Protokół Nr XVII/20
z XVII sesji Rady Gminy Mieścisko w dniu 25 lutego 2020 r. w godzinach od 12.00 do 12.59
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Mieścisko.
Adn.1
XVII sesję Rady Gminy Mieścisko otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy – P.Kamila
Mazurek. Na wstępie powitała na sesji Wójta Gminy – P.Przemysława Renna, radnego
powiatowego – P.Andrzeja Banaszyńskiego, radnych Rady Gminy, Sekretarz Gminy – P.Alicję
Kędracką, Skarbnik Gminy – P.Paulinę Durak, kierowników i dyrektorów jednostek
organizacyjnych gminy, inspektor ds. obsługi organów gminy – P.Wiesławę Kujawa, inspektora
ds. informatycznych – P.Piotra Mnichowskiego, sołtysów wsi i wszystkich przybyłych na
dzisiejszą sesję mieszkańców jak również mieszkańców, którzy oglądają na żywo transmisję
sesji.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja jest nagrywana i transmitowana a klauzula
informacyjna znajduje się na drzwiach do sali sesyjnej.
(Listy obecności zaproszonych gości i sołtysów wsi stanowią Załączniki Nr 1 i 2 do protokołu).
Adn. 2
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do radnych o potwierdzenie w sposób
elektroniczny swojej obecności.
(Wykaz elektronicznego potwierdzenia obecności radnych stanowi Załącznik Nr 3 do
protokołu).
Na 15 radnych, na sesji obecnych jest 15 co stanowi quorum, a zatem Rada jest prawomocna
do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.
(Lista obecności radnych Rady Gminy Mieścisko stanowi Załącznik Nr 4 do protokołu).
Adn. 3
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Porządek obrad sesji wraz z zaproszeniem
został dostarczony radnym w ustawowym terminie, po czym zapytała czy ktoś wnosi zmiany
do w/w porządku obrad ?
Żadnych zmian do porządku obrad nie zgłoszono. Z kolei Przewodnicząca Rady odczytała
porządek obrad XVII sesji.
(Porządek obrad XVII sesji Rady Gminy stanowi Załącznik Nr 5 do protokołu).
Adn. 4
Przewodnicząca Rady poinformowała, że protokół z ostatniej sesji Rady Gminy był do
wglądu w biurze Rady Gminy i nikt do niego nie wniósł zastrzeżeń. W związku z powyższym
zgłosiła wniosek o jego przyjęcie bez odczytywania poddając go pod głosowanie.
Na 15 radnych obecnych na sesji, Rada jednogłośnie zdecydowała o przyjęciu protokołu z
ostatniej sesji bez odczytywania.
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Adn. 5 – Zapytania sołtysów
Przewodnicząca Rady zwróciła się do sołtysów o podchodzenie do mikrofonu i
przedstawienie się przed zgłoszeniem zapytania. Sołtysi nie zgłosili zapytań.
Adn. 6 – Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym
Wójt Gminy – P.Przemysław Renn przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym.
(Sprawozdanie Wójta stanowi Załącznik Nr 6 do protokołu).
Adn. 7 – Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy stałych Komisji Rady Gminy w
okresie międzysesyjnym
- radny Marian Witucki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Komisja od ostatniej sesji odbyła 2 posiedzenia:
1)3 lutego br. – tematem była:
1) „Kontrola dochodów i wydatków ponoszonych na komunalne budownictwo
mieszkaniowe w 2019 roku (wpływy z czynszów, stan zaległości, koszty utrzymania
lokali komunalnych.
2) Zapoznanie Komisji z ilością i stanem technicznym budynków i lokali komunalnych
w gminie w 2019 r.(w tym wykonane remonty)
Przewodniczący Komisji odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli;
2)21 lutego br. – wspólne posiedzenie Komisji, którego tematem było zaopiniowanie
materiałów i projektów uchwał na dzisiejszą sesję;
- radny Tomasz Karasiewicz – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i
Budżetu
Komisja od ostatniej sesji odbyła 2 posiedzenia:
1)4 lutego br. – wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i
Samorządu, którego tematem było:
1) Zapoznanie Komisji z informacją sołtysów na temat funkcjonowania świetlic
wiejskich w gminie po zmianach oraz wyposażeniem placów zabaw na terenie
sołectw.
2) Analiza finansowania i kosztów utrzymania świetlic wiejskich w gminie oraz
wpływów z ich wynajmu.
Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek z posiedzenia w którym Komisje wnioskują aby
sołtysi przedyskutowali kwoty przyznanych im diet i swoje stanowisko przedłożyli Radzie
Gminy.
Zwrócił też uwagę, że Komisje pozytywnie odniosły się do faktu, że 50% wpływów z wynajmu
świetlić jest przekazane świetlicom.
Ponadto Przewodniczący Komisji przedstawił informację o liczbie zawartych umów na
wynajem świetlic wiejskich w gminie i uzyskanych z tego tytułu dochodów. W 2019 roku z
tytułu wynajmu świetlic uzyskano dochody w kwocie 31.205,80 zł.
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2) 21 lutego br. – wspólne posiedzenie Komisji celem zaopiniowania materiałów na dzisiejszą
sesję;
- radna Kamila Chelwing – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i
Samorządu
Komisja od ostatniej sesji odbyła 2 posiedzenia:
1) 21 lutego br. – wspólne posiedzenie Komisji celem zaopiniowania materiałów na dzisiejszą
sesję;
2) 4 lutego br. – wspólne posiedzenie z Komisją Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
Wnioski z posiedzenia wcześniej przedstawił Przewodniczący Komisji Rolnictwa;
- radny Roman Kulczyński – Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony
Środowiska i Komunikacji
Komisja od ostatniej sesji odbyła 2 posiedzenia:
1) 21 lutego br. – wspólne posiedzenie Komisji celem zaopiniowania materiałów na dzisiejszą
sesję;
2) 13 lutego br. – tematem posiedzenia Komisji było: Zapoznanie z informacją Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mieścisku o udzielanej pomocy dla osób najbardziej potrzebujących w
okresie zimowym 2019/2020.
Przewodniczący zapoznał uczestników sesji z informacją OPS oraz przedstawił wnioski.
Do sprawozdań Przewodniczących Komisji nie zgłoszono zapytań.
Adn. 9 - Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia sołectw Kłodzin, Mieścisko i
Nieświastowice do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Wójt Gminy – P.Przemysław Renn.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie
przez wszystkie Komisje.
W związku z brakiem pytań przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały.
Na 15 radnych uchwała w głosowaniu została podjęta jednogłośnie.
(Wykaz imiennego głosowania radnych stanowi Załącznik Nr 7 do protokołu).
(Uchwała w sprawie przystąpienia sołectw Kłodzin, Mieścisko i Nieświastowice do programu
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” stanowi Załącznik Nr 8 do protokołu).
Przewodnicząca Rady zarządziła 5-minut przerwy.
Po przerwie obrady zostały wznowione i kontynuowano podejmowanie uchwał.
Adn. 10 - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Mieścisko oraz
nadania jej statutu
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Wójt Gminy – P.Przemysław Renn.
„W grudniu na moje ręce wpłynął wniosek grupy młodzieży z terenu gminy Mieścisko, która
zawnioskowała o to aby powołać Młodzieżową Radę Gminy jako organ doradczy dla Wójta i
Rady Gminy. Na tej podstawie został przygotowany projekt uchwały wraz ze statutem tejże
MRG. Młodzieżowa Rada Gminy ma generalnie za zadanie być organem doradczym dla Wójta
i Rady Gminy w kwestiach dla niej z ich punktu widzenia istotnych skupiających się na rzeczach
związanych z młodzieżą, ale też z oświatą, sportem i w zasadzie w każdej innej sprawie która
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MRG będzie chciała się zająć. Nie podejmuje żadnych wiążących decyzji, ale myślę że warto
wsłuchiwać się w głosy tych młodych mieszkańców tym bardziej, że sami przejawiają chęć
zwiększonej aktywności na kanwie społecznej”;
Do projektu uchwały zgłosił zapytanie radny Kulczyński:
1) W §3. pkt.3 statutu MRG „w przypadku zgłoszenia mniej niż 9 kandydatur do MRG,
Wójt wyznacza dodatkowy termin zgłaszania kandydatur”. Jeżeli w II terminie
przykładowo nie będzie również tych 9 kandydatów to czy będzie następny termin do
zgłaszania ?
2) §6. pkt 1. Mówi, że sesje MRG są jawne i powinny odbywać się, co najmniej dwa razy
w roku. Czy one też będą nagrywane ?
3) §6. pkt 2. – MRG podejmuje decyzje w formie uchwał. Kto te uchwały będzie
przygotowywał ?
