Protokół Nr VI/11
Z posiedzenia V Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Radziłów, która odbyła się dnia 24 lutego
2011 r. od godz. 10 00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów.

Radni obecni na posiedzeniu:
1. Konopka Krzysztof – Przewodniczący Rady Gminy
2. Olszewska Katarzyna – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
3. Dąbrowski Jarosław – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
4. Wierciszewski Józef
5. Mordasiewicz Wiesław
6. Polkowski Bogdan
7. Rogowski Henryk
8. Szyszkowska Grażyna
9. Bajkowski Andrzej
10. Borawski Jan
11. Mikucki Eugeniusz
12. Mroczkowski Zbigniew
13. Obrycki Jan
14. Mikucki Zdzisław

Radni nieobecni na posiedzeniu:
1. Rutkowska Bożena

W posiedzeniu wzięli udział również:
1. Ziemkiewicz Robert – Wójt Gminy Radziłów
2. Jankowska Krystyna – Sekretarz Gminy
3. Jakubczyk Anna – Skarbnik Gminy
4. Gądek Mirosław – Inspektor UG
5. Michałowska Aneta – Dyrektor Gimnazjum w Radziłowie
6. Statkiewicz Bogusława – Dyrektor SP w Mścichach
7. Żebrowski Jan – sołtys wsi Barwiki
8. Bargłowski Jan – sołtys wsi Borawskie – Awissa
9. Rogowska Hanna – sołtys wsi Brychy
10. Grabowski Janusz – sołtys wsi Czerwonki
11. Piszczatowski Józef – sołtys wsi Dębówka

12. Bagiński Edmund – sołtys wsi Dusze
13. Gutowski Henryk – sołtys wsi Glinki
14. Zarzecki Władysław – sołtys wsi Janowo
15. Brzostowski Antoni – sołtys wsi Karwowo
16. Ciszewski Eugeniusz – sołtys wsi Konopki Awissa
17. Zarzecki Jerzy – sołtys wsi Konopki
18. Śmiarowski Władysław – sołtys wsi Kownatki
19. Chmielewski Kazimierz – sołtys wsi Mścichy
20. Karwowski Andrzej – sołtys wsi Mikuty
21. Szlejter Jan – sołtys wsi Ostrowik
22. Kacperska Anastazja – sołtys wsi Racibory
23. Czmielewska Henryka – sołtys wsi Radziłów rej. I
24. Bagiński Antoni – sołtys wsi Radziłów rej. II
25. Rydzewski Kazimierz – sołtys wsi Rydzewo Szlacheckie
26. Wysocki Kazimierz – sołtys wsi Wiązownica
27. Borawski Mieczysław – sołtys wsi Zakrzewo

Porządek obrad sesji:
1.
2.
3.
4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwał w sprawie:
utworzenia Zespołu Szkół w Radziłowie.
zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mścichach
powołania członków Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Radziłów
powołania członków Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy
Radziłów
zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2011 rok
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok
zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2011 rok
zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Radziłów na 2011 rok
umorzenia należności pieniężnych (Aleksander Brózio)
umorzenia należności pieniężnych (Małgorzata Śleszyńska)
umorzenia należności pieniężnych (Stanisław Zalewski)
umorzenia należności pieniężnych (Henryk Mordasiewicz)
umorzenia należności pieniężnych (Irena Szlejter)
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i
poboru oraz terminów płatności
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radziłów
wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Samorządów Dorzecza Biebrzy
przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi (sołtysów)

