P r o t o k ó ł Nr II/2018
Sesji Rady Gminy Tłuchowo odbytej w dniu 28 listopada 2018 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tłuchowie
Obrady II Sesji Rady Gminy Tłuchowo rozpoczęto o godzinie 9.00 odegraniem Hymnu
Państwowego.
Otwarcia II Sesji Rady Gminy Tłuchowo dokonała Przewodnicząca Rady Gminy – Pani
Wioletta Kuczmarska.
Na wstępie poinformowała, że obrady Rady Gminy Tłuchowo są rejestrowane za pomocą urządzeń
nagrywających dźwięk i obraz. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy Tłuchowo wyrażacie Państwo
zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.
Serdecznie powitała: Radnych Rady Gminy, Wójta Gminy z pracownikami administracji
samorządowej, Delegatów Izby Rolniczej, Dyrektorów Szkół i Przedszkola, Przewodniczących Rad
Sołeckich oraz pozostałych gości biorących udział w Sesji.
Następnie przewodnicząca obrad poinformowała, iż w sesji uczestniczy 15 radnych na ogólny stan
15, a zatem Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
(Listy obecności radnych oraz gości zaproszonych stanowią załączniki Nr 1 i 2 do protokółu ).
Przewodnicząca zaproponowała następujący projekt porządku obrad:
Proponuję następujący porządek Sesji :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Sprawy organizacyjne.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
Dyskusja.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) powołania Komisji Rewizyjnej,
b) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
c) powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia przedmiotu ich działania oraz
składów osobowych,
d) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tłuchowo,
e) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Tłuchowo
na lata 2012-2018.
Zapytania i wolne wnioski.
Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
Komunikaty.
Zakończenie obrad.

Przewodnicząca poinformowała również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w
przypadku gdy przeprowadzenie głosowania jawnego za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, nie jest możliwe z przyczyn
technicznych, wprowadza się głosowanie imienne. Głosowanie imienne przeprowadza się
wyczytując kolejno Radnych z listy obecności, którzy określają swoje stanowisko wypowiadając
słowa: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, które Przewodniczący Rady lub Sekretarz
odnotowywuje na imiennym wykazie głosowań radnych. Po zakończeniu głosowania i podliczeniu
głosów, wyniki ogłasza Przewodniczący.

1

Ad. pkt 1 a
Prowadząca Rady Gminy zapytała, czy Radni zgłaszają wnioski w sprawie zmian porządku
obrad?
Sobiecki Ignacy
Zadał pytanie dotyczące odnotowywania wyników głosowania, czy powinien robić to też Sekretarza
obrad. Zaznaczył że w ustawie oraz obowiązującym statucie nie ma tego zapisu, więc takie działanie
jest niezgodne z prawem.
Dariusz Meller
Odpowiedział, że wyniki głosowania ogłasza przewodniczący - tak jak mówi ustawa, natomiast nie
ma nigdzie informacji na temat, kto je odnotowywuje, więc domniemywa się że można tą kwestię
uregulować w sposób dowolny.
Przewodnicząca Wioletta Kuczmarska
Odniosła się do słów radnego Sobieckiego, że cokolwiek by nie zrobiła to i tak zostanie to źle
odebrane przez radnego. Dodała również, że sekretarz tak jak do tej pory będzie pomagał przy
odnotowywaniu głosów.
Nikt więcej nie zgłosił uwag, więc Przewodnicząca Rady Gminy złożyła wniosek o rozszerzenie
porządku obrad poprzez dodanie w punkcie 4 podpunktu „g” projektu uchwały w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Radny Ignacy Sobiecki
Zgłosił problematyczność ustawienia kamery, nie wiadomo czy stać przodem do kamery czy
wysokiej rady, ponieważ jedna ze stron może się obrazić.
Przewodnicząca Rady Gminy Wioletta Kuczmarska
Odpowiedziała, że jak najbardziej może stać przodem do kamery.
Nikt więcej nie zgłosił uwag więc, prowadząca obrady poddała pod głosowanie rozszerzenie
porządku obrad o dodanie w punkcie 4 podpunktu „g” brzmieniu: uchwała w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023?
Za rozszerzeniem porządku obrad głosowało 15 Radnych.
Nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał.
