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Protokół nr XXXIII.2022 
z XXXIII Sesji Rady Gminy Jarocin  
odbytej w dniu 1 września 2022 r. 

 

Obrady rozpoczęto 1 września 2022 o godz. 09:08, a zakończono o godz. 12:02 tego 

samego dnia. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków. 

 

Obecni: 

1. Agata Magdalena Dymowska 

2. Bogusław Adam Iskra 

3. Łukasz Jan Kania 

4. Justyna Kłodnicka 

5. Janusz Król 

6. Justyna Janina Kubasiewicz 

7. Zdzisław Stanisław Kurzyna 

8. Aniela Stefania Olszówka 

9. Bogusław Pieróg 

10. Rafał Pliszka 

11. Damian Podpora 

12. Janina Reichert 

13. Iwona Smutek 

14. Jan Andrzej Sroka 

15. Jolanta Wołoszyn 

 

Goście: 

1. Zbigniew Walczak – Wójt Gminy 

2. Dorota Urban – Skarbnik Gminy  

3. Agata Pałka – Sekretarz Gminy  

4. Tomasz Podpora – Radny Powiatu Niżańskiego  

5. Janusz Siembida – Prezes Zarządu GZK Sp. z o.o. w Jarocinie 

6. Katarzyna Pawłowska – Kierownik OPS w Jarocinie  

7. Sylwia Głuszak – Dyrektor GOKSTiR w Jarocinie  

8. Jan Skiba – Sołtys m. Katy  

9. Ludwik Kuziora – Sołtys m. Kutyły 

 

Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

  

1. Otwarcie sesji 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aniela Olszówka otworzyła XXXIII Sesję Rady 

Gminy Jarocin. Obrady odbyły się w sali obrad w remizie OSP w Jarocinie. 
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2. Stwierdzenie kworum 
Zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności w XXXIII Sesji Rady Gminy Jarocin 

uczestniczyło 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady Gminy Jarocin 

wynoszącego 15 osób stanowi wymagane kworum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych uchwał.  

 

3. Przedstawienie porządku obrad 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aniela Olszówka odczytała poniższy porządek 

obrad: 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Stwierdzenie kworum 

3. Przedstawienie porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Jarocin 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniu podejmowanym  

w okresie międzysesyjnym 

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym 

7. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku 

8. Ocena realizacji inwestycji za I półrocze 2022 roku 

8. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.  

w Jarocinie 

9. Podjęcie uchwał 

a) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych  

i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez 

Gminę Jarocin 

b) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jarocin na rok szkolny 

2022/2023 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych  

z budżetu Gminy Jarocin, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej 

rozliczania 

d) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi położonego  

w miejscowości Domostawa 

e) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 

f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 2022-

2030 

g) w sprawie rozpatrzenia petycji 

10. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jarocin 

11. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje 

12. Zamknięcie sesji. 
Wobec braku zgłoszeń o ewentualne zmiany w przedstawionym porządku obrad, 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o oddanie głosu w celu jego przyjęcia. 
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Głosowano w sprawie: 

Przyjęcia porządku obrad.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Bogusław Adam Iskra, Łukasz Jan Kania, Justyna Kłodnicka, Janusz Król, Justyna 

Janina Kubasiewicz, Zdzisław Stanisław Kurzyna, Aniela Stefania Olszówka, 

Bogusław Pieróg, Rafał Pliszka, Damian Podpora, Janina Reichert, Iwona Smutek, 

Jan Andrzej Sroka, Jolanta Wołoszyn 

 

NIEOBECNI (1) 

Agata Magdalena Dymowska 

 
4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Jarocin 
Przewodnicząca Rady Gminy oznajmiła, że Państwo Radni nie wnieśli żadnych 

pisemnych poprawek i uzupełnień do protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Jarocin 

odbytej w dniu 30.03.2022 r. W związku z powyższym Rada Gminy Jarocin przyjęła 

go w całości. 

 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniu podejmowanym  

w okresie międzysesyjnym /informacja w załączeniu/ 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aniela Olszówka pełniąc dyżur w każdy wtorek 

miesiąca w Urzędzie Gminy Jarocin zapoznała się z materiałami przygotowanymi do 

omawiania na XXXIII Sesji RG, t.j.: 

- informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jarocin za I półrocze 2022 r.  

- informacją z wykonania planu finansowego GOKSTiR w Jarocinie za I półrocze 

2022 r. 

- sprawozdaniem Zarządu GZK z działalności Spółki wraz z sprawozdaniem 

finansowym za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku, 

- projektami uchwał. 

 

W okresie międzysesyjnym Przewodnicząca Rady Pani Aniela Olszówka wzięła 

udział w następujących uroczystościach: 

- poświecenia i wmurowania Aktu Erekcyjnego oraz urny z prochami pobranymi  

z miejsc kaźni na Wołyniu pod budowę pomnika „Rzezi Wołyńskiej” (10 lipca), 

- trzydniowej imprezie pn. Spotkania Rodzinne w Państwie Jarocin; „Kulinaria 

Drobiowe” (13 sierpnia), „Etno Jarocin 2022” (14 sierpnia), „Ogólnopolskie Biegi 

Zwycięstwa Nad Bolszewikami – Goń Bolszewika Goń” (15 sierpnia),  

- Dożynkach Powiatu Niżańskiego (21 sierpnia),  
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- dyskusji o środkach finansowych w programie LEADER organizowanej przez 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” (23 sierpnia). 

