1

OR.BR.0002.18.16

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/16
z sesji Rady Gminy Poraj
w dniu 29 kwietnia 2016 roku
budynek Urzędu Gminy w Poraju
ul. Jasna 21, sala nr 220
czas trwania obrad: 1100 – 1300

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

Przewodnicząca p. Katarzyna Kaźmierczak o godzinie 1100 otworzyła XVIII sesję Rady
Gminy Poraj.
Po powitaniu:
1) Gości – wg. listy obecności stanowiącej zał. nr 1 do protokołu,
2) Radnych – wg. listy obecności stanowiącej zał. nr 2 stwierdziła quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji przez Radę Gminy.
Krótkie spóźnienie zgłosiła telefonicznie Przewodniczącej radna p. Katarzyna
Rzepka.

2. Ustalenie dziennego porządku obrad.
Proponowany porządek XVIII sesji – zał. nr 3, został przekazany wszystkim Radnym,
Sołtysom i jednostkom organizacyjnym Gminy w ustawowym terminie. W imieniu Wójta
p. Łukasz Stachery Przewodnicząca poprosiła radnych o wpisanie do punktu 9 porządku
obrad w podpunkcie 9.11 dodatkowego projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej
Bibliotece Publicznej w Poraju. Radna p. Zdzisława Polak zwróciła również uwagę na brak w
porządku obrad punktu –zapytania i wnioski. W związku z tym Przewodnicząca Rady
zaproponowała, aby w punkcie 10 wprowadzić zmianę na zapytania i wnioski, sprawy
organizacyjne zostaną przesunięte do punktu 11 a 12 to zamknięcie sesji. Następnie zarządziła
głosowanie porządku XVIII sesji rady Gminy Poraj z wniesionymi autopoprawkami –
przyjęty jednogłośnie – 14 głosów „za”.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie dziennego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Poraj Nr:
 XVI/16 z 3 marca 2016 roku,
 XVII/16 z nadzwyczajnej sesji w dniu 23 marca 2016 roku.
4. Sprawozdanie Wójta z realizacji zadań własnych Gminy w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej.
6. Sprawozdanie z działalności od ostatniej sesji, Komisji:
 Rewizyjnej,
 ds. budżetu oraz gospodarki komunalnej i inwestycji,
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 ds. oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych.
7. Przyjęcie informacji z wykonania budżetów za 2015 rok:
 Gminnej Biblioteki Publicznej z filiami,
 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
 Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i oświaty.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju za rok
2015. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015.
„Ocena zasobów pomocy społecznej”.
9. Projekty uchwał w sprawie:
9.1. przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Poraj do 2032 roku” wraz z „Aktualizacją inwentaryzacji azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Poraj”,
9.2. zmiany uchwały Nr 223(XXIX)2012 na temat utworzenia stałych obwodów
głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na
terenie Gminy Poraj,
9.3. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Poraj,
9.4. przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji,
9.5. powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego,
9.6. zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
9.7. wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy,
9.8. utworzenia oddziałów integracyjnych w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w
Poraju Leśne Skrzaty,
9.9. zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2016,
9.10.
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na lata 2016-2030,
9.11.
nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poraju.
10. Zapytania i wnioski
11. Sprawy organizacyjne.
12. Zamknięcie sesji.

3. Przyjęcie protokołów z XVI i XVII sesji Rady Gminy Poraj.
Protokoły z dwóch ostatnich sesji były wyłożone w Biurze Rady oraz w sali przed
dzisiejszymi obradami. Po zapoznaniu się z nim Radni bez uwag uchwalili zarówno
treść Protokołu Nr XVI/16 z dnia 3 marca 2016 roku - wynik głosowania: „za” – 14
głosów jak i treść protokołu Nr XVII/16 z nadzwyczajnej sesji z dnia 23 marca 2016 r.
– wynik głosowania: „za” – 14 głosów.
Godzina 1110 – na posiedzeniu pojawiła się radna p. Rzepka.

4. Sprawozdanie z pracy Wójta w okresie od ostatniej sesji.
Wójt odczytał „Informacje” o pracy poszczególnych Referatów i jednostek
organizacyjnych Gminy – jak w załącznikach od nr 4 do 9.