(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 3 do
protokołu)
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła że rada gminy ustaliła porządek obrad II sesji, wg
którego będzie obradowała w dzisiejszym dniu.
(Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu).
Ad. pkt 1b
Kolejno prowadząca obrady zapytała, czy są uwagi do sporządzonego protokołu z I Sesji Rady
Gminy.
Nikt nie miał uwag, więc przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem sporządzonego protokołu z I Sesji Rady Gminy głosowało 15 radnych
Nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał.
(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu)
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Ad. pkt 1c
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała na sekretarza obrad proponuję
radną Joannę Bukowską.
Nikt nie zgłosił uwag, więc przystąpiono do głosowania
Za powołaniem na sekretarza obrad II Sesji Rady Gminy Tłuchowo Radnej Joanny
Bukowskiej głosowało 15 radnych
Nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał.
(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu)
Ad. pkt 2
Przewodnicząca Rady Gminy –Wioletta Kuczmarska poprosiła Krzysztofa Dąbkowskiego
Wójta Gminy Tłuchowo o przedłożenie sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym.
Wójta Gminy Tłuchowo- Krzysztof Dąbkowski przedłożył Sprawozdanie
okresie międzysesyjnym tj. od 20 listopada 2018r. do 28 listopada 2018r.

z działalności w

Ad. pkt 3
Przewodnicząca Rady Gminy –Wioletta Kuczmarska otworzyła dyskusję nad Sprawozdaniem
Wójta Gminy Tłuchowo z działalności w okresie międzysesyjnym.
W dyskusji nad przedłożonym sprawozdaniem głos zabrali:
Radna Barbara Rykaczewska
Zauważyła omyłkę pisarską w pkt. 2 dotyczącą terminu umowy na dostawę energii elektrycznej jest
do 21.XII.2019 a powinno być do 31.XII.2019r.
Wójt Krzysztof Dąbkowski
Potwierdził, że nastąpiła omyłka pisarska i jest to na pewno termin do 31.XII.2019r.
Radny Andrzej Łydziński
Odniósł się do pkt 1 i podziękował, że wójt w przetargu wybrał bank spółdzielczy w Tłuchowie
przez co wspiera lokalny rynek.
Radna Elżbieta Wielgocka
Odniosła się do punktu 4, zapytała czy ustalono już jakiś regulamin, zasady działania PSZOK.
Wójt Krzysztof Dąbkowski
Poinformował, że ten temat zostanie poruszony najprawdopodobniej przed świętami po
przeprowadzeniu konsultacji społecznych. Na chwilę obecną w okresie od 01.10 do 30.04 będą
wystawiane pojemniki na popiół, ale będzie można też popiół odwozić na PSZOK, dodał również że
nie zatrudnił jeszcze pani Justyny Skrzyńskiej, ale mieszka ona najbliżej PSZOK-a więc wydaje się
najlepszą osoba na to stanowisko, bo w każdej chwili będzie miała podgląd na sytuację.
Radny Paweł Grąbczewski
Zapytał jaka jest średnia cena budowy chodnika.
Wójt Krzysztof Dąbkowski
Za przykład podał budowę chodnika przy ul. 3 Maja gdzie po stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich
były elementy betonowe: kostka, polbruk, krawężniki, obrzeża a po stronie gminy: przepusty, piasek,
cement i robocizna. Koszt takiego chodnika o szerokości 1,7m i długości 260 m szacuje się na ok. 50
tys zł ale nadal trwają negocjacje z Zarządem Dróg Wojewódzkich.
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W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do
głosowania nad przyjęciem
Sprawozdania Wójta Gminy Tłuchowo z działalności w okresie międzysesyjnym od 20
listopada 2018r. do 28 listopada 2018r. głosowało 15 radnych
Za przyjęciem Sprawozdania Wójta Gminy Tłuchowo z działalności w okresie
międzysesyjnym od 20 listopada 2018r. do 28 listopada 2018r. głosowało 15 radnych
Nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał.
(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu)
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie Wójta Gminy Tłuchowo z działalności w
okresie międzysesyjnym tj. od 20 listopada 2018r. do 28 listopada 2018r.
