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Protokół 
z XXVIII sesji Rady Gminy w Rozprzy odbytej w dniu 17 czerwca 2009 roku. 

 
Obrady rozpoczęto o godzinie 10 – tej w sali nr 3 Urzędu Gminy w Rozprzy. 

 
 

Punkt 1 

Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

 

Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Tomasz Odrzywół. 
Powitał radnych oraz osoby biorące udział w sesji. 
Stwierdził, że w obradach  uczestniczy zgodnie z listą obecności 13 radnych, co wobec 
ustawowego składu Rady Gminy wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające 
podejmowanie prawomocnych uchwał. 
Nieobecni - usprawiedliwieni na posiedzeniu byli: 
Radny Maciej Tarnowski  
Radny  Zdzisław Wójcik 
Lista obecności w załączeniu protokółu. 
 
Ponadto w sesji udział wzięli: 

1. Ryszard Witek            -   Wójt Gminy 
2. Halina Filipek             -   Zastępca Wójta  
3. Janusz Jędrzejczyk      -   Skarbnik Gminy 
4. Ewa Góral- Zielonka   -   Radca Prawny 

 
W trakcie omawiania  punktów porządku obrad  na posiedzenie byli zapraszani  pracownicy , 
którzy przygotowywali projekty uchwał na sesję.   
 

 

Punkt 2 

Przedstawienie  porządku obrad oraz przyjęcie protokółu 

z XXVII sesji Rady Gminy w Rozprzy. 

 
Wójt Ryszard Witek wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad jako punkt 9 - projekt 
uchwały dotyczący udzielenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia realizacji umowy na 
dofinansowanie  zadania pn. ,,Budowa sali gimnastycznej  i łącznika przy Szkole Podstawowej  
w Milejowie”. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
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W związku z naniesieniem zmian, porządek obrad był realizowany w następującym 
brzmieniu: 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad oraz przyjęcie protokołu z XXVII  sesji Rady Gminy. 

3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacji uchwał. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIV/1/09 z dnia 16 stycznia 2009 roku  

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009-2013. 

5. Zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2009 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Rejonowego w Piotrkowie 

Tryb. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację 

zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej i łącznika przy Szkole Podstawowej w 

Milejowie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego na realizację  

inwestycji  pn. „ Przebudowa ulic na osiedlu przy ul. Sportowej w Rozprzy”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia  zgody na ustanowienie zabezpieczenia  

realizacji umowy na dofinansowanie  zadania  pn.” Budowa sali gimnastycznej i 

łącznika przy Szkole Podstawowej w Milejowie”.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntów od Agencji 

Nieruchomości Rolnych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie  darowizny nieruchomości na rzecz Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Ignacowie. 

12. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

13. Zakończenie  obrad.      

Protokół z XXVII sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie.    

            

Punkt 3 

Informacja z działalności Wójta między sesjami 

 oraz realizacji uchwał. 

 

Wójt Ryszard Witek  przedstawił bieżące sprawy gminy. 
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Mówił między innymi o: 
-  zakończonej budowie dróg na osiedlu przy  ul. Sportowej w Rozprzy  za kwotę 2.628.043 zł, 
-  prowadzonych robotach  wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku przedszkola   
   w Rozprzy, 
-  planowanym rozruchu oczyszczalni ścieków w Rozprzy, 
-  przekazaniu placu pod budowę sali gimnastycznej w Milejowie, 
-  zakończonej budowie sali zebrań w Magdalence, 
-  trwających pracach przy budowie sali zebrań w Bagnie, 
-  prowadzonych robotach  na drodze dojazdowej do pól w Straszowie, 
-  odbytym przetargu na  budowę drogi do oczyszczalni ścieków w Rozprzy, 
-  wykonanym projekcie na budowę boiska sportowego w Mierzynie, po zatwierdzeniu    
   środków przez Radę zostanie ogłoszony przetarg na modernizację płyty boiska, 
-  projektowaniu Rynku Piastowskiego w Rozprzy w wersji istniejącej, budowa rozłożona  
   będzie na 4 etapy, 
-  wykonywanym projekcie na zagospodarowanie  terenu wokół gimnazjum w Rozprzy, 
-  wykonanej ekspertyzie  ujęcia wody w Lubieniu, 
-  złożonym wniosku na budowę oczyszczalni ścieków w Niechcicach, 
-  wstrzymaniu budowy  chodnika w Niechcicach  w związku z wystąpieniem do Zarządu Dróg  
   Powiatowych w Piotrkowie Tryb.  o współfinansowanie budowy, 
-  prowadzonych robotach na drogach gruntowych z udziałem pracowników  
   interwencyjnych. 
  