W dniach 30 i 31 sierpnia Pani Aniela Olszówka uczestniczyła w posiedzeniach 

odpowiednio Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Komisji 

Gospodarczej, Budżetu i Finansów Rady Gminy Jarocin. 

 

Ponadto Przewodnicząca Rady w swojej informacji o działaniu podejmowanym  

w okresie międzysesyjnym doceniła czynny udział GOKSTiR oraz Kół Gospodyń 

Wiejskich z terenu Gminy Jarocin w imprezie pn. „Spotkania Rodzinne  

w Państwie Jarocin” oraz w dożynkach powiatowych w Nisku, podczas których 

wieniec przygotowany przez KGW z Golc został wybrany jako najpiękniejszy.  

 

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym /informacja  

w załączeniu/ 

Wójt Gminy Pan Zbigniew Walczak przedstawił Radzie Gminy Jarocin 

sprawozdanie z pracy organu wykonawczego Gminy Jarocin w okresie pomiędzy 

sesją XXXII w dniu 29.06.2022 r., a sesją XXXIII w dniu 1.09.2022 r. 

 

Po przedstawieniu sprawozdania Wójt Gminy Pan Zbigniew Walczak wręczył 

wyróżnienie pod nazwą „Złota wiewiórka” dla Zakładu Drzewnego „Madex-Maślach” 

Sp. J. Bogdan Maślach, Katarzyna Maślach za osiągniecia i zasługi dla Gminy 

Jarocin w 2022 roku w dziedzinie działalności gospodarczej.  

 

Następnie Przewodnicząca Rady Pani Aniela Olszówka pogratulowała wszystkim 

uhonorowanym „Złotą wiewiórką”. Główne wręczanie nagród miało miejsce podczas 

imprezy „Etno Jarocin 2022” organizowanej w dniu 14 sierpnia 2022 r.  

 

7. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku 

/komplet dokumentów w załączeniu/ 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 416.2022 Wójta Gminy Jarocin z dnia 08 sierpnia 2022 r. 

przekazano Państwu Radnym: 

- informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Jarocin za I półrocze 2022 r.  

- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu 

realizacji przedsięwzięć,  

- informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultur, dla której 

gmina jest organem założycielskim.   

Powyższe dokumenty stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. omówiła Skarbnik 

Gminy Pani Dorota Urban. Oznajmiła, iż Uchwałą Rady Gminy Jarocin Nr 

XXVIII.195.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

na 2022 rok określono wielkość dochodów na kwotę: 20.858.920,00 zł i wydatków na 

kwotę: 23.161.087,32 zł. 
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Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu  

w kwocie: 2.302.167,32 zł. Planowane przychody wyniosły 2.532.331,32 zł. Na spłatę 

kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 230.164,00 zł. Po uwzględnieniu 

wprowadzonych w ciągu półrocza zmian, budżet gminy przedstawia się następująco: 

planowane dochody – 42.474.645,11 zł, 

planowane wydatki – 50.176.800,99 zł, 

planowany deficyt – 7.702.155,88 zł, 

planowane przychody – 7.932.319,88 zł, 

przychody rozchody – 230.164,00 zł. 

Na spłatę pożyczki przeznaczono kwotę 230.164,00 zł. 

Spłacono raty pożyczki w wysokości 115.082,00 zł w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2022 r. wynosi: 

1.136.332,98 zł i stanowi 8,47% wykonanych dochodów z tego: 

- 1.136.332,98 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie. Gmina udzieliła poręczenia pożyczek w wysokości 

1.531.212,22 zł na okres od 2019 r. do 2022 r. dla Gminnego Zakładu Komunalnego 

Spółka z o. o. w Jarocinie. Kwota poręczonej pożyczki długoterminowej w 2022 r. 

wynosi 453.740,22 zł. Skarbnik Gminy przedstawiła również szczegółowo w działach, 

rozdziałach i paragrafach dochody budżetowe i wydatki budżetowe na dzień 

30.06.2022 r. 

 
8. Ocena realizacji inwestycji za I półrocze 2022 roku 
Skarbnik Gminy Pani Dorota Urban omawiając poprzedni punkt przedstawiła 

również  realizację inwestycji za I półrocze 2022 roku. Inwestycje wykonano  

w 3,34%, a udział wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy inwestycyjne  

w strukturze wykonania wydatków ogółem wynosi 8,87%. 

