PROTOKÓŁ NR XI/2015
z XI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 29 września 2015r. w saIi Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.
Otwierając o godzinie 14ºº obrady XI sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar
Włodek powitał :
− Burmistrza Artura Kotarę ,
− Z-cę Burmistrza Dariusza Struskiego ,
− Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
− Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
− Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
− Kierowników Wydziałów,
− Radnych,
oraz zaproszonych gości :
− Radnych Rady Powiatu,
− Komendanta Straży Miejskiej,
− Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
− Prezesa Spółki z o.o. „Hydro-Lew”
− Przewodniczącego Samorządu Miasta, Sołtysów szczególnie nowo wybranych sołtysów,
− Przedstawiciela mediów – Radio Park
wyborców biorących udział w obradach.
Do pkt 2
Sesja była prawomocna. Zwołana została zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym oraz statutem gminy.
Na podstawie listy obecności w sesji uczestniczyło 11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni nieusprawiedliwieni na sesji - Radni Stefan Kachel, Jacek Kieroński, Dariusz Zięba, Antoni Rak.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2 i 3 do niniejszego protokółu.
Do pkt 3
Porządek obrad sesji przedstawia się następująco :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokołów z VIII, IX, X sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.
Przyjęcie :
1) sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego od dnia 11 czerwca 2015r. do dnia 14
września 2015r.,
2) informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 r.
8. Zapoznanie się z informacją nt.:
1) stan i ocena funkcjonowania dróg gminnych, oraz dróg będących w innych zarządach na terenie gminy Lewin Brzeski,
2) realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na
lata 2014-2018.
9. Podjęcie uchwał :
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok;
2) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej;
3) w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich;
4) w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych;

2

10.
11.
12.
13.
14.
15.

5) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Usługi Wodno – Kanalizacyjne „Hydro-Lew” Sp. z o.
o. na lata 2014-2018.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
Zamknięcie obrad sesji.

Do pkt 4
Przystępując do omawiania punktu - przyjęcie protokółów z poprzednich sesji Przewodniczący
Rady poinformował, że projekty protokółów Nr VIII/2015, Nr IX/2015, Nr X/2015 zostały przesłane pocztą
elektroniczną radnym oraz były do wglądu w Biurze Rady.
Radni nie zgłosili poprawek do protokółów.
Przewodniczący Rady poddał kolejno pod głosowanie przyjęcie protokółów :
1) z sesji Nr VIII/ 2015 z dnia 19 czerwca 2015r.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” przyjęła protokół z VIII sesji.
2) z sesji Nr IX/ 2015 z dnia 22 lipca 2015r.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” protokół z IX sesji.
3) z sesji Nr X/ 2015 z dnia 3 sierpnia 2015r.
Rada Miejska w obecności 11 radnych – jednogłośnie 11 głs. „za” przyjęła protokół z X sesji.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
Radny Piotr Barszcz z Łosiowa prosi o wystąpienie do Śląskiej Spółki Gazowej z zapytaniem na jakim etapie
jest gazyfikacja wsi Strzelniki. We wsi Strzelniki zebrano ponad 70 deklaracji mieszkańców dotyczących chęci podłączenia do sieci gazowej. Dotychczas nie ma żadnej odpowiedzi ze strony Śląskiej Spółki Gazowniczej,
czy podłączenie instalacji jest możliwe i kiedy to nastąpi.
Radny Zbigniew Gąsiorowski z Lewina Brzeskiego wnosi w imieniu mieszkańców ul. Buczka w Lewinie
Brzeskim o wystąpienie do Mawo Cores Sp z o.o. w Lewinie Brzeskim o uporządkowanie terenu zakładu
(wysoka trawa) od strony ul. Moniuszki.
Radna Anna Zacharewicz z Nowej Wsi Małej :
1) prosi w imieniu mieszkańców miejscowości Ptakowice o udzielenie informacji dlaczego mieszkańcy Ptakowic płacą więcej za odprowadzanie ścieków niż mieszkańcy gminy Olszanka. Kto będzie odpowiadał
za awarie instalacji kanalizacyjnej;
2) wnosi o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych o zamontowanie dłuższej barierki ochronnej przy
zjeździe na drogę gminną za placem zabaw gdyż często dochodzi do kolizji. Ponadto brak kierunkowskazu na skrzyżowaniu przy zjeździe do Nowej Wsi Małej;
3) wnosi o uporządkowanie terenu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą powiatową przy zjeździe
do Nowej Wsi Małej;
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4) wnosi o zabezpieczenie budynku nieużytkowanej stodoły (ruiny) położonej przy łuku drogi w miejscowości Sarny Małe nr 71. Zagraża on bezpieczeństwu przechodniów a zwłaszcza dzieci idące na przystanek autobusowy. Prosi o szybką interwencje.
U w a g a - stan Radnych wynosi 12 doszedł Radny Antoni Rak
Do pkt 6
Sołtysi nie zgłosili wniosków
Do pkt 7
ppkt 1
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 11 czerwca
2015r. do dnia 14 września 2015r.,
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokółu.
Stanowiska Komisji:
Stanowiska przedstawili Przewodniczący Komisji Radny Robert Laszuk Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Radny Mieczysław Adaszyński Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska .
Stanowiska stanowią załącznik Nr 5 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 6 Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za”” przyjęła sprawozdanie.
ppkt 2
Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2015r.oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015r.
Informacja stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Skarbnik Gminy Urszula Smolińska odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Opinia RIO stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokółu.
Stanowiska Komisji:
− Komisja Rewizyjna - zaopiniowała pozytywnie,
Stanowisko Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokółu.
− Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
− Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”
Zapytań i uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszego sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” przyjęła niniejszej informacji.

