
P r o t o k ó ł  Nr XII/15

z sesji Rady Miejskiej Trzcianki z 17 września 2015 r.

Sesja odbyła się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki. Rozpoczęła się  
o godz. 1400, a zakończyła o godz. 1600.

Porządek obrad, wraz z załączonymi materiałami, jakie otrzymali radni na sesję, 
stanowi załącznik nr 1.
W  sesji  uczestniczyło  19  radnych,  zgodnie  z  załączoną  listą  obecności  - 
załącznik nr 2. Nieobecny: Wacław Bala, Wiesław Natkaniec.  
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki mgr Edward 
Joachimiak. 
Protokołowała Marzena Domagała inspektor ds. obsługi Rady.
W sesji uczestniczyli również:
- sołtysi sołectw gminy Trzcianka - lista obecności stanowi załącznik nr 3,
- pracownicy Urzędu Miejskiego Trzcianki - lista obecności stanowi załącznik 
nr 4,
- zaproszeni goście. 

Ad 1) Otwarcie obrad.
Przed rozpoczęciem obrad, Przewodniczący Rady i Burmistrz Trzcianki kolejno 
wręczyli listy gratulacyjne i drobne pamiątki:

1) Państwu  Bernardecie  i  Henrykowi  Sasom,  których  ogródek  działkowy 
został wyróżniony na szczeblu krajowym, wśród ośmiu nagrodzonych  
w skali kraju;

2) Członkom  Stowarzyszenia  „Gramy  z  Sercem”,  w  których  imieniu 
podziękowania  odebrał  Pan Michał  Nowicki,  za  organizowanie  imprez 
charytatywnych, z których zebrane środki przeznaczone są na leczenie  
i rehabilitację dzieci niepełnosprawnych;

3) Sołtysowi  sołectwa Siedlisko Panu Mariuszowi  Łuczakowi oraz  radzie 
sołeckiej,  którą  reprezentowała  Pani  Marzena  Górska,  za  organizację 
dożynek w sołectwie Siedlisko;

4) Członkom Zespołu Pieśni  „Malwy”, w których imieniu podziękowania 
przyjął  Łukasz  Bagrowski,  za  oprawę  muzyczną  dożynek  oraz 
przeprowadzenie całego obrzędu dożynkowego;



5) Radnym  Rady  Miejskiej  Trzcianki  Pani  Jadwidze  Durejko,  Panu 
Zygmuntowi Czarnemu, Panu Wincentemu Kilianowi i Panu Mariuszowi 
Łuczakowi za włączenie się w organizację dożynek. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki mgr Edward Joachimiak, stwierdził, 
że w obradach uczestniczy 19 radnych, co przy ustawowym składzie 21 radnych 
stanowi  quorum,  przy  którym może  obradować  i  podejmować  prawomocne 
uchwały Rada Miejska Trzcianki. 
Następnie przywitał:
- radnych Rady Miejskiej Trzcianki, 
- burmistrza Trzcianki pana Krzysztofa Czarneckiego,
- zastępcę Burmistrza Trzcianki panią Grażynę Zozulę, 
- skarbnika Gminy panią Bożenę Niedzwiecką,
- sekretarza Gminy panią Grażynę Kasperczak,
- panią Mecenas Stefanię Góralnik-Piechotę, 
- kierowników referatów Urzędu Miejskiego Trzcianki,
- panie i panów sołtysów,
- wszystkie osoby uczestniczące w sesji. 
 
Ad 2) Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził,  że  porządek obrad radni  otrzymali  łącznie  
z materiałami na 7 dni przed sesją. 
Uwag do porządku nie było. 
1.  Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjecie protokołu nr XI/15 z 20.08.2015 r. 
4. Projekt  uchwały  w  sprawie  utworzenia  odrębnego  obwodu  głosowania  

w  wyborach  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do  Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 

5. Projekt  uchwały  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właściciele 
nieruchomości zamieszkałej.

6. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
7. Projekt  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego gminy Trzcianka na obszarze osady Dłużewo.  
8. Projekt  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego miasta Trzcianki w rejonie ul. Tetmajera. 
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9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka, o kształtowaniu 
się  wieloletniej  prognozy  finansowej  oraz  przebiegu  wykonania  planu 
finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 r.

10. Informacja z działalności burmistrza w okresie między sesjami. 
11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.
12. Informacja o pismach adresowanych do Rady. 
13. Zamknięcie obrad.      