W odpowiedzi Wójt Gminy wyjaśnił, że jeśli nie będzie odpowiedniej ilości zgłoszeń to
będziemy ponawiać do czasu aż będzie tyle zgłoszeń ile potrzeba;
Jeśli chodzi o sesje 2 razy w roku i projekty uchwał i wszystkich dokumentów niezbędnych
będą przygotowywane przez pracownika Urzędu Gminy, tak samo jak ma to miejsce w
przypadku Rady Gminy. Młodzieżowa Rada ma przedstawić stanowisko, wytyczne będą
pochodziły od tych radnych a pracownik Urzędu będzie pod względem technicznym to
przygotowywał. Nie wprowadzamy nagrywania sesji MRG. Założenie jest takie żeby ta
młodzież uczyła się aktywności obywatelskiej bo być może mając doświadczenie któryś z nich
będzie chciał w przyszłości zasiadać w dorosłej Radzie Gminy.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie
przez stałe Komisje Rady Gminy. Następnie przystąpiła do jego przegłosowania.
Na 15 radnych obecnych na sesji uchwała w głosowaniu została podjęta jednogłośnie.
(Wykaz imiennego głosowania radnych stanowi Załącznik Nr 9 do protokołu).
(Uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Mieścisko oraz nadania jej statutu
stanowi Załącznik Nr 10 do protokołu).
Adn. 11 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od gminy Skoki częściowej realizacji zadania
publicznego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Kakulin i Kuszewo
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Wójt Gminy – P.Przemysław Renn.
W Kakulinie i Kuszewie znajduje się sieć wodociągowa należąca do gminy Mieścisko. Te wsie
są obsługiwane przez firmę AQUANET Mieścisko. Rada Miasta i Gminy Skoki w miesiącu
listopadzie powierzyła Gminie Mieścisko częściową realizację zadania publicznego w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Kakulin i Kuszewo.
Podjęcie w/w uchwały umożliwi zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie
powierzenia zadań publicznych celem formalnego usankcjonowania zasad zaopatrzenia w
wodę przedmiotowych miejscowości.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie
przez stałe Komisje Rady Gminy.
W związku z brakiem pytań przystąpiła do przegłosowania projektu uchwały.
Na 15 radnych obecnych na sesji uchwała w głosowaniu została podjęta jednogłośnie.
(Wykaz imiennego głosowania radnych stanowi Załącznik Nr 11 do protokołu).
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(Uchwała w sprawie przyjęcia od gminy Skoki częściowej realizacji zadania publicznego w
zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowości Kakulin i Kuszewo stanowi Załącznik
Nr 12 do protokołu).
Adn.12 - Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania
stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród sportowych za osiągnięcia w dziedzinie
kultury fizycznej i sportu
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Wójt Gminy – P.Przemysław Renn.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
- radny Kulczyński – w uchwale są podane 4 dyscypliny sportowe za osiągnięcia w których
mogą być przyznane stypendia. Co jeśli pojawi się wybitna osoba w innej dyscyplinie sportu ?
W odpowiedzi Wójt poinformował, że przez stypendia chcemy wspierać osoby, które
indywidualnie uprawiają i odnoszą sukcesy w sporcie a nie zespołowo jednocześnie
wyjaśniając, dlaczego nie ma w uchwale takiej dyscypliny sportowej jak piłka nożna. Gdyby
okazało się, że jest wybitny sportowiec w innej dyscyplinie to zawsze będzie możliwość
przedłożenia na sesję zmiany uchwały.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany przez stałe
Komisje Rady Gminy.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady przystąpiła do przegłosowania projektu
uchwały.
Na 15 radnych uchwała w głosowaniu została podjęta jednogłośnie.
(Wykaz imiennego głosowania radnych stanowi Załącznik Nr 13 do protokołu).
(Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów
sportowych oraz przyznawania nagród sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury
fizycznej i sportu stanowi Załącznik Nr 14 do protokołu).
Adn.13 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/250/18 Rady Gminy
Mieścisko z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Wągrowieckiemu
pomocy finansowej na realizacje zadania pn.”Program profilaktyki w zakresie zakażeń
wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie
wągrowieckim na lata 2018-2022”
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy – P.Alicja Kędracka.
Rada Gminy Mieścisko w dniu 6 czerwca 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Wągrowieckiemu na realizację w/w zadania zgodnie z którą strony
ustaliły, że wykonanie zadania będzie regulować corocznie umowa o udzielenie dotacji
celowej. Ogólny koszt szczepień dla Gminy Mieścisko wynosi 51.800 zł z podaniem kosztów na
poszczególne lata. W 2019 roku wydano o 6.320 zł mniej i ta różnica zostanie przeniesiona do
zapłaty w roku bieżącym.
