PROTOKÓŁ NR XLVIII/2014
z XLVIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 29 kwietnia 2014 r. w sali Gimnazjum
w Lewinie Brzeskim.

Otwierając o godzinie 14ºº obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek powitał :
− Burmistrza Artura Kotarę ,
− Skarbnika Gminy Urszulę Smolińską,
− Sekretarza Gminy Barbarę Chyżą,
− Radcę Prawnego Sławomira Ostrowskiego,
− Kierowników Wydziałów,
− Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krystynę Warchał,
− Radnych,
oraz zaproszonych gości :
− Radnego Rady Powiatu Andrzeja Kostrzewę,
− Prezesa Spółki z o.o. Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim,
− Przewodniczącego Samorządu Miasta, Sołtysów,
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 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecni nieusprawiedliwieni na sesji - Radny Jacek Kieroński.
Listy obecności radnych oraz gości stanowią załączniki Nr 1,2 i 3 do niniejszego protokółu.
Do pkt 3
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił wniosek do porządku obrad sesji przedłożone przez
Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. o wprowadzenie pod obrady sesji projektów
uchwał w sprawie :
1) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin
Brzeski,
2) o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokółu.
Niniejsze projekty uchwał były opiniowane przez Komisję Rozwoju Gospodarczego.
Nie zgłoszono uwag i zapytań do przedstawionych wniosków.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie niniejszych wniosków.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” przyjęła (bezwzględną większością
głosów) zgłoszone wnioski.
Porządek obrad sesji po wprowadzeniu zmian zgodnie z przyjętym wnioskiem przedstawia się następująco :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad sesji.
Stwierdzenie quorum.
Przedstawienie porządku obrad sesji.
Przyjęcie protokółów z XLVI i XLVII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
Interpelacje i zapytania Radnych.
Wnioski przewodniczących organów jednostek pomocniczych.

2
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Informacje Radnych Powiatu Brzeskiego o działaniach podejmowanych na rzecz gminy Lewin Brzeski.
9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 12 marca 2014r.
do dnia 15 kwietnia 2014r.
10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013r. z wykorzystaniem środków publicznych.
11. Informacja z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za 2013r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie :
1) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski,
2) przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie
Brzeskim za rok 2013,
3) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania,
4) zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lewinie Brzeskim,
5) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski,
6) o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, wnioski i zapytania zgłoszone na sesji.
16. Zamknięcie obrad sesji.
Do pkt 4
Przystępując do omawiania punktu - przyjęcie protokółów z :
1) XLVI sesji , która odbyła się w dniu 27 marca 2014r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że projekt protokółu został przesłany radnym do zapoznania się i ewentualnego wniesienia
poprawek i był do wglądu w biurze Rady Miejskiej.
Radni nie zgłosili poprawek do protokółu.
Następne Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” przyjęła protokół z XLVI sesji.
2) XLVII sesji , która odbyła się w dniu 14 kwietnia 2014r. Przewodniczący Rady Waldemar Włodek
poinformował, że projekt protokółu został przesłany radnym do zapoznania się i ewentualnego wniesienia poprawek i był do wglądu w biurze Rady Miejskiej.
Radni nie zgłosili poprawek do protokółu.
Następne Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu niniejszego protokółu.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” przyjęła protokół z XLVII sesji.
Do pkt 5
Radni zgłosili następujące interpelacje i wnioski :
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Radny Stefan Kachel z Przeczy wnosi o :
1) wystąpienie do PKP uporządkowanie dworca w Przeczy uprzątnięcie śmieci (butelek, suchych liści i innych nieczystości) wyczyszczenie chodników i parkingu z chwastów. Udostępnienie toalet dla podróżnych,
2) ponowił zgłoszony na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska wniosek w sprawie budowy
chodnika w m. Oldrzyszowice ze względu na bezpieczeństwo pieszych i wzmożony ruch związany z dostawami żwiru do rozbudowy Elektrowni w Brzeziu.
3) wystąpienie do właściciela nieruchomości po byłej świetlicy wiejskiej w Przeczy o zabezpieczenie budynku gdyż zagraża bezpieczeństwu przebywających w jego otoczeniu osób.
Interpelacja stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.
Radny Mieczysław Adaszyński z Łosiowa wnosi o :
1) wystąpienie do zarządu Dróg Wojewódzkich o wykoszenie poboczy dróg ul. Kolejowej i Słowackiego
w Łosiowie oraz wykonanie remontu chodnika przy ul. Słowackiego na całej długości,
2) wystąpienie do firmy zakładającej w drodze gminnej z Łosiowa do Nowej Wsi Małej kabel światłowodowy o przywrócenie nawierzchni.
Radny Dariusz Zięba ze Skorogoszczy wnosi o wykonanie naprawy nawierzchni jezdni na mostku przy ul.
Zamkowej w Skorogoszczy. Powstały w tym miejscu ubytek utrudnia właściwe korzystanie z drogi.
Interpelacja stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokółu.
