Bestwina, dn. 28 grudnia 2006r.
P r o t o k ó ł Nr IV/2006
z sesji Rady Gminy Bestwina odbytej w dniu 28 grudnia 2006 roku
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bestwina.
Protokół obejmuje uchwały Rady Gminy Bestwina od Nr IV/22/2006 do
Nr IV/26/2006/2006
Lista obecności radnych oraz gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Na ustawową liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych co stanowi
100%.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
Wybór sekretarza obrad.
Zatwierdzenie projektu porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia budżetu na 2007 rok:,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
- opinie komisji stałych Rady Gminy,
- dyskusja,
2) zmiany Uchwały Nr XXXI/222/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.
w sprawie budżetu gminy na 2006r.
3) uchylenia uchwał Rady Gminy Bestwina
1. Nr XXXVI/259/2006 z dnia 22 czerwca 2006r. oraz
2. Nr XXXVIII/285/2006 z dnia 5 października 2006r. w sprawie
udzielenia poręczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie
pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie:
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bestwinie oraz
udzielenia poręczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie
pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie:
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bestwinie.
4) sprzedaży nieruchomości.
6. Informacje bieżące.
7. Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich.
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8. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie sesji.
Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek przywitał wszystkich radnych
Rady Gminy Bestwina, zaproszonych gości oraz wszystkich pozostałych
przybyłych na obrady. Otworzył IV sesję Rady Gminy Bestwina w dniu
28 grudnia 2006r. Na podstawie posiadanej listy obecności stwierdził
prawomocność obrad.
Ad.2
Sekretarzem obrad zgodnie z harmonogramem jednogłośnie wybrany został
radny Antoni Grygierzec.
Ad.3
Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad jednocześnie składając
wniosek na prośbę wnioskodawcy tj. wójta gminy, aby do porządku sesji
wprowadzić dodatkową uchwałę w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które
nie wygasają z upływem 2006 roku. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad z tą naniesioną poprawką również został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek stwierdził, że protokół z ostatniej
sesji z dnia 14 grudnia 2006r. został sporządzony prawidłowo i znajduje się do
wglądu na sali obrad. Na co dzień znajduje się do wglądu w Biurze Rady
Gminy. Do protokołu nie wniesiono uwag i w wyniku głosowania został on
przyjęty 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Ad. 5
W liczbie 15 radnych Rada Gminy przystąpiła do podejmowania następujących
uchwał:
1) uchwalenia budżetu na 2007 rok – Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek
przypomniał, że na tą sesję radni otrzymali już wersję ostateczną projektu
budżetu tzn. przygotowaną w tej formie jaka będzie uchwalana po
wprowadzaniu wszystkich poprawek, które zaproponował Wójt Gminy i
tych, które były dyskutowane na komisjach. Poprosił Skarbnika Gminy
Stanisławę Grzywa o przedstawienie tych autopoprawek, które były
wprowadzone w ostatniej chwili na wniosek Komisji Budżetu i Finansów.
Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa poinformowała, że poprawki te
dotyczyły zapisów w części opisowej do projektu w działach:
010 Rolnictwo i łowiectwo – wydatki majątkowe pkt.4 – zapis o
brzmieniu:”Budowa kanalizacji sanitarnej Bestwina I etap – wykonanie
projektu budowlanego kanalizacji Kaniów-Ochmanowiec 300 000,00zł został
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zmieniony na zapis o brzmieniu: „Budowa kanalizacji sanitarnej Bestwina I
etap oraz wykonanie projektu budowlanego kanalizacji w strefie ochronnej
ujęcia wody 300 000,00zł.
700 – Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność – wydatki
majątkowe – zapis o brzmieniu: „wymiana przystanków autobusowych”
został zmieniony na zapis: „wymiana i remont przystanków autobusowych”.
Skarbnik Gminy poinformowała też, że w związku z tym, iż nie doszło do
podpisania umowy na Przedszkole w Kaniowie – kwota 94tyś.zł.została
przesunięta do budżetu 2007r., jako pożyczka. Zadłużenie na 2006r. się
zmniejszyło i w związku z tym został zmieniony załącznik nr 12 i 16 oraz
zmiana zapisu na drugiej stronie uchwały budżetowej.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek odczytał pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach tj. Uchwałę Nr
4100/I/282/2006 z dnia 24 listopada 2006r I Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Bestwina projekcie budżetu na 2007r.
wraz z prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata
następne oraz informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
Kopia uchwały stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.