Ponadto Wójt poinformował, że w związku z przebudową trasy nr 91 na odcinku Głuchów – 
Częstochowa projektanci w terenie analizują warianty projektów przebiegu obwodnicy. 
Projekty będą konsultowane z mieszkańcami gminy. 
Następnie mówił o: 
-  stworzeniu dwóch dodatkowych  oddziałów przedszkolnych w  przedszkolu w Rozprzy  
    i w przedszkolu w  Niechcicach, 
-  poprawie warunków pracy dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Rozprzy ze względu na   
   przeniesienie Gminnego Zespołu Oświaty do budynku apteki, 
-  podpisaniu umowy z Komendą Policji na dodatkowe patrole, 
-  odbytych zebraniach w sołectwach w związku  planowaną melioracją doliny Luciąży, 
   brak zainteresowania ze strony rolników ze względu na 25 % obciążenie kosztami rolników, 
-  odbytych VI Dniach Rozprzy, szacunkowo zmniejszono koszty w stosunku do lat ubiegłych  
   o 25.000 zł, 
-  zakupionej łodzi do ratownictwa wodnego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Rozprzy,  
   wodowanie łodzi nastąpi  w dniu 21 czerwca  br. na zalewie w Cieszanowicach. 
 
Pytań do przedłożonego sprawozdania przez Wójta Gminy nie było. 
 
 
 

Punkt 4 

Zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego 

Gminy Rozprza na lata 2009-2013. 
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Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk przedstawił zmiany  Wieloletniego PIanu Inwestycyjnego, 

które związane są z urealnieniem kwot na zadaniach inwestycyjnych po przeprowadzonych 

przetargach  i sporządzonych  kosztorysach inwestorskich.       

W trakcie omawiania kolejno zadań inwestycyjnych, radni zadawali pytania, na które 

Skarbnik Gminy udzielał odpowiedzi. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały. 

Przy 1 głosie wstrzymującym przyjęto  

 

Uchwałę XXVIII/29/09 

w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Rozprza na lata 2009- 2013 
                                                                                                                                           

Uchwała w załączeniu. 
 

 
Punkt 5 

Zmiany budżetu i w budżecie Gminy na 2009 rok 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół  zapoznał z opinią Komisji Finansowej Rady Gminy  
w Rozprzy.  Opinia w załączeniu protokółu. 
 
                  W dyskusji radni zwrócili szczególną  uwagę na zbyt wysokie koszty planowanej do 
budowy drogi dojazdowej do pól nr 43 w Straszowie. 
Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk wyjaśnił, że w budżecie na trzy drogi dojazdowe do pól z 
FOGR zarezerwowano 300.000 zł  tj. po 100.000 zł na jedną drogę.  
Gmina  otrzymała dofinansowanie w wysokości 130.000 zł na dwie drogi tj. 
-  80.000 zł na drogę w Straszowie, 
-  50.000 zł na drogę w Łazach Dużych. 
Po wykonaniu kosztorysu cena drogi w Straszowie według wartości kosztorysowej wynosi 
260.000 zł. W związku z tym, że wykonywana jest systemem gospodarczym  koszt tej drogi 
szacowany jest na kwotę 180.000 zł i  są zaplanowane środki na jej wykonanie. 
Modernizacja drogi polega na utwardzeniu nawierzchni na odcinku 900 mb., położenie 
dwóch warstw tłucznia oraz okopanie rowami. 
 
 Radny Stanisław Bora  wymienił  drogi dojazdowe do pół modernizowane w ubiegłych latach 
i uznał, że wykonanie 1km takiej samej drogi  mieściło się w kwocie 100.000 zł. 
W bieżącym roku zakupiono tłuczeń tańszy w związku z powyższym więcej kilometrów dróg 
powinno być zrobione. 
 
Radny Krzysztof Pawelec uważał, że wydając  duże kwoty  pieniędzy na inwestycje należy 
zastanowić się  jakiej grupie mieszkańców będzie ona służyć, a droga w Straszowie do droga 
do lasu. 
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Wójt Ryszard Witek wyjaśnił, że jest to droga łącząca dwie drogi asfaltowe tj. Straszów – 
Bagno w kierunku Zmożnej Woli i budowana jest na wniosek Rady Sołeckiej w Straszowie. 
W bieżącym roku zaplanowano do wykonania odcinek do lasu długości 900 mb. 
Do wglądu przedłożył Wójt mapę dotyczącą położenia i przebiegu dyskutowanej drogi. 
 