W dyskusji nad projektem uchwały zabrał głos radny Rodzewicz – przedstawiciel gminy w
Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, który podał informację z posiedzenia ZOZ-u, że nie
ma zapewnionej wystarczającej liczby szczepionek, a najważniejsze jest w tej profilaktyce to
zachowanie odpowiednich terminów bo inaczej są wyrzucone pieniądze. Państwo nie
wywiązuje się z pewnych umów mimo, że samorządy chcą realizować.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie
przez stałe Komisje Rady.
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W związku z wyczerpaniem zapytań Przewodnicząca Rady przystąpiła do przegłosowania
projektu uchwały.
Na 15 radnych obecnych na sesji uchwała w głosowaniu została podjęta jednogłośnie.
(Wykaz imiennego głosowania radnych stanowi Załącznik Nr 15 do protokołu).
(Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów
sportowych oraz przyznawania nagród sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury
fizycznej i sportu stanowi Załącznik Nr 16 do protokołu).
Adn.14 - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
położonych we Wieli
Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił Wójt Gminy – P.Przemysław Renn.
Wymienione w uchwale działki nie są zagospodarowane, a w 2019 roku ze względu na
korzystną lokalizację zostały dla nich wydane decyzje o warunkach zabudowy dla budynków
mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej.
Do projektu uchwały zgłosił zapytanie radny Kulczyński w kwestii czy wymienione w uchwale
działki są uzbrojone oraz o cenę w/w nieruchomości ?
W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że wszystkie działki są w zasięgu sieci wodociągowej, ponieważ
w ubiegłym roku ta sieć została wybudowana bez przyłączy bo to jest po stronie właściciela.
Jeśli chodzi o kanalizację to tam taka nie istnieje, a zatem aktualnie to przyłączenie jest do
zbiornika bezodpływowego albo domowej oczyszczalni. Jeśli chodzi o cenę nieruchomości to
dopiero uchwała Rady wyrażająca zgodę na sprzedaż pozwoli na wycenę tych nieruchomości i
wówczas na podstawie wyceny będą one sukcesywnie w przetargach nieograniczonych
przedstawiane do sprzedaży;
Przewodnicząca Rady poinformowała, że projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie
przez wszystkie stałe Komisje Rady.
W związku z wyczerpaniem zapytań Przewodnicząca Rady przystąpiła do przegłosowania
projektu uchwały.
Na 15 radnych obecnych na sesji uchwała w głosowaniu została podjęta jednogłośnie.
(Wykaz imiennego głosowania radnych stanowi Załącznik Nr 17 do protokołu).
(Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we Wieli stanowi
Załącznik Nr 18 do protokołu).
Adn.15. - Interpelacje i zapytania radnych
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem czy ktoś z radnych wnosi na dzisiejszej sesji
interpelację na piśmie ?
Żaden z radnych nie wniósł w tej formie interpelacji. Jednocześnie Przewodnicząca Rady
poinformowała, że w okresie międzysesyjnym również nie wpłynęła pod jej adresem
interpelacja na piśmie.
Adn.16 - Wolne głosy i wnioski
W wolnych głosach i wnioskach głos zabrali:
- radna Mączyńska w imieniu mieszkańców ul.Rudej zgłosiła następujące sprawy:
1) prośba o uzupełnienie ubytków w asfalcie,
2) prosiła o dodatkowe lampy do ul.Rudej;
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3) czy po stronie gminy leży obowiązek żeby wyrównać nawierzchnię na moście. Przy
ul.Kościelnej w stronę Rudej Koźlanki jest most i jest prośba żeby wyrównać nawierzchnię
ponieważ jest ona źle wyprofilowana i mieszkańcy skarżą się, że niszczą swoje samochody
przejeżdżając przez ten most;
4) w sprawie kanalizacji ul.Rudej – radna zwróciła się z prośbą do P.Wójta o przygotowanie
aktualnej na rok bieżący wyceny kanalizacji żeby Rada przy planowaniu budżetu na kolejny rok
zastanowiła się czy jako gmina jesteśmy w stanie zrobić tam kanalizację;
- radny Rodzewicz:
1) kiedy będą czyszczone studzienki kanalizacji deszczowej bo woda naniosła wiele śmieci ?;
2) prosił o sprzątnięcie ulic na poboczach;
3) naprawa ulic, które podlegają pod gminę (ubytki);
4) sprawa dotyczy mieszkańców ul.Pocztowej – radny zaproponował aby przedstawiciele z tej
ulicy przyszli na wspólne posiedzenie Komisji i przedstawili swoje argumenty a Pan Wójt swoje.