Przewodniczący Jerzy Zużałek poprosił o opinię do projektu budżetu na
2007r. komisje stałe Rady Gminy
• Opinię Komisji Budżetu i Finansów przedstawił Przewodniczący Komisji
Antoni Grygierzec - opinia stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
• Opinię Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska
przedstawił Przewodniczący Komisji Andrzej Wojtyła. Komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu wraz z poprawkami Wójta
Gminy Stefana Wodniaka. Zaznaczył jednak, że członkowie Komisji nie
wyobrażają sobie, aby w planie czteroletnich działań na rzecz rozwoju
gminy nie znalazła się budowa chodników (przynajmniej w tych
najbardziej koniecznych i oczekiwanych przez mieszkańców miejscach.
Ponadto zaznaczył, że Komisja będzie bardzo gorąco popierać działania
na rzecz budowy oczyszczalni ścieków w Kaniowie, jednak nie można
zapominać o bezpieczeństwie mieszkańców. Komisja rozumie obecną
sytuację i stan majątkowy jednak tą kwestię będzie gorąco popierać.
• Opinię Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego
przedstawił Przewodniczący Benedykt Kohut – opinia stanowi załącznik
nr 5 do nin. protokołu.
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Po wysłuchaniu opinii komisji stałych Przewodniczący Jerzy Zużałek
otworzył dyskusję, w której głos zabrali:
Radna Danuta Kubik nawiązała do zebrań wiejskich oraz wysuniętych przez
społeczeństwo problemów i zadań, a także do tego aby te zadania wykonać.
Przypomniała, że Wójt na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów
zaproponował opracowanie wieloletniego planu inwestycyjnego w gminie
Bestwina (przynajmniej na 8 lat). Jest zdania, aby oprócz oczyszczalni, która
jest priorytetem, w planie tym znalazły się inne zadania, te najpilniejsze, na
które społeczeństwo liczy. Wyraziła swoje życzenie, aby na przyszły rok i
lata dalsze zmobilizować służby inwestycyjne, aby nie było brakoróbstwa. I
tu wyraziła ubolewanie co do oczyszczalni ścieków w Bestwince budowanej
w latach 90-tych, która do dziś jest niedotowarowana, niszczeje, bo nie ma
tyle ścieków ile powinna przerobić. Również przytoczyła pokaźną kwotę
zaplanowaną na rok przyszły na remont sali OSP w Kaniowie, o której od lat
wiadomo, że jest źle wybudowana i nie wiadomo kto w tej kwestii zawinił.
Dlatego też prosiła, aby służby inwestycyjne dokonywały rzetelnego odbioru
wykonywanych prac w gminie, bo później koszt naprawy jest nieraz wyższy
niż nowa inwestycja.
Radny Jacek Łuszczak nawiązał do wypowiedzi przewodniczących komisji i
stwierdził, że wiele przy budżecie mówiło się o „farykaście”. Zaznaczył, że
„farykast” jest istotny w kilku kierunkach. Zgadza się z wypowiedzią
radnego Antoniego Grygierca, który na spotkaniach podkreślał konieczność
przejrzenia kadr, ale powinno to być poprzedzone oceną pracowników. Po
drugie powinno się to wiązać z tym , jak mówi Biblia - że za dobre należy
wynagradzać, a za złe karać. Jak stwierdził, płace w „budżetówce” są takie
jakie są i uważa, że za dobrą pracę należy wynagradzać. W związku z
powyższym, jego zdaniem, przy „farykaście” powinno się też ująć czynnik
ludzki, ale zgodnie z tym jak powiedział wcześniej i co powiedziała radna
Danuta Kubik.
Radny Antoni Grygierzec przedstawił swoją sugestię aby w ciągu roku,
jeżeli pojawiłyby się możliwości pozyskania środków z zewnątrz,
korygować budżet w kierunku wprowadzenia nowych zadań.