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Gminy
Poraj.
Załącznik nr 10 do niniejszego protokołu to informacja z działalności
Przewodniczącej Rady za okres od 3 marca do 29 kwietnia 2016 roku, która została
odczytana przez p. K. Kaźmierczak.
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6. Sprawozdanie z działalności od ostatniej sesji, Komisji:
Pani K. Kaźmierczak udzielała kolejno głosu Przewodniczącym Komisji Rady Gminy:
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (KR) p. Andrzej Ludwikowski przedstawił
tematy rozpatrywane na ostatnim posiedzeniu Komisji w dniu 25 kwietnia 2016 roku:
 Informacja dotycząca wniosków złożonych do Starostwa, Wojewody, Ministra
w celu nabycia mienia komunalnego od Skarbu Państwa;
 Kontrola wykonania budżetu Gminy za rok 2015 – raport porównawczy 20142015;
 Analiza sprawozdań za 2015 rok:
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 Jednostek OSP i Zarządu Gminnego,
 Klubów sportowych, żeglarskich, innych organizacji pożytku
publicznego funkcjonujących na terenie Gminy.
 Przewodnicząca Komisji do spraw oświaty, kultury, zdrowia i spraw społecznych
p. Jolanta Kozak poinformowała, że Komisja na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia
bieżącego roku analizowała:
 Projekty uchwal;
 Projekty organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2016/2017.
Omówienie regulaminu odpłatności za pobyt w przedszkolu i żłobku;
 Informacje na temat procedury dofinansowania kosztów kształcenia
młodocianych pracowników – pomoc de mini mis;
 Informacje z działalności OSP za rok 2015.
 Przewodniczący Komisji do spraw budżetu oraz gospodarki komunalnej i inwestycji
p. Sylwester Sawicki poinformował, że Komisja zebrała się 28 kwietnia bieżącego
roku i zajmowała się następującymi sprawami:
 Analiza materiałów sesyjnych;
 Informacja na temat przyjętych ofert z wolnej ręki w roku 2015;
 Informacja z działalności Spółki z o.o. PORECO w 2015 roku, w tym:
gospodarowanie ściekami z uwzględnieniem modernizacji i rozwoju urządzeń
kanalizacyjnych, z uwzględnieniem nowych odbiorców wody;
 Analiza sprawozdań finansowo-rzeczowych za rok 2015:
 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
 Klubów sportowych, żeglarskich, innych organizacji pożytku
publicznego i Stowarzyszeń.
 Informacja na temat zamierzeń ograniczenia emisji zanieczyszczeń typu:
kwasy, smary, oleje itp.;
 Uzupełnienie informacji o zimie.
W tym momencie o udzielenie głosu poprosiła radna p. Polak, która była zainteresowana
przede wszystkim tematyką spraw, z jakimi zwracają się mieszkańcy do Przewodniczącej
Rady p. Kaźmierczak podczas pełnionych przez nią cotygodniowych dyżurów. Zwróciła
się również do Przewodniczących poszczególnych Komisji z uwagami do
przedstawianych przez nich sprawozdań z działalności między sesjami. Stwierdziła, że
sprawozdania te powinny być dokładniejsze i w swej treści zawierać przede wszystkim
wnioski z poruszanej tematyki.
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Pani Kaźmierczak zobowiązała poszczególnych Przewodniczących Komisji o wzięcie
tych uwag pod rozwagę, natomiast na pytanie skierowane bezpośrednio do niej obiecała
odpowiedzieć w punkcie Zapytania i wnioski.

7. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu za 2015 rok.
Przewodnicząca Rady pytała o uwagi do informacji z wykonania budżetów za 2015 rok: 
 Gminnej Biblioteki Publicznej z filiami (GBP) – nie było uwag. Materiał pisemny
stanowi załącznik nr 11 do protokołu z sesji. Radni Gminy w głosowaniu 15 głosami „za”
przyjęli dokumenty opracowane przez Panią Annę Wągrowską–Kumor – Pełnomocnika ds.
prowadzenia, zarządzania i reprezentowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Poraju.
 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) –
Sprawozdanie z działalności GKRPA przedłożone przez Pełnomocnika p. Annę Trąbską
stanowi załącznik nr 12. W związku z tym tematem radna p. Polak miała uwagi do:

 wysokości wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników,
twierdząc, że środki te zamiast na członków GKRPA powinny zostać
przeznaczone na świetlice środowiskowe i przebywające w nich dzieci z
rodzin patologicznych,
 zasadności opłat za Izbę Wytrzeźwień.
Przewodnicząca rady p. Kaźmierczak zwróciła p. Polak uwagę, że słowo „patologia”
jest raczej nie na miejscu, ponieważ na świetlicach środowiskowych przebywają oprócz
dzieci z tzw. rodzin „trudnych również takie, które oczekują na rodziców, którzy wrócą
z pracy- co poparła Sekretarz Gminy p. Maria Magdalena Gurbała.
Wójt Gminy p. Łukasz Stachera podkreślił natomiast, że od wielu lat, o czym zresztą
radna p. Polak powinna dobrze wiedzieć, wynagrodzenia w ramach GKRPA obejmują
pensje wychowawców wspomnianych świetlic środowiskowych, które wcale nie należą
do wysokich.
W związku z tym, że nie było więcej pytań do tematu Przewodnicząca rady zarządziła
głosowanie, które zakończyło się przyjęciem w/w dokumentu 14 głosami „za” przy 1
głosie „wstrzymującym się”.
 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – materiały pisemne, czyli
Sprawozdanie z działalności OSP RP w Poraju (załącznik nr 13) oraz Realizacja
wydatków przez Ochotnicze Straże Pożarne (załącznik nr 14) zostały przyjęte
„jednogłośnie”.
 Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i oświaty (ZEAS) - zał. nr 15.
Przewodniczący KR p. A. Ludwikowski zapytał o sytuację w przedszkolach dzieci 3-letnich w
związku z pozostaniem w tychże placówkach 6-latków – Wójt Gminy zapewnił, że pomimo tak
dużej reorganizacji, gdzie prawie 80% 6-latków zostaje w przedszkolu nie ma zagrożenia dla
dzieci 3-letnich. Oświadczył, ze każde z nich zostanie przyjęte do wybranej placówki.
Wspomniał również, że przy Samorządowym Przedszkolu Leśne Skrzaty w Poraju w ciągu 3
miesięcy zostanie dobudowany nowy obiekt, w którego pomieszczeniach oprócz
przedszkolaków będzie również żłobek dla najmłodszych.
Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca rady zarządziła głosowanie. Powyższy dokument
został przyjęty jednogłośnie.

8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Poraju za rok 2015. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
wspierania rodziny za rok 2015. „Ocena zasobów pomocy społecznej”.
W związku z tym, że materiały dotyczące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(GOPS) w Poraju to trzy odrębne dokumenty, Przewodnicząca rady zarządzała kolejno
głosowania nad ich przyjęciem;
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 Sprawozdanie z działalności GOPS w Poraju za rok 2015 – załącznik nr 16,
Korzystając z okazji, że na sali narad była obecna Kierownik GOPS p. Celina Giermala
pytania mieli:
 p. Polak – jakie kryteria trzeba spełniać, aby otrzymać zasiłek stały,
 p. Ludwikowski był zainteresowany postępami w realizacji programu 500+.
Kierownik GOPS p. Giermala zaprosiła osoby zainteresowane zasiłkiem stałym do
ośrodka z uwagi na fakt, że każdy przypadek jest inny i rozpatrywany indywidualnie.
Udzieliła również szczegółowych wyjaśnień, co do realizacji programu 500+.
W związku z brakiem uwag do w/w sprawozdania dokument ten został przez
głosowanie przyjęty „jednogłośnie”,
 Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok
2015 - załącznik nr 17 – brak uwag i zapytań, przyjęty 15 głosami „za”,
 Ocena zasobów pomocy społecznej – załącznik nr 18 przyjęty jednogłośnie.