r) zmiany w budżecie gminy na 2011 rok
s) dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2011 –
2023.
5. Interpelacje radnych Rady Gminy.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Ad. 1
Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy - Konopka Krzysztof. Stwierdził, że
na stan 15 radnych na dzisiejszą sesję przybyło 14 radnych. Stanowi to dostateczne quorum
do przeprowadzania obrad i podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie Wójt Gminy
zwrócił się z propozycją wycofania z porządku obrad uchwał w sprawie:
a) utworzenia Zespołu Szkół w Radziłowie, gdyż nie została jeszcze wyrażona opinia
Kuratora Oświaty, która jest wymagana przy podejmowaniu uchwały.
b) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mścichach, ponieważ na posiedzeniu
Komisji Wspólnych Rady Gminy większość radnych opowiedziała się za tym, żeby
nie poddawać tej uchwały pod głosowanie.
Wójt Gminy poinformował, że dyrektorzy szkół otrzymali drogą email-ową informację o
wycofaniu z porządku obrad sesji przedstawionych uchwał.
Ponadto Wójt Gminy zwrócił się z propozycją zamiany kolejności podejmowania uchwał
w taki sposób, by uchwały w sprawie:
r) zmiany w budżecie gminy na 2011 rok
s) dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2011 –
2023.
podejmować w pierwszej kolejności.
Następnie Wójt Gmin zwrócił się z propozycją dodania do porządku obrad sesji
następujących uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu - (dofinansowanie do
przebudowy drogi powiatowej Konopki – Kramarzewo)
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu – (dofinansowanie do
przebudowy powiatowej w msc. Łoje – Awissa)
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu – (dofinansowanie do
przebudowy drogi powiatowej Konopki – Borawskie).
Radny Obrycki Jan zwrócił się z propozycją, by nie wycofywać z porządku obrad sesji
uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Radziłowie i podjąć tę uchwałę. Wójt Gminy

wyjaśnił, że nie można działać wbrew prawu. Ponadto Wójt Gminy wyjaśnił, że radny nie
może zatrzymać uchwały wycofanej przez Wójta Gminy z porządku obrad.
Radna Olszewska Katarzyna dodała, że bez opinii Kuratora Oświaty podjęta uchwała w
sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Radziłowie nie będzie miała żadnej mocy prawnej.
Przewodniczący Rady Gminy poparł propozycję zmiany porządku obrad sesji
zaproponowaną przez radnego Obryckiego Jana, ponieważ wcześniej nie było wzmianki o
tym, że opinia Kuratora Oświaty jest konieczna przed podjęciem uchwały. Wójt Gminy
wyjaśnił, że Rada Gminy nie może podjąć uchwały bez opinii Kuratora Oświaty, gdyż jest to
niezgodne z prawem. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że chciałby zakończyć temat
dotyczący utworzenia Zespołu Szkół w Radziłowie. Wójt Gminy dodał, że opinia Kuratora
Oświaty musi być pozytywna, żaby można było podjąć uchwałę.
Skarbnik Gminy powiedziała, że radni są zobowiązani do znajomości podstawowych
przepisów prawnych. Następnie powiedziała, że większość radnych wyraziła zgodę na zmianę
kolejności podejmowania uchwał r) i s) w pierwszej kolejności.
Przewodniczący Rady gminy wniósł zapytanie, czy podjęta uchwała będzie prawomocna
jeżeli po jej podjęciu otrzymamy pozytywną opinię Kuratora Oświaty. Sekretarz Gminy
powiedziała, że Wojewoda może uchylić podjętą uchwałę.
Zaproponowany przez Wójta Gminy porządek obrad sesji został przyjęty większością
głosów.
Wobec powyższych zmian porządek obrad sesji zmienił się w następujący sposób:
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany w budżecie gminy na 2011 rok,
b) dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2011 –
2023,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu,
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu,
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu,
f) powołania członków Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Radziłów,
g) powołania członków Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy
Radziłów,
h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2011 rok,
i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok,
j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2011 rok,
k) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Radziłów na 2011 rok,
l) umorzenia należności pieniężnych (Aleksander Brózio),
m) umorzenia należności pieniężnych (Małgorzata Śleszyńska),
n) umorzenia należności pieniężnych (Stanisław Zalewski),
o) umorzenia należności pieniężnych (Henryk Mordasiewicz),
p) umorzenia należności pieniężnych (Irena Szlejter),

q) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i
poboru oraz terminów płatności,
r) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radziłów,
s) wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Samorządów Dorzecza Biebrzy,
t) przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi (sołtysów).

