Protokół Nr X/2015 z 19.11.2015 r.

RADA GMINY
OSTROWICE
RG.0002.7.2015
PROTOKÓŁ Nr X/15
Z SESJI RADY GMINY OSTROWICE
W DNIU 19.11.2015 r.
Punkt 1. Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Bany o godz. 1000 otworzył X Sesję Rady Gminy
i po powitaniu Radnych, sołtysów i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności, w Sesji
uczestniczy
14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
uchwał – listy obecności radnych i sołtysów stanowią kolejno załączniki nr: 1, 2 do niniejszego
protokołu. Ponadto w Sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Wacław Micewski i Skarbnik Gminy Krystyna
Kamińska, Sekretarz Gminy Janina Januszkiewicz, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
pracownicy
Urzędu
i mieszkańcy gminy.
Przewodniczący Rady Roman Bany udzielił głosu Wiceprzewodniczącemu Rady Janowi Błachucie.
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Radna Bożena Kulicz złożyła do sądu wniosek o jej
zniesławienie na posiedzeniu komisji i sesji, gdzie Wiceprzewodniczący użył słów „przestępczy
proceder” oraz sprowokowany przez mieszkańca, na pytanie czy Pani Kulicz kradnie, wypowiedział
słowa: „tak”. Spotkanie na rozprawie pojednawczej zakończyło się ugodą i w związku z tym
przeprasza Panią Kulicz za wypowiedzenie cytowanych słów.
Punkt 2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Roman Bany przedstawił porządek obrad Sesji:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
1)
2)
3)
4)

Otwarcie sesji, powitanie i stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
Pytania i wnioski.
Podjęcie uchwał:
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok;
w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki
Publicznej Gminy Ostrowice za I półrocze 2015 roku;
w sprawie rozpatrzenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
i o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku;
w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015
roku;
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5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
6) w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych, dotyczących podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego;
7) sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.
8) w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Ostrowice z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2016;
VIII.
Wolne głosy, komunikaty.
IX.
Zamknięcie sesji.

Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
Przewodniczący Rady Roman Bany poinformował, że protokół z Sesji IX, która odbyła się
30.09.2015 r. był dostępny w biurze Rady i Radni nie wnieśli zmian. Radni w głosowaniu jawnym
14 głosami „za” przyjęli protokół z IX Sesji.

