PROTOKÓŁ
wspólnego posiedzenia
stałych Komisji Rady Gminy
odbytego w dniu 24 października 2014 n
Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak przywitał zebranych radnych, Sekretarza
Gminy, Skarbnika Gminy. Następnie zgłosił swoją kandydaturę na prowadzącego wspólne obrady.
Ponieważ innych kandydatów nie było, w wyniku głosowania Przewodniczący Rady został
jednogłośnie wybrany jako prowadzący wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy.
Poinformował, że na stan 15 radnych, obecnych jest 13. Następnie zaproponował, aby do przesłanego
porządku posiedzenia wprowadzić dwie dodatkowe uchwały w sprawie:
1) zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
w Gminie Skąpe na 2015 roku,
2) wysokości dopłat do ceny 1 m3 wody i ścieków w 2015 roku.
Wobec braku propozycji innych zmian, Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku
posiedzenia, który w wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty i przedstawia się następująco:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na
lata 2013-2018,
2) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2013,
3) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Skąpe,
4) określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe,
5) wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy
Skąpe,
6) określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych,
7) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,
8) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok,
9) Programu współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
10) zmieniająca uchwałę w spawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych
składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy
Skąpe,
11) zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
w Gminie Skąpe na 2015 rok,
12) wysokości dopłat do ceny 1 m3 wody i ścieków w 2015 roku.
2. Sprawy różne.
Ad. 1
1) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz omówił treść projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skąpe na lata 2013 - 2018.
Wyjaśnił, że uchwała ta jest pochodną zmian wprowadzonych w uchwale zmieniającej budżet.
W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie przyjęły projekt ww. uchwały
(opinie w załączeniu).
2) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2014.
1. Dochody bieżące:
1) W dziale 400 rozdział 40002 § 0920 (odsetki) zwiększa się plan do kwoty 650,00 zł,
2) W dziale 700 rozdział 70005 § 0750 (dzierżawa majątku gminy) zmniejsza się plan o kwotę
30.000,00 zł, § 0920 (odsetki) zwiększa się plan do kwoty 2.200,00 zł,
3) W dziale 750 rozdział 75023 § 0970 (zwrot podatku VAT) zwiększa się plan o kwotę
20.000,00 zł,
4) W dziale 756
a) rozdział 75615 § 0310 (podatek od nieruchomości ) zwiększa się plan o kwotę 635.120,00 zł,
§ 0500 (podatek od czynności cywilnoprawnych) zwiększa się plan o kwotę 600,00 zł,
§0910 zwiększa się plan o kwotę 31.200,00 zł,
b) rozdział 75616 § 0340 (podatek od środków transportu) zwiększa się plan o kwotę 6.700,00 zł,
§ 0440 (opłata miejscowa) zwiększa się plan o kwotę 2.680,00 zł, § 0500 (podatek od
czynności cywilnoprawnych) zwiększa się plan o kwotę 30.000,00 zł,

c) rozdział 75618 § 0480 (zezwolenia na alkohol) zwiększa się plan o kwotę 5.462,00 zł, § 0490
zmniejsza się plan o kwotę 18.108,00 zł (opłata adiacencka), § 0690 (opłata prolongacyjna)
zwiększa się plan o kwotę 34.591,00 zł
5) W dziale 900 rozdział 90001 § 0920 (odsetki) zwiększa się plan o kwotę 200,00 zł, § 0970
(zwrot podatku VAT) zwiększa się plan o kwotę 19.891,00 zł,
6) W dziale 921 rozdział 92109 § 0830 (wynajem świetlic) zwiększa się plan o kwotę 1.000,00
zł,
II. Dochody majątkowe:
1) W dziale 700 rozdział 70005 § 0760 (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
wprawo własności) zwiększa się dochody o kwotę 1.286,00 zł, § 0770 (sprzedaż majątku
gminy) zmniejsza się plan o kwotę 467.551,00 zł
I. Wydatki bieżące:
1) W dziale 010 rozdział 01095 § 4210 i 4300 (sołectwo Cibórz, Darnawa, Niekarzyn, Ołobok,
Pałek, Radoszyn, Rokitnica, Skąpe) zwiększa się wydatki o kwotę 5.800,00 zł.
2) W dziale 700 rozdział 70005 § 4480 (podatek od nieruchomości) zwiększa się plan o kwotę
15.120,00 zł,
3) W dziale 750 rozdział 75023 § 4010 (wynagrodzenia w zawiązku przeniesieniem księgowości
oświaty do urzędu) wzrost o 30.120,00 zł, § 4110 i § 4120 (składki ZUS) zmniejsza się
o kwotę 6.000,00 zł,
4) W dziale 754
a) rozdział 75412 § 4170 (umowy zlecenia jednostki OSP) przenosi się kwotę 2.800,00 zł
z § 3030,
b) rozdział 75416 (straż gminna) § 4010, § 4110, § 4120 zwiększa się wydatki o kwotę
1.600,00 zł,
5) w dziale 757 rozdział 75702 § 8110 przeniesienie kosztów odsetek w kwocie 4.100,00 zł
pomiędzy pożyczkami w BGK na finansowanie zadań ze środków PROW.
