Protokół Nr XXIX/2017
z XXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna, która odbyła się w dniu
6 lutego 2017r. w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul. Piłsudskiego 2.
Obradom sesji przewodniczyła p.Agnieszka Modrzejewska-Potaczek - Przewodnicząca Rady.
Protokołowała Helena Łabuz – inspektor w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej.
Czas trwania sesji : od godz. 13.00 do godz. 14.15.
Obecni na sesji:
- Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.
- Zaproszeni goście: wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Skład Rady Miasta Mszana Dolna – 15 Radnych.
Liczba Radnych obecnych na sesji – 13 Radnych.
Nieobecni Radni: p.J.Flig, P.R.Sitkowski.
Przebieg

obrad

Ad.1. Otwarcie XXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady otworzyła XXIX zwyczajną sesję Rady Miasta, po czym przywitała
Radnych oraz wszystkich zaproszonych Gości.
Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe Radni otrzymali porządek obrad wraz
z zawiadomieniem o zwołaniu sesji, po czym przystąpiła do jego odczytania.
Porządek obrad wraz z zawiadomieniem stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Porządek obrad został takŜe wyświetlony na wyświetlaczu, natomiast projekty uchwał Rady
Miasta były wyświetlane odpowiednio przy realizacji poszczególnych punktów porządku
obrad.
Po odczytaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady stwierdziła, Ŝe na Sali znajduje się 13
Radnych, a więc Rada Miasta w dniu dzisiejszym moŜe podejmować uchwały.
Po stwierdzeniu quorum, Przewodnicząca Rady poinformowała o wniosku Burmistrza Miasta
w sprawie zmiany porządku obrad, po czym zwróciła się z prośbą o zreferowanie
i przedstawienie tej zmiany.
Burmistrz Miasta – zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad dzisiejszej sesji
punktu dot. zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP.
Pan Burmistrz wyjaśnił, Ŝe ma to na celu m.in. zrefundowanie tych środków, które przesunięto
z wydatków inwestycyjnych na zakup samochodu, który się dokonał i został zaprezentowany
na płycie stadionu koło SUW. Pan Burmistrz nadmienił, Ŝe poniewaŜ jest moŜliwość aby
uzyskać częściowe umorzenie z tej kwoty (mowa nawet o 100tys.zł), to lepiej opłaca się wziąć
poŜyczkę.
Przewodnicząca Rady zaproponowała zatem, aby ten projekt uchwały wprowadzić jako punkt
7a dzisiejszego porządku obrad, po czym poddała pod głosowanie wniosek o jego
wprowadzenie.
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Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęła wniosek
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na
dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP.
– jako punkt 7a.
Następnie Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są inne wnioski co do zmiany
porządku obrad?”
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad, tj.:

Ad.2. Przyjęcie protokołu nr XXVII/2016 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe protokół nr XXVII/2016 z sesji Rady Miasta
tradycyjnie był wyłoŜony do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz przesłany do Radnych
w formie elektronicznej.
Następnie Przewodnicząca obrad zwróciła się z zapytaniem o uwagi, zastrzeŜenia do
protokołu. Radni nie wnieśli Ŝadnych uwag.
Wobec powyŜszego, Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu
nr XXVII/2016 z XXVII sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęła protokół nr
XXVII/2016 z sesji Rady Miasta Mszana Dolna.

