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      Protokół nr XLIV/13 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 30 października 2013r. godz. 14:00 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XLIV Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14:00. 

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

 

Po stwierdzeniu quorum – aktualnie 14 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 

15 radnych) – prowadzący obrady Pan Andrzej Wiczkowski  powitał wszystkich obecnych  

w tym:  Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, Skarbnika Gminy Danutę Kucharczuk, 

Radcę Prawnego Katarzynę Borowską, Doradcę Kingę Wiśniewską, Kierownika Referatu 

Gospodarki Komunalnej Krzysztofa Ruczyńskiego oraz radnych Gminy Ostróda. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy 

Ostróda, w trybie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2013r. poz. 594, z późn. zm.) 

Pan Wiczkowski odczytał wniosek Pana Wójta,  który zawierał następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2013 rok. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2013-2016. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu oraz wyrażenia zgody na 

zawarcie przez Wójta Gminy Ostróda umowy partnerstwa dotyczącej utworzenia 

Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli opracowania i wdrażania Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach Ostródzko-Iławskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu oraz wyrażenia zgody na 

zawarcie przez Wójta Gminy Ostróda umowy partnerstwa dotyczącej wspólnego 

opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach Ostródzko-Iławskiego 

Obszaru Funkcjonalnego. 

7. Wolne wnioski i informacje. 

8. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy. 

 

Głos zabrał Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda, który uzasadnił złożony wniosek o 

zwołaniu sesji i wyjaśnił, że w ostatnich dniach Zarząd Województwa przyznał środki na 
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zakup samochodu średniego ratowniczego dla OSP. W przypadku jeśli Rada wyrazi zgodę na 

zakup samochodu, wówczas należy zawrzeć umowę do końca października br. Pan Wójt 

nadmienił, że informacje na ten temat przedstawi Pan Krzysztof Ruczyński. 

Kolejny argument przemawiający za zwołaniem sesji w trybie nadzwyczajnym,  który 

przedstawił pan wójt, był fakt pojawienia się możliwości przystąpienia gminy Ostróda do   

nowego projektu, pn. „Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny”. Pan Fijas poinformował, że 

szczegóły projektu będą omówione w kolejnych punktach porządku obrad przez Doradcę 

Kingę Wiśniewską. 

Następnie Pan Wójt wnioskował o zmianę w porządku obrad zastępując pkt 3 z pkt 4, gdyż 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej uzależnione są od przyjęcia uchwały w sprawie  

przystąpienia do projektu oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Ostróda 

umowy partnerstwa dotyczącej utworzenia Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

Radny Andrzej Bartnicki zgłosił zastrzeżenia do Przewodniczącego Rady do sposobu 

zwołania sesji i złożył wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały w sprawie WPF, 

powołując sią na § 100 Statutu Gminy Ostróda do pracy w komisjach. Radny uważa, że przed 

terminem zwołanej sesji powinno odbyć się w dniu dzisiejszym posiedzenie komisji, np. 

godzinę wcześniej. 

 

Pani Katarzyna Borowska Radca Prawny Gminy Ostróda udzieliła radnemu wyczerpujących 

wyjaśnień stojąc na stanowisku, że zapis ten stosuje się do projektów uchwał: budżetowej jak 

i wieloletniej prognozy finansowej, natomiast w dniu dzisiejszym procedowane są zmiany w 

już obowiązujących uchwałach, dlatego w ocenie Pani mecenas § 100 statutu nie ma 

zastosowania. 

 

Następnie Radny Bartnicki zapytał czy zostały zachowane przesłanki zapisane w § 70 statutu, 

który mówi o terminie, dostarczonych materiałach oraz porządku obrad. Radny nadmienia, że 

otrzymał zawiadomienie i materiały jednak nie otrzymał porządku obrad. 

 

Pani Mecenas wyjaśniła, że tryb zwołania sesji nadzwyczajnej, tj. na wniosek wójta został 

uregulowany w § 70 ust. 5 statutu, w związku z czym nie obowiązuje termin 7 i 14 dniowy. 