 

Wykonanie zadań wg. stanu na dzień 30.06.2022 r. przedstawia się 

następująco: 

1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szyperkach – realizacja w II 

półroczu;  

2. Budowa drogi gminnej w Domostawie – wykonano;  

3. Budowa drogi gminnej Nr 102222R Jarocin stadion – realizacja II półroczu; 

4. Przebudowa drogi gminnej w msc. Szwedy – realizacja w II półroczu; 

5. Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Domostawa – wykonano; 

6. Przebudowa, rozbudowa i budowa drogi gminnej Golce-Rusiny wraz z rozbudową 

drogi gminnej w Majdanie Golczańskim – realizacja w II półroczu; 

7. Przebudowa drogi gminnej w Majdanie Golczańskim – realizacja II półroczu; 

8. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jarocin – realizacja II półroczu; 

9. Zakup działek w Domostawie – wykonano; 

10.  Zakup działek w Majdanie Golczańskim – realizacja w II półroczu; 

11. Cyfrowa Gmina – realizacja w II półroczu; 
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12. Budowa: bieżni okrężnej 4-torowej, bieżni prostej 60 m oraz montaż urządzeń I.a. 

przy Zespole szkolno-Przedszkolnym w Jarocinie – realizacja w II półroczu; 

13. Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania  

na DPS – podpisano umowę; 

14. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Jarocinie – wykonano; 

15. Adaptacja budynku byłej szkoły w Szyperkach na Klub „Senior+” – wniosek nie 

uzyskał akceptacji; 

16. Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Jarocin – realizacja  

w kolejnych latach; 

17. Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Golce – realizacja w II półroczu; 

18. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Szwedy – wykonano; 

19. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jarocin – realizacja w II półroczu; 

20. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kutyły – realizacja w II półroczu; 

21. Budowa oświetlenia drogowego Majdan Golczański-Brzozówka – realizacja w II 

półroczu; 

22. Budowa przyłącza elektrycznego wraz z oświetleniem przy altanie w Golcach – 

realizacja w II półroczu; 

23. Zabezpieczenie i umocnienie brzegów Doliny w sołectwie Szyperki – realizacja  

w II półroczu; 

24. Adaptacja budynku komunalnego w Domostawie na cele mieszkaniowe – 

realizacja; 

25. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwedy – w trakcie realizacji; 

26. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w msc. Szwedy – wykonano; 

27. Budowa placu zabaw w Deputatach – wykonano. 

 

Następnie Skarbnik Gminy Pani Dorota Urban poinformowała o pozytywnej opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonej przez Wójta Gminy 

Jarocin o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku. Powyższą 

opinię przedstawia uchwała Nr 15/5/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Stanowi ona załącznik 

do niniejszego protokołu. 

 

9. Informacja z działalności Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.  

w Jarocinie /Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe 

na okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku w załączeniu/  

Powyższą informację przedstawił Prezes Zarządu GZK Sp. z o.o. w Jarocinie Pan 

Janusz Siembida. Wyjaśnił m.in. sytuację finansową spółki w 2021 roku. Spółka  

w zeszłym roku poniosła stratę z powodu braku większych inwestycji w stosunku do 

2020 roku, w którym były realizowane kanalizacje w Majdanie Golczańskim  

i Jarocinie. Strata ta nie zagraża bezpieczeństwu ani płynności finansowej spółki. 

Pan Janusz Siembida powiedział też, że 2021 rok był przedmiotem dwumiesięcznej 

kontroli przez rewident, która na koniec kontroli sporządziła i przedstawiła protokół. 
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Nie ma w nim żadnych zarzutów. Następnie Pan Prezes poinformował o zmianie 

składu Rady Nadzorczej. Pan Tadeusz Awsiukiewicz z przyczyn osobistych 

zrezygnował z pełnienia funkcji członka i przewodniczącego Rady Nadzorczej.  

Na uzupełnienie składu został powołany na członka RN Pan Henryk Siek. 

Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Antoni Rusinek, natomiast 

sekretarzem pozostał Pan Franciszek Koza. W dalszej wypowiedzi Pan Prezes 

oznajmił, że zakres działalności pozostaje bez zmian. W 2021 roku polegała na 

sprzedaży wody dla odbiorców indywidualnych i jednostek gospodarki 

uspołecznionej, odbiorze ścieków a także świadczeniu usług posiadanym sprzętem 

oraz realizowaniu zadań inwestycyjnych wynikających z wygranych przetargów na 

terenie i poza terenem Gminy Jarocin. W ubiegłym roku przychody ze sprzedaży 

wody i odbioru ścieków stanowiły 36,3% wszystkich przychodów, natomiast 

pozostałe przychody stanowiły 63,7%.  

 

Pani Janina Reichert zapytała się, czy tego roku GZK przystępowało do realizacji 

inwestycji poza terenem Gminy Jarocin, które mogłyby przynieść większy zysk.  

 

Prezes Zarządu GZK Sp. z o.o. Pan Janusz Siembida odpowiedział, że niektóre 

większe inwestycje są poza zasięgiem GZK, ze względu na ryzyko niewykonania ich. 

W poprzednich latach spółka wykonywała zadania m. in. w Stalowej Woli. Realizacje 

takich zadań są związane z założeniem bazy, czyli z dodatkowymi kosztami np. 

zapewnieniem ochrony. Ze względu na możliwości techniczne, sprzęt jakim 

dysponuje, GZK startuje w mniejszych przetargach takich jak zimowe utrzymanie 

dróg powiatowych. Dla bezpieczeństwa wykonawstwa zakład nie występuje w 

przetargach bardzo dużych inwestycji.  