6) w dziale 758 rozdział 75818 § 4810 zmniejsza się rezerwę o kwotę 5.296,00 zł,
7) w dziale 801
a) rozdział 80101 (szkoły podstawowe) § 3020 (dodatek wiejski) zwiększenie o kwotę
1.400,00 zł, § 4010 (wynagrodzenia) zwiększenie o kwotę 101.000,00 zł, § 4110 (składki
ZUS) zwiększenie o kwotę 7.300,00 zł, § 4120 (składki ZUS) zwiększenie o kwotę
1.550,00 zł, § 4260 (energia i gaz) zwiększenie o kwotę 29.863,00 zł,
b) Rozdział 80103 (oddziały „0”) § 3020 (dodatek wiejski) zwiększenie o kwotę 700,00 zł,
§4010 (wynagrodzenia) zwieszenie o kwotę 16.586,00 zł, § 4110 (składki ZUS)
zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł, § 4120 (składki ZUS) zwiększenie o kwotę 200,00 zł,
c) Rozdział 80110 (gimnazja) § 4010 (wynagrodzenia) zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł,
§4110 (składki ZUS ) zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł, § 4120 (składki ZUS)
zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł, § 4260 (energia i gaz) zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł,
d) Rozdział 80148 (stołówki szkolne) § 4010 (wynagrodzenia) zwiększenie o kwotę 1.500,00
zł, § 4110 (składki ZUS) zwiększenie o 61,00 zł, § 4120 (składki ZUS) zmniejszenie
o 457,00 zł,
8) W dziale 851 rozdział 85154 (gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi) zwiększa się
wydatki o kwotę 5.462,00 zł (§ 4170, § 4210, §4300),
9) W dziale 854 rozdział 85415 § 3240 zwiększa się 20% udział gminy w wypłacie stypendiów
o kwotę 6.304,00 zł,
10) W dziale 900 rozdział 90001 § 4300 (odpis na fundusz odtworzenie wy) zmniejszenie o kwotę
18.337,00 zł, rozdział 90095 (gospodarka komunalna) § 4210, 4300 zwiększa się wydatki
o kwotę 9.515,00 zł,
11) W dziale 926 rozdział 92601 zwiększa się wydatki § 4110 /260,00 zł/ i § 4120 /70,00 zł/,
§ 4170 /3.030,00 zł/ składki ZUS umowy na animatorów Orlik, § 4260 zwiększenie wydatków
o kwotę 4.000,00 zł, § 4210 zwiększenie o kwotę 12.500,00 zł (ogrodzenie boiska w Pałcku,
Węgrzyn icach).
II. Wydatki majątkowe:
1) W dziale 754 rozdział 75495 § 6058 „zagospodarowanie stawów p.poż” zwiększenie
wydatków o kwotę 2.800,00 zł.
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W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie przyjęły projekt ww. uchwały
(opinie w załączeniu).
3) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od nieruchomości na terenie Gminy Skąpe.
Poinformował, że stawki zaproponowane przez Ministerstwo Finansów zostały ustalone, po
przeliczeniu górnych stawek zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych
w pierwszym półroczu 2012 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2011 r. i wzrosły o 4,0 %.
Przedstawił wysokości stawek Ministerstwa Finansów z 2012 r., wytyczne na 2013 r.
i propozycja Wójta w poszczególnych stawkach:
a) od gruntów, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
od 1 m2 : wytyczne Ministerstwa 0,90 zł (wzrost o 1 grosz), propozycja gminy 0,88 zł stawka taka jak w 2014 r.
b) od gruntów w zakresie kultury fizycznej i sportu: wytyczne Ministerstwa 0,90 zł (wzrost
o 1 grosz), propozycja gminy 0,60 zł (wzrost o 5 gr),
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha
powierzchni - wytyczne Ministerstwa 4,58 zł (wzrost o 2 grosze), propozycja gminy 4,58 zł (wzrost o 2 gr),
d) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni: wytyczne Ministerstwa 0,47 zł
(wzrost o 1 grosz), propozycja gminy 0,47 zł (1 grosz więcej niż w 2014 r.),
e) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych: wytyczne Ministerstwa 0,75 zł,
(1 grosz więcej), propozycja gminy 0,74 zł (takjak w 2014 r.),
f) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej: wytyczne Ministerstwa 23,13 zł (było 23,03 zł),
propozycja gminy 23,00 zł (było 22,50 zł.),
g) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków gospodarczych: wytyczne Ministerstwa 7,77 zł
(było 7,73 zł.), propozycja gminy 5,30 zł (stawka z 2014 r.),
h) od 1 m2 powierzchni budynków letniskowych: wytyczne Ministerstwa 7,77 zł. (było 7,73 zł),
propozycja gminy 7,77 zł. (było 7,73 zł.)
i) zajętych na garaże: wytyczne Ministerstwa 7,77 zł. (było 7,73 zł.), propozycja gminy 6,50 zł.