Radna Teresa Mazerant zapytała, czy Komisja Rolnictwa … debatowała nad zasadnością 
budowy dróg dojazdowych do pól. 
 
Przy konstruowaniu budżetu na 2009 rok  Wójt informował jakie drogi będą robione i z jakich 
środków. Budżet został przyjęty i nikt nie zgłaszał uwag. W związku z tym, że obecnie 
wywiązała się taka dyskusja to Komisja Rolnictwa…  przy analizie projektu budżetu na 
następny rok wyjedzie w teren i zapozna się z drogami planowanymi do budowy 2010 roku -
poinformował Radę Przewodniczący Komisji Rolnictwa Stanisław Bora. 
 
Radny Michał Kardas nie był zadowolony z wyjaśnień na temat drogi w Straszowie. Zwrócił 
się do radnych o konkretne wnioski. 
Ponadto radny zwrócił uwagę, że zmieniony został standard budowy drogi do oczyszczalni 
ścieków w Rozprzy, natomiast nie zmieniono w budżecie kwoty. 
Projektant zmienił warstwę przebudowy drogi, co spowodowało  zmniejszenie kosztów o 
10.000 zł poinformowała Kierownik Marzena Kacperczyk. 
Skarbnik Gminy dodał, że po przetargu kwota zostanie w załączniku inwestycyjnym 
urealniona. 
 
W związku z wypowiedzią radnego Michała Kardasa, Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół 
zwrócił się z prośbą do radnych o zgłaszanie wniosków dotyczących budowy dróg 
dojazdowych do pól. 
 
Wójt Gminy Ryszard Witek poinformował, że Rady Sołeckie składają wnioski do budżetu. 
Budowa drogi w Straszowie łączącej dwie drogi asfaltowe ze sobą tj. Łochyńsko – Bagno, 
budowana jest na wniosek  Rady Sołeckiej w Straszowie. Wójt odczytał pismo Rady Sołeckiej 
w Straszowie w powyższej sprawie.  
Ponadto dodał, że droga ta kwalifikuje się na dofinansowanie  z środków Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych i dlatego jest realizowana. Fundusz dofinansował do tej drogi 80.000 zł. 
 
Radny Janusz Misztela złożył wniosek formalny dotyczący zakończenia dyskusji na temat 
dróg. W związku z tym, że problem dróg istnieje w przyszłości należy wcześniej zastanowić 
się i wypracować wnioski przed uchwaleniem budżetu. 
 
Przewodniczący Rady  poddał wniosek radnego J. Miszteli pod głosowanie. 
 
za zakończeniem dyskusji było     -     8 radnych  

przeciw                                         -    5 radnych       

wstrzymał się                                -   1 radny   

 
Wniosek radnego przeszedł, w związku z powyższym zakończono dyskusję.   
 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy.  
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Przy jednym głosie przeciwnym przyjęto     

 

Uchwałę nr XXVIII/30/09 
w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy 

 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 6 

Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Szpitala Rejonowego  w Piotrkowie Tryb. 

 

Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk poinformował, że w związku ze zmianą przepisów  organy 
stanowiące jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać dotacji bezpośrednio, a nie 
jak to było wcześniej za pośrednictwem organu założycielskiego. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół odczytał projekt uchwały. 
 
Rada Gminy  wyraziła zgodę na udzielenie Szpitalowi Rejonowemu  w Piotrkowie Tryb - 
samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej dotacji w wysokości 12.000 zł  
z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej. 
Przyjęto jednogłośnie w powyższej sprawie   
  
                                                      Uchwałę nr XXVIII/31/09 
          w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Tryb. 
 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 7 

Zaciągniecie kredytu długoterminowego na realizację zadania 

pn. „ Budowa sali gimnastycznej i łącznika przy Szkole 

Podstawowej  w Milejowie. 