Ad.3. Informacja Burmistrza Miasta o pracy w okresie między sesjami.
Burmistrz Miasta – p.J.Kowalczyk – przedstawił najwaŜniejsze sprawy jakimi zajmował się od
ostatniej sesji. Pan Burmistrz poinformował, Ŝe:
 złoŜyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na budowę tras pieszo-rowerowych nad
rzeką Mszanką i Rabą (termin był do 3.02.br);
 druga sprawa: na stronie Urzędu Wojewódzkiego mamy informację o liście wniosków
o dofinasowanie, które uzyskały pozytywny wynik w ramach konkursu RPO „Rozwój
infrastruktury, kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego”. Nie udało się
w ramach tego konkursu (Instytutu KsiąŜki).
 pismo z Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej w sprawie budowy chodnika na ulicy
Orkana. Wartość kosztorysowa zadania wynosi 371 tys.zł. Powiat chce aby finansowanie
było 50/50. Odcinek nie jest długi, ale w ramach kosztorysu policzone zostało odwodnienie
rowu do rzeki Porębianki, a wszystko wskazuje na to, Ŝe tego odpływu z rowu za 140 tys. zł
nie trzeba będzie robić.
 odbył się przetarg na zakup samochodu straŜackiego; w piątek samochód został
przywieziony.
Na koniec Pan Burmistrz poinformował równieŜ o piśmie mieszkańców ulicy Leśnej
w sprawie budowy sieci wodociągowej po oddaniu SUW Mszanka.
Następnie Przewodnicząca Rady, w imieniu wszystkich Radnych pogratulowała Panu
Burmistrzowi, Panu Sekretarzowi Miasta i wszystkim pracownikom uroczystego otwarcia
SUW Mszanka. Przewodnicząca Rady wyraziła równieŜ zadowolenie z uzyskania dotacji
(dot.budynku Sokół), z pespektywy budowy nowego chodnika, jak równieŜ z tego, Ŝe został
złoŜony wniosek na ścieŜki rowerowe.
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Ad.4. Wystąpienia zaproszonych Gości.
P.A.Pękała – Komendant Policji w Mszanie Dolnej – na wstępie Pani Komendant podziękowała
za zaproszenie na uroczystość otwarcia SUW, jak równieŜ za zaproszenie na dzisiejszą sesję.
W dalszej części swego wystąpienia Pani Komendant nawiązała do krajowej mapy zagroŜeń
informując, Ŝe cały czas ten program działa (jest aktualny) i prosiła, aby informować
mieszkańców o tym programie, za pomocą którego moŜna zaznaczać miejsca zagroŜone.
Pani Komendant omówiła zasady działania i obsługi tego programu (obsługa jest bardzo
prosta), jak równieŜ sprawę weryfikacji zamieszczanych tam informacji. Pani Komendant
zachęcała do korzystania z tego narzędzia i prosiła o przekazywanie informacji mieszkańcom.
Druga sprawa poruszona przez panią Komendant dotyczyła Programu „Dzielnicowy bliŜej nas”
– w przypadku gdyby zachodziła potrzeba kontaktu i interwencji Policji prosiła o kontakt z
dzielnicowym.
Na koniec swego wystąpienia zwróciła się z prośbą o finansowe wsparcie Policji w zakupie
fotoradaru, nadmieniając, Ŝe Komendant Powiatowy Policji zwróci się z pismem w tej sprawie.

Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacje i zapytania zgłosili:
Radny p.S.Antosz – zwrócił uwagę, Ŝe dzień 6 lutego jest bardzo dobrym dniem dla Mszany
Dolnej, bo „oddaliśmy do uŜytku inwestycję, która będzie słuŜyć mieszkańcom w poprawieniu
odbioru jakościowego wody pitnej”. Ponadto Radny, a zarazem Prezes OSP wyraził
zadowolenie z zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP. W imieniu Zarządu OSP
podziękował Radnym, Panu Burmistrzowi za przekazaną dotację, która wraz ze środkami OSP
pozwoliła na zakup tego samochodu. Koszt zakupu po przetargu wyniósł 325.950,00 zł.
Radny podziękował takŜe pracownikom Urzędu (p.Skarbnik, księgowości) za pomoc
w przygotowaniu przetargu i w sprawach formalnych związanych z zakupem samochodu.

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta na rok 2017 po stronie
dochodów, wydatków i przychodów.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe w stosunku do projektu uchwały są pewne zmiany, po
czym zwróciła się z prośbą o przedstawienie projektu uchwały.
Pani B.Ziemianin – Skarbnik Miasta – omówiła projekt uchwały, zgodnie z którym dochody
budŜetu miasta zwiększa się o kwotę 29.661,06zł, natomiast wydatki zwiększa się o kwotę
921.732,50zł.
Zmiany zarówno w planie dochodów, wydatków jak teŜ w planie przychodów zostały
szczegółowo przedstawione przez Panią Skarbnik – zgodnie z załącznikami do projektu
uchwały.
Po omówieniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady zwróciła się do Przewodniczącej
Komisji BudŜetowo-Gospodarczej o przedstawienie opinii Komisji.
p.A.Sasal – Przewodnicząca Komisji BudŜetowo-Gospodarczej poinformowała, Ŝe na
posiedzeniu w dniu 3 lutego b.r. Komisja BudŜetowo-Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta jak i projekt w sprawie zmiany WPF.
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Po przedstawieniu stanowiska Komisji, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy
są pytania co do projektu uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta”?
Wobec ich braku, Przewodnicząca Rady zwróciła się o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu przez P.A.Sasal, Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad
projektem uchwały w sprawie zmian w budŜecie miasta.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 13 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXIX/270/2017 w sprawie zmian w budŜecie
miasta na rok 2017 po stronie dochodów, wydatków i przychodów.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Mszana Dolna na lata 2017-2025.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe tutaj teŜ będą zmiany w stosunku do materiałów, które
Radni otrzymali, po czym zwróciła się z prośbą o ich omówienie.
Pani Skarbnik – wyjaśniła, Ŝe WPF jest pochodną uchwały budŜetowej, po czym przedstawiła
projekt uchwały w sprawie zmiany WPF zgodnie z objaśnieniem załączonym do projektu
uchwały.
Po omówieniu tego projektu, Przewodnicząca Rady zwróciła się o zadawanie pytań.
Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe opinia Komisji
BudŜetowej została przedstawiona przy poprzedniej uchwale, po czym zwróciła się z prośbą do
p.A.Sasal o odczytanie projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 13 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXIX/271/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Mszana Dolna na lata 2017-2025.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu z sesji.