(Sprawozdanie Wójta Gminy Tłuchowo z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 20
listopada 2018r. do 28 listopada 2018r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu)
Ad. pkt 4
Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, że głosowanie na poszczególnych Przewodniczących
Stałych Komisji Rady Gminy odbywa się w głosowaniu jawnym imiennym zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Natomiast Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie mogą być członkami pozostałych
stałych komisji Rady. Natomiast Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący Rady nie mogą być
członkami Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Ad. pkt 4a
Przystąpiono do powołania Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujących kandydatów:
Remigiusz Rykowski zgłosił kandydaturę radnego Jacka Zabosta.
Jan Kokosza zgłosił kandydaturę radnej Jadwigi Stawarz.
Radny Zabost wyraził zgodę, natomiast radna Jadwiga Stawarz odmówiła kandydowania.
Przystąpiono do głosowania nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
Za zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej głosowało 14
radnych.
Nikt nie głosował przeciw. Od głosu wstrzymał się 1 Radny – Ignacy Sobiecki.
(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu)
W związku z brakiem dalszych kandydatur przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Za wyborem na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego, Jacka Zabosta głosowało 14
radnych.
Nikt nie głosował przeciw. Od głosu wstrzymał się 1 Radny – Ignacy Sobiecki.
(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu)
Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej został wybrany radny Jacek Zabost.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłaszanie Kandydatów na członków Komisji
Rewizyjnej.
Na członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujących radnych:
- Jadwiga Stawarz
- Kokosza Jan.
Wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
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W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przystąpiono do głosowania za zamknięciem listy
kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.
Za zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej głosowało 14 radnych
Nikt nie głosował przeciw. Od głosu wstrzymał się 1 Radny – Ignacy Sobiecki
(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu)
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej.
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały w
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
Za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej głosowało 14 radnych
Nikt nie głosował przeciw. Od głosu wstrzymał się 1 Radny – Ignacy Sobiecki
(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu)
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
(Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 13 do protokołu)
Ad. pkt 4b
Następnie przystąpiono do powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji.
Na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Przewodnicząca Rady Gminy zgłosiła
kandydaturę radnego Jana Kokoszę. Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń, przystąpiono do głosowania nad zamknięciem listy
kandydatów na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
Za zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
głosowało 14 radnych
Nikt nie głosował przeciw. Od głosu wstrzymał się 1 Radny – Ignacy Sobiecki
(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu)
Przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji.
Za wyborem na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radnego Jana Kokoszę
głosowało 14 radnych
Nikt nie głosował przeciw. Od głosu wstrzymał się 1 Radny – Ignacy Sobiecki
(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu)
Na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został wybrany radny Jan Kokosza.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłaszanie Kandydatów na członków Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
Na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zgłoszono następujących radnych:
Jacek Zabost
Andrzej Łydziński
Wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przystąpiono do głosowania za zamknięciem listy
kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Za zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji głosowało
14 radnych
Przeciw głosował 1 radny – Ignacy Sobiecki. Nikt nie wstrzymał się od głosu.
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(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu)
Wioletta Kuczmarska – Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie
powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przystąpiono do głosowania za przyjęciem uchwały w
sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji głosowało 14
radnych
Przeciw głosował 1 Radny – Ignacy Sobiecki. Nikt nie wstrzymał się od głosu.
(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu)
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
(Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stanowi załącznik nr 18 do
protokołu)
Ad. pkt 4c
Kolejnym punktem było powołanie Komisji Stałych Rady Gminy
W pierwszej kolejności zgodnie z projektem uchwały przystąpiono do powołania składu komisji
Finansów Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy, której przedmiotem działania jest:
● planowanie i realizacja budżetu gminy,
● rozwój gminy, w tym realizacja inwestycji i zadań gospodarczych,
● podatki i opłaty lokalne ,
● wieloletnie plany rozwoju gminy,
● promocja gminy.
Wioletta Kuczmarska – Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy.
Zgłoszono dwóch radnych:
Radny Sobiecki Ignacy zgłosił kandydaturę radnej Barbary Rykaczewskiej uzasadniając, że jest z
wykształcenia ekonomistką prowadzi własne biuro rachunkowe więc najlepiej nadałaby się na
przewodniczącą tej komisji.
Radna Tamara Kalinowska zgłosiła kandydaturę radnego Przemysława Wyrostkiewicza.