4
Do pkt 8
Zapoznanie się z informacją nt.:
ppkt 1
stanu i oceny funkcjonowania dróg gminnych, oraz dróg będących w innych zarządach na terenie
gminy Lewin Brzeski,
Informacja stanowi załącznik Nr 10 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Informacja szczegółowo była omawiana na posiedzeniach Komisji, które wypracowały następujące stanowiska:
Komisja Rozwoju Gospodarczego po zapoznaniu się z informacją wniosła następujące uwagi:
1) brak informacji o drogach nie zaliczanych do kategorii dróg publicznych (wewnętrznych),
2) niewłaściwe oznaczenie stanu technicznego nawierzchni ul. Cichej w Skorogoszczy.
na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska uwagi do informacji zgłosił radny Zbigniew
Wierzbicki – ujęcie w wykazie wszystkich dróg na terenie gminy również dróg osiedlowych
i wewnętrznych oraz wystąpienie do zarządcy dróg powiatowych o remont dróg i budowę chodników
w miejscowościach Mikolin, Borkowice i Golczowice.
Nie podjęto dyskusji jak również nie zostały zgłoszone wnioski i uwagi.
ppkt 2
realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na
lata 2014-2018.
Informacja stanowi załącznik Nr 11 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowiska Komisji:
− Rozwoju Gospodarczego - zapoznała się z informacją i nie wniosła wniosków i uwag,
− Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zapoznała się z informacją i nie wniosła wniosków i uwag.
Nie podjęto dyskusji jak również nie zostały zgłoszone wnioski i uwagi.
Do pkt 9
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie.
ppkt 1
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 12 do protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
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Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XI/90/2015 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokółu.
ppkt 2
w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 14 do protokółu.
Wprowadzenia do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XI/91/2015 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 15 do protokółu.
ppkt 3
zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 16 do protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.
Sprawozdania z działalności za okres kadencji przedstawiła Sołtys Sołectwa Ptakowice Anna OsińskaDzienniak . W związku z nieobecnością Sołtys Sołectwa Jasiona Elżbiety Ubowskiej i Sołtys Sołectwa Sarny
Małe Stefanii Marchwińskiej sprawozdania odczytał Przewodniczący Rady.
Sprawozdania stanowią załączniki Nr 17,18 i 19 do protokółu.
Następnie Burmistrz Artur Kotara z Przewodniczącym Rady Waldemarem Włodek złożyli obecnej na sesji
Sołtys Sołectwa Ptakowice Annie Osińskiej – Dzienniak podziękowanie za prace na rzecz społeczności lokalnej .
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XI/92/2015 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokółu
ppkt 4
powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 21 do protokółu.
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Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za” i proponuje do składu
Zespołu następujących kandydatów: Zbigniewa Gąsiorowskiego, Roberta Laszuk i Przemysława Ślęzak.
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za” nie zgłaszając
kandydatów.
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.
Przed przedstawieniem projektu uchwały Przewodniczący Rady zwrócił się do zgłoszonych kandydatów , czy
wyrażają zgodę na kandydowanie na członków Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do
sądów powszechnych.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zamieszczając nazwiska zgłoszonych
kandydatów a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – 9 głs. „za” , przy 0 głs. „przeciw” i 0 głs. „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr XI/93 /2015 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do protokółu
ppkt 5
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Usługi Wodno – Kanalizacyjne „Hydro-Lew” Sp. z o. o. na lata
2014-2018.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 23 do protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie przedstawiono.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Nie podjęto dyskusji nad projektem uchwały jak również nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 12 radnych – jednogłośnie 12 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XI/94/2015 w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 24 do protokółu.
Do pkt 10
Przewodniczący Waldemar Włodek poinformował, że do wpłynęły następujące pisma :
1)

