PROTOKÓŁ Nr XLI/2014
Sesji Rady Gminy Skąpe
z dnia 10 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mirosław Olczak otworzył o godzinie 10~ obrady XLI
Sesji Rady Gminy Skąpe. Przywitał radnych, Wójta Gminy Zbigniewa Wocha, Sekretarza Gminy
Alicję Hoppen-Anyszko, Skarbnika Jarosława Wisza, Kierownika OPS Artura Macula, Kierownika
SZGK Krzysztofa Legiecia oraz przybyłych sołtysów. Stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest
14 osób. Nieobecni Agnieszka Żak-Gwizda. Następnie do przesłanego porządku posiedzenia
zaproponował wprowadzić następujące zmiany:
- w pkt V, jako ppkt 2 wprowadzić dodatkową uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania,
- zmienić tytuły 2 uchwał.
Wobec braku propozycji innych zmian, Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku
posiedzenia. W wyniku głosowania porządek został jednogłośnie przyjęty i przedstawia się
następująco:
I.
Otwarcie obrad sesji.
II.
Interpelacje i wnioski.
III.
Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
IV.
Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
V.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmieniająca statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Skąpem,
2) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie
dożywiania,
3) programu osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020,
4) zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia w zakresie dożywiania,
5) planu pracy Komisji Rewizyjnej.
VI.
Przyjęcie planów pracy Rady Gminy Skąpe i stałych Komisji Rady Gminy Skąpe na 2014 r.
VII.
Sprawy różne.
VIII.
Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Gminy Skąpe.
IX.
Zamknięcie obrad.

Ad. 2
Radna Ewa Kasprzak zgłosiła:
- potrzebę sprawdzenia systemu odprowadzania wód w miejscowości Międzylesie; przy opadach
deszczu stawek przy posesji Nr 46 nie przyjmuje wody, co powoduje wybijanie studzienek
kanalizacyjnych;
~ wyrównanie drogi gminnej przy posesji Nr 28 w Międzylesiu.
Radny Mariusz Kuźmicz ponowił zgłoszenie dot. zasypania dziur w drodze gminnej między
blokami Nr 31 i 32 w Ciborzu.
Radny Andrzej Sworek:
ponowił prośbę dot. wywiezienia ziemi koło hydroforni w Węgrzynicach,
- poprosił o wyczyszczenie rowu odprowadzającego wodę m.in. z hydroforni w miejscowości
Węgrzyn ice,
wnioskował o naprawę drogi przy hydroforni w Węgrzynicach oraz o załatanie dziur w drodze
gminnej w m. Błonie,
- zapytał o dokładny termin wykonania ogrodzenia stawu p.poż. w Węgrzynicach.
Radny Piotr Olszewski podziękował za przycięcie krzewów rosnących w poboczu drogi
powiatowej Nr 1223 F Radoszyn-Damawa, prosząc jednocześnie o usunięcie ściętych gałęzi.
Radny Robert Krych zapytał do kogo należy zgłaszać awarie migających lamp ulicznych.
Sołtys wsi Niesulice Pani Bożena Szczepańska:

poinformowała, że grudniowy orkan przewrócił i połamał tablicę informacyjną, znajdującą się
przy przystanku w Niesulicach; gotowa jest sama zająć się naprawą, ale zapytała czy będzie
możliwość pokrycia kosztów ze środków z główkowego lub też gminnych;
- podobnie sytuacja wygląda z cmentarzem w Niesulicach; sołectwo zajmie się zorganizowaniem
tablicy pamiątkowej i ogrodzeniem, ale z jakich środków zostaną pokryte koszty;
Sołtys wsi Ołobok Daniel-Lisowski:
- wnioskował o zamontowanie hydrantu p.poż. przy blokach, znajdujących się przy ulicy
Wojciechowskiego w Ołoboku,
- zgłosił potrzebę wyrównania, nawierzchni drogi ul. Bolesława Chrobrego; nawieziony tłuczeń,
w wyniku opadów atmosferycznych uległ wypłukaniu, a w nawierzchni powstały dziury.
Sołtys wsi Skąpe Adela Spierzak-Giecewicz poinformowała o potrzebie naprawienia drogi
gminnej, dojazdowej do posesji Nr 107 i 108 w miejscowości Skąpe. W powstałej tam niszy,
w wyniku opadów atmosferycznych tworzy się wielka kałuża, utrudniająca dostęp do posesji.
Sołtys wsi Radoszyn Karol Dauksza wnioskował o:
- naprawę drogi gminnej przy posesjach Nr 36 i 36A w Radoszynie (były plan PGR); po zerwaniu
betonu, w drodze powstały wyrwy, utrudniające przejazd;
- naprawę drogi między blokami a gimnazjum w Radoszynie; między płytami betonowymi
powstały duże szczeliny, utrudniając przejazd autobusom PKS,
- naprawę zapadniętego chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Radoszyn (koło
przedszkola, przy sołeckiej tablicy ogłoszeń).
- poinformował, że nie otrzymał odpowiedzi na interpelację dot. budowy świetlicy wiejskiej
w Radoszynie,
- ponowił potrzebę zamontowania dodatkowego oświetlenia ulicznego przy drodze do gimnazjum,
- zgłosił potrzebę usytuowania koszy ulicznych na drodze do gimnazjum,
- poinformował o fatalnym stanie przystanku autobusowego i nagannym zachowaniu uczniów
gimnazjum; zasugerował, aby Strażnik Gminny zajął się tą sytuacją,
- zgłosił potrzebę naprawy drogi dojazdowej do posesji Nr 46 w Radoszynie,
- zgłosił zapotrzebowanie na wybudowanie przy boisku, placu czy też boiska do koszykówki
(w związku z planowanymi w 2014 r. dożynkami),
- zapytał o plany dot. hydroforni w Radoszynie.
Sołtys wsi Darnawa Mirosław Faber poinformował, że przez sylwestrem potrzymał od Sekretarz
Gminy informację, że miejscowości organizujące zabawę, będą musiały ponieść opłaty za media. Do
tej pory nikt nie sprawdzał co się dzieje ze środkami uzyskanymi z wynajmu świetlic czy sal,
a wiadomo, że przeznaczane one były na potrzeby sołectwa. Gmina zamiast pomagać sołectwom,
utrudnia im funkcjonowanie. Następnie Sołtys zapytał czy pracownik SZGK został wysłany na kurs na
operatora koparki i zgłosił, że przepust na drodze powiatowej Darnawa-Rosin został zarwany. Przy
dużym napływie wody dochodzi do zalania pół.
Sołtys wsi Rokitnica Wiesław bajeczko zgłosił potrzebę załatania dziur w drodze powiatowej
Nr 1225 F Skąpe-Rokitnica i wnioskował o zamontowanie dodatkowego oświetlenia ulicznego przy
posesji Nr 42 w Rokitnicy (droga w kierunku Zawisza).
Sołtys wsi Międzylesie Mirosław Kolber ponowił wniosek o pilne zamontowanie dwóch przęseł
ogrodzenia stawu p.poż. w Międzylesiu oraz zgłosił interpelację dot. zbadania stanu drzewostanu,
rosnącego na i wokół placu zabaw w miejscowości Międzylesie. Dwukrotnie, w skutek silnych
poiywów wiatru, drzewo zostało powalone, wyrządzając szkody.
-