Radny Piotr Świder z Łosiowa wnosi w imieniu mieszkańców Ptakowic o wystąpienie do Wójta Gminy
Olszanka w sprawie rozwiązania problemów zanieczyszczonych rowów melioracyjnych przebiegających
przez tereny Sołectwa Ptakowice ściekami wypływającymi z oczyszczalni ścieków.
Interpelacja stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu.
Radny Roman Pudło z Lewina Brzeskiego wnosi o w związku z bardzo licznymi w ostatnim czasie przypadkami włamań, kradzieży, przejawów wandalizmu, chuligaństwa i niszczenia mienia, wnoszę pod rozwagę Burmistrza Lewina Brzeskiego i Rady Miejskiej czy nie należałoby utworzyć Straż Obywatelską wzorem
wielu miejscowości w kraju aby radykalnie ograniczyć w/w zachowania. Proszę aby w przy okazji kolejnych
posiedzeń komisji lub sesji Rady Miejskiej przybliżyć podstawy prawne określające powołanie i działalność
takiej organizacji.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek do zgłoszonego wniosku przez Radnego Romana Pudło dodał, że
są to oddolne inicjatywy , nie może tego tworzyć jakikolwiek organ, jedynie udzielać pomocy.
Do pkt 6
Sołtysi zgłosili następujące wnioski :
Przewodniczącego Samorządu Mieszkańców Lewina Brzeskiego , który wnosi o :
1) wykoszenie zarośniętych skwerów zielonych położonych na terenie miasta Lewin Brzeski przy drogach
gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
2) poczynienie starań o wprowadzenie zakazu jazdy kładów, samochodów po nowo powstających alejkach
wzdłuż wałów przeciwpowodziowych, oraz kąpieliska miejskiego.
Do pkt 7
Przewodniczący Waldemar Włodek na wstępie poinformował, w jakich spotkaniach i uroczystościach brał udział w okresie międzysesyjnym a następnie przedstawił następujące pisma :
1) odpowiedź Burmistrza Lewina Brzeskiego na złożony przez Nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej
w Lewinie Brzeskim wniosek z dnia 6 marca 2014r. dot. podwyższenia dodatku za wychowawstwo,
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2) odpowiedź Burmistrza Lewina Brzeskiego na pismo złożone przez p. Ryszarda Kowalik zam. w Lewinie
Brzeskim ul. Powstańców Śl. 18/8 z dnia 27 marca 2014r. dot. gospodarowania terenem wokół budynku
wspólnoty,
3) odpowiedź Burmistrza Lewina Brzeskiego na pismo złożone w dniu 27 marca 2014r. przez p. Tadeusza
Śliżewicz zam. w Skorogoszczy ul. Za Nysą 12 w którym zwraca się o informacje dotyczącą sposobu
i terminu dokończenia inwestycji gminy dotyczącej modernizacji ulicy Za Nysą w Skorogoszczy oraz
oświetlenia tej ulicy,
4) Uchwałę Nr 143/2014 z dnia 14 kwietnia 2014r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, którą w całości odczytał,
5) odpowiedź Komendanta Policji w Opolu na apel w sprawie uzupełnienia obsady kadrowej w Komisariacie Policji w Lewinie Brzeskim,
6) pismo Ministerstwa Finansów dot. odpowiedzi na złożony apel w sprawie pogłębiające się niedostatki
we współfinansowaniu przez budżet państwa zadań przypisanych gminie , a związanych z zakładaniem
i prowadzeniem szkół publicznych,
Do pkt 8
Informacja Radnych Powiatu Brzeskiego o działaniach podejmowanych na rzecz gminy Lewin
Brzeski.
Radny Rady Powiatu Andrzej Kostrzewa poinformował o omawianych na sesji Rady Powiatu tematach
m.in.
1) bezrobociu w powiecie brzeskim, które utrzymuje się na poziomie 21,8% przy średniej wojewódzkiej
14,3% i mieście Opolu 7,5%, najniższe bezrobocie ma powiat oleski
2) działalność organizacji pozarządowych – wysokości udzielonego dofinansowania na wykonanie zadań
realizowanych przez organizacje,
3) służby zdrowia m.in. złożonej przez dyrektora rezygnacji z końcem 2013r. z pełnienia funkcji , na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia bez świadczenia
pracy. W tym czasie był protest pielęgniarek w szpitalu związany z niskim wynagrodzeniem, wynegocjowano wysokość podwyżki i protest zawieszono do wyboru nowego dyrektora. Szpital nie wykonał
w 2013 roku kontraktu, co wiąże się z tym, że na rok bieżący NFZ zmniejszył kontrakt na usługi medyczne a tym samym otrzyma szpital mniej środków.
Radny Roman Pudło zwrócił się z zapytaniem ile wynosi procent bezrobocia w gminie Lewin Brzeski? Czy
powiat ma dane porównawcze z innych powiatów , że poziom bezrobocia u nas wynika z tego, iż za mało
ludzi wyjechało zagranicę? Czy gdzie indziej jest więcej miejsc pracy?
