
PROTOKÓŁ NR XIII/19 

z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy  

z dnia 25 listopada 2019 roku  

 

Obrady rozpoczęto 25-11-2019 o godz. 15:32, a zakończono o godz. 16:32 tego samego dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków: 

1. Ryszard Froń 

2. Ryszard Golly 

3. Marek Nowak 

4. Krzysztof Walusz 

5. Beata Socha 

6. Teodor Wyschka 

7. Krzysztof Piechota 

8. Zygmunt Pakosz 

9. Maria Reinert 

10. Teresa Kwoczała  

11. Roland Reguła 

12. Tomasz Sitnik 

13. Wiktor Barteczko 

Nieobecni członkowie na posiedzeniu: 

1. Rudolf Gajda  

2. Krzysztof Pospieschczyk  

 

Nagranie zapisu dźwiękowego i obrad z posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Leśnicy zostało 

zamieszczone na stronie BIP Gminy Leśnica. 

1. Otwarcie sesji (15:32) 

Rozpoczęto sesję (15:32) 

a. stwierdzenie quorum (15:32) 

Pan Ryszard Froń – Przewodniczący obrad stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co 

stanowi quorum przy którym może obradować oraz podejmować uchwały Rada Miejska. 

b. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad (15:33) 

Przewodniczący obrad poinformował, że Pan Burmistrz wystąpił z wnioskiem o zmianę  

porządku obrad dzisiejszej sesji poprzez dodanie do niego projektu uchwały w zakresie 
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udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakup zestawu kotłów gazowych 

kaskadowych z elementami instalacji gazowej, ciepłej wody, centralnego ogrzewania. 

Pan Burmistrz zaznaczył, że w celu udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej 

w wysokości 5 000,00 zł na zakup zestawu kotłów gazowych kaskadowych z elementami 

instalacji gazowej, ciepłej wody, centralnego ogrzewania zachodzi konieczność podjęcia 

stosownej uchwały. Niniejsze środki finansowe zostały zabezpieczone w budżecie gminy na 

poprzedniej sesji.  

Głosowanie w kwestii wprowadzenia zmiany w porządku obrad sesji Rady Miejskiej w dniu 

25 listopada 2019 roku (15:35). 

Wyniki imienne: 

ZA (13): Teresa Kwoczała, Beata Socha, Zygmunt Pakosz, Wiktor Barteczko, Krzysztof 

Piechota, Roland Reguła, Krzysztof Walusz, Teodor Wyschka, Marek Nowak, Ryszard Froń, 

Maria Reinert, Tomasz Sitnik, Ryszard Golly 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk 

Przerwa w obradach w celu wprowadzenia zmiany w porządku obrad  

Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad uwzględniający proponowaną zmianę.  

Głosowanie w kwestii przyjęcia porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 

25 listopada 2019 r. uwzględniającego proponowaną zmianę (15:40). 

Wyniki imienne: 

ZA (13): Teresa Kwoczała, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Walusz, Marek Nowak, Krzysztof 

Piechota, Beata Socha, Maria Reinert, Roland Reguła, Teodor Wyschka, Wiktor Barteczko, 

Ryszard Golly, Ryszard Froń, Tomasz Sitnik 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk 

Radni Rady Miejskiej w Leśnicy przyjęli porządek obrad Sesji Rady Miejskiej uwzględniający 

proponowaną zmianę w dniu 25 listopada 2019 r. 
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2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 października 2019 r. 

(15:41) 

Przewodniczący obrad poinformował, że protokół z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy  

z dnia  28 października 2019 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami sesyjnymi. 

Głosowanie w kwestii przyjęcia protokołu z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 

28 października 2019 r. (15:42) 

Wyniki imienne: 

ZA (13): Ryszard Golly, Teresa Kwoczała, Beata Socha, Zygmunt Pakosz, Wiktor Barteczko, 

Roland Reguła, Krzysztof Walusz, Marek Nowak, Teodor Wyschka, Maria Reinert, Krzysztof 

Piechota, Tomasz Sitnik, Ryszard Froń 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk 

Rada Miejska w Leśnicy przyjęła Protokół Nr XII/19 z sesji Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 

28 października 2019 roku. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (15:42) 

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

Ponadto zwrócił się do Radnych Rady Miejskiej z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie 

do przedłożonego projektu uchwały zadania pn. Przebudowa publicznej drogi do kompleksu 

rekreacyjnego w Leśnicy, na którym zwiększono plan w 2020 roku.  