Ad 3) Przyjecie protokołu nr XI/15 z 20.08.2015 r. 
Nikt  nie  wniósł  uwag.  Protokół  nr  XI/15  z  20.09.2015  r.  został  przyjęty  
w głosowaniu: za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 5.

Ad  4)  Przewodniczący  Rady  przedstawił projekt  uchwały  w  sprawie 
utworzenia  odrębnego  obwodu  głosowania  w  wyborach  do  Sejmu 
Rzeczypospolitej  Polskiej  i  do  Senatu  Rzeczypospolitej  Polskiej 
zarządzonych  na  dzień  25  października 2015  r.  Kserokopia  projektu  - 
załącznik nr 1. 
Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 6. 

Uchwała  Nr  XII/90/15 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  utworzenia 
odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 
2015 r. została podjęta w głosowaniu: za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
Wydruk z głosowania – załącznik nr 7.
Uchwała stanowi załącznik nr 8. 

Ad 5) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciele nieruchomości zamieszkałej. Kserokopia projektu 
- załącznik nr 1. 
Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 9.

Uchwała Nr XII/91/15 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciele nieruchomości zamieszkałej  została podjęta w głosowaniu: 
za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
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Wydruk z głosowania – załącznik nr 10.
Uchwała stanowi załącznik nr 11. 

Ad  6) Przewodniczący  Rady  przedstawił projekt  uchwały  w  sprawie 
pozbawienia statusu pomnika przyrody. Kserokopia projektu - załącznik nr 1. 
Następnie  przedstawił  opinie  komisji,  jak  w  załączniku  nr  12  oraz  opinię 
Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska, jak w załączniku nr 13.  

Uchwała  Nr  XII/92/15 Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie pozbawienia 
statusu  pomnika  przyrody  została  podjęta  w  głosowaniu:  za  19,  przeciw  0, 
wstrzymujących 0. Uchwała stanowi załącznik nr 14.  
Wydruk z głosowania – załącznik nr 15.

Ad  7) Przewodniczący  Rady  przedstawił projekt  uchwały  w  sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka na 
obszarze osady Dłużewo.  Kserokopia projektu - załącznik nr 1. 
Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 16. 

Pan W. Putyrski kierownik referatu GPiIK stwierdził, że Rada ma kompetencję 
w  zakresie  dokonania  tej  zmiany,  ale  taka  zmiana,  wydawałoby  się 
kosmetyczna,  powoduje  cofnięcie  procedury  uchwalania  planu  do  momentu 
wyłożenia  do  publicznego  wglądu  i  dyskusji  publicznej,  wnoszenia  uwag  
i wniosków do planu. Jest to okres ok. 50 dni. Liczba 1 DJP oznacza 40 lisów 
bądź jenotów, 400 norek, 142 nutrie, 1000 szynszyli, 142 króliki. Po dokonaniu 
korekty  proponowanego  zapisy,  projekt  musi  być  wycofany  do  wznowienia 
procedury. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w załączniku nr 2 do projektu uchwały 
jest  informacja,  że  nie  wniesiono  uwag  do  zapisów  do  projektu  planu 
miejscowego zgodnie z procedurą uchwalania planu. Uwagę zgłosiła Komisja 
Środowiska  i  Rozwoju  Wsi,  której  skutkiem będzie  wznowienie  procedury,  
o czym wspominał pan W. Putyrski. 
Przewodniczący  Rady  prosił  o  informację,  czy  są  jakieś  okoliczności,  które 
nakazują szybkie podejmowanie uchwały? 

Pan W. Putyrski poinformował, że z punktu widzenia Referatu GPiIK nie ma 
okoliczności,  które  nakazywałyby  przyspieszanie  procedur  uchwalania 
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omawianego planu. 

Radna J. Durejko wyjaśniła, że ustawodawca daje radzie możliwość, na etapie 
podejmowania uchwały, wnoszenie uwag. Sugerując taki zapis, Komisja miała 
na uwadze hodowlę norek amerykańskich. Propozycja zmniejszy ilość do 200 
szt. 
Radna prosiła, aby członkowie Komisji Środowiska i Rozwoju Wsi zastanowili 
się nad propozycją, mając na uwadze, że procedury uchwalania się przedłużą. 

Radny W. Kilian poprosił o 5 minut przerwy na konsultację członków Komisji 
Środowiska i Rozwoju Wsi. 

Przewodniczący  Rady  ogłosił  10  minut  przerwy.  Po  przerwie  wznowiono 
obrady w punkcie 7. 