Ponadto Pani Mecenas wyjaśniła, że o terminie, miejscu i porządku obrad sesji radni zostali 

poinformowani telefonicznie na co zezwala statut, natomiast projekty uchwał zostały radnym 
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przesłane drogą elektroniczną. Pani Borowska reasumując stwierdziła, że warunki formalne 

sesji nadzwyczajnej zostały spełnione. 

 

Radny Andrzej Bartnicki nadmienił, że pan wójt zachował procedurę ze strony urzędu, złożył 

wniosek, jednak  ma żal do Przewodniczącego Rady, że nie zwołał komisji w tym temacie. 

 

Pan Wiczkowski wyjaśnił, że rolą Przewodniczącego Rady nie jest zwoływanie komisji. 

Dodał, że jego zadaniem było zwołanie sesji w ciągu 7 dniu, co zostało poczynione. 

 

Radny Łukasz Nowicki zaproponował, aby przy każdym punkcie odbyła się dyskusja, 

ewentualnie została zarządzona przerwa w obradach.  

 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji nad wnioskiem radnego Andrzeja Bartnickiego, który 

dotyczył zmiany w porządku obrad przez odesłanie projektu uchwały w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej do pracy w komisjach, Radca Prawny wyjaśnił, że do 

zmiany porządku obrad tej sesji wymagana jest zgoda wnioskodawcy, czyli wójta, zgodnie z 

art. 20 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym. 

Wójt Gminy nie wyraził zgody na zmianę porządku obrad, w związku z czym wniosek jest 

bezprzedmiotowy. 

 Na tym dyskusje zakończono. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Wolf zgłosił wniosek o zmianę w porządku 

obrad, proponując wprowadzenia punktu: Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  

z przeprowadzonej kontroli. 

Wójt Gminy wyraził zgodę na wprowadzenie zmiany w porządku obrad przedstawionej przez 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy, który dotyczył zmiany 

w porządku obrad, zastępując punkt „3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2013-2016” z punktem „4.  Podjęcie uchwały w 

sprawie przystąpienia do projektu oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy 

Ostróda umowy partnerstwa dotyczącej utworzenia Ostródzko-Iławskiego Obszaru 

Funkcjonalnego”  



4 

 

oraz wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, dotyczący zmiany w porządku obrad, 

wprowadzając po punkcie 6, punkt 7. „Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z 

przeprowadzonej kontroli”. Pozostałe punkty 7 i 8, przyjmują numery: 8 i 9 porządku obrad. 

Uwag nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 

14 radnych: 

-„za” wprowadzeniem zmian do porządku obrad oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 1 głos, 

Rada Gminy bezwzględną większością głosów wprowadziła zmiany w porządku obrad XLIV 

sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przedstawia się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2013 rok. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu oraz wyrażenia zgody na 

zawarcie przez Wójta Gminy Ostróda umowy partnerstwa dotyczącej utworzenia 

Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2013-2016. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli opracowania i wdrażania Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach Ostródzko-Iławskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu oraz wyrażenia zgody na 

zawarcie przez Wójta Gminy Ostróda umowy partnerstwa dotyczącej wspólnego 

opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach Ostródzko-Iławskiego 

Obszaru Funkcjonalnego. 

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z przeprowadzonej kontroli. 

8. Wolne wnioski i informacje. 

9. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy. 

Ad. 2. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok. 

 

Głos zabrała Pani Danuta Kucharczuk Skarbnik Gminy Ostróda, która omówiła proponowaną 

zmianę w uchwale budżetowej. 

Zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na zakup średniego samochodu ratowniczego dla 

OSP Stare Jabłonki. Ogólny koszt wynosi 690.920,00zł, z tego środki unijne 552.735,00zł, 

wkład własny gminy wynosić będzie 138.184,00zł. 

 

Radny Jan Żeberek podkreślił dobrą współpracę pracowników urzędu z jednostkami OSP, 

jednak dziwi się, dlaczego nowy samochód trafia do jednostki w Starych Jabłonkach. Radny 

widzi taką potrzebę przekazania nowego samochodu dla jednostki OSP w Brzydowie. 