Radni pozytywnie ustosunkowali się do wniosku Pana Burmistrza. 

Przerwa w obradach w celu wprowadzenia nowego projektu uchwały.  

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

(15:48) 

Wyniki imienne: 

ZA (13): Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Maria Reinert, Beata Socha, Marek Nowak, 

Wiktor Barteczko, Roland Reguła, Zygmunt Pakosz, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, 

Tomasz Sitnik, Ryszard Golly, Ryszard Froń 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk 
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Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XIII/70/19 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok (15:48) 

Pan Burmistrz przedstawił proponowane zmiany w budżecie gminy na 2019 rok. 

Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 

(15:53) 

Wyniki imienne: 

ZA (13): Teresa Kwoczała, Wiktor Barteczko, Roland Reguła, Marek Nowak, Krzysztof 

Walusz, Zygmunt Pakosz, Maria Reinert, Beata Socha, Krzysztof Piechota, Teodor Wyschka, 

Tomasz Sitnik, Ryszard Golly, Ryszard Froń 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk 

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XIII/71/19 w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2019 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu 

na zakup zestawu kotłów gazowych kaskadowych z elementami instalacji gazowej, ciepłej 

wody, centralnego ogrzewania (15:53) 

Pan Burmistrz poinformował, że w celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Strzeleckiemu na zakup zestawu kotłów gazowych kaskadowych z elementami instalacji 

gazowej, ciepłej wody, centralnego ogrzewania zachodzi konieczność podjęcia stosownej 

uchwały.  

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Strzeleckiemu na zakup zestawu kotłów gazowych kaskadowych z elementami instalacji 

gazowej, ciepłej wody, centralnego ogrzewania (15:56) 

Wyniki imienne: 

ZA (13): Teresa Kwoczała, Krzysztof Walusz, Zygmunt Pakosz, Maria Reinert, Roland Reguła, 

Teodor Wyschka, Wiktor Barteczko, Beata Socha, Krzysztof Piechota, Tomasz Sitnik, Marek 

Nowak, Ryszard Froń, Ryszard Golly 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk 
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Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XIII/72/19 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na zakup zestawu kotłów gazowych kaskadowych 

z elementami instalacji gazowej, ciepłej wody, centralnego ogrzewania. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (15:56) 

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem 

wspólnego posiedzenia komisji stałych tj. Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji 

Infrastruktury Społecznej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej 

w dniu 12 listopada 2019 r.  

Komisje po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały, nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.  

Głosowanie dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia stawek podatku od 

nieruchomości (15:59) 

Wyniki imienne: 

ZA (13): Teresa Kwoczała, Ryszard Golly, Marek Nowak, Teodor Wyschka, Krzysztof 

Piechota, Beata Socha, Zygmunt Pakosz, Maria Reinert, Krzysztof Walusz, Tomasz Sitnik, 

Roland Reguła, Ryszard Froń, Wiktor Barteczko 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk 

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XIII/73/19 w sprawie określenia stawek podatku 

od nieruchomości. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 

(15:59) 

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem 

wspólnego posiedzenia komisji stałych tj. Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji 

Infrastruktury Społecznej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej 

w dniu 12 listopada 2019 r.  

Komisje po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały, nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.  

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków 

transportowych (16:04) 
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Wyniki imienne: 

ZA (13): Teresa Kwoczała, Ryszard Golly, Beata Socha, Teodor Wyschka, Krzysztof Piechota, 

Wiktor Barteczko, Krzysztof Walusz, Zygmunt Pakosz, Roland Reguła, Marek Nowak, 

Tomasz Sitnik, Ryszard Froń, Maria Reinert 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk 

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XIII/74/19 w sprawie określenia stawek podatku 

od środków transportowych. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku 

rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, 

wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla 

inkasentów (16:04) 

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem 

wspólnego posiedzenia komisji stałych tj. Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji 

Infrastruktury Społecznej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej 

w dniu 12 listopada 2019 r.  

