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Poczesna, dnia  2015-11-26 



 

 

P r o t o k ó ł  Nr  XIV2015 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  P o c z e s n a 

w dniu  26 listopada 2015 roku. 

Podjęto uchwały: 
 

1. Uchwała Nr 90/XIV/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 

 i kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola  

i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Poczesna 

przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. 

2. Uchwała Nr 91/XIV/15 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016.  

3. Uchwała Nr 92/XIV/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2016 rok. 

4. Uchwała Nr 93/XIV/15 w sprawie opłaty targowej. 

5. Uchwała Nr 94/XIV/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji 

 i deklaracji podatkowych.  

6. Uchwała Nr 95/XIV/15 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 

7. Uchwała Nr 96/XIV/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2015 - 2030. 

8. Uchwała Nr 97/XIV/15 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu. 

9. Uchwała Nr 98/XIV/15 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy 

Poczesna z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. 

10. Uchwała Nr 99/XIV/15 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.  

11. Uchwała Nr 100/XIV/15 w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki 

Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 

12. Uchwała Nr 101/XIV/15 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie 

z radnym stosunku pracy. 

13. Uchwała Nr 102/XIV/15 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – strefa V obejmująca 

zasadniczą część sołectwa: Wrzosowa oraz fragment sołectwa Huta Stara B. 

14. Uchwała Nr 103/XIV/15 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Poczesna 

w trybie komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  Protokół  Nr XIV/2015 

z obrad zwyczajnej Sesji Rady Gminy  Poczesna w lokalu 
Urzędu Gminy w Poczesnej w dniu 26 listopada 2015 roku 

w godzinach od 1200 do 1350. 

Radnych obecnych w/g listy obecności 15 

Radnych nieobecnych usprawiedliwionych             0  

Radnych nieobecnych nieusprawiedliwionych      0  

 

Porządek obrad XIV Sesji Rady Gminy Poczesna: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy. 

4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy rady w okresie między sesjami. 

5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami. 

6. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu 
zimowego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 
i kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez szkoły, 
przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie 
gminy Poczesna przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu 
terytorialnego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na 2016 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2015 - 2030. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub 
szkoleniu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy 
Poczesna z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki 
Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. 



 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym 
stosunku pracy. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – strefa V obejmująca 
zasadniczą część sołectwa: Wrzosowa oraz fragment sołectwa Huta Stara B. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Poczesna  
w trybie komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 

21. Wnioski i zapytania radnych. 

22. Wolne wnioski i informacje. 

23. Odpowiedzi na wnioski i zapytania. 

24. Zakończenie obrad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad.1 

Otwarcia XIV zwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonała Przewodnicząca Rady Gminy, 
Lidia Kaźmierczak. 
Po powitaniu Wójta gminy, Sekretarza gminy, Radnych gminy, Sołtysów, zaproszonych 
gości  i przybyłych mieszkańców gminy stwierdziła, że obecni na sali radni w/g listy 
obecności stanowią quorum, przy którym może obradować i podejmować prawomocne 
uchwały Rada Gminy Poczesna. 
 
Ad. 2 

Przewodnicząca Rady Gminy powiedziała, że radni otrzymali projekt porządku obrad 
sesji i zapytała, czy mają uwagi lub chcą zabrać głos. 
Głosu nikt nie zabrał. 
 
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek obrad XIV zwyczajnej Sesji Rady Gminy. 
 
Ad. 3 
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że protokół z XIII Sesji był wyłożony do 
wglądu w biurze Rady Gminy i przesłany drogą elektroniczną zainteresowanym 
Radnym. 

Radni nie zgłosili uwag. 
Protokół z XIII Sesji Rady Gminy został jednogłośnie przez Radę przyjęty.  

Ad. 4 
Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła informację o pracy Rady w okresie między 
sesjami.  
Głosu nikt nie zabrał. 

Informacja złożona przez Przewodniczącą Rady - Lidię Kaźmierczak została przyjęta 
przez Radę Gminy do wiadomości. 