Ad.7a. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na dofinansowanie zakupu
samochodu dla OSP.
Pani Skarbnik wyjaśniła, Ŝe jest to uchwała uszczegóławiająca, która określa w jakich latach
będzie spłacana ta poŜyczka oraz określa sposób zabezpieczenia tej poŜyczki. Taka uchwała
jest niezbędna do wystąpienia o opinię do RIO (Regionalnej Izby Obrachunkowej), Ŝeby
uzyskać pozytywną opinię, jak teŜ taka uchwała jest załączana do umowy w sprawie poŜyczki
w WFOŚ.
Po omówieniu tego projektu, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są pytania
co do tej tematyki”?
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Wobec braku pytań i zgłoszeń, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do p.A.Sasal
o odczytanie projektu uchwały.
Projekt uchwały został takŜe wyświetlony za pomocą projektora.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca Rady poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 13 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXIX/272/2017 w sprawie zaciągnięcia poŜyczki
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na
dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu z sesji.

Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Przewodnicząca Rady nadmieniła, Ŝe projekt uchwały znajduje się w materiałach, które Radni
otrzymali, po czym zwróciła się do Pana Burmistrza z prośbą o zabranie głosu.
Burmistrz Miasta – wyjaśnił, Ŝe prawo oświatowe zostało zmienione w grudniu 2016r, zmiany
nabrały tempa i następuje likwidacja gimnazjów. Pan Burmistrz wyjaśnił, Ŝe w naszym mieście
jest to stosunkowo proste, poniewaŜ były zespoły i likwidujemy gimnazja tworząc
ośmioklasowe szkoły. Zmiana szczególnie dotyczy Przedszkola przy ulicy Leśnej, które do tej
pory było połączone z Zespołem Szkół, w tej chwili chcemy go wydzielić jako samoistne
Przedszkole Nr 1 – powiedział Pan Burmistrz.
Pan Burmistrz przy tej okazji poinformował równieŜ, Ŝe „wystąpiliśmy do Starostwa
Powiatowego w Limanowej o nieodpłatne uŜyczenie części budynku przy ulicy Matejki (tzw.
Szkoły Leśnej) na Przedszkole, abyśmy mogli spokojnie wykonać planowany remont klatki
schodowej”.
Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są
pytania do tego projektu”?
Wobec braku zgłoszeń i pytań, Przewodnicząca obrad na sugestię i zgodę Radnych, by nie
odczytywać projektu uchwały nadmieniła, Ŝe kaŜdy Radny go otrzymał w materiałach.
P.A.Sasal – nadmieniła natomiast, Ŝe dzisiaj nie ma Przewodniczącej Komisji Oświaty, ale
projekt ten był omawiany na Komisji Oświaty i został pozytywnie zaopiniowany.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad projektem uchwały. Projekt uchwały został
wyświetlony na wyświetlaczu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 13 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXIX/273/2017 w sprawie projektu dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie wyraŜenia zgody na zamianę nieruchomości.
Na wstępie tego punktu porządku obrad, Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe projekt
uchwały znajduje się w materiałach, które Radni otrzymali, po czym zwróciła się do
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Przewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej z prośbą
o zabranie głosu.
p.B.Surówka – Przewodniczący Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Mieszkaniowej
Rady Miasta - poinformował, Ŝe projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji w dniu
23 stycznia br.
Przewodnicząca Rady uzupełniając przedstawiła, Ŝe jak wynika z samej treści projektu uchwały
sprawa dotyczy regulacji stanu prawnego drogi publicznej – ul.Mroza, po czym zwróciła się
z zapytaniem: „czy są pytania co do tego projektu uchwały”?
Wobec braku zgłoszeń i pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie
projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Projekt uchwały został wyświetlony na wyświetlaczu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 13 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXIX/274/2017 w sprawie wyraŜenia zgody na
zamianę nieruchomości.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w dzierŜawę na okres 10 lat nieruchomości
stanowiących własność Miasta Mszana Dolna.
Przewodnicząca Rady poinformowała, Ŝe projekt tej uchwały równieŜ znajduje się
w materiałach i jest pozytywna opinia Komisji Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki
Mieszkaniowej Rady Miasta z 23 stycznia br.