Ad. HI

Wójt Zbigniew Woch udzielił informacji na zgłoszone interpelacje, wnioski i zapytania.
Odpowiadając na interpelacje sołtysa wsi Międzylesie dot. zamontowania przęsła
w ogrodzeniu stawu p.poż. wyjaśnił, że temat ten był przekazany do SZGK, a korzystając z obecności
Kierownika SZGK podkreślił, że sprawa jest pilna i wymaga szybkiej interwencji. Odnosząc się do
tematu drzewostanu na placu we wsi uznał, że z uwagi na mieszczący się tam plac zabaw szczególnie
trzeba zadbać o bezpieczeństwo i sprawdzić stan drzew tam rosnących, a drzewo, które podczas
ostatnich silnych poiywów wiatru zostało ziszczone, trzeba będzie wyciąć. W tym momencie Wójt
zapoznał zebranych ze sprawą wycinki 4 drzew przy kościele w Rokitnicy. Wniosek o ich wycięcie
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został złożony przez Proboszcza Parafii Ołobok i Sołtysa wsi Rokitnica. W trakcie realizacji wniosku,
powiadomiony został Wojewódzki Konserwator Zabytków - choć procedura nie tego nie wymagała.
Konserwator nie zajął stanowiska w sprawie, ponieważ nie miał uwag. Ponadto jak zawsze
powiadamiany jest Klub Przyrodników ze Świebodzina. Po wycięciu dwóch drzew, wybuchała afera.
W sprawę zainteresowali się ekolodzy, a w prasie ukazał się artykuł, sugerujący, że w środowisku
wiejskim ksiądz ma taką władzę, że może sobie robić co chce. Na spotkaniu z ekologami, uzgodniono
iż w sprawie wycinki klonów i lipy wypowiedzą się dendrolodzy, którzy na przełomie stycznia
i lutego będą oceniać drzewostan przy pałacu w Chociulach. Wójt wspomniał także, że od mieszkańca
gminy otrzymał wiadomość e-mail, w której pisze, że Wójt bardzo lubi wycinać drzewa. Zastanawia
się na jakiej podstawie ktoś wygłasza takie osądy. Tak się składa, że szef Klubu Przyrodników ze
Świebodzina zapytany dlaczego powiadomiony o wniosku i zamiarze wycięcia drzew, w trakcie
procedowania nie zajął stanowiska w sprawie, stwierdził, że do Skąpego oni nie przyjeżdżają, bo mają
pewność, że Wójt orzeka o wycince, po bardzo rzetelnej analizie.
Odnosząc się do zagadnień związanych z dodatkowymi punktami świetlnymi stwierdził, że
zostanie przygotowany materiał do analizy w zakresie dokumentacji na nowe punkty świetlne.
Ponieważ sesja nie była planowana tak wcześnie, a wyniknęła potrzeba jej zwołania, nie zdążył tych
materiałów przygotować. Na kolejną komisję zostanie to zrobione i będzie można rozpocząć
procedurę wyłonienia wykonawcy.
Odpowiadając na interpelację sołtysa wsi Damawa dot. naprawy przepustu na drodze
powiatowej Darnawa-Rosin wyjaśnił, że sprawa zostanie wyjaśniona ze Starostwem. Natomiast
kolejnej odpowiedzi udzielił Kierownik SZGK Krzysztof Legieć potwierdzając, że pracownik Zakładu
został wysłany na kurs operatora koparko-ładowarki. Wyjaśnił, że aby zakład mógł sprawnie
funkcjonować dwie osoby muszą być przeszkolone. Wójt dodał, że decyzja Kierownika nie stoi
w kolizji z tym, że poprzedni Kierownik zwolnił pracownika z uprawnieniami. Z kolei odnosząc się
do zapytania dot. opłaty za media Wójt wyjaśnił, że działanie Pani Sekretarz nie było wymierzone
w kogokolwiek. Zapadła decyzja, że wszystkie imprezy biletowane muszą funkcjonować
w rozliczeniu, czyli organizator ponosi koszty mediów. Niezadowolenie może wywoływać fakt, że
informacja ta została przekazana po ustaleniu cen za bilety. Dlatego też taki stan rzeczy będzie
obowiązywał w przyszłości, od następnych tego rodzaju imprez, aby koszty mediów były
uwzględnione w cenach biletów.
Radny Krzysztof Szymczak zapytał czy w uchwałach sołeckich dot. cen za wynajem, trzeba
będzie coś zmieniać.
Wójt wyjaśnił, że stawki zapisane w uchwałach sołeckich dot. wynajmu sal czy świetlic dla
mieszkańców czy osób z zewnątrz. On natomiast mówi o sytuacji kiedy sołectwo będzie
organizatorem biletowanej imprezy. Uważa, że takie rozwiązanie jest uczciwe i nie rzutuje we
wspólnoty. Natomiast imprezy dla mieszkańców związane z działalnością sołectwa, będą
funkcjonowały jak dotychczas.
Udzielając odpowiedzi na interpelacje sołtysa Radoszyna Wójt wyjaśnił:
- Sprawa hydroforni - niestety na dofinansowanie ze środków z Agencji nie ma możliwości
systemowych dlatego pozostają dwa rozwiązania: albo wpięcie do Skąpego, albo modernizacja
istniejącej hydroforni. Jaka koncepcja zwycięży jeszcze nie wiadomo. Mimo tego, żc jakość
wody w Radoszynie się polepszyła, w tym roku zapadnie decyzja w sprawie hydroforni.
- Podłoga na boisko z kostki poi brukowej zostanie wykonana, tak jak miało to miejsce w innych
miejscowościach w związku z organizacją dożynek.
- Sprawa zapadniętego chodnika zostanie przekazana do ZDW,
- Droga do gimnazjum z płyt betonowych - temat stanu tej drogi jest znany. Być może uda się
