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Protokół nr X/11 

z X sesji Rady Gminy Pokój 

odbytej w dniu 26 września 2011 r. 

 
Obecni na posiedzeniu: M.Bartoń, D.Gryl, W.Hadyna, J.Jakubik, E.Kania, W.Kociencki, 

M.Kruczek, J.Paluch, K.Paluch, K.Piekarska, J.Sowa, R.Szeląg, K.Walek zgodnie z lista 

obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu.  

 

 

Obradom przewodniczył Pan Jacek Gosławski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji  

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 

3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Pokój 

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach 

bieżących 

6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności między 

sesjami 

7. Interpelacje i zapytania radnych 

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. 

9. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu oraz do Sądu Rejonowego w 

Kluczborku 

b) zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 

c) wieloletniej prognozy finansowej 

d) zmiany budżetu gminy na 2011 rok 

10. Zapytania i wnioski mieszkańców 

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 

12. Zakończenie sesji 

 
 

 

Ad.1 – otwarcie sesji 

 Posiedzenie Rady Gminy otworzył o godz.15
00 

Przewodniczący Rady Gminy, Pan 

Jacek Gosławski. Następnie  przywitał  Panią B.Zając, Wójta Gminy Pokój, Pana R.Letkiego 

radnego Rady Powiatu Namysłowskiego, dyrektorów placówek oświatowych,  sołtysów oraz 

pracowników Urzędu Gminy. 

 

Ad.2 - stwierdzenie prawomocności obrad 

 Przewodniczący Rady stwierdził, że w obradach bierze udział 13 radnych, co stanowi 

quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych decyzji. 

 

 

Ad.3 - przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Pokój 

 

Na salę narad wszedł radny M.Bartoń, powiększając skład Rady Gminy do 14 osób.  
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 Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z IX sesji Rady Gminy Pokój, ze 

względu na ich brak zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 radnych 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

 

Ad.4 - przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady 

Przewodniczący Rady przedstawił ustalony porządek obrad, nie wniesiono do niego 

żadnych uwag.  

Ad.5 – informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach         

            bieżących 

 Przewodniczący Rady przedstawił informacje na temat: 

 udziału w dożynkach gminnych w Zieleńcu w dniach 3-4 września 2011 r., 

 uczestnictwa w dniu 04.09.2011 r. w uroczystości zorganizowanej w związku z   

 odejściem Pastora  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pokoju J.Schlendera na  

    emeryturę, 

 udziału placówek oświatowych z terenu gminy w akcji „Sprzątanie świata”, 

 spotkania roboczego radnych w dniu 22.09.2011 r. na temat spraw bieżących, 

 seminarium młodzieży niemiecko-polskiej odbywającego się w ramach współpracy  

 partnerskiej Gimnazjum w Pokoju i Hauptschule w Hochspeyer, 

 spotkania integracyjnego mieszkańców Zieleńca.  

 

 Następnie Przewodniczący Rady przedstawił pisma kierowane do Rady Gminy: 

 zarządzenie nr 47/2011 Wójta Gminy Pokój z dnia 30.08.2011 r. w sprawie 

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pokój za I 

półrocze 2011 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej za I półrocze 2011 r., zarządzenie stanowi załącznik nr 2 do protokołu, 

 pismo Dyrektora Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A. na temat sytuacji w 

namysłowskim szpitalu, stanowiące załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Informacja Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących 

 

 Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, poinformował o spotkaniu 

Komisji w dniu 22.09.2011 r., w trakcie którego dokonano analizy sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za I półrocze 2011 r.  

 Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, poinformowała o spotkaniu 

Komisji w dniu 22.09.2011 r., podczas którego dokonano analizy sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy za I półrocze 2011 r., zaopiniowano zmiany wprowadzone do budżetu gminy 

na 2011 r. oraz przeanalizowano dochody z tytułu kar nałożonych w latach 2009 – I półrocze 

2011.  

 

Ad.6 - sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności między  

 sesjami 

 Na wstępie Wójt Gminy przedstawiła informację o realizacji uchwał Rady Gminy 

Pokój podjętych na sesji w dniu 29.08.2011 r., stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu. 