Ad. 2
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z poprzedniej sesji został wyłożony do publicznego wglądu. Ponadto
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół będzie wyłożony do wglądu w biurze
obsługi Rady Gminy. Przewodniczący Rady poddał protokół pod jawne głosowanie. Protokół
został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
Głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił podjęte zarządzenia w okresie między
sesjami. Wójt poinformował, że zarządzenia są do wglądu. Ponadto Wójt powiedział, że
odbyło się spotkanie z Radami Pedagogicznymi w SP w Radziłowie. Radny Mordasiewicz
Wiesław wniósł zapytanie, czy są jakieś rokowania na przyszłość drogi w msc. Zakrzewo.
Wójt wyjaśnił, że należy zmienić plany zabudowania.

Ad. 4
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany w budżecie gminy na 2011 rok. Głos zabrał Wójt Gminy, który poinformował,
że posiedzeniu Komisji Wspólnych Rady Gminy zostały omówione zmiany w
budżecie gminy na 2011 rok. Wójt powiedział, że zostały zabezpieczone środki
finansowe na dofinansowanie dla Powiatu Grajewskiego na przebudowę dróg
powiatowych, przebudowa drogi dojazdowej do pól i łąk w msc. Zakrzewo,
przebudowa drogi do msc. Konopki. Wójt omówił przesunięcia środków finansowych
– przebudowa dróg gminnych w msc. Sośnia, przebudowa drogi dojazdowej do pól i
łąk w msc. Rydzewo Szlacheckie. Następnie Wójt omówił 3 projekty uchwał w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu, które wiążą się ze
zmianami w budżecie gminy. Radny Obrycki Jan wniósł zapytanie dotyczące
realizacji inwestycji pod nazwą: ”Park w Słuczu”. Wójt Gminy wyjaśnił, że środki
zostały zabezpieczone tylko na koszty projektu. Przewodniczący Rady odczytał

b)

c)

d)

e)

f)

g)

uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie. Rada Gminy uchwałę podjęła
jednogłośnie.
dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2011 –
2023. Glos zabrał Wójt Gminy, który powiedział, że prognoza finansowa została
zweryfikowana pod kontem ubiegłego roku. W poprzednim roku niektóre inwestycje
zostały zapisane dwukrotnie w 2010 r. i w 2011 r. Deficyt budżetowy został
pomniejszony w wieloletniej prognozie finansowej o wartość inwestycji
niezrealizowanych w roku ubiegłym. Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i poddał
ją pod jawne głosowanie. Rada Gminy uchwałę podjęła jednogłośnie.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu Przewodniczący Rady
odczytał uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie. Rada Gminy uchwałę podjęła
jednogłośnie.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu Przewodniczący Rady
odczytał uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie. Rada Gminy uchwałę podjęła
jednogłośnie.
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu Przewodniczący Rady
odczytał uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie. Rada Gminy uchwałę podjęła
jednogłośnie.
powołania członków Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Radziłów.
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że na sesji na której powołany został skład komisji nie
był obecny radny Obrycki Jan, który zgłosił się na członka Komisji Spraw
Społecznych Rady Gminy. Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i poddał ją pod
jawne głosowanie. Rada Gminy uchwałę podjęła jednogłośnie.
powołania członków Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy
Radziłów. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że na sesji na której powołany został skład
komisji nie był obecny radny Obrycki Jan, który zgłosił się na członka Komisji
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy. Przewodniczący Rady odczytał
uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie. Rada Gminy uchwałę podjęła
jednogłośnie.