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara informując, iż bezrobocie w gminie Lewin Brzeski wynosi 16%.
Radny Andrzej Kostrzewa dodał, że nikt nie jest w stanie określić rozmiaru bezrobocia a jak wygląda w
innych powiatach np. głubczycki - 19,2%, Trudno określić przyczynę bezrobocia.
Radny Mieczysław Adaszyński odniósł się do wypowiedzi w sprawie BCM a szczególności kosztów związanych z płacami. Dlatego też proponuje w formie apelu poprzeć protest pielęgniarek, które domagają się
podwyższenia wynagrodzenia.
W dyskusji o pracy szpitala, wynagrodzeniach służby zdrowia , budowy lądowiska udział wzięli Radny Stefan
Kachel, Radny Mieczysław Adaszyński, Sołtys Stanisław Piszczek. Informacje udzielał Radny Powiatowy Andrzej Kostrzewa.
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Kończąc dyskusje Przewodniczący Rady prosi o prze- kazanie pozostałym Radnym Rady Powiatu z gminy
Lewin Brzeski stanowisko, że Lewin Brzeski jest zaniepokojony sytuacją jaka się dzieje w służbie zdrowia.
Następnie Przewodniczący Rady zarządził 10 min. przerwę.
Wznawiając obrady przystąpiono do kontynuowania obrad.
Do pkt 9
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 12 marca
2014r. do dnia 15 kwietnia 2014r.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 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 9 Komisji Rozwoju Gospodarczego i załącznik Nr 10 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 niniejszego sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za”” przyjęła niniejsze sprawozdanie.
Do pkt 10
Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013r. z wykorzystaniem środków publicznych.
Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.
Stanowiska Komisji:
- 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 niniejszego sprawozdania.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za”” przyjęła niniejsze sprawozdanie.
Do pkt 11
Informacja z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za 2013r.
Informacja stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu.
Nie podjęto dyskusji , jak również nie zgłoszono zapytań do niniejszej informacji.
Do pkt 12
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie.
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ppkt 1
przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie zostało przedstawione.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLVIII/357 /2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokółu.
ppkt 2
przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie
Brzeskim za rok 2013,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie zostało przedstawione.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLVIII/358/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokółu
ppkt 3
przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013 oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadania,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie zostało przedstawione.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
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Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLVIII/359/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokółu
ppkt 4
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu nie zostało przedstawione.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 5 głs. „za”.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLVIII/360 /2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokółu.
ppkt 5
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski,
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 21 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu dokonał Burmistrz Artur Kotara.
Zapytanie zgłosił Rady Roman Pudło na jaki cel był przeznaczony ten teren?
Burmistrz Artur Kotara wyjaśnił, że teren ten w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony
pod usługi.
Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 7 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - nie opiniowała niniejszego projektu uchwały.
Zapytania i uwagi : nie zgłoszono
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLVIII/361 /2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokółu
ppkt 6
o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik Nr 23 do niniejszego protokółu.
Wprowadzenie do tematu dokonał Burmistrz Artur Kotara.
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Stanowisko Komisji :
- Rozwoju Gospodarczego - zaopiniowała pozytywnie - jednogłośnie 6 głs. „za”
- Rolnictwa i Ochrony Środowiska - nie opiniowała niniejszego projektu uchwały.
Zapytanie zgłosił Radny Dariusz Zięba a odpowiedzi udzielił Burmistrz Artur Kotara.
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Waldemar Włodek a następnie poddał pod głosowanie.
Rada Miejska w obecności 14 radnych – jednogłośnie 14 głs. „za” podjęła Uchwałę Nr XLVIII/362/2014
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego protokółu.
Do pkt 13
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Informacje z realizacji interpelacji i wniosków Radnych na dzień 28 kwietnia 2014r. zgłoszonych na poprzednich sesjach przedstawił Przewodniczący Rady Waldemar Włodek.
Informacja stanowi załącznik Nr 25 do niniejszego protokółu.
Radni nie zgłosili uwag i zapytań do przedstawionej informacji.
Do pkt 14
Wolne wnioski i informacje.
Sołtys Stanisław Piszczek z Przeczy wnosi o udrożnienie kanalizacji deszczowej w drodze gminnej przebiegającej obok kościoła od osiedla do drogi powiatowej.
Przewodniczący Rady przypomniał o składaniu oświadczeń majątkowych.
Radny Mieczysław Adaszyński zwrócił się o poparcie protestu pielęgniarek BCM.
Przewodniczący Rady Waldemar Włodek poinformował, że na następną sesję zostanie przygotowany projekt apelu w tej sprawie i przedłożony radnym do zaopiniowania.
Do pkt 15
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, natomiast dotyczące innych jednostek zostaną przekazane do załatwienia.
Do pkt 16
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Waldemar Włodek o godz. 1600 zamknął obrady XLVIII sesji Rady Miejskiej.
Protokółowała : M .Będkowska

Sekretarz obrad
Piotr Barszcz

Przewodniczący Rady
Waldemar Włodek

