakończono debatę na temat rolnictwa. 

 Ad pkt 7. Informację na temat funkcjonowania jednostki organizacyjnej 

Dzienny Dom „Senior Wigor w Niwiskach przedstawiła kierownik jednostki 

 Agnieszka Parys. 

 /Informacja stanowi załącznik do protokołu/. 

Ponieważ w wymienionej kwestii nikt nie zabierał głosu w dyskusji, przewodniczący 

rady ogłosił 10 min przerwę, po czym obrady wznowiono. 

 Ad pkt 8. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i dostosowania gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie 

Niwiska omówiła zastępca wójta gminy Jolanta Marut. Reforma oświaty wymaga 

dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z przepisami 

przejściowymi wprowadzającymi reformę są określone terminy na podjęcie uchwał. 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty Rada Gminy będzie podejmować 

uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i  gimnazjum do nowego 

ustroju szkolnego. Pani Marut zapoznała z informacją, jaką umieścił kurator oświaty 

na swojej stronie. Stąd projekt uchwały, jaki otrzymali radni określa – w okresie 

przejściowym – do 31 sierpnia 2019 roku , że wszystkie szkoły podstawowe na terenie 

naszej gminy o strukturze organizacyjnej klas I – VI z oddziałem przedszkolnym stają 

się z dniem 1 września 2017 roku szkołami o strukturze organizacyjnej klas od I do VIII 

z oddziałami przedszkolnymi na bazie obecnych obwodów szkolnych. 

 Radny Adam Chlebowski ma pytanie związane z ogólnospołecznym protestem. 

Jest coraz większe nasilenie protestu nauczycieli, rodziców, dzieci. Co się stanie, jeśli 

sytuacja by się zmieniła, czy uchwałę trzeba będzie odwoływać? 

 Jeżeli będzie referendum i będzie jego wynik, będziemy mogli o tym rozmawiać 

– odpowiedziała pani Marut. 

 Wójt gminy Elżbieta Wróbel  posługując się rozliczeniem metryczki subwencji 

2017 na poszczególne szkoły, prognozowaną liczbą dzieci w roku szkolnym 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 naświetliła 

sytuację w oświacie w placówkach na terenie naszej gminy. 

 Rada Gminy – nie podejmując dyskusji – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 

XXXIII/179/2017 w sprawie w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i dostosowania gimnazjum do nowego ustroju szkolnego w Gminie 

Niwiska. 

 Ad pkt 9. Projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność gminy Niwiska w trybie przetargu 

nieograniczonego omówiła pani Elżbieta Wróbel. Dotyczy działki o numerze 
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ewidencyjnym 275/2 o powierzchni 0,30 ha  położona w Leszczach. Pani wójt 

określiła usytuowanie działki na podstawie posiadanej mapki. Jest to działka bez drogi 

dojazdowej, teren wokół jest własnością osoby prywatnej, nabyty od Agencji 

Własności Rolnej Skarbu Państwa. Osoba ta wyraziła chęć kupna działki  

nr 275/2. 

 Radny Świder jak też sołtys wsi Leszcze nie mają żadnych przeciwskazań do  

sprzedaży działki. 

 Radna Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXIII/180/2017 w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Niwiska w 

trybie przetargu nieograniczonego. 

 Ad pkt 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy również zreferowała 

pani Elżbieta Wróbel. Temat dotyczy wydzierżawienia gruntu w Hucinie Parafii 

Rzymsko – Katolickiej w Kosowach pod farmę fotowoltaiczną. W podjętej uchwale w 

ub. roku wystąpił błąd, ponieważ wpisano jako dzierżawcę spółkę, a nie parafię. 

Sprawa ta wymaga wyprostowania, ponieważ – po pierwsze - za grunty 

wydzierżawione dla parafii są dodatkowe punkty przy składaniu wniosków, po drugie 

– nam zależy na tym, żeby parafia korzystała z tego dobra. Stąd wniosek o podjęcie 

nowej uchwały. 