 

Przewodnicząca Rady Pani Aniela Olszówka zapytała czy Pan Prezes zaplanował 

modernizację starej sieci wodociągowej. 

 

Prezes Zarządu GZK Sp. z o.o. Pan Janusz Siembida odpowiedział, że  

w Szyperkach jest planowane wykonanie modernizacji wraz z remontem drogi,  

w pozostałych miejscowościach (Jarocin, Zdziary) jest planowana wymiana przyłączy 

i węzłów łączących, w miarę możliwości finansowych, a nie całych wodociągów. 

Obecnie są modernizowane w czasie awarii.  

 

Pani Janina Reichert przypomniała, sprawę zrobienia ujęcia wody przy zbiorniku do 

celów przeciwpożarowych, aby nie wykorzystywać do tych celów wody do picia. 

 

Wójt Gminy Pan Zbigniew Walczak powiedział, że planuje zlecić prace GZK przy 

budowie pomnika „Rzezi Wołyńskiej”, polegające na budowie ogrodzeń, oraz 

zagospodarowaniu terenu wokół niego.  

 

Po omówieniu pkt. 9 obrad Przewodnicząca Rady Pani Aniela Olszówka 

zarządziła przerwę od godz. 10:20 do godz. 10:40. 
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10. Podjęcie uchwał 
a) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach  

i szkołach prowadzonych przez Gminę Jarocin /projekt uchwały w załączeniu/  

Zasadność podjęcia powyższego projektu uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy 

Pani Agata Pałka. Ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy  

o systemie oświaty oraz niektórych ustaw w artykule 2 wprowadzono zmiany od 1 

września 2022 r. w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela w zakresie 

utworzenia stanowiska oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 

dla pedagoga specjalnego, psychologa, terapeuty pedagogicznego w szkołach  

i przedszkolach. Rada Gminy jest zobowiązana art. 42 ust. 7 pkt 3 lit b ustawy Karta 

Nauczyciela określić pensum dla pedagogów specjalistów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli 

zatrudnionych w poradniach psychologicznopedagogicznych, z tym że wymiar ten nie 

może przekraczać 22 godzin. Obecnie obowiązująca Uchwała Nr XXX.228.2018 

Rady Gminy Jarocin z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów i doradców 

zawodowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jarocin określa pensum  

w wymiarze 22 godzin. Zatem pensum dla pedagoga specjalnego, psychologa  

i terapeuty pedagogicznego w niniejszym projekcie uchwały określono w wymiarze 

22 godzin. Projekt niniejszej uchwały zastał zaopiniowany przez związek zawodowy, 

który zaproponował wymiar godzin w wielkości 20 godzin. Po posiedzeniu komisji 

Oświaty, Kultury i Sportu dnia 31.08.2022 r. organ wykonawczy potrzymał wymiar  

22 godzin.  

 

Ponadto Sekretarz Gminy Pani Agata Pałka poinformowała o zmianach w awansie 

zawodowym nauczycieli. Otóż z dniem 1 września stopień nauczyciela stażysty  

wraz ze stopniem nauczyciela kontraktowego zostają zamienione na stopień 

nauczyciela początkującego. Poinformowała też o obowiązku zatrudnienia pedagoga 

specjalnego, psychologa i terapeuty pedagogicznego w związku wprowadzonymi 

zmianami w KN. 

  

Następnie Przewodnicząca Rady Pani Aniela Olszówka poprosiła Przewodniczące 

komisji stałych o przedstawienie opinii.  

 

Zarówno Przewodnicząca KRGBiF Pani Janina Reichert jak i Przewodnicząca 

KOKiS Pani Justyna Kubasiewicz powiedziały, iż obie komisje zaopiniowały 

powyższy projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Aniela Olszówka odczytała treść powyższego projektu 

uchwały oraz zarządziła głosowanie.  
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Głosowano w sprawie: 

Podjęcia Uchwały Nr XXXIII.226.2022 w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jarocin.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Bogusław Adam Iskra, Łukasz Jan Kania, Justyna Kłodnicka, Janusz Król, Justyna 

Janina Kubasiewicz, Zdzisław Stanisław Kurzyna, Aniela Stefania Olszówka, 

Bogusław Pieróg, Rafał Pliszka, Damian Podpora, Janina Reichert, Iwona Smutek, 

Jan Andrzej Sroka, Jolanta Wołoszyn 

 

NIEOBECNI (1) 

Agata Magdalena Dymowska 

 

b) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jarocin na rok 

szkolny 2022/2023 /projekt uchwały w załączeniu/  

Przewodnicząca Rady Pani Aniela Olszówka oznajmiła, że projekt uchwały 

również był omawiany na posiedzeniach obu komisji stałych w dniach 30.08.2022 r.  

i 31.08.2022 r. przez Sekretarz Gminy Panią Agatę Pałka. Wobec znajomości 

tematu Pani Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie opinii komisji stałych. 

 

Przewodnicząca KOKiS Pani Justyna Kubasiewicz poinformowała, że członkowie 

jej komisji zaopiniowali powyższy projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 

 

Następnie Przewodnicząca KRGBiF Pani Janina Reichert powiedziała, iż komisja  

KRGBiF również zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 

 

Przewodnicząca Rady odczytała treść powyższego projektu uchwały oraz poprosiła 

o oddanie głosu.  