Punkt 4. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.
Wójt Gminy Wacław Micewski złożył następującą informację z działalności w okresie między sesjami.
Wójt Gminy Wacław Micewski poinformował, że w okresie między sesjami miały miejsce następujące
wydarzenia:
- odbył się Konwent Wójtów i Burmistrzów ze Starostą;
- spotkał się z ówczesnym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Panem
Janem Grabcem w sprawie gminy. Pożyczka z budżetu państwa dla naszej gminy jest warunkowana
zapisami studium zagospodarowania przestrzennego gminy. Żeby takie studium mogło być
uchwalone, musi ono być uzgodnione z RDOŚ; W tym celu, żeby studium mogło być uzgodnione,
wykonaliśmy monitoring ptaków i nietoperzy, na temat którego informację składał na poprzedniej
sesji biegły z listy ministra środowiska dr inż. Wojciech Zyska. Monitoring ptaków wykazał, że nie ma
kolizji między gatunkami kluczowymi a strefami zapisanymi w studium pod odnawialne źródła
energii; Jednak Dyrektor RDOŚ wydał zarządzenie (PZO), w którym zapis jest taki, że na terenie
Natura
2000
w dokumentach planistycznych nie można zapisać siłowni wiatrowych, w związku z tym nawet bez
ptaków, nie można uzgodnić formalnie projektu studium; Sprawdziliśmy umocowanie prawne
i dyrektor RDOŚ przekroczył swoje kompetencje ustawowe. Minister Środowiska stwierdził, że
dyrektor RDOŚ naruszył przepisy wykraczając poza swoją delegację ustawową i nakazał zmianę planu
zadań ochronnych. Usterek jest 32 strony, my zajmujemy 1 stronę. Procedura zmiany planu zadań
ochronnych to jest pół roku. Dopiero po tym czasie będzie można uzgodnić projekt studium i zapisać
nasze zadania, które pisaliśmy w programie postępowania naprawczego. Sytuacja jest zawiła,
a wojewoda ją uprościł i stwierdził, że wiatraków nie można budować, planu naprawczego nie można
zrealizować, to gminę trzeba zlikwidować i tak wojewoda to czyta. W naszej ocenie sytuacja jest
bardziej skomplikowana, dlatego poprosił o spotkanie w Ministerstwie i przedstawił dokumenty.
- dla nowej władzy też przygotowujemy dokumenty i jak będzie nowy wojewoda to będziemy chcieli
też tą problematykę przedstawić. Może nowy minister finansów nie będzie potrzebował takich
dokumentów jak poprzedni, tego nie wiemy.
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- uczestniczył, będąc w Warszawie, w Kongresie Związku Gmin Wiejskich; poruszano wiele różnych
tematów, ale były poruszane w poprzednim stanie przed wyborami, był również minister Wójcik,
który był w Ostrowicach. Mając przed sobą prawie 1000 przedstawicieli gmin w Polsce ministerstwo
nie mówiło o konsolidacji gmin na siłę. Stanowisko ministerstwa było, takie, że łączenie się gmin to
jest szansa a nie konsolidacja, że nic na siłę, bo przedstawiciele gmin, obecni na spotkaniu mieli
negatywne stanowisko do tego tematu;
- spotkał się Dyrektorem RDOŚ, przedstawialiśmy nasze racje i nasz biegły Pan Zyska będzie
uczestniczył w pracach zespołu roboczego nad zmianą PZO;
- spotkał się z Prezesem WFOŚ Panem Jackiem Chrzanowskim na temat wsparcia termomodernizacji
budynku Urzędu Gminy, która już się toczy, w której inwestorem jest Związek Dorzecza Parsęty. Nasz
udział omawialiśmy na poprzedniej sesji,
- jeżeli chodzi o ANR to podpisano umowę na budowę kanalizacji w miejscowości Szczytniki;
- odbyło się Walne Zgromadzenie Lokalnej Grupy Działania; wybrano władze - Prezesem został
Burmistrz Złocieńca Pan Krzysztof Zacharzewski a Wiceprezesem Pan Jan Bartczak były prezes „Lidera
Wałeckiego”. Pani Sekretarz jest typowana do Rady Programowej, ale nie wiadomo, czy nasz
przedstawiciel będzie w radzie, teraz LGD ma łączyć 2 rodzaje funduszy: rybacki i Lokalnej Grupy
Działania i musi być 40% rybaków w radzie programowej; Proponowano składki proporcjonalnie