Wójt Stefan Wodniak wyraził nadzieję, że budżet będzie weryfikowany w
ciągu roku na plus. Również wyraził nadzieję, że uda się pozyskać środki na
likwidację wysypiska śmieci i wówczas można te zaplanowane w budżecie
środki przesunąć na inne zadanie. Chociaż, jak zaznaczył, wygospodarowana
bardzo roztropnie rezerwa już została „połknięta”, bo z kwoty 240tys.zł,
zostało 26tyś.zł. Przedszkole w Kaniowie na planowaną kwotę 240tyś.zł.
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otrzyma tylko 94tyś.zł. Zwrócił jednak uwagę, że takie niespodzianki mogą
się jeszcze w ciągu roku zdarzyć. Niemniej prosił, aby budżet zaakceptować i
przyjąć by umowa pożyczkowa z Bankiem Ochrony Środowiska mogła być
przygotowana.
Radny Andrzej Wojtyła wyraził swoje zdanie, że należy poprzeć ten projekt
budżetu gdyż z uchwaleniem budżetu wiąże się pozyskanie pokaźnych sum
pieniędzy w formie dotacji i pożyczek. Podkreślił jednak, że chciałby się
dołączyć do rozważań radnej Danuty Kubik odnośnie planów wieloletnich, a
szczególnie chciał uczulić radnych na problem chodników w naszej gminie.
Radny Antoni Grygierzec nawiązując do planowanych wydatków w 2007r.
na sołectwo Kaniów wyliczył, że są dokładnie takie, jaka jest wysokość
opłaty eksploatacyjnej, która powinna w Kaniowie pozostać, a która w tym
roku jest po raz ostatni.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Jerzy
Zużałek poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania
Uchwała Nr IV/22/2006 w sprawie budżetu gminy na 2007 rok została
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do
nin. protokołu.
2) zmiany Uchwały Nr XXXI/222/2005 z dnia 28 grudnia 2005r.w sprawie
budżetu gminy na 2006r. wraz z autopoprawką - wyjaśnień udzieliła
Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa.
Do projektu nie wniesiono uwag.
Projekt uzyskał pozytywna opinię komisji stałych.
Brak głosów w dyskusji.
Uchwała Nr IV/23/2006 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/222/2005 z
dnia 28 grudnia 2005r.w sprawie budżetu gminy na 2006r – została
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do
nin. protokołu.
3) uchylenia uchwał Rady Gminy Bestwina:
- Nr XXXVI/259/2006 z dnia 22 czerwca 2006r. oraz
- Nr XXXVIII/285/2006 z dnia 5 października 2006r. w sprawie udzielenia
poręczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie pożyczki
długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie: Termomodernizacja budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie oraz udzielenia poręczenia dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie pożyczki długoterminowej w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
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Katowicach na zadanie: Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Bestwinie.
Projekt otrzymał pozytywną opinię komisji stałych.
Brak głosów w dyskusji.
W wyniku głosowania Uchwała Nr IV/24/2006 w sprawie uchylenia
uchwał Rady Gminy Bestwina:
- Nr XXXVI/259/2006 z dnia 22 czerwca 2006r. oraz
- Nr XXXVIII/285/2006 z dnia 5 października 2006r. w sprawie
udzielenia poręczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie
pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie:
Termomodernizacja
budynku
Ochotniczej
Straży
Pożarnej
w Bestwinie oraz udzielenia poręczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bestwinie pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie:
Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie
– została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi
załącznik nr 8 do nin. protokołu.
4) sprzedaży nieruchomości ( z przeznaczeniem na powiększenie cmentarza i
budowę kaplicy cmentarnej w Kaniowie) .
Komisja Budżetu i Finansów popiera projekt uchwały i przyjmuje ustną
informację Wójta Gminy, aby kosztami wydzielania działki i kosztami
umowy notarialnej obciążyć Parafię, zaś cena gruntu powinna być
symboliczna.
Komisja Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska oraz
Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego również
poparły powyższy projekt uchwały i zaopiniowały go pozytywnie.