Po wyjaśnieniu, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są pytania co do tego
projektu uchwały”?
Wiceprzewodnicząca Rady – p.A.Sasal – gdzie ta działka się znajduje?
Burmistrz Miasta – bezpośrednio nad rzeką Rabą.
Wobec braku innych zgłoszeń i pytań, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o odczytanie
projektu uchwały.
Po jego odczytaniu, zarządziła głosowanie nad projektem uchwały. Projekt uchwały został
wyświetlony na wyświetlaczu.
Rada Miasta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (przy 13 głosach „za”, 0-„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”) podjęła Uchwałę Nr XXIX/275/2017 w sprawie oddania w dzierŜawę
na okres 10 lat nieruchomości stanowiących własność Miasta Mszana Dolna.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
(nie zgłoszono interpelacji).
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Ad.12. Informacja o pismach jakie wpłynęły do Rady w okresie między sesjami.
Przewodnicząca Rady przedstawiła informację o pismach jakie wpłynęły do Rady Miasta w
okresie od ostatniej sesji, tj. :
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o prawidłowości planowanej kwoty
długu. Z opinii wynika, Ŝe Kolegium RIO postanowiło pozytywnie zaopiniować planowaną
kwotę długu. Opinia zawiera uzasadnienie.
- prośba o wykonanie przepustu do korytek znajdujących się po drugiej stronie drogi – pismo
od P.P.M.i K.Chryc. Pismo zostało skierowane na Komisję RPiGM.
- pismo MUW w Krakowie o wszczęciu postępowania nadzorczego – kontrola legalności
uchwały Nr XXVIII/251/2016 Rady Miasta Mszana Dolna dotyczącej mieszkania chronionego.
- zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego dot. kontroli legalności uchwały w
sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych;
- w aktach znajduje się pismo kierowane do p.A.Sasal – Wiceprzewodniczącej Rady Miasta w
sprawie łącznika na os.Krakowska – pismo od P.T.Filipiaka. Do wiadomości Radnych
załączona jest odpowiedź P.A.Sasal.
- pismo Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego p.Urszuli Nowogórskiej
dotyczące Rezolucji Nr 14/17 w sprawie sfałszowanych wyborów z 1947r. oraz upamiętnienia
Małopolan kandydujących w tych wyborach;
- pismo Starostwa Powiatowego w Limanowej, Wydział Organizacji Zdrowia w sprawie
realizacji programu zdrowotnego dot. profilaktyki zakaŜeń pneumokokowych w Małopolsce;
- sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego. Pismo było przekazane na Komisję BudŜetowo-Gospodarczą;
- pismo p.T.Hołuj w sprawie przekazania w darowiźnie obrazu znajdującego się na sali – pismo
przekazano na Komisję BudŜetowo-Gospodarczą.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Pani Skarbnik
o przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
p.B.Ziemianin – Skarbnik Miasta – przedstawiła, Ŝe „Karta Nauczyciela gwarantuje
nauczycielom na odpowiednich stopniach awansu zawodowego, Ŝe za dany rok mają zarobić
odpowiednią wartość środków pienięŜnych i tak nauczyciel staŜysta ma zarobić średnio
2.717,59zł, nauczyciel kontraktowy 3.016,52 zł, nauczyciel mianowany 3.913,33zł, nauczyciel
dyplomowany – 5.000,37zł. Jeśli na poziomie jst (jednostki samorządu terytorialnego) Ci
nauczyciele nie mają średnio takich wynagrodzeń, to naleŜy im do końca stycznia następnego
roku, po rozliczeniu roku poprzedniego wypłacić tzw dodatki.
I u nas staŜyści uzyskują średnią, kontraktowi uzyskują średnią, natomiast mianowani
i dyplomowani nie. I za 2016 rok do mianowanych dopłacamy 53.125,31zł, do dyplomowanych
145.799,30zł. Do tego trzeba zapłacić ZUS (ok.19-20%), czyli razem ok.240.000,00zł, po
rozliczeniu 2016 roku.”
Po przedstawieniu sprawozdania, Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem: „czy są
pytania co do tej tematyki”?
Wobec ich braku, przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad, tj:

7

Ad.13. Wolne wnioski.
Burmistrz Miasta – ustosunkował się do sprawy Pani Komendant dot. dofinansowania zakupu
radaru. Pan Burmistrz poinformował, Ŝe jeŜeli będzie sprecyzowany koszt zakupu urządzenia
do pomiaru prędkości i będzie gwarancja, Ŝe będzie ono wykorzystywane na terenie Miasta, to
będzie to do rozwaŜenia.

Ad.14. Zamknięcie obrad XXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
Wobec zrealizowania porządku obrad, prowadząca obrady p.Agnieszka ModrzejewskaPotaczek zamknęła obrady XXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta.

Protokół sporządził:

Obradom przewodniczył:
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