Komisje po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały, nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.  

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru 

podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności 

dla inkasentów (16:08) 

Wyniki imienne: 

ZA (13): Teresa Kwoczała, Beata Socha, Wiktor Barteczko, Krzysztof Walusz, Ryszard Golly, 

Teodor Wyschka, Marek Nowak, Maria Reinert, Roland Reguła, Zygmunt Pakosz, Krzysztof 

Piechota, Tomasz Sitnik, Ryszard Froń 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk 

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XIII/75/19 zmieniającą uchwałę w sprawie 

zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób 
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fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso 

oraz terminu płatności dla inkasentów. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Leśnica 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2020 (16:09) 

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem 

wspólnego posiedzenia komisji stałych tj. Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji 

Infrastruktury Społecznej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej 

w dniu 12 listopada 2019 r.  

Komisje po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały, nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.  

Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy 

Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2020 (16:12) 

Wyniki imienne: 

ZA (13): Ryszard Golly, Teodor Wyschka, Teresa Kwoczała, Zygmunt Pakosz, Maria Reinert, 

Roland Reguła, Wiktor Barteczko, Marek Nowak, Krzysztof Walusz, Krzysztof Piechota, 

Beata Socha, Tomasz Sitnik, Ryszard Froń 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk 

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XIII/76/19 w sprawie uchwalenia programu 

współpracy gminy Leśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym (16:12) 

Przewodniczący obrad poinformował, że wyżej wymieniony projekt uchwały był przedmiotem 

wspólnego posiedzenia komisji stałych tj. Komisji Finansowo-Gospodarczej, Komisji 

Infrastruktury Społecznej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej 

w dniu 12 listopada 2019 r.  

Komisje po przeanalizowaniu materiałów w tej sprawie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały, nie wnosząc żadnych uwag, ani zastrzeżeń.  
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Głosowanie w kwestii podjęcia uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego 

pozbawionym (16:16) 

Wyniki imienne: 

ZA (13): Teresa Kwoczała, Marek Nowak, Wiktor Barteczko, Krzysztof Walusz, Zygmunt 

Pakosz, Maria Reinert, Teodor Wyschka, Roland Reguła, Krzysztof Piechota, Beata Socha, 

Ryszard Froń, Ryszard Golly, Tomasz Sitnik 

PRZECIW (0) 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0) 

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI (2): Rudolf Gajda, Krzysztof Pospieschczyk 

Rada Miejska w Leśnicy podjęła Uchwałę Nr XIII/77/19 w sprawie szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom 

tego pozbawionym. 

11. Informacja na temat wyników analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok (16:17) 

Przewodniczący obrad poinformował, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej był omawiany punkt 

dotyczący analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok. Do dnia sesji nie wpłynęła analiza 

z Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich. W związku z powyższym na dzisiejszej sesji 

przedstawiono wyniki analizy oświadczeń majątkowych, które wpłynęły do tut. Rady Miejskiej 

w dniu 4 listopada 2019 roku. 

Analiza oświadczeń majątkowych dotyczy złożonych oświadczeń majątkowych przez 

przewodniczącego rady, radnych, burmistrza, zastępcy burmistrza, skarbnika gminy, 

sekretarza gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy, jak również 

kierowników referatów występujących jako osoby, które w imieniu burmistrza wydają 

decyzje administracyjne. Z analizy oświadczeń majątkowych przesłanych przez urząd 

skarbowy wynika, że wszystkie osoby o których wcześniej wspomniano, złożyły swoje 

oświadczenia majątkowe w terminach określonych ustawą tzn. oświadczenia za 2018 rok, 

oświadczenia złożone w dniu rozwiązania umowy o pracę oraz w terminie 30 dni od dnia 

powierzenia stanowiska lub powołania na stanowisko, a także oświadczenia złożone na 

początek kadencji 2018-2023. 