(stawka z 2014 r.),
j) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń: wytyczne Ministerstwa
4,70 zł. (było 4,68 zł.), propozycja gminy 4,55 zł. (było 4,53 zł.),
k) od budowli 2%.
Radni Robert Krych, Michał Ligas i Krzysztof Szymczak zaproponowali, aby stawkę dla
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej podnieść tylko o 10 gr., a nie
jak w propozycji o 50 gr. Ponadto radny Michał Ligas uważa, że zmiana nie spowodowałaby
dużych strat w subwencji.
Skarbnik Jarosław Wisz poinformował, że proponowana zmiana na przestrzeni dwóch lat,
spowodowałaby stratę w wysokości ok. 60 tys. zł.
Radny Mariusz Kuźmicz wnioskował, aby w sytuacji, gdyby propozycja ta zostanie
przegłosowana, nie podnosić stawki podatku dla działalności związanej z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych. Wysokość rocznego podatku szpitala w Ciborzu wynosi ok. 450 tys, zł., a przez
4 lata nie uczyniliśmy nic, aby te pieniądze w jakimś stopniu pomogły szpitalowi.
Radny Robert Krych zauważył, że prawie połowa gminy płaci dla szpitala za pobór wody.
Radny Andrzej Stańczak uważa, że warto wspierać rozwój małej przedsiębiorczości.
Radny Mariusz Kuźmicz zwrócił uwagę na fakt, że obniżenie stawki dla działalności spowoduje
stratę 60 tys. zł., trzeba więc wskazać inne źródło na pokrycie tej straty.
W wyniku dyskusji radni wycofali się z propozycji obniżenia stawek.
Wobec zakończenia dyskusji Przewodniczący Mirosław Olczak poddał pod głosowanie przyjęcie
projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Skąpe. W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowały projekt ww. uchwały.
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4) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Skąpe. Wyjaśnił, że
porównaniu do ubiegłorocznych stawek tak naprawdę zaokrąglone zostały końcówki, a przypis
z tytułu tego podatku jest niewielki, bo wynosi rocznie ok. 10 tys. zł.
W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt ww.
uchwały.
5) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wysokości dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe.
Zaproponowaliśmy, aby tak jak w latach ubiegłych obowiązywała stawka maksymalna ustalona
przez Ministerstwo Finansów. W tym roku wpływy z tytułu tej opłaty wyniosły 82.680 zł., przy
planowanych 80.000 zł.
W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt ww.
uchwały.
6) Skarbnik Gminy Jarosław Wisz omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych. Stwierdził, że do druków wprowadzono
tylko kosmetyczne zmiany.
W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt ww.
uchwały.
Następnie Skarbnik przekazał informacje dot. podatku leśnego i rolnego. Brak projektów uchwał
oznacza, że przyjmujemy stawki zaproponowane przez Ministerstwo. Podatek leśny wzrasta
w stosunku do ubiegłego roku o 1,05 zł. od hektara. W przypadku podatku rolnego cena ustalona
przez Ministerstwo na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez GUS z ostatnich
trzech lat - spada w stosunku do ubiegło roku do kwoty 61,37 zł. za kwintal żyta. Nie uchwalając
stawki przyjmujemy tę ustaloną przez Ministerstwo.
Zdaniem radnego Piotra Olszewskiego wprowadzenie ceny skupu żyta ze średniej z trzech lat jest
mniej korzystne od ceny skupu z trzech kwartałów.
7) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Stwierdziła, że
w stosunku do programu obowiązującego w ubiegłym roku nic się nie zmienia. Gminna komisja
w dalszym ciągu realizuje zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi.
W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt ww.
uchwały.
8) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. Poinformowała, że na realizację tego
programu nie ma wydzielonej puli pieniędzy, a GKRPA w Skąpem realizuje go w miarę potrzeb
ze środków z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Ponadto na naszym terenie
w szpitalu w Ciborzu funkcjonuje oddział dla osób uzależnionych i w dużej mierze we własnym
zakresie przeciwdziałają problemowi narkomanii.
W wyniku głosowań wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt ww.
uchwały.
9) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie Programu
współpracy Gminy Skąpe z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. Wyjaśniła, że
w 2015 roku dotowane będą te same sfery działalności kulturalno - sportowej. W przypadku
klubów sportowych, dotacje będą usystematyzowane wg klas. Zgodnie z przepisami, projekt
uchwały musi być poddany konsultacjom społecznym, które właśnie trwają. Następnie Sekretarz
dodała, że kwoty zapisane w uchwale, w ciągu roku w miarę potrzeb i możliwości mogą być
zwiększone.
Radny Andrzej Sworek zauważył, że podatki podnosimy o inflację, opłaty sędziowskie
podrożały, sprzęt też drożeje. Zaproponował, aby zwiększyć kwoty dotacji dla klubów.
Sekretarz zwróciła uwagę, że Zadaniem gminy jest dotowanie działalności stowarzyszeń a nie ich
utrzymywanie. Stowarzyszenia powinny mieć także własne dochody czy to ze składek
członkowskich czy od sponsorów. Proponuje, aby póki co kwoty dotacji pozostawić na
zaproponowanym poziomie.
Radny Andrzej Sworek stwierdził, że jako radny rozumie tę sytuację, ale jako społecznika trochę
go to „boli”.
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Radny Mariusz Kuźmicz stwierdził, że działalność sportowa w gminie związana jest tylko z piłką
nożną. Zadaniem gminy jest dotowanie takiej działalności, która jest dostępna dla jak
największego grona mieszkańców. Dlatego też w ramach trwających konsultacji Stowarzyszenie,
którego jest członkiem, złożyło wniosek o dofinansowanie nauki karate dla dzieci z gminy.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. W wyniku głosowania
wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
10) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w spawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników
wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Skąpe. Dodała, że
obecnie funkcjonują niskie stawki dodatków dla dyrektorów szkół uchwalone w 2009. Zmiana
tych stawek nie spowoduje natychmiastowego wzrostu dodatków, ponieważ na dzień dzisiejszy
mieszczą się one w wyznaczonych widełkach. Obowiązki dyrektorów szkół zwiększyły się
w związku z wprowadzeniem obowiązku nauczania 6-latko w, a także z uwagi na inwestycje
wokół szkół. Proponowana zmiana uchwały umożliwi na przestrzeni kolejnych lat podniesienie
dodatków dla tych dyrektorów, których zakresy obowiązków uległy zwiększeniu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. W wyniku głosowania
wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
11) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Skąpe
na 2015 rok. Na wstępnie podkreśliła, że pierwszy raz przedstawiane w uchwale stawki są cenami
brutto Następnie dodała, że w stosunku do ubiegłego roku stawki zostały zwiększone o 5 groszy.
Opłata abonamentowa pozostanie na tym samym poziomie co w 2014 r.
Radny Mariusz Kuźmicz zapytał czy wiemy jakie są ubytki wody.
Sekretarz odpowiedziała, że ilości ubytków wody i ścieków bardzo maleją z 22 tys. m3 około
3 lata temu do 4 tys. m3 dzisiaj. Szczelność systemu jest coraz lepsza. Ponieważ mieszkańcy
oszczędzają wodę i spada jej zużycie, potrzebna jest opłata abonamentowa, która umożliwi
pokrycie kosztów stałych, niezależnych od poboru wody.
Wzrost stawek za wodę i ścieki o 5 groszy spowoduje, że dopłaty z budżetu gminy także nie
wzrosną. W dopłacie w ubiegłym roku mieliśmy przeznaczoną dużą pulę na amortyzację sieci.
Ponieważ aż tak dużo na amortyzację nie musimy już odkładać i nie potrzebne jest blokowanie
pieniędzy, dopłaty nie zwiększą się.
Radny Robert Krych zapytał jakie stawki będą obowiązywały w innych gminach.
Sekretarz wyjaśniła, że dane takie zostaną zaprezentowane na sesji przez Kierownika SZGK.
Radny Krzysztof Szymczak zauważył, że w przyszłości gmina będzie musiała zmierzyć się
z budową lub modernizacją oczyszczalni ścieków w Ciborzu. Zapytał czy na to zadanie można by
zacząć odkładać fundusze.
Sekretarz wyjaśniła, że właśnie środki z amortyzacji będą mogły być przeznaczone na ten cel.
Dodała, że rocznie wysokość wpływów z opłaty amortyzacyjnej to kwota ok. 280 tys. zł.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Skąpe
na 2015 rok. W wyniku głosowania wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały.
12) Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko omówiła projekt uchwały w sprawie wysokości dopłat
do ceny 1 m3 wody i ścieków w 2015 roku.
Ponieważ uchwała została omówiona przy okazji omawiania poprzedniej uchwały,
Przewodniczący poddał pod głosowanie jej przyjęcie. W wyniku głosowania wszystkie komisje
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący zamknął wspólne obrady stałych
Komisji Rady Gminy Skąpe.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady
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Mirosław/nczak
Protokołowała: Ilona Żalisz
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