Przewodniczący Rady zwrócił się z propozycją wspólnego przegłosowania 4 uchwał
dotyczących planów pracy komisji i Rady Gminy.
h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2011 rok.
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie. Rada
Gminy uchwałę podjęła jednogłośnie.
i) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok. Przewodniczący Rady
odczytał uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie. Rada Gminy uchwałę podjęła
jednogłośnie.
j) zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2011 rok. Przewodniczący
Rady odczytał uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie. Rada Gminy uchwałę
podjęła jednogłośnie.

k) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Radziłów na 2011 rok. Przewodniczący Rady
odczytał uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie. Rada Gminy uchwałę podjęła
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady zwrócił się z propozycją wspólnego przegłosowania 5 uchwał
dotyczących umorzenia należności pieniężnych. Przewodniczący Rady powiedział, że do
Zakładu Komunalnego zostały złożone podania z prośbą o umorzenie należności. Rada
Gminy ustaliła, że po spłacie należności zostaną umorzone odsetki i koszty upomnień.
l) umorzenia należności pieniężnych (Aleksander Brózio). Przewodniczący Rady
odczytał uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie. Rada Gminy uchwałę podjęła
jednogłośnie.
m) umorzenia należności pieniężnych (Małgorzata Śleszyńska). Przewodniczący Rady
odczytał uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie. Rada Gminy uchwałę podjęła
jednogłośnie.
n) nieumorzenia należności pieniężnych (Stanisław Zalewski). Przewodniczący Rady
odczytał uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie. Rada Gminy uchwałę podjęła
jednogłośnie.
o) umorzenia należności pieniężnych (Henryk Mordasiewicz). Przewodniczący Rady
odczytał uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie. Rada Gminy uchwałę podjęła
jednogłośnie.
p) umorzenia należności pieniężnych (Irena Szlejter). Przewodniczący Rady odczytał
uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie. Rada Gminy uchwałę podjęła
jednogłośnie.
q) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i
poboru oraz terminów płatności. Głos zabrała Sekretarz Gminy, która powiedziała, że
zmiana polega na zmianie zapisu nazwy z Komunalny Zakład Budżetowy na Zakład
Komunalny w podjętej wcześniej uchwale. Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i
poddał ją pod jawne głosowanie. Rada Gminy uchwałę podjęła jednogłośnie.
r) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radziłów. Radny Dąbrowski Jarosław zwrócił
się z propozycją wycofania wniosku z propozycją wynagrodzenia Wójta Gminy, która
została ustalona na posiedzeniu Komisji Wspólnych Rady Gminy. Radny
Mordasiewicz Wiesław zwrócił się z prośbą, by Przewodniczący Komisji Bajkowski
Andrzej przedstawił jak przebiegła dyskusja w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy. Radny Bajkowski Andrzej przedstawił złożone propozycje podniesienia
wynagrodzenia Wójta. Sekretarz Gminy powiedziała, że został poddany pod
głosowanie wniosek złożony przez radną Olszewską Katarzynę, pozostałe wnioski
zostały odrzucone. Radny Dąbrowski Jarosław powiedział, że nastąpiła pomyłka
kwoty. Radny Mordasiewicz Wiesław zwrócił się z prośbą, by Przewodniczący
Komisji przypomniał, czy były prowadzone dłuższe dyskusje na ten temat na
posiedzeniu komisji. Radny Bajkowski Andrzej powiedział, że podczas głosowania
większość radnych poparła propozycję radnej Olszewskiej Katarzyny, jedna osoba
wstrzymała się od głosu. Sekretarz Gminy przedstawiła przedział stawek
wynagrodzenia Wójta zgodnie z Zarządzeniem Wójta w sprawie wynagradzania