Radny Ł. Walkowiak prosił o wyjaśnienie, na co wpłynie zmniejszenie liczby 
hodowlanych zwierząt, co oznacza taka poprawka. 

Radna J. Durejko wyjaśniła, że ograniczenie ma na celu zniechęcić przyszłych 
inwestorów do zakładania ferm. Jest to działanie zabezpieczające naszą gminę 
przed norką amerykańską. 

Radny W. Kilian poinformował,  że  Komisja  Środowiska  i  Rozwoju Wsi,  po 
krótkiej  naradzie,  podtrzymuje  swój  wniosek  o  wprowadzenie  poprawki  do 
projektu uchwały. 

Radny A. Hałuszka podsumował, że jesteśmy gminą rolniczą i gminą, która ma 
potencjał  terenów rolniczych.  Potencjalne inwestycje,  to pieniądze na rozwój 
gminy. W przypadku tego projektu uchwały, po rozmowie z mieszkańcami wsi 
Dłużewo, zasadne jest jej podjęcie. Natomiast należałoby, w najbliższym czasie, 
pochylić się w dyskusjach nad inwestowaniem w tym kierunku. 

Radna J. Durejko zgodziła się z przedmówcą, że należy stworzyć warunki do 
inwestowania i również do powstawania ferm, ale również trzeba dbać o nasze 
środowisko. 
Radna J.  Durejko zaproponowała zapoznać się  z  informacjami  zawartymi  na 
stronie www.norka.pl.
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Radca prawny S. Góralnik-Piechota wyjaśniła, że w przypadku przegłosowania 
wniosku  Komisji  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  uchwała  wraca  do  etapu 
ponownego procedowania, jak wyjaśniał pan W. Putyrski. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poprawkę w § 6 ust. 1 podpunkt 
3 i zmianę zapisu na zapis: „zakaz hodowli zwierząt futerkowych w liczbie nie 
większej niż 0,5 DJP.”.

Radni przyjęli poprawkę w głosowaniu: za 19, przeciwko 0, wstrzymujących 0.  
Przewodniczący  Rady  podsumował,  że  na  tym  etapie  można  zakończyć 
procedowanie  projektu  uchwały  Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Trzcianka  na 
obszarze osady Dłużewo.  

Ad  8) Przewodniczący  Rady  przedstawił projekt  uchwały  w  sprawie 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Trzcianki  
w rejonie ul. Tetmajera. Kserokopia projektu - załącznik nr 1. 
Następnie przedstawił opinie komisji, jak w załączniku nr 17. 

Radny R. Szukajło stwierdził, że nie chciałby otwierać dyskusji w tym temacie. 
Opinie  komisji  były  pozytywne,  ale  chciałby  podkreślić,  że  słuszną  drogą 
działania  jest  dbanie  o  firmy  istniejące  i  wspierać  ich  plany  rozwojowe. 
Wnioskował o pozytywne podjęcie uchwały. 
Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie  kolejno załączniki  do projektu 
uchwały:

1) Załącznik nr 2 - radni głosowali:  za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0; 
wydruk z głosowania – załącznik nr 18 do niniejszego protokołu;

2) Załącznik nr 3 - radni głosowali:  za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0; 
wydruk z głosowania – załącznik nr 19 do niniejszego protokołu;

3) Załącznik nr 4 - radni głosowali:  za 19, przeciw 0, wstrzymujących 0; 
wydruk z głosowania – załącznik nr 20 do niniejszego protokołu;

Innych uwag nie było. Projekt uchwały poddano pod głosowanie. 

Uchwała Nr XII/93/15 Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Trzcianki  w  rejonie  ul.  Tetmajera 
została podjęta w głosowaniu: za  19, przeciw 0, wstrzymujących 0. 
Wydruk z głosowania – załącznik nr  21.
Uchwała stanowi załącznik nr 22. 
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Ad  9) Informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  gminy  Trzcianka,  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania 
planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 
roku.
Przewodniczący Rady stwierdził,  że  wszyscy,  zgodnie z  terminem,  otrzymali 
ww. informację. Na komisjach nie zgłoszono potrzeby dodatkowych wyjaśnień, 
a pewne wyjaśnienia udzielono podczas prac na komisjach. Rada nie przyjmuje 
tej  informacji  w  formie  uchwały,  natomiast  wiedza  na  temat  gospodarki 
finansami jest znana. 

