Nr OR.0002.4.2015.J.W.
Protokół Nr IV/2015
z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 06 lutego 2015 r.
VII kadencji 2014 – 2018
Obrady IV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu 06 lutego 2015 r.
- rozpoczęły się o godz. 10:10 zakończyły się o godz.11:40. Obrady odbyły się w Ratuszu
Miejskim w Otmuchowie ul. Rynek 1. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej
w Otmuchowie Stanisław Zaczyk.
Przewodniczący otworzył obrady wypowiadając formułę o treści „ Otwieram obrady
IV sesji Rady Miejskiej w dniu 06 lutego 2015 r. VII kadencji 2014 - 2018 ”.
Przewodniczący przywitał radnych, Burmistrza Otmuchowa, Sołtysów oraz mieszkańców
Gminy.
Przewodniczący stwierdził, że przy ustawowym składzie Rady 15 radnych w obradach
udział bierze 15 radnych, co stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał (lista
obecności stanowi załącznik do protokołu).
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do wyboru sekretarza obrad.
Poprosił o zgłaszanie kandydatur. Radna Pani Brząkała Dorota zgłosiła kandydaturę radnej
Pani Stapor Bożeny , radna Pani Stąpor Bożena wyraziła zgodę. Przewodniczący zwrócił się
z zapytaniem czy są inne kandydatury, nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Pani Stapor Bożeny na sekretarza
obrad. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku
głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się Rada wybrała radną Panią
Stąpor Bożenę na sekretarza obrad.
Przewodniczący odczytał następujący porządek:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) odwołania ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie;
2) uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie;
3) uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz
Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Otmuchowie;
4) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie;
5) wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Rysiowice;
6) nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej;
7) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego;
8) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok.;
9) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
10) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od trybu przetargowego.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.
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Burmistrz Otmuchowa Pan Jan Woźniak zgłosił wniosek o wprowadzenie zmiany
do porządku obrad:
- w punkcie 6, w podpunkcie 11 ujęto projekt uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu
w stosunku do sprzedaży nieruchomości rolnych.
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach, który jednogłośnie
przyjęto.
Przewodniczący poinformował, że przystępujemy do realizacji porządku obrad.
Ad. 5
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Poinformował, że protokół z poprzedniej sesji w okresie między sesyjnym był do wglądu
w biurze Rady, zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania - nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji. Przeprowadzono jawne
głosowanie. Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0
przeciw, 0 wstrzymało się Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Ad 6.
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) odwołania ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie następnie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej,
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej,
Rolnictwa i Problemów Wsi – przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego
projektu uchwały. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski,
zapytania – nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Otmuchowie. Przeprowadzono jawne głosowanie, w wyniku którego stosunkiem głosów
15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada przyjęła uchwałę w sprawie odwołania ze składu
osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie.
Przewodniczący zamknął ten podpunkt porządku obrad. Uchwała Nr IV/18/2015 stanowi
załącznik do protokołu.
2) uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie;
Przewodniczący poinformował, że Radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następnie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej,
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej,
Rolnictwa i Problemów Wsi – przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego
projektu uchwały. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, wnioski,
zapytania – nie zgłoszono. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Otmuchowie;. Przeprowadzono jawne głosowanie. Przewodniczący stwierdził,
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że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się – Rada
przyjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Otmuchowie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu uchwały
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Otmuchowie. Uchwała Nr IV/19/2015 stanowi załącznik do protokołu.
3) uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz
Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Otmuchowie.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następnie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej,
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej,
Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie do powyższego projektu
uchwały. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania – Radny
Janusz Gitlar zwrócił się z zapytaniem, czy bierze udział w tym głosowaniu. Przewodniczący
odpowiedział twierdząco, następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia,
Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Otmuchowie i stwierdził,
że
w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada
podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej Rady Miejskiej
w Otmuchowie. Uchwała Nr IV/20/2014 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu
uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury
Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej Rady Miejskiej
w Otmuchowie.
4) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie, następie odczytał jego treść
i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej,
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej,
Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego
projektu uchwały. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania
– nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie, następnie stwierdził, że w wyniku
głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad dotyczący rozpatrzenia projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Otmuchowie. Uchwała Nr IV/21/2015 stanowi załącznik do protokołu.
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5) wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Rysiowice.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej,
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej,
Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego
projektu uchwały. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania
– nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyborów Sołtysa i Rady
Sołeckiej w sołectwie Rysiowice i stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów
15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyborów Sołtysa
i Rady Sołeckiej w sołectwie Rysiowice. Uchwała Nr IV/22/2015 stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący zamknął podpunkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Rysiowice.
6) nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej,
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej,
Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego
projektu uchwały. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania
– nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy
zlokalizowanej na drodze wewnętrznej.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na
drodze wewnętrznej. Uchwała Nr IV/23/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej.
7) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej,
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej,
Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego
projektu uchwały. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania
– nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Nyskiego i stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów
15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Nyskiego. Uchwała Nr IV/24/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego.
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8) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej,
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej,
Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego
projektu uchwały. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania
– nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy
Otmuchów na 2015 rok.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw,
0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na
2015 rok. Uchwała Nr IV/25/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok.
9) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej,
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej,
Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego
projektu uchwały. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania
– nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem
głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała Nr IV/26/2015 stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
10) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od trybu przetargowego.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej,
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej,
Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego
projektu uchwały. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania
– nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy najmu i odstąpienie od trybu przetargowego.
Przewodniczący stwierdził, że w wyniku głosowania stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0
wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
najmu i odstąpienie od trybu przetargowego.
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- Uchwała Nr IV/27/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu i odstąpienie od trybu przetargowego.
11) wyrażenia sprzeciwu w stosunku do sprzedaży nieruchomości rolnych.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały w tej sprawie, następie
odczytał jego treść i poprosił o przedstawienie opinii Komisji.
Przewodniczący Komisji - Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej,
Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej,
Rolnictwa i Problemów Wsi - przedstawili pozytywne opinie Komisji do powyższego
projektu uchwały. Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi, wnioski, zapytania
– nie zgłoszono.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu
w stosunku do sprzedaży nieruchomości rolnych i stwierdził, że w wyniku głosowania
stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się - Rada podjęła uchwałę w sprawie
wyrażenia sprzeciwu w stosunku do sprzedaży nieruchomości rolnych
- Uchwała Nr IV/28/2015 stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zamknął punkt porządku obrad rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
wyrażenia sprzeciwu w stosunku do sprzedaży nieruchomości rolnych.
Następnie Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 19/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Opolu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty
długu Gminy Otmuchów.
Ad. 7
Przewodniczący otworzył punkt porządku obrad zapytania i wolne wnioski.
Radny Wąsowicz: remont mostu... czy coś wiadomo, czy ciężki sprzęt będzie puszczony
innym objazdem?
Burmistrz: Powiat ma remontować ten most, jest pozwolenie na budowę, ogłoszony jest
przetarg, rozpoczęcie remonty na przełomie kwietnia-maja. Są rozważane dwie wersje
przejazdu przez Kanał Ulgi – Raczynę. Tam jest za wąsko na ruch dwustronny. Budowa tego
mostu jest taka, że konieczna jest rozbiórka elementami i stopniowo naprawa. Jeśli chodzi
o przejazd, to jest pozytywna opinia kierownika RZGW. Busy i autobusy będą mogły jeździć.
Są prowadzone rozmowy z jednostką wojskową w Kłodzku, w sprawie mostu pontonowego.
Są rozmowy z RZGW we Wrocławiu. Na pewno będzie ograniczenie prędkości na tym
odcinku.
Radny Pacławski: most Trzeboszowice-Ratnowice też trzeba będzie remontować, tam jeżdżą
traktory z przyczepami.
Burmistrz: musimy poczekać 3-4 miesiące.
Radny Wąsowicz: odnośnie ogłoszenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej ... czy mieszkańcy będą prowadzili inwestycje, czy gmina będzie
pośrednikiem?
Burmistrz: gmina będzie pośrednikiem.
Radny Warchał: czy został wyłoniony wykonawca na oczyszczalnię ścieków na Ligotę
Wielką i inne wsie?
Burmistrz: wniosek przeszedł i dostaniemy dofinansowanie w 95% na Ligotę, pod
warunkiem, że musimy inwestycję zrealizować do końca czerwca. Kończymy to i zaczynamy
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w innej wsi. Mamy 21 sztuk do zamontowania. Podpisujemy umowę i ogłaszamy przetarg.
W ciągu 14 dni wyłaniamy firmę.
Radny Warchał: na zebraniu w Ligocie Wielkiej był pan, który chciałby się tym zająć.
Burmistrz: Będziemy więc go wspierać. Chcemy też wybudować tam drogę. Musi być to
jednak ktoś sprawdzony, kto będzie umiał się tym zająć, a nie tylko na papierze... Mamy też
takich inwestorów, którzy się niestety nie sprawdzają.
Radna Stąpor: ulica Krakowska, Agencja PKO, mają tam parking i kratkę burzową, tam jest
dziura...
Burmistrz: to sprawa tamtejszej wspólnoty mieszkaniowej.
Radny Napora: droga na osiedlu Lata Kwiatów...
Burmistrz: na Osiedlu Lata Kwiatów obowiązek uporządkowania stanu i remontu drogi
spoczywa na spadkobiercach. Właściciel zobowiązał się dozbroić teren w ciągu 5 lat, dostał
upusty. Czas upłynął... Wybudował co prawda kolektor, ale zmarł. Nie ma końcowych
odbiorów. Zaproponowaliśmy spadkobiercom, że przejmiemy kolektor, będziemy to
utrzymywać i naprawiać, w zamian za to oni przejmą budowę dróg, oświetlenia... nie zgodzili
się... powiedzieli nie. Mają sprawę złożyć do sądu. Dostali 30 czy 40 % bonnifikaty. wywieźli
część materiałów.
Radny Gitlar: odnośnie znaków koło Przedszkola i w Rynku. To oznakowanie jest
niewłaściwe i trzeba je zlikwidować. Samochody stają na środku ulicy.
Burmistrz: będą nowe znaki.
Ad. 8
Przewodniczący poinformował, że zamyka sesję wypowiadając formułę o treści:
„Zamykam obrady IVsesji Rady Miejskiej w Otmuchowie, w dniu 06 lutego 2015 r.
VII kadencji 2014 - 2018”.
Protokołowała J. Wiktorowska

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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