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcia Uchwały Nr XXXIII.227.2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Jarocin na rok szkolny 2022/2023. 

  

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 
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ZA (14) 

Bogusław Adam Iskra, Łukasz Jan Kania, Justyna Kłodnicka, Janusz Król, Justyna 

Janina Kubasiewicz, Zdzisław Stanisław Kurzyna, Aniela Stefania Olszówka, 

Bogusław Pieróg, Rafał Pliszka, Damian Podpora, Janina Reichert, Iwona Smutek, 

Jan Andrzej Sroka, Jolanta Wołoszyn 

 

NIEOBECNI (1) 

Agata Magdalena Dymowska 

 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji 

celowych z budżetu Gminy Jarocin, trybu postępowania w sprawie udzielania 

dotacji i sposób jej rozliczania /projekt uchwały w załączeniu/  

Wobec znajomości tematu Przewodnicząca Rady Pani Aniela Olszówka poprosiła 

o podanie opinii komisji stałych.  

 

Zarówno Przewodnicząca KRGBiF Pani Janina Reichert jak i Przewodnicząca 

KOKiS Pani Justyna Kubasiewicz powiedziały, iż obie komisje zaopiniowały 

powyższy projekt uchwały pozytywnie.  

 

Następnie Przewodnicząca Rady Pani Aniela Olszówka odczytała treść niniejszego 

projektu uchwały. Po czym poprosiła o oddanie głosu w sprawie jego przyjęcia.  

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcia Uchwały Nr XXXIII.228.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 

udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Jarocin, trybu 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Bogusław Adam Iskra, Łukasz Jan Kania, Justyna Kłodnicka, Janusz Król, Justyna 

Janina Kubasiewicz, Zdzisław Stanisław Kurzyna, Aniela Stefania Olszówka, 

Bogusław Pieróg, Rafał Pliszka, Damian Podpora, Janina Reichert, Iwona Smutek, 

Jan Andrzej Sroka, Jolanta Wołoszyn 

 

NIEOBECNI (1) 

Agata Magdalena Dymowska 

 

d) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi położonego  

w miejscowości Domostawa /projekt uchwały w załączeniu/ 

Przewodnicząca Rady powiedziała, że w/w projekt uchwały również był omawiany 

na posiedzeniach komisji stałych w dniach 30.08.2022 r. i 31.08.2022 r. Wobec 
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znajomości projektu uchwały Przewodnicząca Rady Pani Aniela Olszówka 

poprosiła Przewodniczące Komisji o podanie opinii.  

 

Przewodnicząca KOKiS Pani Justyna Kubasiewicz poinformowała, że członkowie 

jej komisji zaopiniowali powyższy projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 

 

Następnie Przewodnicząca KRGBiF Pani Janina Reichert powiedziała, iż komisja  

KRGBiF również zaopiniowała projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 

 

Przewodnicząca Rady odczytawszy treść niniejszego projektu uchwały zarządziła 

głosowanie w celu jego przyjęcia.  

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcia Uchwały Nr XXXIII.229.2022 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg 

gminnych odcinka drogi położonego w miejscowości Domostawa. 

  

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Bogusław Adam Iskra, Łukasz Jan Kania, Justyna Kłodnicka, Janusz Król, Justyna 

Janina Kubasiewicz, Zdzisław Stanisław Kurzyna, Aniela Stefania Olszówka, 

Bogusław Pieróg, Rafał Pliszka, Damian Podpora, Janina Reichert, Iwona Smutek, 

Jan Andrzej Sroka, Jolanta Wołoszyn 

 

NIEOBECNI (1) 

Agata Magdalena Dymowska 

 

e) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok /projekt uchwały w załączeniu/ 

W sprawie przedstawienia powyższego projektu uchwały udzielono głosu Skarbnik 

Gminy Pani Dorocie Urban. 

 

W pierwszej kolejności Pani Dorota Urban poprosiła Państwa Radnych o oddanie 

głosu nad poniższym wnioskiem Wójta Gminy. 

 

Wniosek Wójta Gminy: Wprowadzenie po stronie dochodów w R. 75801 § 2920 

kwoty 22 889.00 zł w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych 

nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz po stronie wydatków:  

w R. 80101 kwoty 13536.00 zł, w R. 80103 kwoty 3190.00 zł, w R. 80104 kwoty 

6163.00 zł 
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Przewodnicząca Rady Pani Aniela Olszówka oznajmiła, że wniosek został 

omówiony na obu komisjach stałych w dniach 30.08.2022 r. i 31.08.2022 r. Po czym 

odczytała jego treść oraz zarządziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

Wniosku Wójta Gminy: Wprowadzenie po stronie dochodów w R. 75801 § 2920 

kwoty 22 889.00 zł w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych 

nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz po stronie wydatków: w R. 