 Następnie Wójt Gminy przedstawiła informacje na temat: 
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 realizowanych na terenie gminy inwestycji: 

 remont ul.1-go Maja w Pokoju, 

 odmulanie rowów, 

 remont drogi Domaradz – Świercowskie, 

 podłączenie przepompowni ścieków przy ul. Winna Góra w Pokoju  

 zaplanowanego na 30.09.2011 r. podpisania umów w Urzędzie Marszałkowskim w 

Opolu na place zabaw w Zawiści i w Fałkowicach, 

 rozstrzygniętego przetargu na dostawę opału w nadchodzącym sezonie grzewczym, 

 wniosków złożonych na pozyskanie środków z Unii Europejskiej,  

 spotkania z Panem J.Sebestą, Marszałkiem Województwa Opolskiego, w dniu 

02.09.2011 r. dotyczącego utworzenia Stobrawskiej Strefy Rehabilitacyjnej, 

 pożegnania Pastora J. Schlendera, 

 dożynek gminnych w Zieleńcu, przy okazji Wójt Gminy złożyła podziękowania za 

współudział w zorganizowaniu tej imprezy Pani J.Sowie, sołtysowi sołectwa 

Zieleniec, pracownikom Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, 

 spotkania młodzieży z Gimnazjum w Pokoju i Hauptschule w Hochspeyer w 

ramach współpracy partnerskiej pomiędzy tymi szkołami, 

 9 osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pokój w ramach prac publicznych oraz 4 

osób odbywających staż. 

 

Ad.7 - interpelacje i zapytania radnych 

 Wiceprzewodniczący Rady skierował zapytanie do Pana R.Letkiego, radnego Rady 

Powiatu Namysłowskiego, dotyczące możliwości wykonania w tym roku przycinki drzew 

rosnących przy drodze powiatowej w Zawiści. 

 Pan R.Letki powiedział, że sprawdzi tę sprawę i osobiście udzieli odpowiedzi 

Wiceprzewodniczącemu Rady.  

 Radny M.Kruczek poinformował o konieczności uzupełnienia tłuczniem ubytku 

przy przystanku autobusowym w Kopalinie, zwrócił ponadto uwagę na zniszczone szyby w 

wiacie przystankowej w Fałkowicach. Następnie powiedział o konieczności wykoszenia 

pobocza wzdłuż drogi gminnej Domaradz-Paryż, poinformował także o dole pozostawionym 

przez pracowników spółki „Ekowod” przy hydrancie na boisku LZS w Domaradzu. Na 

zakończenie swojej wypowiedzi zapytał o możliwość użyczenia koparki w celu 

rozplantowania ziemi na boisku sportowym w Domaradzu. 

 Radny R.Szeląg powiedział o cieknącym hydrancie obok posesji Państwa Rupental 

w Pokoju.  

 Radna K.Piekarska zwróciła uwagę na kamień pozostawiony na chodniku w Ładzy 

po patcherowaniu drogi powiatowej.  

 Radna J.Paluch zapytała o remont drogi powiatowej na odcinku Kozuby – Lubnów. 

 Radny M.Bartoń poinformował o konieczności zabezpieczenia odkrytej studni przy 

ul.Wojska Polskiego, za posesją Pana M.Pacek. 

 

Ad.8 - sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. 

 Pan M.Kruczek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił opinię Komisji 

na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. 
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Ad.9 – podjęcie uchwał w sprawach: 

 

a. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu oraz do Sądu Rejonowego w 

Kluczborku 

Przewodniczący Rady przedstawił treść projektu uchwały, później odczytał fragment 

Statutu Gminy Pokój w zakresie dotyczącym procedury tajnego głosowania.  

 

Przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach przez powołany do tego zespół  

 

Pani E.Kuklok, członek Zespołu opiniującego kandydatów na ławników odczytała opinię 

o kandydatach na ławników zgłoszonych Radzie Gminy. 

 

Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów ławników 

 

Wiceprzewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnej J.Paluch, która wyraziła zgodę na 

pracę w Komisji Skrutacyjnej. 

Radna J.Paluch zgłosiła kandydaturę radnej D.Gryl, która wyraziła zgodę na pracę w 

Komisji Skrutacyjnej. 

Wiceprzewodniczący Rady zgłosił kandydaturę radnego M.Kruczka, który nie wyraził 

zgody na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 

Radny M.Kruczek zgłosił kandydaturę radnej J.Sowy, która wyraziła zgodę na pracę w 

Komisji Skrutacyjnej.  