9. Projekty uchwał w sprawie:
Projekty uchwał, które zostały zapisane w porządku sesji były kolejno odczytywane
przez Wiceprzewodniczącego Rady p. Andrzeja Pawłowskiego.
Rada Gminy Poraj podjęła następujące UCHWAŁY:
9.1. Nr 144(XVIII)16 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Poraj do 2032 roku” wraz z „Aktualizacją
inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poraj”załącznik nr 19,
Uchwała została przyjęta” jednogłośnie”.
9.5. Nr 145(XVIII)16 w sprawie zmiany uchwały Nr 223(XXIX)2012 na temat
utworzenia stałych obwodów głosowania – zał. nr 20.
Uchwała została przyjęta” jednogłośnie”.
9.3. Nr 146(XVIII)16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji na terenie Gminy Poraj – zał. nr 21.
Uchwała przyjęta” jednogłośnie”.
9.4. Nr 147(XVIII)16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu
rewitalizacji – zał. nr 22.
Uchwała przyjęta” jednogłośnie”.
9.5. Nr 148(XVIII)16 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji
mienia gminnego – zał. nr 23.
Uchwała została przyjęta „jednogłośnie”.
W związku z projektem tej uchwały radny p. Ludwikowski zwrócił się do
Radcy prawnego Gminy p. Moniki Stańczyk Mroczko z pytaniem czy decydowanie
w tym temacie należy do właściwości Rady Gminy. Radca Prawny powołując się na
przepis prawny stwierdziła, że zdecydowanie leży to w kompetencji Rady Gminy
Na posiedzenie wszedł Sołtys wsi Gęzyn p. Jan Podsiadlik.
9.6. Nr 149(XVIII)16 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze
przetargu – zał. nr 24.
Uchwała została przyjęta „jednogłośnie”.
Radna p. Polak uznała, że cena zbycia nieruchomości, której uchwała dotyczy jest
zadawalająca.
9.7. Nr 150(XVIII)16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – zał. nr 25.
Uchwała została przyjęta 14 głosami „za”, 1 głos „przeciw”.
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Radna p. Polak była zainteresowana ceną m2 tej działki. Kierownik Referatu GK
p. A. Zaczkowski powiedział, że dopiero po podjęciu przedmiotowej uchwały będzie
można zlecić wykonanie operatu szacunkowego i wycenić tę nieruchomość. Ostateczna
sprzedaż w/w nieruchomości będzie wymagała podjęcia przez Radnych jeszcze jednej
uchwały.
Następnie głos zabrała radna p. Teresa Ociepka, która pokrótce naświetliła miejsce
położenia tej nieruchomości oraz podała powód, dla którego zainteresowani pragną nabyć
tę właśnie działkę.
9.8. Nr 151(XVIII)16 w sprawie utworzenia oddziałów integracyjnych w
Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Poraju Leśne Skrzaty – zał. nr 26.
Uchwała została przyjęta „jednogłośnie”.
9.9. Nr 152(XVIII)16 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2016 rok – zał. nr 27.
Uchwała została przyjęta „jednogłośnie”.
9.10. Nr 153(XVIII)16 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj
na lata 2016-2030 – zał. nr 28.
Uchwała została przyjęta „jednogłośnie”.
9.11. Nr 154(XVIII)16 w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w
Poraju – zał. nr 29.
Uchwała została przyjęta „jednogłośnie”.