pozyskać płyty betonowe, w związku z budową drogi dojazdowej do kopalni w Radoszynie. Jeśli
się okaże, że w 2014 r. nie uda się tego zrealizować, trzeba będzie zakupić płyty we własny
zakresie i drogę naprawić.
~ Odnoszą się do wszystkich interpelacji dotyczący dróg gminnych poinformował, że na spotkaniu
jakie odbył powiedziano, że prawie pewne jest, że w nowej alokacji każda gmina otrzyma środki
w wysokości 3 min zł. na drogi lokalne. Gdyby tak było w pierwszej kolejności wykonane
zostaną drogi, na które przygotowana jest dokumentacja techniczna i są to ul. B. Chrobrego
w Ołoboku i droga w Radoszynie (za kościołem).
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Droga dojazdowa do posesji Nr 46 - gmina nie będzie kupowała tłucznia na dojazdy do
pojedynczych posesji. Jeżeli właściciel posesji zainteresowany byłby współfinansowaniem, może
wtedy będzie to możliwe.
- Dodatkowe kosze na śmieci - system dostawiania koszy jest znany - każdy sołtys składa
zapotrzebowanie, a gmina dokonuje zamówienia i potrąca należności z główkowego.
W Radoszynie dodatkowe kosze miałyby stanąć wzdłuż drogi do gimnazjum, do którego
uczęszczają dzieci z całej gminy, więc zasadne byłoby dokonać zakupu a koszty rozłożyć na
wszystkie sołectwa.
- Co do złego zachowania gimnazjalistów Wójt jest zdania, że sami z siebie źli się nie zrobili.
Takie wychowanie wynoszą z domów rodzinnych, a dodatkowo w telewizji słyszą, jak mówi się
tylko o ich prawach nie wspominając o obowiązkach.
Radny Andrzej Kałużny zastanawia się nad ewentualnym konwojowaniem uczniów przez
nauczycieli ze przystanku autobusowego do szkoły i z powrotem.
Wójt obawia się, że takie rozwiązanie na dłuższą metę nie jest wyjściem z sytuacji.
Radny Mariusz Kuźmicz zauważył, że policja zbytnio nie ułatwia walki z wandalizmem.
Informuje sprawcę, kto na niego doniósł i ta osoba na drugi dzień ma wybite szyby a wandal się
z tego śmieje.
- Oświetlenie drogi bloki-gimnazjum - jest to jedna z ważniejszych inwestycji oświetleniowych.
- Budowa świetlicy wiejskiej - przekaże informację o braku odpowiedzi. System dostosowania
świetlic wiejskich w naszej gminie przeprowadzany jest dość sprawnie. Od bieżącego roku
zaczynamy proces budowania świetlic tam, gdzie nie ma ich wcale. Ponadto zastanowimy się nad
inwestycjami świetlicowymi na lata kolejne. Wspomniał też, że mieszkanie nad przedszkolem
zostało już zwolnione i w najbliższym czasie klucze zostanę przekazane radzie sołeckiej.
Odnośnie budynku gospodarczego przy przedszkolu, ustalenia zapaduą na spotkaniu
przedstawicieli rady sołeckiej, przedszkola oraz gminy.
W kwestii zjazdu do posesji 107 i 108 w Skąpem Wójt poinformował, że zastanowi się nad
sposobem rozwiązania sprawy.
Odnosząc się do interpelacji sołtysa wsi Ołobok Wójt wyjaśnił, że temat nawierzchni drogi ulicy
B, Chrobrego jest mu znany. Inspektor ds. budownictwa miał kontaktować się w tej sprawie
z wykonawcą, ponieważ jest tam problem z odprowadzeniem wody. Zadanie spróbujemy wykonać
ramach robót pogwarancyjnych. Temat hydrantu przy blokach przy ulicy Wojciechowskiego zostanie
przekazany do SZGK.
Odnośnie tematów zgłoszonych przez sołtys Bożenę Szczepańską, zaprosił do przedyskutowania
sposobu realizacji i sfinansowania prac w Niesulicach.
Odpowiadając na zapytanie radnego Roberta Krycha Wójt wyjaśnił, że od stycznia br. zacznie
funkcjonować nowy sposób usługi kompleksowej, związanej z eksploatacją punktów świetlnych.
Będzie stała opłata, wynosząca % opłaty dotychczasowej, a pozostałe środki będą przekazywane po
wykonaniu zlecenia na usunięcie awarii. Zastanowimy się jak technicznie do tematu podejść.
Prawdopodobnie co jakiś czas będziemy przeglądali punkty świetlne i z gminy będzie wychodziło
zbiorcze zlecenie na usunięcie awarii. Dodał, że jeszcze przed końcem 2013 r., w godzinach
wieczornych objechał całą gminę i wysłał zgłoszenie o awariach do Enei.
Temat wyciętych ale nie wywiezionych gałęzi z pobocza drogi powiatowej DarnawaRadoszyn zostanie przekazany do Starostwa Powiatowego.
Następnie Wójt udzielił odpowiedzi radnemu Andrzejowi Sworkowi:
- Ogrodzenie stawu p.poż. - finalizuje się kwestia związana z wnioskami na dofinansowanie. Były
pewne probłemy, ale zwiększyliśmy nakłady ze środków własnych i dodając ławki wokół
ogrodzenia, wypełniliśmy cel główny dofinansowania tzn. stworzenie miejsca atrakcyjnego dla
mieszkańców i potencjalnych wczasowiczów odwiedzających daną miejscowość.
Najprawdopodobniej w przyszłym miesiącu zostaną podpisane umowy i w okresie wczesno
wiosennym ogłosimy przetargi.
- Załatanie dziur w drodze gminnej w m. Błonie, a także w Ciborzu między blokami 31 i 32 - póki
co dziury zostaną zasypane szlaką, ale docelowo jak będzie sucho i stosunkowo ciepło zostaną
załatane zimną masą.