80101 kwoty 13536.00 zł, w R. 80103 kwoty 3190.00 zł, w R. 80104 kwoty 6163.00 

zł.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

 

Wyniki imienne: 

Bogusław Adam Iskra, Łukasz Jan Kania, Justyna Kłodnicka, Janusz Król, Justyna 

Janina Kubasiewicz, Zdzisław Stanisław Kurzyna, Aniela Stefania Olszówka, 

Bogusław Pieróg, Rafał Pliszka, Damian Podpora, Janina Reichert, Iwona Smutek, 

Jan Andrzej Sroka, Jolanta Wołoszyn 

 

NIEOBECNI (1) 

Agata Magdalena Dymowska 

 

Wobec powyższego głosowania wniosek zostały uwzględniony w projekcie uchwały 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.  

 

Następnie Skarbnik Gminy Pani Dorota Urban przedstawiła projekt uchwały  

z wprowadzonym wnioskiem.  

 

Przewodnicząca Rady Pani Aniela Olszówka poprosiła o podanie opinii komisji 

stałych. 

 

Zarówno Przewodnicząca KRGBiF Pani Janina Reichert jak i Przewodnicząca 

KOKiS Pani Justyna Kubasiewicz powiedziały, iż obie komisje zaopiniowały 

niniejszy projekt uchwały pozytywnie. 

 

O 11:05 Pan Łukasz Kania zwolnił się z obrad. W związku z tym Przewodnicząca 

Rady Pani Aniela Olszówka poprosiła o sprawdzenie kworum. Następnie zarządziła 

głosowanie nad procedowanym projektem uchwały. 

  

Głosowano w sprawie: 

Podjęcia Uchwały Nr XXXIII.230.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 

rok.  
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Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Bogusław Adam Iskra, Justyna Kłodnicka, Janusz Król, Justyna Janina Kubasiewicz, 

Zdzisław Stanisław Kurzyna, Aniela Stefania Olszówka, Bogusław Pieróg, Rafał 

Pliszka, Damian Podpora, Janina Reichert, Iwona Smutek, Jan Andrzej Sroka, 

Jolanta Wołoszyn 

 

NIEOBECNI (2) 

Agata Magdalena Dymowska, Łukasz Jan Kania 

 

f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jarocin na lata 

2022-2030 /projekt uchwały w załączeniu/ 

Wobec znajomości tematu Przewodnicząca Rady Pani Aniela Olszówka poprosiła 

Przewodniczące komisji RGBiF i OKiS o podanie opinii.  

 

Zarówno Przewodnicząca KRGBiF Pani Janina Reichert jak i Przewodnicząca 

KOKiS Pani Justyna Kubasiewicz powiedziały, iż obie komisje zaopiniowały projekt 

uchwały jednogłośnie pozytywnie. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie. 

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcia Uchwały Nr XXXIII.231.2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Jarocin na lata 2022-2030.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Bogusław Adam Iskra, Justyna Kłodnicka, Janusz Król, Justyna Janina Kubasiewicz, 

Zdzisław Stanisław Kurzyna, Aniela Stefania Olszówka, Bogusław Pieróg, Rafał 

Pliszka, Damian Podpora, Janina Reichert, Iwona Smutek, Jan Andrzej Sroka, 

Jolanta Wołoszyn 

 

NIEOBECNI (2) 

Agata Magdalena Dymowska, Łukasz Jan Kania 

 

g) w sprawie rozpatrzenia petycji /projekt uchwały w załączeniu/ 



14 
 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pani Justyna Kłodnicka 

odczytała treść Uchwały Nr VII.6.2022 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy Jarocin z dnia 9 sierpnia 2022 r., a tym samym w/w Komisja złożyła wniosek 

do Rady Gminy Jarocin o nieuwzględnienie petycji, ponieważ nie jest skierowana od 

młodzieży lokalnej, ani też nie pojawił się wniosek zainteresowanych zgodnie z w art. 

5 B ustawy o samorządzie gminnym. Otóż na podstawie powyższej regulacji prawnej 

rada gminy może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy z własnej 

inicjatywy lub na wniosek wójta albo działających na terenie gminy: organizacji 

pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie, samorządu uczniowskiego.  

 

Wobec braku dyskusji w temacie Przewodnicząca Rady Pani Aniela Olszówka 

poprosiła o przedstawieni opinii komisji.  

 

Zarówno Przewodnicząca KOKiS Pani Justyna Kubasiewicz jak   

i Przewodnicząca KRGBiF Pani Janina Reichert rzekły, iż obie komisje na swoich 

posiedzeniach zaopiniowały projekt uchwały jednogłośnie pozytywnie. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady odczytała treść projektu uchwały w sprawie 

rozpatrzenia petycji oraz  zarządziła głosowanie.  

 

Głosowano w sprawie: 

Podjęcia Uchwały Nr 232.2022 w sprawie rozpatrzenia petycji.  

 

Wyniki głosowania 

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 

 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Bogusław Adam Iskra, Justyna Kłodnicka, Janusz Król, Justyna Janina Kubasiewicz, 

Zdzisław Stanisław Kurzyna, Aniela Stefania Olszówka, Bogusław Pieróg, Rafał 

Pliszka, Damian Podpora, Janina Reichert, Iwona Smutek, Jan Andrzej Sroka, 

Jolanta Wołoszyn 

 

NIEOBECNI (2) 

Agata Magdalena Dymowska, Łukasz Jan Kania 

 

11. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jarocin /protokół  

w załączeniu/ 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Iwona Smutek odczytała treść protokołu  

Nr XXIII.2022 z XXIII Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jarocin odbytego 

w dniu 30 sierpnia 2022 r. 