10. Zapytania i wnioski.
Przewodnicząca p. K. Kaźmierczak udzielała głosu radnym oraz uczestnikom sesji
w następującej kolejności:
1) p. Elżbieta Sitek:
 zwróciła uwagę na problem niektórych rowów w Choroniu, które nie są
wykaszane przez właścicieli;
 wyraziła zadowolenie z postępów w remoncie dróg na ul. Gwiezdnej i
Zachodniej w Poraju.
Salę narad opuściła radna p. Małgorzata Rodek (godz. 1220)
2) p. Krzysztof. Szustak:
 zapytał dlaczego z Gminnego Ośrodka Zdrowia (GOZ) odeszła doktor
Cichocka oraz zwrócił uwagę na nie najlepszą według niego sytuację w
GOZ;
 poprosił o sukcesywne czyszczenie rowów.
Na posiedzenie powróciła radna p. Rodek ( godz.1225).
3) p. Z. Polak zapytała o:
 termin rozpoczęcia II etapu kanalizacji w Żarkach Letnisku (ŻL);
 remont ul. Letniskowej i Słonecznej;
 projekt parkingu przy szkole w ŻL;
 chodnik przy szkole od strony ul. Cichej w ŻL;
 ogrodzenie przy parku w ŻL;
 możliwość odnowienia rowu na Dzierżnie, który został zasypany, czego
następstwem są tworzące się podczas opadów kałuże;
4) p. A. Ludwikowski wyraził zdziwienie planami wykonania ogrodzenia parku w
ŻL i wyraźnie sprzeciwił się takim zamiarom, twierdząc, że przykład ten w
niedalekim czasie spowoduje pojawienie się wielu innych chętnych chcących,
aby Gmina wykonała im ogrodzenie z uwagi na fakt sąsiadowania z nią;
5) p. Mariusz Karkocha poprosił o zwrócenie uwagi na przepustowość dróg w razie
pożaru;
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6) p. T. Ociepka zwróciła się z prośbą o dalsze odtwarzanie rowów w Kuźnicy
Starej i Gęzynie;
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi:
 obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest utrzymanie rowów przy posesjach w
jak najlepszym stanie, dlatego też ich zaniedbywanie będzie wiązało się np. z
interwencją sołtysa;
 podziękował radnej p. Sitek za zwrócenie uwagi na pozytywne rzeczy, które mają
miejsce w Gminie Poraj oraz przypomniał pokrótce jak wygląda strategia remontu
i budowy dróg w poszczególnych sołectwach;
 wrócił do tematu świetlic środowiskowych, które nie tylko według niego, ale
również przebywających tam dzieci i ich rodziców funkcjonują świetnie i nie ma
z nimi większych problemów;
 Gminny Ośrodek Zdrowia działa zgodnie z planem i podpisanymi kontraktami z
Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), do których musi się dostosować, gdyż
ich przekroczenie będzie wiązało się z koniecznością wyłożenia na ten cel
własnych środków. Od 1 maja 2016 roku funkcję Kierownika GOZ obejmie
lekarz p. Agnieszka Wójcik, która oprócz kierowania ośrodkiem będzie
przyjmowała pacjentów codziennie przez 5 godzin. Doktor Cichocka postanowiła
zrezygnować z pracy w GOZ ze względu na narastający konflikt pomiędzy nią a
pielęgniarkami, chociaż nie wyklucza powrotu do pracy w naszym ośrodku. Cały
czas trwają także rozmowy z wybitnym kardiologiem dr Czaplą, który
prawdopodobnie będzie dyżurował jeden raz w tygodniu;
 płot przy parku w ŻL owszem zostanie wykonany, ale ze zdemontowanego
ogrodzenia przy GOZ – za postawienie tego płotu będzie odpowiedzialne
Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska;
 począwszy od maja będzie prowadzona sukcesywna wycinka gałęzi na drogach
w celu lepszej przejezdności pojazdów szczególnie uprzywilejowanych;
 do wakacji powinny być przeprowadzone remonty ulic Słonecznej i Letniskowej
w ŻL;
 parkingi przy szkole w ŻL z pewnością zostaną wykonane, na chwilę obecną
zostało zlecone wykonanie projektów;
 prace związane z drugim etapem kanalizacji w ŻL są uzależnione od środków,
jakie będą dostępne na ten cel z programów unijnych – do końca czerwca
powinny być znane warunki uczestnictwa oraz z jakiego źródła będą pochodziły;
 sukcesywnie i na bieżąco realizowane są prace związane z udrażnianiem starych i
budową nowych rowów;
 według informacji, rów na ul. Wiejskiej w ŻL spełnia swe zadanie w stopniu
zadawalającym;
 w związku z zaproszeniem do zaprzyjaźnionych Gmin z zagranicy p. Wójt
wspomniał o planowanym wyjeździe delegacji składającej się zarówno z
wybranych osób z grona Rady Gminy jak i ze środowiska sportowo – kulturalno –
oświatowego, która według niego godnie będzie reprezentować naszą Gminę na
arenie międzynarodowej.
Następnie głos zabrała Przewodnicząca p. K. Kaźmierczak, która zgodnie z obietnicą
udzieliła odpowiedzi na pytanie radnej p. Polak dotyczące rodzaju zgłaszanych
problemów przez mieszkańców Gminy na pełnionych przez nią cotygodniowych
dyżurach. Lista tematów, informujących ją o konieczności interwencji jest niewielka..
Przypuszcza, że powodem tego jest stały i bezproblemowy dostęp mieszkańców do
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Wójta Gminy, u którego bezpośrednio mogą naświetlać niepokojące ich sytuacje. Na
zgłaszane u niej sygnały i konkretne problemy stara się natychmiast reagować.

11. Sprawy organizacyjne.
Przewodnicząca p. K. Kaźmierczak zaproponowała daty majowych posiedzeń komisji
Rady z prośbą o ustosunkowanie się do nich w najbliższym czasie. Przewodniczących
poszczególnych komisji poprosiła o niezwłoczne potwierdzenie tych terminów w Biurze
Rady.

12. Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego obrad Przewodnicząca
p. K. Kaźmierczak podziękowała wszystkim za przybycie i o godzinie 1300 zamknęła
XVIII sesję Rady Gminy Poraj.
Protokolant
Agnieszka Dudek

Przewodnicząca
Rady Gminy Poraj
Katarzyna KAŹMIERCZAK