 

Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę na  zaciągnięcie kredytu  długoterminowego  
z Banku Ochrony Środowiska w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego – „Budowa sali 
gimnastycznej i łącznika przy Szkole Podstawowej w Milejowie”, którego oprocentowanie 
wynosić będzie około 6,2%. 
W powyższej sprawie przyjęto   
 

Uchwałę nr XXVIII/ 32/09 
 

Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 8 
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska 

w Łodzi na realizację  zadania inwestycyjnego- Przebudowa ulic na 
osiedlu przy ulicy Sportowej w Rozprzy. 
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Wyrażono zgodę na zaciągnięcie  kredytu długoterminowego z Banku Ochrony Środowiska w 
Łodzi w wysokości 900.000 zł ze środków  pochodzących  z linii kredytowych: Banku  Rozwoju  
Rady Europy, Europejskiego  Banku Inwestycyjnego  na pokrycie  planowanego deficytu w 
2009 roku w związku z realizacją  zadania inwestycyjnego – Przebudowa  ulic na osiedlu przy 
ulicy Sportowej w Rozprzy. 
Przyjęto w powyższej sprawie jednogłośnie  
 

Uchwałę nr XXVIII/33/09 
 
Uchwała w załączeniu protokółu. 

 

Punkt 9 

Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia  zgody na ustanowienie 

zabezpieczenia realizacji umowy na dofinansowanie zadania 

p.n.” Budowa sali gimnastycznej i łącznika przy 

Szkole Podstawowej w Milejowie”. 

 

Skarbnik Gminy Janusz Jędrzejczyk poinformował, że projekt uchwały stanowi integralną 
część wniosku do Ministerstwa  Sportu i Turystyki i dotyczy zabezpieczenia na podstawie 
weksla „in blanco” przyznanej dotacji w kwocie 500.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Milejowie. 
 
Przyjęto w powyższej sprawie  jednogłośnie  
 

Uchwałę nr XXVIII/ 34/09 
 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 10 
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego  nabycia gruntów od 

Agencji Nieruchomości Rolnych. 
 

Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych 
na własność Gminy działek oznaczonych  numerami ewidencji wsi Milejów 282. 
Grunty stanowią  drogę – ul. Krótka oraz część ul. Lipowej. 
 
Przyjęto w powyższej sprawie  
                                                         Uchwałę nr XXVIII/35/09 
 
Uchwała w załączeniu protokółu. 
 

Punkt 11 

Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości 

na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ignacowie. 
 

Kierownik Referatu Małgorzata Wrzeszcz poinformowała, że do Urzędu Gminy wpłynął 
wniosek o przekazanie  darowizny na rzecz OSP w Ignacowie o pow. 0,41 ha. Działki są 



8 
 

własnością komunalną Gminy. W obrębie nieruchomości znajduje się budynek murowany  
dwukondygnacyjny wybudowany przez Rade Sołecką w Ignacowie. 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 
  
                                                            Uchwałę nr XXVIII/36/09 
 
Uchwała w załączeniu. 

Punkt 12 

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania. 

 

Radny Janusz  Misztela – poruszył trzy sprawy: 
1/  zwrócił się z prośbą o informację dotyczącą kanalizacji  północnej części Gminy, 
2/  pytał w jaki sposób została zbudowana droga asfaltowa do posesji Pana  R. Witka w   
     Magdalence, 
3/  zwrócił uwagę na świecącą się żarówkę na budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. 
  
 Wójt Ryszard Witek udzielił odpowiedzi na poruszone sprawy przez radnego Janusza 
Misztelę. 
ad.1  - informacja odnośnie kanalizacji w północnej części gminy  zostanie dla radnego 
sporządzona, 
ad.2 - droga do posesji Ryszarda Witka została wykonana z środków prywatnych wójta po 
uprzednim wyrażeniu zgody przez Urząd Gminy, 
ad.3  -  uwaga dotycząca oświetlenia zostanie przekazana nowemu Dyrektorowi Szkoły. 
 
Radny Jerzy Orzechowski zaproponował założenie zmierzchowego czujnika ruchu na 
budynku szkoły.  
 
Radny Zdzisław Piątek  wnioskował o naprawę barierek na  moście na rzece w Cekanowie. 
 
Ponadto pytał w imieniu mieszkańców Stefanówki o naprawę drogi przez las do 
miejscowości Stefanówka. 
 
Radny Krzysztof Pawelec  zwrócił uwagę na brak podmurówki w budowanym ogrodzeniu 
północnej części działki, na której znajduje się oczyszczalnia ścieków w Rozprzy.  
Uważał, że wody z działki sąsiada będą zalewać oczyszczalnię. 
 
Radny Artur Kropiś – pytał czy będą kontynuowane  prace na parkingu  koło kościoła w 
Niechcicach.  
 