-
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W kwestii rowów odprowadzających wodę, potrzebne będą uzgodnienia wzdłuż drogi
powiatowej.
Naprawa drogi przy hydroforni zostanie przekazana do SZGK.
Ziemia wysypana koło budynku hydroforni została wywieziona.
Interpelacje zgłoszone przez radną Ewę Kasprzak zostaną przekazane do realizacji.

Ad. IV

Odnosząc się do informacji o realizacji uchwał Rady Gminy i pracy Wójta w okresie
międzysesyjnym, Wójt wspomniał o dwóch najważniejszych kwestiach.
- Spotkanie z Marszałkiem Józefem Zychem w sprawie zbycia sieci gazowych.
- Budowa sali gimnastycznej w Ołoboku - na najbliższej sesji Rady Gminy Skąpe przedstawiona
zostanie zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej, zakładająca budowę sali gimnastycznej
w systemie dwuletnim 2014-2015, Z Ministerstwa Sportu otrzymamy na ten cel 33 % wartości
i mamy nadzieję na dodatkowe środki z programu „Leader” w wysokości ok. 500 tys. zł.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.

Ad. V
Radni Andrzej Kałużny, Andrzej Kołakowski, Mariusz Kuźmicz nie powrócili na salę posiedzeń
po przerwie.
1) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał uchwałę zmieniająca statut Ośrodka
Pomocy Społecznej w Skąpem. Następnie poprosił przewodniczących stałych komisji
o przedstawienie opinii.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta bez (11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Radni Andrzej Kałużny, Andrzej Kołakowski, Mariusz Kuźmicz powrócili na salę posiedzeń.
2) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał uchwałę w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. w w. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta bez (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
3) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał uchwałę w sprawie programu
osłonowego „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta bez (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
4) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał uchwałę w sprawie zasad zwrotu
wydatków przeznaczonych na świadczenia w zakresie dożywiania.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta bez (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
5) Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Olczak odczytał uchwałę w sprawie planu pracy Komisji
Rewizyjnej.
Przewodniczący stałych komisji przestawili pozytywne opinie nt. ww. uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W wyniku głosowania uchwała
została jednogłośnie podjęta bez (14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”) i stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad. VI
Przewodniczący Rady odczytał plan pracy Rady Gminy Skąpe na 2014 r. Następnie poddał go
pod głosowanie. W wyniku głosowania plan został jednogłośnie przyjęty.
Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Skąpe
na 2014 r. W wyniku głosowań plany pracy zostały jednogłośnie przyjęte.

Ad. VII

Sekretarz Gminy Alicja Hoppen-Anyszko zaprosiła wszystkich obecnych do udziału w 22
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 12 stycznia od godz. 1600 w Klubie
„Eskulap” w Ciborzu.
Ad. VIII
Punkt ten dotyczył przyjęcia protokołu XL sesji Rady Gminy Skąpe. Przewodniczący Rady
Gminy zapytał czy są do niego jakiekolwiek zastrzeżenia. Ponieważ uwag nie było, poddał pod
głosowanie przyjęcie treści protokołu. W wyniku głosowania protokół został jednogłośnie przyjęty,
Ad. IX

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Mirosław Olczak zamknął
obrady XLI sesji Rady Gminy Skąpe o godz. 1205.

Przewodniczący Rady

Protokołowała: Ilona Żalisz
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