pismo z Biura Posła na Sejm RP Rajmunda Millera z dnia 15 czerwca 2015r. (wpłynęło do Urzędu dnia
18 czerwca 2015r.) dot. apelu o utrzymanie obsady kadrowej na dotychczasowym poziomie w Komisariacie policji w Lewinie Brzeskim, oraz Senatora RP Ryszarda Knosola z dnia 15 czerwca 2015r. (wpływ
do Urzędu 22 czerwiec 2015r,) dotyczący tej samej sprawy;
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2)

poparcie przez Radę Samorządu Miasta Lewin Brzeski (pismo z dnia 23 czerwiec 2015r.) stanowiska
zawartego w opublikowanym otwartym liście protestacyjnym Pana Radosława Preisa mieszkańca Brzegu poprzez wystąpienie do P. Tomasza Kostuś Członka Zarządu Województwa Opolskiego oraz P. Leszka Fornal radnego Sejmiku Wojewódzkiego.

3)

pismo Straży Miejskiej z dnia 23 czerwca 2015r. dotyczące ewidencji wyników Staży Miejskiej za 2014
rok w rozbiciu o kategorie ujawnionych wykroczeń, które jest do wglądu w Biurze Rady( załączone do
protokółu)

4)

pismo do Przewodniczącego Rady złożone przez Przedstawiciela rodziców osób niepełnosprawnych
P. Czesławę Kostka z dnia 17 sierpnia 2015r. (wpływ do Urzędu dnia 8 września 2015r.) dot. przyznania
pomieszczenia (na parterze) z zapleczem sanitarnym, które pełniłoby funkcję Świetlicy Integracyjnej.
Zwrócił się z zapytaniem, czy Radni wyrażają zgodę na przekazanie Burmistrzowi Lewina Brzeskiego do
załatwienia zgodnie z kompetencją,
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym pismem i przez aklamację wyrazili zgodę na przekazanie do załatwienia zgodnie z kompetencją.