Ad. 5 
Wójt Gminy złożył informację o działaniu w okresie między sesjami.  
Podczas wystąpienia Wójt gminy w sprawie firmy Fajkier poinformował, że w Sądzie 
Rejonowym w Częstochowie w Wydziale Gospodarczym w dalszym ciągu toczy się 
postępowanie upadłościowe. Uprawnieni, niektórzy wierzyciele składają wnioski  
o umieszczenie na liście wierzytelności swoich dochodzonych należności, które są 
sprawdzane i w przypadku odmowy korzystając ze środków prawnych te należności są 
dochodzone. Po całkowitym zakończeniu czynności sprawdzających zostanie podjęte 
przez Sąd dalsze postępowanie upadłościowe. Gmina w trybie tym dochodzi zapłaty 
kwoty 38 108,62 zł. Nadzorca Sądowy potwierdziła w rozmowie telefonicznej, że firma 
Fajkier w dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą. Pozostałą należność  
w kwocie 2 456 852,62 zł gmina dochodzi w odrębnym postępowaniu sądowym. 

Głosu nikt nie zabrał. 
Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

Ad. 6 

Informację Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przygotowaniu do sezonu 
zimowego przedstawiła Sekretarz gminy, Renata Smędzik. 



 

 

Głosu nikt nie zabrał. 

Informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości. 

Ad. 7 
Projekt uchwały  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 
i kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola i inne 
formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie gminy Poczesna przez 
osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego przedstawiła 
Kierownik SAPO, Grażyna Rakowska. 

W trakcie omawiania Kierownik SAPO poprosiła o wprowadzenie autopoprawki: 

-  w § 3 polegającej na zamianie punktów od 3 – 13 ustępami od 2 – 12,  

- w § 6 ust. 2 pkt 2 polegającej na zmianie zapisu z „ust. 3 pkt. 3” na zapis „ust. 1 pkt. 3”, 

- w § 6 ust. 7 polegającej na zmianie zapisu „w trzech egzemplarzach” na zapis 
 „w dwóch egzemplarzach”. 

Głos zabierali: 

- Iwona Choła poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury Sportu i Rekreacji zapoznała 
się z projektem uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  90/XIV/15. 
Ad. 8 
Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2016 
przedstawiła Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus. 
Kierownik poprosiła o wprowadzenie autopoprawki w § 2 polegającej na zmianie zapisu 
z „nieprzeznaczonych do wykorzystania w działalności gospodarczej” na zapis 
„niesłużące do prowadzenia działalności gospodarczej”.  
 
Głos zabierali: 

- Grzegorz Sikora poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                  



 

 

                            „za”                           głosowało         13 radnych 

                            „przeciw”                                              1 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   1 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  91/XIV/15. 
Ad. 9 
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
2016 rok przedstawiła Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus. 
Kierownik poprosiła o wprowadzenie autopoprawki w § 2 i dokonanie zmiany na zapis: 
„Zwolnić od podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich część zajęte na cele 
statutowe ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa publicznego, ładu i porządku, 
kultury, działalności opiekuńczo – wychowawczej, na cele ochrony zdrowia, za 
wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.” 
 
Głos zabierali: 

- Grzegorz Sikora poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         13 radnych 

                            „przeciw”                                              1 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   1 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  92/XIV/15. 
Ad. 10 

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej przedstawiła Kierownik Referatu Finansowo 
– Podatkowego, Agata Adamus. 

Głos zabierali: 
- Grzegorz Sikora poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowała stawkę opłaty targowej w wysokości 60,00 zł. 
Na tym dyskusję zakończono. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  93/XIV/15. 
 



 

 

Ad. 11 

Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych przedstawiła Kierownik Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata 
Adamus. 

Głosu nikt nie zabrał. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  94/XIV/15. 
Ad. 12 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok przedstawiła Kierownik 
Referatu Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus. 

Głos zabierali: 
- Grzegorz Sikora poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  95/XIV/15. 
Ad. 13 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Poczesna na lata 2015 - 2030 przedstawiła Kierownik Referatu 
Finansowo – Podatkowego, Agata Adamus. 

Głos zabierali: 
- Grzegorz Sikora poinformował, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 
pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 



 

 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  96/XIV/15. 
Ad. 14 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu 
przedstawiła Sekretarz gminy, Renata Smędzik 

Głosu nikt nie zabrał. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  97/XIV/15. 
Ad. 15 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy gminy Poczesna 
z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 przedstawiła Sekretarz gminy, Renata 
Smędzik 

Głosu nikt nie zabrał. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  98/XIV/15. 
Ad. 16 
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej przedstawił Wójt gminy. 