 

Pan Krzysztof Ruczyński Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej przedstawił zasadność 

przekazania nowego samochodu dla OSP Stare Jabłonki, oraz przedstawił informacje na 
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temat obecnie funkcjonującego sprzętu w strukturach jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych na terenie gminy Ostróda. 

Nadmienił, że obecny sprzęt ze Starych Jabłonek zostanie przesunięty do innej jednostki, 

kolejny zakup samochodu z Krajowego Systemu będzie zaplanowany do jednostki OSP 

Pietrzwałd. 

 

Radny A. Bartnicki wyraził żal do Komendanta OSP Pana  Ruczyńskiego, że przy konstrukcji 

budżetu na rok 2013 nie przedstawił planu potrzeby zakupu samochodu dla OSP Stare 

Jabłonki. Radny widziałby potrzebę zakupu samochodu dla OSP Samborowo. 

 

W dalszej części dyskutowano o warunkach technicznych stanach samochodów w 

jednostkach OSP i warunkach ich garażowania. 

 

Następnie radny Tomasz Klimecki zapytał kiedy został złożony wniosek na zakup 

samochodu. 

 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że pojawiły się wolne środki w 

Urzędzie Marszałkowskim, stąd szybkie działania. Dodał, że projekt był planowany na 2014 

rok. 

 

Wójt Gminy Ostróda nadmienił, że w tym temacie skuteczne działania podjął poprzedni wójt 

Marek Brzezin. Propozycja miała znaleźć się w budżecie na 2014 rok, jednak w ostatnim 

czasie otrzymano informacje od Zarządu Województwa, że są środki i umowa winna być 

zawarta do końca października br. Bardzo duża dotacja przemawia za tym, aby w dniu 

jutrzejszym została podpisana umowa z Panem Marszałkiem. 

Ponadto Pan wójt przyznał, że uwaga radnego Żeberka jest słuszna i również widzi potrzebę 

wymiany samochodu w jednostce. 

Pan Wójt apelował o wyrażenie zgody na proponowane zmiany w budżecie. 

 

Na zakończenie dyskusji radny Bartnicki zapytał o nabyty w poprzednich latach samochód 

marki Land Rower. 

W tej kwestii Pan Ruczyński udzielił wyjaśnień. 

 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  zmian budżetu gminy na 2013r. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLIV/251/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2013r.  
w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok – stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad. 3 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu oraz wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Wójta Gminy Ostróda umowy partnerstwa dotyczącej utworzenia Ostródzko-

Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
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Głos zabrała Pani Kinga Wiśniewska Doradca Wójta, która przedstawiła projekt uchwały. 

 

Radna Zofia Stankiewicz uważa, że dobrze się stało, że został przygotowany projekt uchwały 

i nadmienia, że umowa partnerska kilku samorządów daje większe możliwości w 

pozyskiwaniu środków. 

 

Radny Bartnicki zapytał, czy gmina będzie brała udział czynny w projektowaniu umowy. 

 

Pani Wiśniewska wyjaśniła, że Liderem jest miasto Ostróda,  gmina Ostróda jest partnerem, 

natomiast umowa jest w fazie projektu oparta na zapisach wniosku. Podjęta uchwała pozwoli 

wójtowi podpisać umowę. 

 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt.  

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLIV/253/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2013r.  w 

sprawie przystąpienia do projektu oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta 

Gminy Ostróda umowy partnerstwa dotyczącej utworzenia Ostródzko-Iławskiego 

Obszaru Funkcjonalnego – stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2013-2016. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt.  

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLIV/252/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2013r.  w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2013-2016 – 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli opracowania i wdrażania Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej w ramach Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Kinga Wiśniewska. 
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Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt.  

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLIV/254/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2013r.  w 

wyrażenia woli opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach 

Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego – stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 6 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu oraz wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Wójta Gminy Ostróda umowy partnerstwa dotyczącej wspólnego opracowania Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Następnie poddał pod głosowanie projekt.  