5)

pismo – protest z dnia 10 września 2015r. (wpływ do Urzędu 10 września 2015r.) mieszkańców działek sąsiadujących z działką nr 201/2 znajdującej się w obszarze wsi Skorogoszcz a dot. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego tej działki.
Zwrócił się z zapytaniem, czy Radni wyrażają zgodę na przekazanie Burmistrzowi Lewina Brzeskiego do
załatwienia zgodnie z kompetencją?
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym pismem i przez aklamację wyrazili zgodę na przekazanie do załatwienia zgodnie z kompetencją.

6)

informacja z Urzędu (pismo z dnia 14 września 2015r.) o zabezpieczeniu na terenie miasta i gminy
Lewin Brzeski miejsc pracy do wykonywania przez osoby skazane kar ograniczenia wolności oraz prac
społecznie użytecznych ( informacja w załączeniu do niniejszego protokółu).
Zapytania do informacji zgłosili Radni - Anna Zacharewicz, Władysław Górka i Robert Laszuk.
Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Gminy Barbara Chyża i Prezes Spółki Zarząd Mienia Komunalnego
Paweł Chojnacki.

7)

pismo z dnia 18 września 2015r. złożone przez P. Urszulę Kowalską w sprawie zmiany umowy najmu
lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Matejki 3-5/3 z czasu oznaczonego na czas nieoznaczony.
Zwrócił się z zapytaniem, czy Radni wyrażają zgodę na przekazanie Burmistrzowi Lewina Brzeskiego
do załatwienia zgodnie z kompetencją?
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionym pismem i przez aklamację wyrazili zgodę na przekazanie do załatwienia zgodnie z kompetencją.

Na zakończenie Przewodniczący Rady poinformował w jakich uroczystościach i spotkaniach uczestniczył
w minionym okresie.
W związku z zakończeniem konsultacji w sprawie projektów Statutów Sołectw , poinformował, że w dniu
13 października br. o godz. 1600 odbędzie się spotkanie Komisji Konsultacyjnej, która to zapozna się ze zgłoszonymi przez mieszkańców niektórych Sołectw wnioskami i ustali sposób przedstawienia ich pod obrady
sesji.
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Do pkt 11
Informacje Radnego Sejmiku Województwa Opolskiego i Radnych Powiatu Brzeskiego.
Informacji nie przedstawiono w związku z nieobecnością Radnego Sejmiku Województwa i Radnych Powiatu Brzeskiego.
Do pkt 12
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek zwrócił się do Radnych, czy otrzymali odpowiedzi na interpelacje
zgłoszone na poprzedniej sesji i czy mają zastrzeżenia bądź uwagi do otrzymanych odpowiedzi.
Radni nie zgłosili zastrzeżeń i uwag do otrzymanych odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski na
poprzedniej sesji.
Do pkt 12
Wolne wnioski , zapytania i komunikaty.
Rady Mieczysław Adaszyński poruszył temat Brzeskiego Centrum Medycznego, jego zadłużenie oraz jaka
będzie dalsza działalność. W rozmowie na niniejszy temat głos zabrali Radna Grażyna Michalska, Sołtys
Sołectwa Ptakowice Anna Osińska-Dzienniak a Burmistrz przedstawił informacje jakie posiada na temat
działalności BCM.
Radny Roman Pudło poruszył temat funduszu sołeckiego, czy jest możliwość umieszczenia na stronie internetowej wydatkowania środków funduszu sołeckiego przez sołectwa.
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara informując, że od nowego roku planuje aby funduszem sołeckim
zajmowała się jedna osoba i nie widzi przeszkód do umieszczenia tych informacji na stronie internetowej
Urzędu.
Radny Zbigniew Wierzbicki z Mikolina prosi o rozważenie możliwości przeznaczenia części środków dotrzymanych ze zwrotu z budżetu państwa wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego na świetlice wiejskie.
Do pkt 13
Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że zgłoszone wnioski zostaną rozpatrzone i w miarę możliwości będą
realizowane.
Do pkt 14
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1530 zamknął
obrady XI sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Będkowska
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