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P R O T O K Ó Ł  Nr XIII/2019 

z Sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 28 października 2019 r. 

 

Ad. 1 

 Otwarcia XIII sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Mariusz 

Konopa. Stwierdził, że na 15 wybranych radnych, w sesji uczestniczy  

15 radnych, co stanowi 100% składu, przy którym Rada może obradować  

i podejmować uchwały. Sesja rozpoczęła się o godzinie 1500, a zakończyła  

o godzinie 1645. 

 

 Przywitał serdecznie radnych i zaproszonych gości w osobach: 

1. Panią Katarzynę Gołębiowską-Jarek -  Wójta Gminy 

2. Pana Marcina Oszańcę – Zastępcę Wójta 

3. Panią Ilonę Lenart -  Sekretarza Gminy 

4. Panią Katarzynę Szafarską -  Skarbnika Gminy 

 

(lista obecności radnych – zał. nr 1, zaproszonych gości – zał. nr 2) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa zaproponował, aby protokół z XII 

odbytej w dniu 26 września 2019 r. przyjąć bez czytania, ponieważ był wyłożony do 

wglądu w biurze Rady Gminy, a także przed sesją przy liście obecności. Zapytał czy są 

uwagi do protokołów, bądź inne propozycje w tej sprawie? 

 

 Wobec braku uwag do protokołu, Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie przyjęcie protokołu z XII sesji, bez czytania. 

 

 W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 15 

radnych. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka - za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Mariola Wieczorek - za 

Serafin Misiek – za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że protokół  

z XII sesji odbytej w dniu 26 października 2019 r. został przyjęty jednogłośnie bez 

czytania. 
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  Następnie Przewodniczący Rady zaproponował projekt porządku obrad dzisiejszej 

sesji w brzmieniu: 

1) Sprawy regulaminowe: 

a) otwarcie sesji,  

b) stwierdzenie prawomocności obrad, 

c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

2) Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami. 

3) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 

2018/2019. 

4) Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2020, 

b) nadania nazwy ulicy w Lipowej, 

c) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, 

d) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Dąbrowa części 

nieruchomości położonej w Dąbrowie, 

e) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dąbrowa porozumienia z Gminą 

Niemodlin w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach zadania 

pn. „Przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w miejscowości Mechnice”, 

f) zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok. 

5) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych 

radnych. 

6) Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników 

zobowiązanych do ich złożenia. 
7) Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje. 

8) Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy ktoś z Przewodniczących Komisji lub 

Wójt Gminy ma jakieś uwagi lub chce zgłosić wniosek o zmianę przedstawionego 

porządku obrad dzisiejszej sesji? 

 

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek 

zgłoszony przez Wójta Gminy Dąbrowa. 

 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 15 

radnych. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka - za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 
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Maria Sikora – za 

Mariola Wieczorek - za 

Serafin Misiek – za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że porządek obrad 

dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 2 

Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek przedstawiła sprawozdanie ze 

swojej działalności w okresie między sesjami. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego sprawozdania. 

 

Dyskusja: 

Radny Mariusz Konopa - Ciepielowice zapytał kiedy nastąpi wyłożenie studium? 

Pan Marcin Oszańca – Zastępca Wójta powiedział, że nastąpi to po święcie 

wszystkich świętych. Jednocześnie dodał, że ciągle napływają wnioski i uwagi, 

które mają wpływ na studiu. 

 

  Wobec braku dalszej dyskusji, prowadzący obrady poddał pod głosowanie 

przyjęcie sprawozdania z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.  
 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało 

15 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka - za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Mariola Wieczorek - za 

Serafin Misiek – za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że Rada Gminy 

jednogłośnie przyjęła do akceptującej wiadomości sprawozdanie z działalności Wójta 

Gminy w okresie między sesjami. 
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Ad.3. 

Informacja o stanie realizacji  zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 

2018/2019. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę o przedstawienie 

opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, 

że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 października 2019 r. Komisje Rady 

Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pan Grzegorz Jeziorański – Dyrektor GZEASiP szczegółowo omówił informację. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie 

przedstawioną informację. 

 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka - za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Mariola Wieczorek - za 

Serafin Misiek – za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że informacja o stanie 

realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2018/2019 została 

przyjęta jednogłośnie przyjęta. (zał. nr 3). 

 

Ad.4a 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2020. 
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Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę o przedstawienie 

opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, że 

na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 października 2019 r. Komisje Rady Gminy 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pani Ilona Lenart – Sekretarz Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka - za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Mariola Wieczorek - za 

Serafin Misiek – za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

uchwalenia rocznego programu współdziałania gminy Dąbrowa z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2020 została przyjęta jednogłośnie przyjęta. Uchwała Nr XIII/110/19 stanowi zał. 

nr 4. 

 

Ad.4b 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Lipowej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radego Janusza Gruszkę o przedstawienie 

opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, 

że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 października 2019 r. Komisje Rady 

Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pan Marcin Oszańca – Zastępca Wójta szczegółowo omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

 Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. 

  

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka - za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Mariola Wieczorek - za 

Serafin Misiek – za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

nadania nazwy ulicy w Lipowej została przyjęta jednogłośnie przyjęta. Uchwała Nr 

XIII/111/19 stanowi zał. nr 5. 

 

Ad.4c 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę o przedstawienie 

opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, 

że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 października 2019 r. Komisje Rady 

Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 
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Pan Marcin Oszańca – Zastępca Wójta szczegółowo omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

 Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka - za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Mariola Wieczorek - za 

Serafin Misiek – za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została przyjęta jednogłośnie przyjęta. 