Chodzi o zagospodarowanie terenów wokół tych budynków;
5) prosił o przekazanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich – sprawa wyjazdu z CPN-u. Nieciekawie
to wygląda. Tam zrobiła się dziura i przy skręcie koła samochodu wpadają. Kto za to odpowiada
Zarząd Dróg Wojewódzkich czy właściciel CPN ?
Na zapytania radnych odpowiedzi udzielił Wójt Gminy – P.Przemysław Renn (BIP-transmisja
obrad – g.12.54)
- w sprawie ubytków w asfalcie, lampy, most na ul.Kościelnej, kanalizacja – te wszystkie tematy
były poruszane na zebraniu wiejskim sołectwa Mieściska;
- generalnie ubytki w drogach – „będziemy starali się wypełnić, dziury załatać od marca br.
jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą. Musi być przede wszystkim sucho;
- w sprawie mostu na ul.Kościelnej – jest to most w ciągu drogi powiatowej. Podczas
posiedzenia Komisji Rady w styczniu br. gdzie był obecny P.Starosta i Dyrektor PZD ta sprawa
została zgłoszona ale także złożone zostało w tej sprawie pismo, że mieszkańcy takie problemy
zgłaszają, że grunt wokół mostu siada i jest wrażenie jakby powstawał tam jakiś próg. Na dzisiaj
nie mamy wiedzy czy powiat zamierza coś z tym zrobić;
- w sprawie wyceny kanalizacji na ul.Ruda - Wójt wyjaśnił, że ta wycena w tym momencie
trochę mija się z celem. Najpierw musi być wykonany projekt. Projekt budowlany był
wykonany na kanalizację w 2014 roku. Nie obejmuje on na dzień dzisiejszy wszystkich
nieruchomości i trzeba go zaaktualizować. Ja cały czas wychodzę z założenia, że powinniśmy
myśleć o kanalizacji tam gdzie została rozszerzona kanalizacja tj. do Wieli z tego względu, ze
tam możemy pozyskać środki zewnętrzne. Jeśli chodzi o ul.Rudę to niestety nie.
- w sprawie dodatkowych lamp – w miarę możliwości finansowych będziemy to zadanie
realizować;
- czyszczenie studzienek, sprzątanie ulic, ubytki w asfalcie – te prace zaczniemy przeprowadzać
w marcu;
- sprawa działek wokół bloków na ul.Pocztowej w Mieścisku – to są tereny przejęte przez
gminę od KOWR-u w 2017 roku. Tutaj jest zasada, że jeśli chodzi o tereny KOWR-u to po 10
latach można myśleć o zbywaniu, o takim swobodnym dysponowaniu. Dopóki ten czas nie
minie, to żadnego zbywania na rzecz kogokolwiek, czy to mieszkańców czy innych osób nie ma
mowy. Tym bardziej, że Gmina otrzymała pieniądze od KOWR-u na wykonanie utwardzeń.
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Jesteśmy zobligowani żeby przez 10 lat być właścicielem takich terenów i to nie jest przejaw
naszej złej woli;
- wyjazd ze Stacji Paliw – zostanie sprawdzone kto jest zarządcą terenu i poinformujemy go o
tym problemie;
- radna Mazurek – poinformowała, że na Osiedlu Michałowskim zostały wycięte duże drzewa.
Czy jest możliwość żeby były nowe nasadzenia ?
- Wójt – w odpowiedzi wyjaśnił, że te drzewa, które były wycięte znajdowały się na terenie
prywatnym i na wniosek właściciela po uprzedniej zgodzie zostały wycięte. Oszacowaliśmy
sobie taki koszt nasadzeń kompensacyjnych po naszej stronie rowu, czyli między jezdnią a
rowem i w marcu zakupimy trochę sadzonek. Były sygnały od mieszkańców żeby w przyszłości
jak one urosną zahamowały trochę pył, który niesie się z pola.
W związku z wyczerpaniem zapytań Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział i
zamknęła XVII sesję Rady Gminy Mieścisko.

Protokółowała:
Inspektor ds. obsługi
organów gminy
/Wiesława Kujawa/

Przewodniczyła sesji:
Przewodnicząca Rady
/Kamila Mazurek/

8