Wójt Stefan Wodniak poinformował, że kwota operatu szacunkowego
wynosi 244zł., koszt podziału 1342zł. (te koszty bezpośrednio poniesie
Parafia), zaś wycena działki wynosi 9 550zł. Ze swej strony proponował
upust dla Parafii 95% lub inaczej 5% zapłaty tj. niespełna 500zł. Byłaby to
kwota symboliczna ale jest to pierwszy taki przypadek, bo jak dotąd gmina
nie sprzedawała gruntów pod cmentarze.
Rada Gminy przystała na taką propozycję i 15 głosami „za” tj. jednogłośnie
podjęła Uchwałę Nr IV/25/2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
5) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2006 roku wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Stanisława Grzywa z uwagi na to, że
projekt ten nie był omawiany na komisjach.
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W dyskusji Radny Antoni Grygierzec zapytał o termin podłączenia
kanalizacji na ul. Dankowickiej.
Odpowiedzi udzieliła Kierownik Referatu Bożena Stankiewicz informując,
że planowany termin - to 19 stycznia 2007r. i wg jej oceny termin ten
powinien być dochowany.
Wobec braku innych głosów Uchwała Nr IV/26/2006 w sprawie ustalenia
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2006 roku – została
przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 10
do nin. protokołu.
W punkcie tym o głos poprosił radny Rady Powiatu Bielskiego Józef Maziarz,
który podzielił się informacjami dot. wyboru starosty bielskiego, wicestarosty
oraz członków Zarządu Powiatu. Przekazał też zaproszenie na opłatek dla
samorządowców od Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Ad.6
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poinformował, że do Rady Gminy
Bestwina od Głównego Geodety Kraju wpłynęła skarga Pani Marii Karcz dot.
drogi gminnej.
Wójt Stefan Wodniak poinformował Radę o ustaleniach jakie zawarł w tej
kwestii z p.Karcz i wyraził nadzieję, że ten konflikt się zakończy.
Radny Wiesław Szypuła zaproponował aby przekazać tą sprawę do Komisji
Rewizyjnej celem rozpatrzenia.
Propozycja została przyjęta 15 głosami „za” tj. jednogłośnie.
Wójt Stefan Wodniak poinformował, że chciałby aby od nowego roku był
sporządzany przez p. Agatę Chmielowską posesyjny informator, który byłby
bezadresowo i nieodpłatnie dostarczany dla społeczeństwa, zaś w sprawie
gazetki pierwsze spotkanie odbędzie się 8 stycznia 2007r.
W tym punkcie radny Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Kamiński
pogratulował uchwalenia budżetu na 2007r. oraz podzielił się informacjami z
działalności Sejmiku, jak również zainteresował programami w dziedzinie
sportu pod kątem uzyskania środków finansowych. Na zakończenie swojego
wystąpienia złożył życzenia noworoczne.
Ad.7
W ramach wniosków i zapytań radnych i rad sołeckich Przewodniczący Rady
Gminy Jerzy Zużałek odczytał wnioski z protokołów z posiedzeń Rad
Sołeckich:
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- w Bestwince z dnia18 grudnia 2006r.
- w Kaniowie z dnia 19 grudnia 2006r.
Kopie stanowią załączniki nr 11 i 12 do nin. protokołu.
Ustne wnioski złożyli:
Radna Danuta Kubik – zapytała o dalszy remont prawej strony ul. W.Witosa, bo
na dzień dzisiejszy prace te zostały zatrzymane,
Radny Jacek Łuszczak – podniósł problem konieczności poprawienia
bezpieczeństwa na terenie naszej gminy (zniszczone znaki, płoty, kradzież
ozdób świątecznych), a także zwrócił uwagę na stan poboczy budzący
przerażenie pod względem czystości.
Radny Edward Jonkisz - złożył wniosek na remont ścieżki rowerowej w
Kaniowie od p.Szopy tj. od ul. Dębowej do p. Kuglarza – do ul. Czechowickiej.
Radny Andrzej Wojtyła – zapytał Wójta Stefana Wodniaka, jak wygląda sprawa
zakupu odblasków dla dzieci zwiększających bezpieczeństwo na drodze i czy
poczyniono już jakieś kroki w tej sprawie?
Radny Ludwik Mieszczak – podniósł problem konieczności dokładnego
oznakowania ulic: Borowików (ul. Bielska-Białej) i ul. Kwiatowej w Bestwinie.