Wszyscy Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przystąpiono do głosowania nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji
Finansów Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy.
Za zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej głosowało 15
radnych.
Na imiennym wykazie radnych przy nazwiskach: Kalinowska Tamara w kolumnie „PRZECIW”
oraz Kokosza Jan w kolumnie „WSTRZYMUJE SIĘ” dodano wpis „anulowano” w związku z
omyłkowo oddanym głosem,
Nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu)
Przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansów
Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy.
Za wyborem na przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, Rozwoju i Promocji
Gminy radnej Barbary Rykaczewskiej głosowało 6 radnych.
Przeciw głosowało 9 radnych: Kalinowska Tamara, Kokosza Jan, Kuczmarska Wioletta,
Łydziński Andrzej, Rykowski Remigiusz, Stawarz Jadwiga, Wielgocka Elżbieta,
Wyrstkiewicz Przemysław, Zabost Jacek.
Nikt nie wstrzymał się od głosu.
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(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu)
Za wyborem na przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, Rozwoju i Promocji
Gminy radnego Przemysława Wyrostkiewicza głosowało 10 radnych.
Przeciw głosowało 4 radnych: Rykaczewska Barbara, Sobiecki Ignacy, Struś Łukasz, Zych
Stanisław.
Od głosu wstrzymał się Grąbczewski Paweł.
(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu)
Na przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy został
wybrany radny Przemysław Wyrostkiewicz.
Wioletta Kuczmarska – Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłaszanie kandydatów na
członków Komisji Finansów Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy.
Na członków Komisji Finansów Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy zgłoszono następujących
radnych: Rykaczewska Barbara, Rykowski Remigiusz, Struś Łukasz, Wielgocka Elżbieta, Zych
Stanisław, Sobiecki Ignacy.
Nie wyraził zgody na kandydowanie radny Ignacy Sobiecki, pozostali radni wyrazili zgodę.
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przystąpiono do głosowania za zamknięciem listy
kandydatów na członków Komisji Finansów Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy.
Za zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji Finansów Publicznych, Rozwoju i
Promocji Gminy głosowało 15 radnych
Nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu)
Zgodnie z projektem uchwały przystąpiono do powołania składu Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, której przedmiotem działania jest:
●
gospodarka rolna, wodna i leśna,
●
ochrona środowiska,
●
eksploatacja i utrzymanie gminnych urządzeń wodno- kanalizacyjnych ,
●
gospodarka gruntami i mieniem komunalnym,
●
utrzymanie czystości w gminie i funkcjonowanie gospodarki odpadami,
●
utrzymanie dróg gminnych i gminnych obiektów użyteczności publicznej.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Zgłoszono dwóch radnych:
- Radny Andrzej Łydziński zgłosił kandydaturę radnej Elżbiety Wielgockiej uzasadniając, że dwie
kadencję wcześniej była przewodniczącą tej komisji i jak najbardziej nadaje się na to stanowisko.
- Sobiecki Ignacy zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Łydzińskiego uzasadniając, że od kilku
lat pełnił tą funkcję i dobrze byłoby żeby ją kontynuował.
Radny Andrzej Łydziński odmówił kandydatury natomiast Elżbieta Wielgocka wyraziła zgodę.
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przystąpiono do głosowania nad zamknięciem listy
kandydatów na przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony
Środowiska:
Za zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Środowiska głosowało 14 radnych.
Przeciw głosował 1 Radny- Ignacy Sobiecki. Nikt nie wstrzymał się od głosu.
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(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu)
Przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa,
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Za wyborem na przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony
Środowiska radnej Elżbiety Wielgockiej głosowało 12 radnych.
Przeciw głosowało 2 radnych: Sobiecki Ignacy, Struś Łukasz.
Od głosu wstrzymał się 1 Radny – Barbara Rykaczewska.
(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 24 do protokołu)
Na przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
została wybrana radna Elżbieta Wielgocka.
Wioletta Kuczmarska – Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłaszanie Kandydatów na
członków Komisji Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.
Na członków Komisji Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska zgłoszono
następujących radnych: Wielgocka Elżbieta, Bukowska Joanna, Grąbczewski Paweł, Kalinowska
Tamara, Łydziński Andrzej, Rykowski Remigiusz, Sobiecki Ignacy, Struś Łukasz, Zych Stanisław
Wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przystąpiono do głosowania za zamknięciem listy
kandydatów na członków Komisji Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony
Środowiska.