Ad 10) Informacja z działalności burmistrza w okresie między sesjami. 
Burmistrz  K.  Czarnecki  poinformował  radnych  o  swoich  działaniach 
stwierdzając między innymi, że w minionym półroczu realizowano wszystkie 
założenia budżetu gminy Trzcianka. Wykonanie dochodów i wydatków jest na 
poziomie 50%, co wskazuje, że założenia Rady Miejskiej, przyjęte na 2015 r., są 
realizowane bez zakłóceń. Pierwszym problemem, który należało rozwiązać, był 
brak środków na dożywianie.  Podjęte działania  doprowadziły  do sytuacji,  że 
dożywianie zostało wsparte na poziomie 80%, a nie jak planowano na poziomie 
60%. Na kolejnej sesji zostaną zaproponowane zmiany, które przesuną środki  
z  dożywiania  na  zadania  w  zakresie  opieki  społecznej,  na  które  brakuje 
środków. Jeżeli chodzi o sferę oświaty, to w roku bieżącym jest wyjątkowo dużo 
nauczycieli na urlopach dla podratowania zdrowia. 
Burmistrz  Trzcianki  poinformował,  że  sukcesem  zakończyły  się  działania 
związane z planami zamknięcia linii kolejowej Krzyż-Piła. Odbyło się to dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców, poprzez zbieranie podpisów.  
Dodał,  że  realizacja  budżetu  jest  optymistyczna,  co  nie  oznacza  braku 
problemów.  Są  informacje,  że  Polska  otrzymała  środki  unijne,  a  jest  już 
wrzesień,  a nie ma informacji  o poszczególnych funduszach,  niemniej  gmina 
przygotowuje  się.  Nie  ma  dobrej  polityki  informacyjnej,  która  pozwoliłaby 
gminom  przygotowanie  cyklu  realizacji  inwestycji.  Z  Pilskiego  Obszaru 
Strategicznej Interwencji można spodziewać się realnych środków, a z innych 
nie ma żadnych gwarancji. Udało się niemniej pewne zadania z programu 2007-
2013 zrealizować.  Wykonano w Biernatowie remizę OSP, zakupiono ławki.  
W Przyłękach w Szkole Podstawowej wyremontowano sanitariaty. W Siedlisku 
mieszkańcy  czekają  na  wóz  bojowy  OSP.  Wspólnie  z  WZDW  wykonano 
zadania drogowe w Siedlisku – część chodnika i przejścia dla pieszych, jeszcze 
ma  być  realizowana  sygnalizacja  świetlna.  W  Stobnie  budynek  trochę 
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kosztował, ale nabiera jakiegoś kształtu. Biała – dokończenie remontu remizy 
OSP.  Doprowadzono  wodę  do  boiska  sportowego  w  Białej,  a  obecnie  trwa 
przebudowa drogi  ul.  Górne  Podwórze.  Rychlik  zrealizowano  I  etap  drogi.  
W okresie wakacji wykonano remonty w obiektach oświatowych. W kolejnym 
roku są plany przekazania środków na remont sali Szkoły w Przyłękach i o taką 
zgodę  będzie  proszona  Rada.  W  Trzciance  dokończono  remont  kaplicy,  
a w przygotowaniu jest  poszerzenie cmentarza komunalnego.  Będzie to duże 
zadanie kolejnego roku i na to należy zaplanować środki. Trwa przebudowa  
ul. Kościuszki.  Prace są powolne, ale muszą być dokładne, a wykonawca ma 
czas  realizacji  do  czerwca  przyszłego  roku.  Jest  tu  również  współpraca  ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową, która wyłożyła środki  
w kwocie 100.000 zł na modernizację terenów będących jej własnością. Odbył 
się przetarg na budowę miejsc parkingowych między ul. Kościuszki a Wiosny 
Ludów i będzie to parking bezpłatny, a w centrum będą ustawione parkometry. 
Stawki i miejsca, gdzie będą ustawione parkometry będą ustalone przez Radę 
Miejską.  Ulica  Kościuszki  zostanie  również  objęta  monitoringiem,  podobne 
plany są, co do Placu Pocztowego, po jego modernizacji. Skwer przy Zespole 
Szkół jest realizowany. Uroczystości odbioru i poświęcenia figur odbędą się  
18  października  br.  Odbył  się  przetarg  na  realizację  dróg  na  osiedlu 
Kwiatowym. Udało się zaoszczędzić trochę środków. Również jest po przetargu 
na  realizację  sieci  oświetleniowej  na  ul.  Chrobrego,  niestety  trzeba  dołożyć 
15.000 zł. 
Podsumowując  wykonanie  budżetu,  Burmistrz  stwierdził,  że  wszystko  jest 
realizowane  zgodnie  z  budżetem,  na  kolejnej  sesji  będą  propozycje,  które 
zostały zgłoszone przez dyrektorów poszczególnych placówek.