 Radny Adam Chlebowski ma pewną uwagę. Każda dzierżawa jak też sprzedaż 

będzie obwarowana jakimiś kosztami. W przypadku uzyskania od parafii profitów  

z chwilą powstania fotowoltaiki, radny wnosi, aby pieniądze które wpływałyby z 

tytułu dzierżawy przeznaczane były na oświetlenie i ogrzewanie świetlicy.  

 Radny Stanisław Bryk stwierdził, iż lepiej byłoby, gdyby w uchwale był zarys 

sytuacji finansowej. Powinniśmy porozmawiać o szczegółach – mianowicie kwocie 

dzierżawy. Działka jest ładna, trzeba mieć też świadomość, czy uda się coś zrobić 

 z resztą działki. 

 Pani wójt odpowiedziała, iż jest to na razie wniosek do środków unijnych, który 

będzie składała parafia. W następnym roku około czerwca będzie wiadomo, czy 

pozytywnie rozpatrzony. W umowie dzierżawy z proboszczem wójt gminy zawiera 

klauzulę, że z chwilą uruchomienia farmy i jej funkcjonowania, proboszcz będzie płacił 

czynsz w wysokości 4 tys. zł. rocznie. Kwota będzie wpływała do budżetu. Działka jest 

wprawdzie ładna, ale biegnie przez nią gaz i nikt się tam nie wybuduje.  

 Po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. „Za” podjęciem 

uchwały głosowało 15 radnych. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 

XXXIII/181/2017 w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

 Ad pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

partnerskiej pomiędzy Gminami Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, 

Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski w celu wspólnej realizacji projektu 
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pn. „Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, 

Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski”. 

Został ogłoszony nabór w odnawialnych źródłach energii na tzw.” parasolowe” dla 

mieszkańców poszczególnych gmin. Liderem projektu  jest Gmina Niwiska, pozostałe 

gminy - partnerami. Musimy pójść w partnerstwie, żeby wartość wniosku była  

10 mln zł., by móc powalczyć o realizację instalacji fotowoltaicznych dla naszych 

mieszkańców. Wkład własny wyniesie 30%. Wniosek jest w trakcie pisania, termin 

złożenia 2.03.2017r.  

 Ponieważ nie było żadnych pytań – po odczytaniu projektu uchwały poddano ją 

pod glosowanie. „Za” podjęciem głosowało 15 radnych. Rada Gminy jednogłośnie 

podjęła Uchwałę Nr XXXIII/182/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy partnerskiej pomiędzy Gminami Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan 

Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski w celu wspólnej 

realizacji projektu pn. „Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan 

Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski”. 

 Ad pkt 12. Pan przewodniczący rady gminy wyjaśnił, iż projekt uchwały dotyczy 

uzupełnienia składu osobowego komisji doraźnej w wyniku wygaśnięcia mandatu śp. 

Jana Dziadury. Do komisji radny Robert Róg zgłasza radną Ewę Jachyrę, która wyraziła 

zgodę na pracę w komisji statutowej. Innych propozycji nie było. Rada Gminy podjęła 

Uchwałę Nr XXXIII/183/2017 zmieniająca skład komisji doraźnej. „Za” podjęciem 

uchwały głosowało 14 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymała się od głosowania”  

1 osoba. 

 Ad pkt 13. Po omówieniu projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 

 w budżecie gminy - Rada Gminy – nie podejmując dyskusji - jednogłośnie podjęła 

uchwałę Nr XXXIII/183/2017  w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały 

budżetowej Gminy Niwiska na 2017 rok. 

 Ad pkt 14. Nikt nie zabierał głosu. 

 Ad pkt 15. Przewodniczący rady zwrócił się do zebranych z prośbą, aby podczas 

przedstawiania informacji, opinii przez osoby do tego powołane, nie przeszkadzać, 

wprowadzić samodyscyplinę w tym temacie. 

 Ponieważ porządek obrad został wyczerpany, na tym zakończono XXXIII sesję 

Rady Gminy Niwiska. 

                   

 

       Protokołowała: 

 

 

 