Granica administracyjna biegnie środkiem drogi, zaś słabe oznakowanie ulic
sprawia, że trudno znaleźć poszukiwany adres.
Radny Stanisław Nycz – zgłosił, że zbyt wysokie drzewa na ul. Krakowskiej
(obok posesji p. Kubica) zasłaniają lampy przydrożne.
Radny Antoni Grygierzec – zasygnalizował złe oznakowanie dróg. Dotyczy to
mieszkańców Kaniowa, którzy mają dojazd do budynków z ulicy Głębokiej, a
posiadają adres ul. Grobel Borowa. Zwrócił uwagę, że nienależycie
oznakowanie są również krótkie odcinki, które są przypisane do dróg.
Ad.8
Przewodniczący Rady Jerzy Zużałek odczytał pisma skierowane do Zarządu
Dróg Powiatowych w nawiązaniu do wniosków zgłoszonych na poprzedniej
sesji. Pisma stanowią załączniki nr 13 i 14 do nin. protokołu.
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Kolejno głos zabrał Wójt Stefan Wodniak informując, że:
• drogi powiatowe – wszystkie sprawy związane z tymi drogami należy
uzgadniać z „powiatem”. Wójt doprowadził do spotkania z Dyrektorem
Zarządu Dróg Powiatowych jednak nie uzyskał potwierdzenia na ten rok, że
znajdą się środki na odnowienie zniszczonych tablic informacyjnych. W
związku z tym Wójt ze swej strony zaproponował pomoc gminy, aby te
tablice mogły być odnowione. Zniszczone są również przystanki, kosze są
wywracane. Doprowadził również do spotkania z Komendantem Policji oraz
dzielnicowym, na którym ustalono, że zostaną zwiększone patrole nocne, a w
zamian gmina w miarę możliwości udzieli wsparcia dla Policji w formie
rzeczowej.
• z informacji, jakie uzyskał wynika, że prace na ul. W.Witosa zostały już
zakończone. W budżecie powiatu na drogi i remonty zabezpieczona jest
kwota tylko 700tyś.zł. na cały powiat.
Sołtys sołectwa Bestwina Maria Maroszek przypomniała, że remont ul.
Witosa powstał na wniosek mieszkańców , którzy udali się do Starosty z
uwagi na ciężki transport i uzyskali przyrzeczenie, że na tej ulicy będzie
położony nowy dywanik i należałoby to egzekwować.
• w sprawie odblasków dla dzieci Wójt zasugerował, aby odblaski zakupić
przez szkoły.
Dyrektor GZOSiP Arkadiusz Maj zapewnił, że jak rozpocznie się nauka w
szkołach po przerwie świątecznej, to zajmie się tym problemem.
Przewodniczący Jerzy Zużałek zaproponował, aby na przykładzie innych
gmin szukać sponsorów i rozmawiać z przedsiębiorcami w tej kwestii.
Ad.9
Przed zamknięciem sesji Przewodniczący Jerzy Zużałek spełniając prośbę
nieobecnej p. Krystyny Grygier – sołtysa Janowic złożył w jej imieniu
wszystkim serdeczne życzenia noworoczne.
Odczytał również życzenia, które wpłynęły również do Rady Gminy na jego
ręce od: Prezydenta Bielska-Białej Jacka Krywulta, Małgorzaty Handzlik Posła
do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczącego Sejmiku i Marszałka
Województwa Śląskiego, Starosty Bielskiego i Przewodniczącego Rady
Powiatu, Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej Czechowic-Dziedzic
SP ZOZ Bestwina, Gimnazjum w Bestwinie i Bestwince, Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Janowicach i Bestwince, LKS Przełom Kaniów.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek poprosił wszystkich o pozostanie
na sali i po zakończeniu sesji wysłuchanie kolęd w wykonaniu młodzieżowego
Zespołu „Allegro” z Centrum, Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie.
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Złożył osobiście wszystkim życzenia noworoczne, a następnie dziękując za
udział i dyskusję w obradach zamknął IV sesję Rady Gminy Bestwina w dniu 28
grudnia 2006r.
Sesja rozpoczęła się o godz. 1500 a zakończyła o godz. 1700.
Protokolant:
Irena Glądys

Sekretarz obrad:
Radny Antoni Grygierzec