  

Głównymi tematami kontroli były:  
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- Analiza sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2022 r.; 

- Kontrola prawidłowości wprowadzania zmian w budżecie. 

 

Komisja w pełnym składzie zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy za I półrocze 2022 r. Stwierdziła, że nie wszystkie zadania inwestycyjne 

przewidziane w I półroczu zostały zrealizowane. Inwestycja pt. budowa sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy będzie realizowana w kolejnych latach. 

Projekt dotyczący adaptacji budynku byłej szkoły w Szyperkach na klub „Senior +” 

nie uzyskał akceptacji. Pozostałe zadania są do wykonania w II półroczu. Komisja 

dokonując również kontroli wprowadzania zmian w budżecie nie stwierdziła 

nieprawidłowości. Reasumując powyższe Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu 

pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za I półrocze 2022 r. w głosowaniu 

jawnym 3 głosami „za”. 

 

Pani Jolanta Wołoszyn zapytała, dlaczego wniosek o dotację na utworzenie Klubu 

Senior „+” w Szyperkach nie uzyskał akceptacji. 

 

Sekretarz Gminy Pani Agata Pałka odpowiedziała, że wniosek o wsparcie 

finansowe w ramach programu „Senior +” został złożony na początku bieżącego 

roku, ale nie uzyskał wystarczającej ilości punków. Jeśli nie pojawi się inna opcja 

przeznaczenia budynku po szkole w Szyperkach, to najprawdopodobniej ponownie 

zostanie złożony wniosek w kolejnej edycji naboru, który zazwyczaj odbywa się na 

przełomie roku (grudzień i styczeń).  

 

12. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje 
W pierwszej kolejności Przewodnicząca Rady Pani Aniela Olszówka 

zainteresowała się, czy jest problem ze znalezieniem usługodawcy na ogrzewanie 

budynku GOKSTiR w Jarocinie w zbliżającym sezonie grzewczym. 

 

Dyrektor GOKSTiR Pani Sylwia Głuszak odpowiedziała, że zapytania ofertowe 

zostały wysłane, ale nikt z potencjalnych usługodawców nie odesłał odpowiedzi. Na 

chwilę obecną nikt się nie zadeklarował, i trudno jest ocenić sytuację, gdyż możliwe 

jest, że potencjalni wykonawcy wysoko wycenią swoją usługę. 

 

Pan Rafał Pliszka zapytał do kiedy jest termin składania ofert na ogrzewanie 

budynku GOKSTiR.  

 

Dyrektor GOKSTiR Pani Sylwia Głuszak odpowiedziała, że termin jest do 

07.10.2022 r.  

 

Pani Janina Reichert podziękowała Pani Dyrektor GOKSTiR za przygotowanie 

trzydniowej imprezy pn. Spotkania Rodzinne w Państwie Jarocin,  

na którą składały się: 

- „Kulinaria Drobiowe” (13 sierpnia),  
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- „Etno Jarocin 2022” (14 sierpnia),  

- „Ogólnopolskie Biegi Zwycięstwa Nad Bolszewikami – Goń Bolszewika Goń” (15 

sierpnia). Po czym Pani Janina Reichert przekazała uwagi dotyczące organizacji 

otrzymane od uczestników trzeciego dnia imprezy. Otóż uczestnikami biegów są 

ludzie z rożnych rejonów Polski, i nie mają czasu na czekanie, a było długie 

oczekiwanie między biegiem dla dzieci a biegiem dla dorosłych. Dodatkowo 

dekoracja dzieci trwała też długo. Pani Radna zaproponowała, aby dzieci dekorować 

w czasie biegu głównego. Kolejną uwagą było brak wody na mecie. Jednak woda 

była, tylko nie każdy widział. Tak, więc poproszono w przyszłości w trakcie 

organizacji imprezy o umiejscowienie wody w widocznym miejscu dla każdego. 

 

Dyrektor GOKSTiR Pani Sylwia Głuszak wyjaśniła, iż niedociągnięcia związane   

z organizowaniem imprezy są spowodowane brakiem rąk do pracy, gdyż 

zatrudnionych jest trzech pracowników. 

 

Następnie Pani Janina Reichert rzekła, że „Ogólnopolskie Biegi Zwycięstwa Nad 

Bolszewikami – Goń Bolszewika Goń” to bieg Jarocin, a nie Zdziary-Mostki Bukowa 

jak było opisane. Później zapytała, dlaczego wynajmuje się scenę.  

 

Dyrektor GOKSTiR Pani Sylwia Głuszak odpowiedziała, że wynajęcie sceny było 

związane z warunkami umów zawartych przez poprzednią Panią Dyrektor, których 

nie można było rozwiązać ze względu na kary umowne.  

 

Pani Janina Reichert zapytała, dlaczego były organizowane trzy dni, a nie dwa tak 

jak organizują sąsiednie gminy. Dodatkowy dzień to więcej kosztów – powiedziała 

Pani Reichert.  

 

Dyrektor GOKSTiR Pani Sylwia Głuszak odpowiedziała, że pierwszy dzień pn. 