Za zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i
Ochrony Środowiska głosowało 15 radnych
Nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu)
W dalszej kolejności przystąpiono do powołania składu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Socjalnych, której przedmiotem działania jest:
●
oświata,
●
kultura, kultura fizyczna i ochrona zdrowia,
●
pomoc społeczna i ochrona zdrowia ,
●
Sprawy gminnego ośrodka kultury i bibliotek,
●
gospodarka zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych gminy,
●
porządek publiczny , bezpieczeństwo mieszkańców i ochrona przeciwpożarowa
Wioletta Kuczmarska – Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych.
Na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych zgłoszono dwóch kandydatów:
- Wioletta Kuczmarska zgłosiła kandydaturę radnej Jadwigi Stawarz.
- Radny Stanisław Zych zgłosił kandydaturę radnej Barbary Rykaczewskiej.
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przystąpiono do głosowania nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych:
Za zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw
Socjalnych głosowało 15 radnych
Nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 26 do protokołu)
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Przystąpiono do głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i
Spraw Socjalnych.
Za wyborem na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych radnej
Jadwigi Stawarz głosowało 7 radnych.
Przeciw głosowało dwóch radnych: Sobiecki Ignacy, Zych Stanisław.
Od głosu wstrzymało się czterech radnych: Bukowska Joanna, Grąbczewski Paweł,
Rykaczewska Barbara, Struś Łukasz.
(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 27 do protokołu)
Za wyborem na przewodniczącego Komisji Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
radnej Barbary Rykaczewskiej głosowało 6 radnych.
Przeciw głosowało 9 radnych: Kalinowska Tamara, Kokosza Jan, Kuczmarska Wioletta,
Łydziński Andrzej, Rykowski Remigiusz, Stawarz Jadwiga, Wielgocka Elżbieta,
Wyrostkiewicz Przemysław, Zabost Jacek.
Nikt nie wstrzymał się od głosu.
(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 28 do protokołu)
Na przewodniczącego Komisji Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych została wybrana
radna Jadwiga Stawarz.
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zgłaszanie Kandydatów na członków Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych.
Na członków Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych zgłoszono pięciu radnych: Bukowska
Joanna, Grąbczewski Paweł, Rykaczewska Barbara, Kalinowska Tamara, Wyrostkiewicz
Przemysław.
Wszyscy radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przystąpiono do głosowania za zamknięciem listy
kandydatów na członków Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych.
Za zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej głosowało 15 radnych
Nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 29 do protokołu)
PRZERWA
Stan radnych po przerwie: 15
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady
Gminy, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych.
W związku z brakiem uwag do projektu uchwały przystąpiono do głosowania nad projektem
uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia przedmiotu ich działania
oraz składów osobowych
Za przyjęciem uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia
przedmiotu ich działania oraz składów osobowych głosowało 14 radnych
Nikt nie głosował przeciw. Od głosu wstrzymał się 1 Radny – Ignacy Sobiecki.
(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 30 do protokołu)
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia
przedmiotu ich działania oraz składów osobowych.
(Uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia przedmiotu ich działania oraz
składów osobowych stanowi załącznik nr 31 do protokołu).
Ad. pkt 4d
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Przewodnicząca odczytała treść projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta
Gminy Tłuchowo, dalej zapytała czy ktoś ma jakieś pytania.
Radny Sobiecki Ignacy
Zapytał o następujące składniki wynagrodzenia wójta:
o jakie może być najniższe i najwyższe wynagrodzenie zasadnicze,
o w jaki sposób ustala się dodatek funkcyjny,
o kiedy przysługuje nagroda jubileuszowa i jaka może być jej wysokość,
o jaka jest wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
o czy wójt będzie miał zastępcę,
o jakie było wynagrodzenie wójta w poprzedniej kadencji.