Radny Józef Bielas pytał czy podjęto działania odnośnie podłączenia bloku przy ul. 
Częstochowskiej w Niechcicach do kanalizacji. 
 
Wnioski radnych zostały przyjęte przez Wójta i zostaną rozpoznane w terenie. 
Natomiast odnośnie przyłączeń kanalizacyjnych Wójt poinformował, że zostały zlecone do 
wykonania  projekty techniczne dla Niechcic i Rozprzy ul. Parkowej. 
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Radny Michał Kardas – powrócił do sprawy chodników w Rynku w Rozprzy, które nie zostały 
przywrócone do stanu pierwotnego po wykonywanej kanalizacji przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Rozprzy.  
Ponadto odnośnie przebudowy Rynku Piastowskiego był przeciwny, aby w pierwszej 
kolejności  robić boczne ulice i parkingi.  Mieszkańcy Rynku powołując komitet przebudowy 
Rynku Piastowskiego mieli na uwadze poprawę wizerunku Rynku Piastowskiego.  
Ponadto radny Michał Kardas był zdegustowany postawą radnych uważał, że poruszane 
tematy na sesjach i komisjach rady są do końca nie wyjaśniane. 
 
Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół ustosunkował się do wypowiedzi radnego odnośnie 
przebudowy Rynku Piastowskiego.  
Poinformował, że w związku z tym, że mieszkańcy nie wyrażają zgody na proponowane 
zmiany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych  i Autostrad dotyczące kierunków ruchu, 
przebudowę  centrum rynku należy odłożyć w czasie  i poczekać na budowę obwodnicy 
Rozprzy.  
W momencie  skierowania ruchu na obwodnicę, Gmina wystąpi do GDDKiA  o przejęcie tego 
odcinka drogi i wtedy przebudowę będzie można robić według propozycji mieszkańców. 
 
Radny Jerzy Orzechowski wnioskował o: 
-  zmianę godzin otwarcia biblioteko-świetlicy w Lubieniu tj. we wtorki i czwartki do godz.  
   18°°, 
-  przeprowadzenie rozmowy z Nadleśniczym z  Łęczna w sprawie naprawy drogi  
   Stobnica –Lubień. O efektach przeprowadzonych rozmów dotyczących naprawy drogi - 
   oświadczenie Nadleśniczego  dotyczące terminu naprawy drogi wnioskował o przekazanie  
   do wiadomości mieszkańcom miejscowości Lubień, 
-  zwołanie posiedzenia Komisji Rolnictwa … w sprawie hydrantów przeciwpożarowych. 
 
Radny Bogdan Zięba wnioskował o naprawę drogi Stara Wieś – Budy. 
 
Wójt Gminy Ryszard Witek ustosunkował się do poruszonych spraw przez radnych. 
 
Przewodniczący Rady Gminy zapoznał z pismami jakie wpłynęły w ostatnim czasie do Rady 
Gminy w sprawie: 
-  utworzenia drogi dojazdowej do pół tzw. Serwitutów w Longinówce, 
-  sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami Gminy Rozprza. 
 
Ponadto zapoznał ze skargą Pana Henryka Kowalczyka zam. Rajsko Duże dotyczącą działań 
Wójta Gminy. 
 
W odpowiedzi skarżący zostanie poinformowany, że skarga nie zawiera zarzutów  
dotyczących działań Wójta Gminy Rozprza i nie ma podstaw  do uznania   w rozumieniu 
Kodeksu postępowania administracyjnego, aby rozpatrywana była przez Radę Gminy.  
  
 Obecny na sesji Pan Stanisław  Radziszewski zam. Rozprza poruszył sprawę zniszczonych 
słupów granicznych na działce wzdłuż posesji ul. Słonecznej podczas wykonywanych prac 
przy przebudowie ulic na osiedlu przy ul. Sportowej w Rozprzy. Wnioskował o prawne 
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wznowienie znaków granicznych oraz wyrównanie działki, która została zjeżdżona przez 
samochody firmy budującej drogi na osiedlu. 
 
Pouczono skarżącego o wystąpienie do sądu z powództwa cywilnego za wyrządzone szkody 
na działce przez Firmę „PEUK”. 
 
 
 
 

Punkt  13 

Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Tomasz Odrzywół podziękował za udział w  sesji.  
Obrady zakończono o godzinie 13.50. 
 
 

Protokółowała:                                                                                  Przewodniczący Rady    

K. Dobrowolska  

                                                                                                              Tomasz Odrzywół              

 
 