do liczby mieszkańców, była propozycja zwiększenia z 50 gr na 60 gr, bo fundusze jeszcze nie
są uruchomione ale biura muszą funkcjonować;
- spotkał się z Burmistrzem Drawska Pomorskiego Panem Zbigniewem Ptakiem, odnośnie materiału
na drogi na remonty dróg gminnych asfaltowych; WFOŚ zasugerował, że jakby gminę zlikwidowali,
to pieniądze na termomodernizację urzędu nie byłyby celowe i jakbyśmy byli połączeni z Drawskiem
to dobrze byłoby gdyby Burmistrz Drawska się określił. Przedstawił sprawę Burmistrzowi, który jest
przeciwny łączeniu się, ale odnośnie budynku wyraził zgodę, że może być budynek na cele
administracyjne i podpisał zgodę, którą przekazano do WFOŚ i czekamy na ostateczną decyzję
Funduszu,
- na terenie gminy ankieterzy przeprowadzili ankiety na temat rozwoju obszarów wiejskich
w kontekście funduszy unijnych m.in. wśród sołtysów;
- dowiedział się wczoraj, że Wójt Ostrowic robi co chce i gnębi nauczyciela. Zawiesił nauczyciela ze
szkoły w Nowym Worowie, za to, że podniósł głos na lekcji. Biedny nauczyciel prześladowany przez
Wójta w zmowie z Dyrektorem Szkoły w Nowym Worowie. Zawiesili biednego nauczyciela. To
żebyście Państwo się nie dowiadywali w sklepie, w internecie, czy gdzie indziej np. u fryzjera. Bez
nazwisk, ale przytoczy elementy, które są na nagraniu, bo było to tak, że rodzic złożył skargę i jak
wysłuchał Wójt nagrania, bo jest nagranie, gdzie głos nauczyciela jest wyraźny i rozpoznawalny,
ponieważ jest to osoba może znana większości osobiście i jest skierowana wyraźna agresja do
dziecka. Jeżeli szkoła ma być placówką, gdzie nasze dziecko ma być bezpieczne, w przyjaznej
atmosferze, to jak się mówi np. do dziecka „nie pójdziesz do toalety lej w spodnie” i dziecko się
zesikało albo „na lekcji nie będziesz chodził do (cytując dosłownie) do kibla, tylko na przerwie i inne
dzieci będą cię pilnować” - tak jest dosłownie, „dzieci zobaczcie, przecież on jest niepoważny, jego
można tylko wyśmiać, dzieci wyśmiejcie go” Zauważcie co robi nauczyciel - dzieci z klasy, kolegów,
koleżanki namawia do agresji przeciwko koledze. Jak wójt tego wysłuchał, to jedyna jego decyzja to
wezwać Dyrektora, zawiesić nauczyciela, zgłosić do prokuratury i do rzecznika dyscyplinarnego. Ta
Pani poprosiła o spotkanie i powiedziała, że czuje się pokrzywdzona, bo nikt z nią nie rozmawiał. Wójt
zapytał: Pani się czuje pokrzywdzona a jak Pani zdaniem to dziecko się czuło i rodzice tego dziecka,
którzy wysłuchali nagrania, bo dziecko nie chciało chodzić do szkoły, rodzice się zainteresowali,
dlaczego
i
to
dziecko
to
jest
przestępca,
który
ma
6
lat,
6 lat, taki przestępca, na którym nauczyciel się wyżywał, bo matka była dzień wcześniej na skardze
u dyrektora i ktoś taki ma czelność gdzieś się skarżyć, że Wójt i Dyrektor się zawzięli i gnębią
nauczyciela. To żebyście sobie Państwo zdawali sprawę jaki Wójt jest zły. Jeżeli więcej jest takich
przypadków, to proszę zgłaszać i będziemy podejmować stosowne działania, bo z przykrością to musi
powiedzieć, choć sam jest z wykształcenia nauczycielem, że w naszym zawodzie są osoby, które kalają
swoją osobą zawód. Szkoła jest dla dziecka. Taka była postawa tej Pani, że jej metody są słuszne,
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bo z dziećmi nie można inaczej, ona nie mówiła o manipulacji, czy że to nie ona jest nagrana,
ale, że to jej działanie jest słuszne. Postuluje, żeby wszyscy byli uczuleni i jak dziecko wykazuje jakieś
zahamowania, to rozmawiać, bo może ta placówka, gdzie dziecko powinno czuć się bezpieczne
i powinna być przyjazna, w rzeczywistości taka nie jest. Pani Dyrektor Kozłowska, Pani również musi
być wyczulona, bo może się wydawać, że wszystko jest dobrze a jest jakieś drugie dno, dziecko nic nie