Później Przewodniczący  Rady zarządził głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej w 

następującym składzie osobowym: J.Paluch, D.Gryl, J.Sowa. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Przewodniczący Rady zarządził przerwę w obrad, w trakcie której Komisja 

Skrutacyjna ukonstytuowała się. 

 

Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną zasad głosowania 

 

 Zasady głosowania przedstawiła Pani D.Gryl, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej, 

później rozdała radnym karty do głosowania.  

 

Głosowanie, przedstawienie wyników głosowania 

 

 Przeprowadzono tajne głosowanie, za pomocą rozdanych kart do głosowania. 

Następnie, po krótkiej przerwie, Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół 

Komisji informując o wynikach przeprowadzonego głosowania. 

 

 Później Przewodniczący Rady poinformował, iż wobec przeprowadzenia procedury 

tajnego głosowania oraz odczytania protokołu Komisji Skrutacyjnej został zrealizowany akt 

podjęcia uchwały w sprawie wyboru ławników sądowych.  

 

Uchwała nr X/90/2011 stanowi załącznik nr 5 do protokołu 
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b. zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 

 Treść projektu uchwały przedstawił Pan M.Maryjowski, Skarbnik Gminy, następnie 

wobec braku pytań i zastrzeżeń ze strony radnych do omawianego projektu uchwały 

Przewodniczący Rady zarządził nad nim głosowanie.   

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr X/91/2011 stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

c. wieloletniej prognozy finansowej 

Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, następnie Przewodniczący Rady 

zarządził nad nim głosowanie. 

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr X/92/2011 stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

d. zmiany budżetu gminy na 2011 rok 

Treść projektu uchwały przedstawił Skarbnik Gminy, a Przewodnicząca Komisji 

Budżetowej przedstawiła pozytywną opinię Komisji na temat zmian wprowadzonych do 

budżetu gminy na 2011 rok. W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 

nad projektem uchwały.  

 

Głosowanie: 

  Za   - 14 głosów 

  Przeciw  - 0 

  Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała nr X/93/2011 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad.10 – zapytania i wnioski mieszkańców 

 Pan J.Barabosz, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w 

Domaradzu, zapytał o możliwość uzyskania nagrania z sesji.  

 Przewodniczący Rady odpowiedział, że nagranie z sesji może zostać mu 

udostępnione. 

 Następnie Pan J.Barabosz nawiązał do artykułu w „Przeglądzie”, gazecie wydawanej 

przez Urząd Gminy Pokój, będącym wywiadem z Panią W.Piętką, dyrektorem Publicznej 

Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu. W pierwszej kolejności 

zapytał o autora tego artykułu, gdyż jak zauważył, nie został on oznaczony imieniem i 

nazwiskiem osoby przeprowadzającej wywiad. Później zwrócił uwagę na pytania zawarte w 

tym artykule i oświadczył, że ich treść zbulwersowała radę pedagogiczną ze szkoły w 

Domaradzu. Poinformował również, na podstawie rozmowy z Panią W.Piętką, że udzielała 

ona odpowiedzi na zupełnie inne pytania.  
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 Pani W.Piętka przyznała, że pytania na które odpowiadała brzmiały podobnie, ale nie 

identycznie,  jak te których użyto we wskazanym artykule.  

 W dalszej kolejności Pan J.Barabosz odniósł się do treści pytania drugiego, w którym 

autor artykułu odniósł się do niskiego poziomu nauczania w szkole w Domaradzu i  

stwierdził, że poziom nauczania, to nie to samo co wyniki nauczania. Wyjaśnił, że poziom 

nauczania dotyczy jakości pracy nauczycieli, natomiast wyniki nauczania nie zawsze są 

uzależnione od pracy nauczycieli. Później przedstawił kompetencje administracji 

samorządowej i rządowej w zakresie nadzoru pedagogicznego. Zapytał również, czy autor 

artykułu miał uprawnienia do wydania opinii na temat niskiego poziomu nauczania w szkole 

w Domaradzu oraz co stanowiło podstawę do wydania takiej opinii. Wyjaśnił, że oceny pracy 

nauczyciela dokonuje dyrektor placówki, w której nauczyciel ten jest zatrudniony, po 

zasięgnięciu opinii przedstawiciela administracji rządowej, którym jest metodyk z danego 

przedmiotu. Oświadczył przy okazji, że od 2000 r. w Szkole Podstawowej w Domaradzu nie 

było badań poziomu nauczania przez administrację rządową. Później odniósł się do organu 

prowadzącego i jego kompetencji wynikających z ustawy o systemie oświaty oraz z Karty 