Głosu nikt nie zabrał. 
Na tym dyskusję zakończono. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 



 

 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  99/XIV/15. 
Ad. 17  

Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz 
Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przedstawiła Kierownik Referatu Finansowo – 
Podatkowego, Agata Adamus. 

Podczas omawiania Kierownik poprosiła o wprowadzenie autopoprawki w §1 
polegającej na zmianie zapisu „na zakup sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo-
gaśniczych” na zapis „na zakup środków do prowadzenia działań ratowniczo-
gaśniczych” oraz autopoprawki w §3 polegającej na zmianie zapisu „Komendantem 
Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej” na zapis „Komendantem Miejskim 
Państwowej Straży Pożarnej”. 

Głosu nikt nie zabrał. 
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 100/XIV/15. 
- Marian Kołodziej podziękował za wsparcie Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie 
 i podkreślił, że wzmocni to współpracę jednostek OSP z terenu gminy ze strażą 
zawodową. 

Ad. 18  

Projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy 
przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Tadeusz Bajdor. 

Głosu nikt nie zabrał. 
Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         14 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   4 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr 101/XIV/15. 
 



 

 

- Wojciech Opiłka podziękował radnym za jednogłośne podjęcie uchwały. 

Ad. 19  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna – strefa V obejmująca zasadniczą 
część sołectwa: Wrzosowa oraz fragment sołectwa Huta Stara B przedstawił Wójt 
gminy. 

W trakcie omawiania Wójt poprosił o wprowadzenie autopoprawki w § 2 polegającej na 
wykreśleniu ul. Głównej. 

Głosu nikt nie zabrał. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  102/XIV/15. 
Ad. 20  

Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Poczesna  
w trybie komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przedstawił 
Wójt gminy. 

Głosu nikt nie zabrał. 
 
Na tym dyskusję zakończono. 

Projekt uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Eulalia Błaszak. 

Przystąpiono do głosowania. 
głosowało 15 radnych:                  

                            „za”                           głosowało         15 radnych 

                            „przeciw”                                              0 radnych 

                            „wstrzymało się”                                   0 radny 

Radni w głosowaniu jawnym podjęli Uchwałę Nr  103/XIV/15. 
 Ad. 21  

W tym punkcie głos zabierali: 

- Marian Kołodziej poprosił o przybliżenie tematu związanego z przejściem dla pieszych 
na ul. Katowickiej. 

Ad. 22 
W tym punkcie głos zabierali: 

 



 

 

Malwina  Strąk 

1. Skierować pismo do CzPK w Sobuczynie o wycinkę drzew z terenu przy 
skrzyżowaniu dróg ul. Kasprowicza z ul. Wiosenną. 

2. Naprawić wiatę przystankową w miejscowości Młynek. 

Jarosław Kmieć 

1. Zakupić torbę ratowniczą z deską do OSP Nierada. 

2. Zamontować wiatę przystankową przy drodze powiatowej w Nieradzie. 

 

- Andrzej Cupiał  zapewnił o swojej dyspozycyjności i otwartości na współpracę. 

- Adam Morzyk zachęcał  do wprowadzania scaleń oraz poinformował, że na sesji Rady 
Powiatu został zatwierdzony plan transportu zbiorowego dotyczący także gminy 
Poczesna. W planie są trzy trasy komunikacyjne i po wdrożeniu nowych zasad transport 
danego powiatu nie będzie wykraczał poza jego teren. 

- Marian Kołodziej zapytał czy prawdą jest, że planowane jest poszerzenie powiatu. 

- Adam Morzyk odpowiedział, że nie posiada na ten temat wiedzy. 

- Sekretarz gminy przedstawiła informację Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego 
w sprawie oświadczeń majątkowych dyrektora Zespołu Szkół we Wrzosowej. 

- Przewodnicząca Rady, Lidia Kaźmierczak przedstawiła pisma, które wpłynęły do Rady 
Gminy tj.m.in.: 

- pismo Rodziców uczniów klasy II Gimnazjum we Wrzosowej,  

- pismo z ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.  

Na tym dyskusję zakończono. 

Ad. 23 
Wójt Gminy na wnioski i zapytania odpowie na piśmie. 

Ad. 24 
Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu  
i ogłosiła, że XIV zwyczajną Sesję Rady Gminy Poczesna uważa za zamkniętą. 

 
                                                                                                    Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                        mgr inż. Lidia Kaźmierczak 
Protokół sporządziła: 
 

    Magdalena Caban 