pracowników. Radna Olszewska Katarzyna uzasadniła złożona przez siebie
propozycję podniesienia wynagrodzenia Wójta i powiedziała, że w dalszym ciągu ją
podtrzymuje. Radny Borawski Jan powiedział, że Wójt Gminy powinien zrezygnować
z podwyżki wynagrodzenia w ramach oszczędności, dodał, że podwyżkę powinna
Rada Gminy przełożyć na późniejszy termin. Radna Olszewska Katarzyna
powiedziała, że Wójt Gminy swoją pracą zasłużył sobie na podwyżkę wynagrodzenia.
Dodała, że skoro radny Dąbrowski Jarosław uważa inaczej powinien wystosować
wniosek ze swoja propozycją. Radny Mikucki Zdzisław i Przewodniczący Rady
Gminy opowiedzieli się za stanowiskiem radnego Dąbrowskiego Jarosława. Wójt
Gminy powiedział, że zrezygnuje z podwyżki jeżeli radni zrezygnują z diet. Radna
Szyszkowska Grażyna powiedziała, że Wójt zasługuje na podwyżkę ale może lepiej
nie spieszyć się z podwyżką, czy stać jest gminę na podwyżkę. Radna Olszewska
Katarzyna powiedziała, że skoro część radnych nie popiera złożonej przez nią
propozycji, to nie muszą głosować za tą propozycją. Radny Dąbrowski Jarosław
zwrócił się z propozycją zwiększenia dodatku funkcyjnego dla Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy zarządził 5 minut przerwy. Po przerwie kontynuowano
realizację porządku posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych z prośbą o propozycje
podwyżki wynagrodzenia Wójta. Radna Szyszkowska Grażyna powiedziała, że nie
była zdecydowana czy zwiększyć wynagrodzenie Wójta, ale jest oburzona
zachowaniem Wójta na przerwie i uważa, że Wójt nie zasługuje na żadną podwyżkę.
Przewodniczący Rady poddał pod jawne głosowanie propozycję radnej Szyszkowskiej
Grażyny. Propozycja została podjęła 7 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi i 5
głosami przeciw. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod jawne głosowanie
propozycje radnej Olszewskiej Katarzyny. Propozycja została podjęta 5 głosami za, 2
głosami wstrzymującymi i 7 głosami przeciw. Przewodniczący Rady odczytał
uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie. Rada Gminy uchwałę podjęła większością
głosów.
s) wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
Samorządów Dorzecza Biebrzy. Przewodniczący Rady przedstawił osoby, które
zostały wybrane na przedstawicieli stowarzyszenia. Przewodniczący Rady odczytał
uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie. Rada Gminy uchwałę podjęła większością
głosów.
t) przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi (sołtysów).
Sekretarz Gminy powiedziała, że został ustalony termin przeprowadzenia wyborów
sołtysów do 31 maja 2011 r. Ponadto powiedziała, że mieszkańcy gminy mają uwagi,
co do przeprowadzania wyborów w mieszkaniach prywatnych sołtysów. Dodała, że
zebrania będą się odbywały zgodnie ze statutem. Przewodniczący Rady odczytał
uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie. Rada Gminy uchwałę podjęła
jednogłośnie.

Ad. 5
Interpelacje radnych Rady Gminy.
Radna Olszewska Katarzyna zwróciła się z propozycją, by ograniczyć posiedzenia komisji,
gdyż nie ma sensu tracić czas na dyskusje skoro na sesji można podejmować decyzje i
dyskutować. Przewodniczący Rady powiedział, że nie zgadza się z propozycją radnej
Olszewskiej Katarzyny. Ponadto powiedział, że dokumenty otrzymywane przez radnych na
sesje nie są kompletne. Następnie zwrócił się z propozycją, by więcej dyskutować o mających
następować zmianach w budżecie gminy. Sekretarz Gminy powiedziała, że radni otrzymali
skargę Wójta Gminy na pracę radnego Obryckiego Jana. Radny Mordasiewicz Wiesław
zwrócił się z propozycją, by od czasu do czasu przeznaczać diety radnych na cel
charytatywny. Ponadto poparł propozycje radnej Olszewskiej Katarzyny, by ograniczyć
posiedzenia komisji.

Ad. 6
Sprawy różne i wolne wnioski.
Sołtys wsi Racibory Kacperska Anastazja poruszyła sprawę konieczności umieszczenia
znaku drogowego na zakręcie w msc. Racibory. Sekretarz Gminy odpowiedziała, że w tej
sprawie należy się zgłosić do Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie.

Ad. 7
Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Radziłów Krzysztof Konopka stwierdził, iż na sesji zostały
omówione wszystkie zagadnienia i dokonał zamknięcia obrad.
Szczegółowe obrady sesji zawarte są na płycie CD, która stanowi załącznik do protokołu.

Protokołowała
Katarzyna Kadłubowska

Przewodniczący Rady
Krzysztof Konopka