Nauczyciela i stwierdził, że  żaden z tych aktów prawnych nie mówi o kontroli pracy  

nauczyciela przez organ prowadzący. W dalszej kolejności zwrócił uwagę na konieczność 

pracy w klasach mieszanych, do których uczęszczają dzieci z orzeczeniami z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej oraz dzieci bez takich orzeczeń i stwierdził, że w czasie jednej 

godziny lekcyjnej nauczyciel nie jest w stanie poświęcić dostatecznej ilości czasu każdej z 

tych  grup. Później przedstawił, przygotowane przez siebie, zestawienie obrazujące 

osiągnięcia  uczniów ze szkoły w Domaradzu w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 

Przy okazji stwierdził, że wiele informacji o udziale uczniów w konkursach przekazywanych 

do publikacji w gazetce gminnej nie ukazywało się w ogóle, bądź też ukazywały się z 

opóźnieniem, nawet rocznym. Wskazał także sprawdzian dla uczniów klas VI jako jeden ze 

wskaźników świadczących o jakości funkcjonowania szkoły. Odnosząc się do tego 

sprawdzianu stwierdził, że w celu jego zaliczenia uczeń zobowiązany jest jedynie poprawnie 

podać swój numer w dzienniku lekcyjnym oraz datę urodzenia, poza tym wyniki tego 

sprawdzianu nie mają wpływu na przyjęcie ucznia do gimnazjum. Na zakończenie swojej 

wypowiedzi stwierdził, że na temat jakości pracy szkoły i nauczycieli oraz o prawidłowości 

stosowanych w placówkach oświatowych programów nauczania mogą wypowiadać się 

wyłącznie metodycy i wizytatorzy, będący pracownikami Kuratorium Oświaty. Dodał także, 

że jako przedstawiciel związków zawodowych, wystąpi na drogę sądową i zgłosi podejrzenie 

o popełnieniu przestępstwa. Oznajmił, że pozostawia odpowiednim organom rozstrzygnięcie 

kwestii dotyczącej prawa autora tego artykułu do użycia stwierdzenia o niskim poziomie 

nauczania w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu.  

 Wójt Gminy na wstępie poinformowała, że „Przegląd” ukazuje się średnio raz na 

kwartał, a redaktorem naczelnym tej gazety aktualnie jest Pani J.Ptaszek. Później 

przypomniała o przedstawionym Radzie Gminy na poprzedniej  sesji materiale będącym 

podsumowaniem pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój  za rok 

szkolny 2010/2011. Powiedziała także o spotkaniach z dyrektorami szkół, podczas których 

analizowane są wyniki egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzianów na zakończenie klas 

VI. Odniosła się także do ilości uczniów w szkole w Domaradzu obarczonych różnymi 

dysfunkcjami. Dla przykładu podała jedną z klas, w której na 22 uczniów aż 18 miało 

stwierdzony problem dysortografii. Zapewniła również, że dla organu prowadzącego edukacja 

dzieci i młodzieży jest sprawą priorytetową, dlatego też na zadania oświatowe nie są 

ograniczane środki finansowe.  

  Pani J.Ptaszek wyjaśniła, że przy pisaniu wskazanego artykułu posługiwała się 

materiałem będącym podsumowaniem pracy placówek oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Pokój za rok szkolny 2010/2011. Przypomniała również, że podczas konkursu na 
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stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu także 

poruszono kwestię jakości kształcenia w tej placówce. Stwierdziła ponadto, że Wójt razem z 

Radą Gminy wielokrotnie omawiali kwestię podniesienia jakości kształcenia w placówkach 

oświatowych. Przyznała, że podstawę do wydania opinii na temat niskiego poziomu 

nauczania w szkole w Domaradzu stanowił materiał podsumowujący pracę placówek 

oświatowych w roku szkolnym 2010/2011. Przypomniała ponadto, że badanie jakości 

kształcenia w Szkole Podstawowej w Domaradzu miało miejsce na początku lat 2000. 