Przewodnicząca Rady Gminy Tłuchowo udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące
wynagrodzenia wójta odczytując treść rozporządzenia regulującego tą kwestię oraz podała, że w
poprzednim roku Wójt otrzymał następujące wysokości składników wynagrodzenia:
o 4 700, 00 zł - wynagrodzenie zasadnicze,
o 1 900,00 zł dodatku funkcyjnego
o dodatek specjalny wynosił 38% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
tj kwota 2 508,00 zł
o dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego tj. 940,00 zł
Dariusz Meller – Sekretarz Gminy
W sprawie nagrody jubileuszowej odpowiedział, że przysługuje od przepracowania 20 lat i jest to
75% wynagrodzenia, udzielana jest co 5 lat i wzrasta kolejno do 100, 150 itd.
Marta Chyczewska – Skarbnik Gminy
Odpowiedziała w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, że jest to kwota średnia z całego
roku i jest mniej więcej porównywalna z miesięcznym wynagrodzeniem.
Wójt Krzysztof Dąbkowski
Odnośnie pytania dotyczącego swojego zastępcy poinformował, że nadal będzie miał zastępcę tak
jak do tej pory.
Piotr Kołowrocki
Wyraził swój pogląd, że wynagrodzenie wójta powinno być znacznie wyższe w stosunku do
wynagrodzenia kierowników gminy.
Radny Sobiecki Ignacy
Odniósł się do wynagrodzenia Wójta, że są to kwoty brutto a ile jest to mniej więcej netto.
Marta Chyczewska – Skarbnik Gminy
Odpowiedziała, że ok. 70% kwoty brutto.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tłuchowo.
Za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tłuchowo
głosowało 15 radnych
Nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał.
(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 32 do protokołu)
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tłuchowo.
(Uchwała w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tłuchowo stanowi
załącznik nr 33 do protokołu).
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Ad. pkt 4e
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przybliżenie projektu uchwały w sprawie
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Andrzej Kurowski – Zastępca Wójta
Poinformował, że po uzupełnieniu braków w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania
ścieków podjętym na sesji w dniu 19 czerwca 2018r., Wody Polskie pozytywnie zaopiniowały
poprawiony regulamin i może on zostać uchwalony w treści, której państwo radni otrzymali z
materiałami na sesję.
W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały przystąpiono do głosowania
nad podjęciem uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Za podjęciem uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
głosowało 15 radnych
Nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał.
(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 34 do protokołu)
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków.
(Uchwała w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowi załącznik nr
35 do protokołu)
Ad. pkt 4f
Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o przybliżenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
Pani Marta Chyczewska – Skarbnik Gminy Tłuchowo
Poinformowała, że zgodnie z otrzymanymi pismami po dniu przekazania Państwu Radnym
projektów uchwał pismami z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz w
związku z analizą wykonania planu wydatków proszę o wprowadzenie następujących autopoprawek:
1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85504 § 2010 z tytułu dotacji celowej
na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” o 620,00 zł oraz w celu urealnienia
planu wydatków proszę o przeniesienie planu poprzez zmniejszenie planu w § 4210 – zakup
materiałów i wyposażenia o 319,10 zł i w § 4120 – składki na Fundusz Pracy o 0,90 zł oraz
zwiększenie planu w § 3110 – świadczenia społeczne o 320,00 zł;
2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85213 § 2010 z tytułu dotacji celowej
na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne o 523,00 zł
3. Zwiększenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85228 § 2010 z tytułu dotacji celowej
na organizowanie i świadczenie przez GOPS w Tłuchowie specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o 555,00 zł
4. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w rozdziale 85503 § 2010 – Rodzina z tytułu
dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny o 70,53 zł;
5. zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75011 § 2010 – administracja publiczna na
realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o
ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w związku z rozliczeniem dotacji
dokonanym na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych do końca
września br. o 451,00 zł;
6. Przeniesienie planu wydatków w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne z § 421 –
zakup materiałów i wyposażenia z czwartą cyfrą 0 do § 421 z czwartą cyfrą 9 o 3945,00 zł w
związku z podpisanym porozumieniem z Oddziałem Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przygotowania i wdrożenia
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projektu pn. Nowoczesne służby ratownicze- zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych
7. Przeniesienie planu wydatków poprzez zmniejszenie planów w rozdziałach: 75023 – urzędy
gmin w § 4140 – wpłaty na PFRON o 7 000,00 zł, w podziale 71004 – planu
zagospodarowania przestrzennego w § 4300 – zakup usług pozostałych o 4000,00 i w § 4430
– różne opłaty i składki o 6 000,00 zł oraz zwiększenie planów w rozdziałach: 75023 –
urzędy gmin w § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o 5 000,00 zł, w rozdziale 75075 –
Promocja gminy w § 4210 o 2 000,00 zł oraz w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w
§ 4210 – zakup materiałów o 5 000,00 zł i w § 4300 – zakup usług pozostałych o 5 000,00 zł
W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania.