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLIV/255/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2013r.  w 

sprawie przystąpienia do projektu oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta 

Gminy Ostróda umowy partnerstwa dotyczącej wspólnego opracowania Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach Ostródzko – Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego 

– stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Ad. 7. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z przeprowadzonej kontroli. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Wolf odczytał Sprawozdanie Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy z przeprowadzonej kontroli, które  - stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Wolf dodał, że podczas prac komisji Wójt 

Gminy Ostróda podjął pewne kroki i wiele zaleceń zostało wyegzekwowanych. Ponadto Pan 

Wolf apelował o zajęcie się tym tematem Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich w 

ramach swojej pracy, aby sytuacja się nie powtórzyła.  

 

Radna Barbara Stabińska nadmieniła, że w Turznicy są dwa liczniki i nie jest jej znany odczyt 

z drugiego licznika. 
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Przewodniczący obrad powiedział, że dwukrotnie składał wniosek do pani kierownik o 

zestawienia wszystkich świetlic, jednak do tej pory nie otrzymał danych, dlatego w tej 

sytuacji nie widzi zasadności pilnowania kogokolwiek. Pan Wiczkowski liczył, że takie 

zestawienie będzie ujęte w sprawozdaniu. Dodał, że sytuacja w przypadku świetlicy w 

Turznicy nie jest nowa i powtórzyła się z poprzedniego roku, kwota rachunku była zbliżona.  

Ponadto uważa, że osoba odpowiedzialna za ten zakres prac powinna pilnować „tego jak 

swojego”. 

 

Wójt Gminy Ostróda czując się odpowiedzialnym za każdego pracownika w urzędzie 

wyjaśnił, że na najbliższe posiedzenie Rady zostaną przygotowane informacje na temat 

podjętych działań od momentu zaistnienia problemu. Ponadto Pan Wójt dodał, że od 

momentu kiedy został wójtem problem był mu znany i dlatego zostały podjęte działania. 

Głównym działaniem, które podjął wójt były negocjacje z zakładem energetycznym 

skutkujące obniżeniem taryf przesyłu mocy energii tj. z kwoty  0,44zł na 0,21zł za 1 kWh we 

wszystkich jednostkach gminy. 

 

Ad. 8. 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący obrad odczytał pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostródzie, 

informujące o nieprawidłowościach oświadczeń majątkowych radnych za 2012r.  

 

Następnie odczytał pismo Związku Pracodawców Inicjatywa wnioskujące o ujęcie w 

budżecie środków na wykonanie ciągu pieszego przy nowo powstającym osiedlu na 

przedłużeniu ulicy Jaracza w kierunku Szafranek. 

 

Kolejnym pismem z jakim zapoznał radnych Pan Wiczkowski był wniosek Zakładu Obsługi 

Komunalnej o przyznanie dotacji przedmiotowej do działalności na 2014 rok. 

 

Radny Marek Szostek wnioskował o wpisanie do budżetu na rok 2014 budowę kanalizacji w 

Ostrowinie. Radny nadmienił, że wiadome jest mu, że z Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko będą możliwe do pozyskania środki na takie zadania jak 

kanalizacje. 

 

Pan Wójt zapewnił, że zadanie będzie zapisane w projekcie uchwały budżetowej, który radni 

otrzymają w dniu 15 listopada br. Pan wójt dodał, że dokumentacja jest przygotowana a 

zadanie to jest priorytetowe również dla wójta. Aktualnie trwają dyskusje w tym zakresie. 

 

Następnie Wójt Gminy Ostróda poinformował, że tematem najbliższej sesji będzie podjęcie 

uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 

terenie Gminy Ostróda. 

Pan Fijas przedstawił stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w ościennych gminach. 

 

Ustalono: 

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy na dzień 12.11.2013r. godz. 11:00 

Kolejna Sesja 15.11.2013r.  

Nie zgłoszono żadnych interpelacji i odpowiedzi. 
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Ad. 9. 

Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski  zamknął 

obrady XLIV Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 15:40. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

    Zaprotokołowała:                                                           Przewodniczący Rady 

 

    Agnieszka Jakubowska                                                                Andrzej Wiczkowski 

 

 

 