 Pan J.Barabosz zapytał, czy Pani J.Ptaszek jest autorem wskazanego artykułu.  

 Pani J.Ptaszek potwierdziła, że to ona jest autorem tego artykułu, a następnie 

przedstawiła wnioski i podjęte działania w celu poprawy osiągniętych wyników nauczania w 

szkole w Domaradzu. Wyjaśniła także, że w opisanej sytuacji nie odnosiła się do nauczycieli, 

ale do ogólnej sytuacji w szkole. Zauważyła, że opublikowany w gazetce tekst został 

zrozumiany zbyt dosłownie przez grono pedagogiczne i przyznała, że nauczycielom nie 

można nic zarzucić. 

 Pani Z.Cioma, Sekretarz Gminy, zwróciła uwagę na ustawę o systemie oświaty 

nakładającą na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek corocznego 

składania organowi stanowiącemu informacji o stanie realizowanych zadań oświatowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem wyników nauczania. Powiedziała także o prawie organu 

prowadzącego do wystąpienia z wnioskiem do Kuratora Oświaty o zbadanie niepokojących 

sytuacji w placówkach oświatowych. 

 Pan J.Barabosz poinformował, że od nowego roku szkolnego dzieci z kl.IV-VI 

posiadające  orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej zostały pozbawione 

możliwości korzystania z dodatkowych zajęć.  Przy okazji powiedział o projekcie 

systemowym, jaki ma być realizowany w szkole od 01.11.2011 r., w ramach którego będą 

realizowane zajęcia dodatkowe jedynie dla uczniów kl.I-III. 

 Pani W.Piętka, Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w 

Domaradzu, wyjaśniła, że uczniowie nie zostali całkowicie pozbawieni możliwości 

korzystania z zajęć dodatkowych i zwróciła uwagę na realizowane zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze.  

 Pan J.Barabosz stwierdził, że nauczyciele wiele godzin pracują nieodpłatnie i 

zauważył, że poza zajęciami wyrównawczymi  powinny być realizowane zajęcia zalecane 

przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  

 

Ad.11 - wolne wnioski i oświadczenia radnych 

 Pani J.Sowa, sołtys sołectwa Zieleniec, podziękowała Wójtowi Gminy za współpracę 

przy organizacji dożynek gminnych.  

 Wójt Gminy odnosząc się do wcześniej zadanych pytań powiedziała, że: 

 sprawa hydrantów zostanie zgłoszona do „Ekowodu”, 

 przyjmuje do realizacji sprawę zniszczonego przystanku w Fałkowicach,  

 wypożyczenie koparki na boisko sportowe w Domaradzu będzie możliwe 

najprawdopodobniej dopiero w grudniu, 

 przyjmuje do realizacji sprawę zabezpieczenia studzienki, zgłoszonej przez radnego 

M.Bartonia, 

 zostanie sprawdzona sprawa pobocza przy przystanku autobusowym w Kopalinie.  

 

Pan Z.Wójcik, sołtys sołectwa Pokój, korzystając z obecności na sesji Pana R.Letkiego, 

radnego powiatowego, zapytał o kwestię utworzenia schroniska dla bezdomnych psów z 

terenu powiatu namysłowskiego, poruszaną na spotkaniu z Panem A.Spórem, Wicestarostą 

Namysłowskim. Odnosząc się do tematu oświaty stwierdził, że właśnie w tym dziale 

dokonuje się największych cięć środków finansowych.  
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Radny M.Bartoń nawiązując do wypowiedzi Pana J.Barabosza uznał, że grono 

pedagogiczne Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu  mogło 

poczuć się urażone użytym w artykule stwierdzeniem dotyczącym niskiego poziomu 

nauczania. Zasugerował w związku z tym  podjęcie odpowiednich kroków mających na celu 

przeproszenie nauczycieli ze szkoły w Domaradzu i zaproponował umieszczenie stosownego 

sprostowania w kolejnym numerze „Przeglądu”,  

 

Ad. 12 – zakończenie sesji 

 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.17
10 

zamknął X sesję Rady Gminy Pokój.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

 

Elżbieta Kuklok ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 