Za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018
głosowało 15 radnych
Nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał.
(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 36 do protokołu)
Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na
rok 2018.
(Uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2018 stanowi załącznik
nr 37 do protokołu)
Ad. 4g
Prowadząca obrady poprosiła o przybliżenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad
zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Pani Marzenna Jaglińska – kierownik GOPS w Tłuchowie przedstawiła projekt uchwały.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób
objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
głosowało 15 radnych
Nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał.
(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 38 do protokołu)
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023.
(Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-202 stanowi załącznik nr 39 do
protokołu)
Ad. pkt 5
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała radnych czy zgłaszają jakieś uwagi, pytania do
Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Tłuchowo
na lata 2012-2018.
W związku z brakiem pytań przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla
Gminy Tłuchowo na lata 2012-2018 głosowało 15 radnych
Nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał.
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(Imienny wykaz radnych w sprawie powyższego głosowania stanowi załącznik nr 40 do protokołu)
Rada Gminy przyjęła Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
dla Gminy Tłuchowo na lata 2012-2018.
(Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Tłuchowo na lata
2012-2018 załącznik nr41 do protokołu)
Ad. pkt 6
Wioletta Kuczmarska – Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Radnych o zgłaszanie zapytań
i wolnych wniosków.
1. Radny Łukasz Struś
Kiedy będą powieszone lampy na słupach koło państwa Tomaszewskich i Jankowskich.
2. Sołtys Borowa – Aleksandra Dorsz
Poinformowała, że nadal brakuje 1 zestawu tłucznia przy państwach Przywitowskich. Dodała, że pan
Kuich nie poinformował jej o tym kiedy tłuczeń będzie wysypywany, a zgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami sołtysi mieli być powiadamiani o takich rzeczach.
3. Radny Andrzej Łydziński
Zaproponował żeby wróciły do Julkowa pojemniki na śmieci oraz poprosił aby w PSZOK stworzyć
miejsce na folie rolnicze, z których składowaniem rolnicy mają problem.
4. Radny Przemysław Wyrostkiewicz
Podziękował za 3 lampy na ul. Wspólnej.
5. Radny Jan Kokosza
Prosi o dokończenie prac koparką i dokończenie rowu wraz z wycięciem krzewów na drodze
powiatowej. Poinformował również że jest jeszcze do wykorzystania jeden przepust.
6. Radny Andrzej Łydziński
Poprosił o zamontowanie lustra w Kamieniu Kmiecym
7. Radny Ignacy Sobiecki
Odniósł się do sytuacji z brakującym zestawem tłucznia, że najlepszym sposobem rozstrzygnięcia
tego sporu byłoby dokupienie przez gminę brakującego zestawu, ponieważ każdy ma swoją rację i
ciężko dojść do porozumienia, a prawdą jest że sołtys nie został poinformowany o terminie
przywozu tłucznia.
Poprosił również o zebranie pobocza po lewej stronie za państwem Gołębiewskimi, a zebrany piasek
można by było przewieźć na drogę w kierunku Będzenia.
Jednocześnie poprosił o wycięcie krzewów naprzeciwko figurki w kierunku Będzenia oraz o
wycięcie drzewa, które przeszkadza przejechać sprzętem rolniczym, przy drodze prostopadłej do
remontowanej drogi gminnej w kierunku państwa Niekrasiów, gdzie właściciel tej działki mieszka w
Gdańsku. Dodał również że mieszkańcy Borowa proszą o przywrócenie ilości lamp, takiej jaka była
kilka lat temu przed zmianą linii energetycznej.
8. Radna Jadwiga Stawarz
Prosi o wyczyszczenie rowu przy ul. Leśnej i poinformowała, że należy pomyśleć o postawieniu
lamp przy ul. Sosnowej.