„Kulinaria Drobiowe” były organizowany przy współpracy Podkarpackiej Izby 

Rolniczej, która jako miejsce promocji mięsa drobiowego wybrała Gminę Jarocin,  

i jest to wyróżnienie. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Aniela Olszówka powiedziała, że tego roku trzydniowa 

impreza była bardzo udana, dzięki pracy i zaangażowaniu Pani Dyrektor oraz 

pracowników GOKSTiR. Pani Przewodnicząca podziękowała i pogratulowała za 

przygotowanie spotkania rodzinnego z dodatkowym dniem pn. „Kulinaria Drobiowe”, 

który był dofinansowany przez Podkarpacką Izby Rolniczą oraz przy współpracy 

KGW w Golcach. 

 

Pani Jolanta Wołoszyn znając opinię mieszkańców również pogratulowała oraz 

podziękowała Pani Dyrektor. Otóż mieszkańcom bardzo się podobało, dobrze się 

bawili na tegorocznej imprezie.  
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W dalszej kolejności głos zabrała Sekretarz Gminy Pani Agata Pałka. Odnośnie 

imprezy trzydniowych powiedziała, że konkursy sołectw naprawdę były udane, były 

bardzo przemyślane, bardzo zabawne. Podziękowała za zaangażowanie  

w organizację. Pani Sekretarz podziękowała także KGW, gdyż wszystkie koła bardzo 

dobrze prezentowały się podczas tej imprezy. Pogratulowała i życzyła dalszych 

sukcesów.  

 

Pan Bogusław Pieróg poprosił o uprzątnięcie śmieci na przystanku autobusowym  

w Golcach przed skrzyżowaniem jadąc od strony Jarocina.  

 

Później Pan Zdzisław Kurzyna zaproponował zburzenie albo sprzedanie budynku 

po starej szkole w Szyperkach, gdyż jest w bardzo złym stanie. Wówczas pozostanie 

do zagospodarowania plac wokół szkoły, który jest bardzo ładny. Pan Radny 

wspomniał też o planowanym zamknięciu sklepu w Szyperkach.  

 

Pani Janina Reichert zapytała, czy jest ustalona data z którą GSS rezygnuje z 

prowadzenia sklepu. Zasugerowała zmniejszenie czynszu, aby przedłużyć umowę, 

albo ogłoszenie wolnego budynku pod sklep. 

 

Pan Damian Podpora zainteresował się postępem prac w związku z budową 

pomnika „Rzezi Wołyńskiej”. 

 

Pan Janusz Król zwrócił się z prośbą do Radnego Powiatu Niżańskiego Pana 

Tomasza Podpory o zadbanie poboczy oraz zjazdów przy drodze powiatowej od 

Jarocina do Majdanu Golczańskiego. Poprosił też o postawienie przewróconej wiaty 

przystankowej na Przymiarkach.  

 

Pani Janina Reichert poprosiła, aby rozpatrzyć sprawę zrobienia dodatkowej 

przepompowni koło posesji Pani Radnej.  

 

Sekretarz Gminy Pani Agata Pałka oznajmiła, że sklep w Szyperkach będzie 

funkcjonował do końca października.  

 

W odpowiedzi na powyższe wnioski Państwa Radnych głos zabrał Wójt Gminy Pan 

Zbigniew Walczak. Odnośnie prośby Pana Bogusława Pieróg powiedział, że Gmina 

ma zawartą umowę z GZK w sprawie sprzątania ze śmieci przystanków 

autobusowych. Oznajmił też, że jest za rozebraniem budynku po starej szkoły  

w Szyperkach. W kwestii sklepu w Szyperkach zasugerował założenie w tym 

budynku Hospicjum, o którym była mowa na zebraniach w poprzednim roku. 

Odnośnie założenia apteki (zapytano na komisji OKiS dnia 30.08.2022 r.) 

poinformował, że jest lokal, ale nie znaleziono oferenta. W sprawie pomnika „Rzezi 

Wołyńskiej” powiedział, że obecnie odbywają się prace projektowe, a pomnik nadal 

stoi w Gliwicach. Odnośnie wniosku Pana Janusza Króla oznajmił, że prośba 

zostanie przekazana do ZDP w Nisku.  
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Pani Janina Reichert poprosiła, żeby porozmawiać z Panem, który interesował się 

założeniem Hospicjum. Możliwe, że zechciałby założyć w budynku po sklepie  

w Szyperkach.  

 

Sołtys Kutył Pan Ludwik Kuziora poprosił o określenie terminu, na który 

organizować uroczystość poświęcenia tablicy na kamieniu w Kutyłach 

upamiętniającej ofiary II wojny światowej podczas spalenia wioski. 

 

Wójt Gminy Pan Zbigniew Walczak określił termin 12.07.2023 r. - Dzień 

Męczeństwa Wsi Polskiej.  

 
13. Zamknięcie sesji 
Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani 

Aniela Olszówka zamknęła obrady XXXIII sesji Rady Gminy Jarocin w dniu  

1 września 2022 r. 

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY JAROCIN 

 Aniela Olszówka 

Przygotował(a): Anna Habuda 

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