Uchwała Nr XIII/112/19 stanowi zał. nr 6. 

 

Ad.4d 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Dąbrowa części 

nieruchomości położonej w Dąbrowie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę o przedstawienie 

opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, 

że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 października 2019 r. Komisje Rady 

Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pan Marcin Oszańca – Zastępca Wójta szczegółowo omówił projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego projektu uchwały. 
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 Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka - za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Mariola Wieczorek - za 

Serafin Misiek – za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Dąbrowa części nieruchomości 

położonej w Dąbrowie została przyjęta jednogłośnie przyjęta. Uchwała Nr XIII/113/19 

stanowi zał. nr 7. 

 

Ad.4e 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dąbrowa porozumienia z Gminą 

Niemodlin w sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach zadania pn. 

„Przebudowa wnętrza świetlicy wiejskiej w miejscowości Mechnice”. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę o przedstawienie 

opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, 

że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 października 2019 r. Komisje Rady 

Gminy większością głosów pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pani Katarzyna Gołębiowska-Jarek Wójt Gminy Dąbrowa szczegółowo omówiła 

projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat 

przedstawionego projektu uchwały. 

 

 Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. 
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W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 15 radnych, głosów przeciwny i wstrzymujących nie było. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska - za 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka - za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Mariola Wieczorek - za 

Serafin Misiek – za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dąbrowa porozumienia z Gminą Niemodlin w 

sprawie przygotowania i realizacji projektu w ramach zadania pn. „Przebudowa wnętrza 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Mechnice” została przyjęta jednogłośnie przyjęta. 

Uchwała Nr XIII/114/19 stanowi zał. nr 8. 

 

Ad.4f 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa przedstawił projekt uchwały 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnego Janusza Gruszkę o przedstawienie 

opinii Komisji Rady Gminy do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Samorządowych Janusz Gruszka poinformował, 

że na wspólnym posiedzeniu odbytym w dniu 24 października 2019 r. Komisje Rady 

Gminy jednogłośne pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poprosił o omówienie tematu. 

 

Pani Katarzyna Szafarska – Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa otworzył dyskusję na temat projektu 

uchwały. 

 

Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. 
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W głosowaniu udział wzięło 15 radnych, za przyjęciem przedstawionego projektu 

uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwny nie było, 1 radny  wstrzymał się od 

głosu. 

Alfred Biskup – za 

Anna Krzyżanowska – wstrzymała się 

Kornelia Kansy – za 

Mariusz Konopa – za 

Janusz Gruszka - za 

Elżbieta Golas – za 

Jolanta Jakubek - za 

Andrzej Pochopień – za 

Karol Gregulec - za 

Maria Rynkowska- za 

Maria Sikora – za 

Mariola Wieczorek - za 

Serafin Misiek – za 

Mateusz Ulańczyk – za  

Waldemar Prudlik - za 

 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa stwierdził, że uchwała w sprawie 

zmiany uchwały Nr IV/26/18 Rady Gminy Dabrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2019 rok została przyjęta większością głosów. 

Uchwała Nr XIII/115/19 stanowi zał. nr 9. 

 

Ad.5 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusza Konopa przedstawił analizę 

oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Dąbrowa złożonych w 

terminie do 30 kwietnia 2019 r. (w załączeniu - nr 10).  

 

Ad.6. 

Wójt Gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek przedstawiła analizę oświadczeń 

majątkowych złożonych przez pracowników zobowiązanych do ich złożenia za rok 

2018 (w załączeniu – nr 11) 
 

Ad.7. 

 Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poinformował, że zgodnie z art. 24 

ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym radni mogą kierować interpelacje i zapytania do 

wójta. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady – zgodnie 

z art. 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym. Następnie zapytał czy ktoś z radnych chce 

zgłosić interpelacje? 

 

Nikt z radnych nie złożył interpelacji. 

 

Ad. 8 

Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Konopa poinformował, że najbliższa sesja 

Rady Gminy odbędzie się 28 listopada 2019 r. o godz. 1500 odbędzie się wspólne 

posiedzenie Komisji, sesja 21 listopada 2019 r. o godz. 1500. 
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Mieszkańcy wsi Chróścina zwrócili się z prośba o dofinasowanie do żłóbków 

prywatnych zarówno na terenie gminy jak i na terenie sąsiadujących gmin od stycznia 2020 

r. oraz zabezpieczenia w budżecie gminy środków na ten cel. Na ten fakt na ręce Pani Wójt 

zostało złożone pismo w tej sprawie. Jednocześnie dodali, że podczas spotkań w Panią 

Wójt informowano ich, że na terenie gminy Dabrowa, w miejscowości Żelazna, 

funkcjonować będzie żłobek dla 30 dzieci. W pierwszej kolejności musi on być zapełniony 

w 80% aby gmina nie musiała ponosić kar finansowych w związku z niezrealizowaniem 

projektu.  

Rozwinęła się szeroka dyskusja na ten temat. W dyskusji głos zabrali: Wójt Gminy 

Dąbrowa oraz radni Gminy Dąbrowa. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy Mariusz 

Konopa podziękował radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom za udział 

w sesji. Stwierdził, że „XIII sesję Rady Gminy Dąbrowa uważa za zamkniętą”. 

 

 
Protokołowała: 

Małgorzata Stępień 