9. Radna Barbara Rykaczewska
Zaproponowała przeniesienie lampy, która stoi na wysokości Urzędu Gminy w inne miejsce,
ponieważ obecnie zasłaniają je świerki i nie daje żadnego światła.
10. Radna Joanna Bukowska
Prosi o naprawienie drogi w kierunku od Ziemlewiczów do Słabowskich.
11. Przemysław Wyrostkiewicz
Zapytał co będzie z przyłączem wodno-kanalizacyjnym do budynku socjalnego na PSZOK, czy
będzie jakoś zabezpieczone na zimę.
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Ad. pkt 7 Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski proszę Wójta Gminy.
Ad. 1 Lampy koło państwa Tomaszewskich i Jankowskich będą zamontowane jak zaczną
świecić lampy w Kamieniu Kotowym, wtedy te stare zostaną zdjęte i zamontowanie w Turzy
Wilczej w II połowie 2019 roku.
Ad. 2 Odpowiedział, że ten brakujący zestaw tłucznia będzie wyjaśniony i sołtysi będą
informowani o terminie dostawy tłucznia.
Ad.3 Poinformował, że znaleziono przedsiębiorcę który będzie odbierał folie, ale należy
zapłacić za transport, ponieważ gospodarstwo rolne jest traktowane jako przedsiębiorstwo i rolnik
we własnym zakresie powinien sobie folie zutylizować, a folia nie jest odpadem komunalnym.
Ad.5 Wycięcie krzewów w Kłobukowie dotyczy drogi powiatowej. Przepust od pana
Kokoszy został zamontowany na drodze w kierunku Pana Piotrowskiego, na chwilę obecną zastój
wody został odblokowany ale jeśli mieszkańcy nie dogadają się ze Spółką Wodną co do płacenia
składek to będą musieli na własny koszt odbudować rów.
Ad.6 W dniu dzisiejszym ustawione zostaną znaki drogowe w Borowie i lustro w Kamieniu
Kmiecym.
Ad. 7 Odkrzaczanie zrobimy jeszcze w tym roku. W temacie regulacji poboczy
odpowiedział, że w tym czasie jak gmina chciała zrównać pobocza rolnicy mieli zasiane grunty i nie
było takiej możliwości, aby nie naruszyć czyjejś własności. Obecnie należy zebrać równiarką
narastające pobocze i wywieźć na drogę. Tematem lampy w Borowie zajmiemy się to w II połowie
2019r.
Ad. 8 Rów przy ul. Leśnej będzie oczyszczony, jednak temat lamp nie został ujęty w planie
inwestycji na 2019 rok, taką inwestycję można zaplanować z funduszu sołeckiego na 2020r.
Ad. 9 Przyznał rację radnej Rykaczewskiej i jeśli zebranie wiejskie zaakceptuje wniosek o
wycięcie tego świerka, to zostanie on przeznaczony do likwidacji, ponieważ stanowi zbyt duże
zagrożenie w ruchu drogowym i linii energetycznej. Dodał również, że należy pomyśleć o
zmodernizowaniu w przyszłości oświetlenia na ledowe w związku ze wzrostem kosztów energii
elektrycznej.
Ad. 10 Przedmiotowa droga jest drogą do gruntów rolnych, nie do budynków więc możemy
ją poprawić ale dopiero na wiosnę.
Ad.11 Woda na okres zimy zostanie spuszczona z rur aby nie zamarzła, natomiast
temperatura w kontenerze jest ustawiona na 7 stopni. Rura zostanie ocieplona w następnym roku.
Ad. pkt 8 Komunikaty:
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że 20 grudnia 2018r. mija termin składania
oświadczeń majątkowych. Odczytała również życzenia dla nowo wybranej Rady Gminy od Starosty
Lipnowskiego.
Ad. pkt 9
Wioletta Kuczmarska - przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że przyjęty porządek obrad
II Sesji Rady gminy Tłuchowo został zrealizowany, podziękowała Radnym oraz gościom
zaproszonym za aktywny udział w Sesji.
Obrady II Sesji Rady Gminy Tłuchowo zakończono o godzinie 1120.

Protokółowała:
Ewelina Uczciwek

Przewodniczyła:
Wioletta Kuczmarska
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