Ad 11) Interpelacje, wnioski i zapytania radnych oraz sołtysów.

Radny  A.  Hałuszka  złożył  wniosek  dot.  umieszczenia  tablicy  informacyjnej, 
przy każdej inwestycji, na której będzie pokazana inwestycja po wykonaniu – 
wizualizacja inwestycji. Wniosek na piśmie – załącznik nr 23. 

Radna J. Durejko złożyła oświadczenie, jak w załączniku nr 24.

Burmistrz  Trzcianki  K. Czarnecki  oświadczył,  że  przebudowa sali  wiejskiej  
w Siedlisku była konsultowana z sołtysem. Wymieniona osoba w protokole, nie 
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była członkiem rady sołeckiej, dlatego nie można było z tą osobą konsultować 
przebudowy sali w Siedlisku. 

Radny  K.  Jaworski  złożył  wniosek  na  piśmie,  jak  w  załączniku  nr  25 dot. 
poruszania  się  rowerzystów  na  drogach  jednokierunkowych  w  odwrotnym 
kierunku. 

Radny A.  Prankiewicz  złożył  wniosek na piśmie,  jak  w  załączniku nr 26,  
w sprawie wykonania chodnika od ul. Wieleńskiej do Gimnazjum Nr 1. 

Radny  E.  Joachimiak  złożył  wniosek,  jak  w  załączniku  nr  27, w  sprawie 
budowy windy w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki. 

Radny M. Łuczak pytał o realizację tabliczek z numerami posesji. 

Ad 12) Informacja o pismach adresowanych do Rady. 
Przewodniczący Rady poinformował, że do biura Rady:

1) wpłynęło pismo Nadleśnictwa Trzcianka 21.05.2015 r. o uznanie dębu za 
pomnik przyrody –  załącznik nr 28. Zgodnie z  przepisami,  Rada jest 
organem władnym do uznanie drzewa za pomnik przyrody, dlatego, po 
podjętej  procedurze  administracyjnej,  proponuje  się  odpowiedź,  która 
będzie, w imieniu Rady, przekazana wnioskodawcy. 
Przewodniczący Rady odczytał  projekt  odpowiedzi  w tej  sprawie,  jak  
w załączonym projekcie pisma – załącznik nr 29.
Do treści powyższego pisma radni nie mieli uwag. 

2) wpłynęło  pismo  ks.  Łukasza  Nowaka  MS o  uznanie  dębu  za  pomnik 
przyrody –  załącznik nr 30. Zgodnie z przepisami, Rada jest organem 
władnym do uznanie drzewa za pomnik przyrody, dlatego,  po podjętej 
procedurze  administracyjnej,  proponuje  się  odpowiedź,  która  będzie,  
w imieniu Rady, przekazana wnioskodawcy. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt odpowiedzi w tej sprawie, jak w 
załączonym projekcie pisma – załącznik nr 31.
Do treści powyższego pisma radni nie mieli uwag. 

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego KN-I.4100.,118.2015.8 z 4.09.2015 r. 
– załącznik nr 32. Odczytał treść pisma Wojewody – bez załączonego 
pisma. 
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Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  odpowiedzi  w  tej  sprawie,  jak  
w załączonym projekcie pisma – załącznik nr 33.
Do  treści  powyższego  pisma  radni  nie  mieli  uwag.  Przewodniczący  Rady 
podsumował, że uznaje, iż została ona przyjęta przez aklamację. 

Pani  S.  Góralnik-Piechota  uzupełniła,  że  Wojewoda  zwrócił  się  do  Rady 
Miejskiej  z  taką  prośbą,  aby  wskazać  dokumenty,  z  których  wynikałoby 
naruszenie przez radnego W. Balę art. 24 f ustawy o samorządzie. W związku 
z  tym,  że  Rada  nie  posiada  takich  dokumentów,  sformułowano  taki  projekt 
odpowiedzi. 
Radni nie mieli pytań w powyższej sprawie do radcy prawnego. 

Ad 13) Zamknięcie obrad.      

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Trzcianki  Edward  Joachimiak  podziękował  wszystkim  za  aktywny  udział  
w sesji i zamknął obrady Rady Miejskiej Trzcianki. 

   Protokolant: Przewodniczący obrad:

 Marzena Domagała     Edward Joachimiak 
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