mówi, bo może być zastraszone;
- dziś przed sesją odbyło się spotkanie z sołtysami m.in. odnośnie podatku od nieruchomości,
omawianych na komisji od pozostałych budynków i gruntów. Skok jest znaczny i prosi aby
sygnalizować mieszkańcom przy nakazach z czego to wynika i informować, że w trudnej sytuacji
można wystąpić o pomoc.
- poprosił Dyrektorów szkół, aby zaangażowali się aktywnie w organizację Mikołajek w sołectwach,
żeby to były większe imprezy dla dzieci a nie tylko paczuszki i też w kwestii zajęć podczas ferii
poprosił o współpracę.
Punkt 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
Przewodniczący Rady przedstawił analizę oświadczeń majątkowych Radnych.
Punkt 7. Pytania i wnioski.
Przewodniczący Rady Roman Bany poprosił o wyjaśnienie kwestii sterylizacji bezdomnych zwierząt
na koszt gminy, w tym przypadku chodzi szczególnie o koty.
Sekretarz Gmina Janina Januszkiewicz wyjaśniła, że przyjęty przez Radę Gminy program ochrony
zwierząt dopuszcza taką możliwość ale chodzi o bezdomne zwierzęta a nie o wszystkie w gminie. Kot
jest zwierzęciem wolnożyjącym, nie są one odławiane jako bezdomne. Tylko w wyjątkowych
przypadkach jest to dopuszczalne. Wydano 1000 zł rocznie i w tym nie było ani jednego kota.
Radna Renata Perenc zgłosiła problem przejazdu na kolonii w Nowym Worowie: właściciel zagradza
przejazd do posesji położonej za jego podwórkiem a droga gminna jest niedrożna i nie ma innego
przejazdu. Było w tej sprawie podpisywane porozumienie z właścicielem, jednak dalej utrudnia
przejazd.
Wójt Gminy Wacław Micewski wyjaśnił, że właściciel posesji nie ma problemu, jeżeli chodzi o
przejazd w godzinach dziennych, czy też przejazd straży pożarnej, ale nie zgadza się na przejazdy o
każdej porze dnia i nocy, a są takie sytuacje. Takie jest stanowisko właścicieli w tej sprawie.
Radna Halina Radlińska zgłosiła zagrożenie: na ul. Chopina w Nowym Worowie zwisa duża gałąź.
Radna zaproponowała, aby ze względu na stan drogi do dużego lasu w Nowym Worowie umieścić na
drodze znak zakaz wjazdu samochodów powyżej 3,5 tony. Samochody wywożące drewno z lasu
niszczą tą drogę.
Pani Elżbieta Kozłowska Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrowicach zapytała, gdzie szkoła ma złożyć
drewno, bo przy swojej kotłowni za szkołą nie może tylko jest ono składowane za Urzędem
i przewożone ciągnikiem. Współwłaściciel wymusił takie działania.
Wójt Gminy Wacław Micewski poinformował, że już zaczną się prace remontowe przy Urzędzie
Gminy i będą podejmowane stosowne działania. Rozważane jest udrożnienie gminnej drogi.
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Radny Rady Powiatu Ireneusz Adamczyk poinformował, że spisał wnioski od radnych i sołtysów do
powiatu. Powiat partycypował w remoncie drogi Gawroniec – Nowe Worowo ponad 700 tys. zł.
Poinformował również, że w 2016 r, powiat musi zwrócić subwencję 4,2 mln bez odsetek, czynsz za
szpital został obniżony, bo był bardzo wysoki, planowany jest remont oddziału dziecięcego, bo
oddział jest w fatalnym stanie, wnioskowała o to nasza lokalna mieszkanka, pielęgniarka tego
oddziału, Pani Wanda Marchwińska. Komunikacja została przeniesiona w inne miejsce, co też
spowodowało koszty. Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała z powiatu 63 tys. zł na sprzęt ratownictwa
drogowego.
Remiza
w Nowym Worowie – dach, elewacja wymaga pilnie remontu. Prosi Radnych, aby zaplanować 20 tys.
zł na remont, a z Komendy Głównej mają na ten cel otrzymać 20 tys. Nasadzenia krzewów – teraz do
wniosku trzeba przedstawić plan nasadzeń – projekt zagospodarowania. Te sołectwa, które wcześniej
nie otrzymały drzewek dostaną bez projektu.
Punkt 8 Podjęcie uchwał.

1) uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.

Uchwała Nr X/48/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” na 14 Radnych uczestniczących w Sesji Rada podjęła
przedstawioną uchwałę. Przewodniczący Rady Roman Bany stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi
ona załącznik do niniejszego protokołu.
2) uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice za I półrocze 2015 roku;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.

Uchwała Nr X/49/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Ostrowice
za I półrocze 2015 roku;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” na 14 Radnych uczestniczących w Sesji Rada podjęła
przedstawioną uchwałę. Przewodniczący Rady Roman Bany stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi
ona załącznik do niniejszego protokołu.
3) uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku;
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Projekt uchwały przedstawiła Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy.

Uchwała Nr X/50/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji
przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” na 14 Radnych uczestniczących w Sesji Rada podjęła
przedstawioną uchwałę. Przewodniczący Rady Roman Bany stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi
ona załącznik do niniejszego protokołu.
4) uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2015 roku;

Skarbnik
Gminy Pani Krystyna Kamińska
odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku;
Następnie Pani Krystyna Kamińska Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.

Uchwała Nr X/51/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” na 14 Radnych uczestniczących w Sesji Rada podjęła
przedstawioną uchwałę. Przewodniczący Rady Roman Bany stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi
ona załącznik do niniejszego protokołu.

5) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Grażyna Oszkiel pracownik Urzędu Gminy.

Uchwała Nr X/52/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” na 14 Radnych uczestniczących w Sesji Rada podjęła
przedstawioną uchwałę. Przewodniczący Rady Roman Bany stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi
ona załącznik do niniejszego protokołu.
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6) uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych, dotyczących podatku
od nieruchomości, rolnego i leśnego;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Grażyna Oszkiel pracownik Urzędu Gminy.

Uchwała Nr X/53/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia
wzorów formularzy podatkowych, dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” na 14 Radnych uczestniczących w Sesji Rada podjęła
przedstawioną uchwałę. Przewodniczący Rady Roman Bany stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi
ona załącznik do niniejszego protokołu.

7) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016
r.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Edyta Jawdyńska pracownik Urzędu Gminy.

Uchwała Nr X/54/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.;

Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” na 14 Radnych
uczestniczących w Sesji Rada podjęła przedstawioną uchwałę. Przewodniczący Rady Roman Bany
stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.

Salę obrad opuściła Radna Halina Radlińska i pozostała nieobecna w trakcie głosowania nad Uchwałą
Nr X/55/15.
8) uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Ostrowice
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2016;

Projekt uchwały przedstawiła Pani Edyta Jawdyńska pracownik Urzędu Gminy.
Uchwała Nr X/55/15 Rady Gminy Ostrowice z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2015 rok;
Głosowanie nad podjęciem uchwały przedstawia się następująco:
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W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” na 13 Radnych uczestniczących w Sesji Rada podjęła
przedstawioną uchwałę. Przewodniczący Rady Roman Bany stwierdził podjęcie uchwały. Stanowi
ona załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt. 8 Wolne głosy, komunikaty.
Przewodniczący Radny Roman Bany poinformował, że na posiedzeniu komisji ustalono, że na Sesji
rozpatrzona zostanie propozycja zmian statutu celowego Związku Gminy R-XXI. Zapytał, czy są jakieś
uwagi. Nie zgłoszono żadnych pytań, uwag ani propozycji.
Radny Paweł Mroczek zgłosił wniosek o oznaczenie w miejscowości Dołgie numerów posesji.
Potrzebne jest 5 znaków i 4 słupki.
Radna Halina Radlińska zgłosiła, że w stronę Połczyna Zdroju tj. kolonia Nowe Worowo też jeszcze
nie ma oznaczeń z numerami posesji.
Wójt Gminy Wacław Micewski poinformował, że do końca roku planowana jest jeszcze jedna Sesja
Rady Gminy.

Punkt 9. Zamknięcie sesji.
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący zamknął
Ostrowice.

X Sesję Rady Gminy

Protokolant: Kamila Waszczyk

Przewodniczący Rady
Roman Bany
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