Z powyższej analizy wynika, że wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń 

majątkowych zarówno wojewodzie, przewodniczącemu rady, jak i burmistrzowi złożyły swoje 

oświadczenia w terminie i w komplecie. Ponadto analizy merytoryczne tych oświadczeń nie 
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wykazały naruszeń przepisów prawa.  Szczegółowa dokumentacja w tym zakresie znajduje się 

do wglądu w Referacie Organizacji. 

12. Sprawozdanie Burmistrza Leśnicy z działalności w okresie międzysesyjnym (16:19) 

Pan Burmistrz poinformował, iż w okresie międzysesyjnym były prowadzone na terenie gminy 

Leśnica następujące przedsięwzięcia inwestycyjne, a mianowicie: 

- zadanie „Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica w zakresie 

rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego w Leśnicy w celu poprawy dostępności i jakości usług 

społecznych dla mieszkańców gminy”;  

- zadanie „Zagospodarowanie Rynku w Górze Św. Anny”; 

- rozstrzygnięto przetarg na energię elektryczną  oraz oświetlenie obiektów. 

Ponadto poinformował, iż w związku z przygotowywaniem przez Gminę Leśnica wniosku 

o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego dotyczącego: „Usuwania folii rolniczej 

i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmowane są wnioski dotyczące zgłoszenia do utylizacji 

odpadów. 

Radny Pan Ryszard Froń zwrócił się z zapytaniem, czy potencjalnym odbiorcą folii rolniczych 

mógłby być Związek Międzygminny „Czysty Region”?   

Pan Burmistrz poinformował, iż folia rolnicza nie jest odpadem komunalnym, 

a przemysłowym. Związek Międzygminny „Czysty Region” odbiera tylko odpady komunalne. 

Recykling folii rolniczej jest kosztowny i nieopłacalny. Na rynku jest nadmiar tworzyw 

sztucznych, a folia rolnicza jest produktem trudnym do utylizacji. 

Radny Pan Ryszard Golly zaznaczył, iż wskazane folie powinny być odbierane więcej niż raz 

w roku.  

Radny Pan Teodor Wyschka zwrócił się z zapytaniem, kiedy przewiduje się pierwszy odbiór 

w gminie Leśnica folii rolniczych? 

Pan Burmistrz odpowiedział, iż na dzień dzisiejszy niema wskazanego terminu odbioru odpadu 

przemysłowego. 

13. Sprawozdanie z prac w okresie międzysesyjnym Przewodniczącego Rady (16:26) 

Pan Ryszard Froń - Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w okresie 

międzysesyjnym nie wpłynęło żadne pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy.  
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14. Sprawozdanie komisji stałych Rady Miejskiej z działalności w okresie 

międzysesyjnym (16:26) 

Przewodniczący obrad poinformował, że w okresie międzysesyjnym w dniu 12 listopada br. 

odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji 

Infrastruktury Społecznej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

oraz Komisji Finansowo-Gospodarczej. 

Tematyka posiedzenia dotyczyła spraw poruszanych na dzisiejszej sesji.  

15. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych (16:27) 

Radny Pan Krzysztof Piechota przedstawił dwie prośby mieszkańców Zalesia Śląskiego, które 

dotyczą: 

- utworzenia przystanku autobusowego „na żądanie” w połowie ul. Kościuszki w Zalesiu 

Śląskim; 

- umieszczenia tablicy ogłoszeń przy ul. Kościuszki w Zalesiu Śląskim. 

Radna Pani Maria Reinert poinformowała, że przy drodze gminnej na ulicy Słowackiego 

w Raszowej jest przewrócony znak drogowy „przejście dla pieszych”.  

Radny Pan Marek Nowak zwrócił uwagę na niszczejący budynek po byłym dworcu PKP 

w Leśnicy. Zaznaczył, iż przed budynkiem są wyrzucone śmieci i pozrywane taśmy 

ostrzegawcze. 

Pan Burmistrz podkreślił, iż w najbliższym czasie skontaktuje się z właścicielem budynku 

w tym zakresie.  

16. Zamknięcie sesji (16:31) 

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego sesji przewodniczący obrad zamknął XIII 

Sesję Rady Miejskiej w Leśnicy.  

Zakończono sesję (16:32) 

 

Protokołowała:                                                                              Przewodniczący obrad: 

Jessika Kopa                                                                                         Ryszard Froń 

 


