
Protokół  Nr XXXV/2009
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 24 września  2009 roku
w godz. od 1630 do 1800

W sesji  uczestniczyło 14 radnych (ustawowo 15 radnych) nieobecna radna: 
Irena Rozwora - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto  w  sesji  uczestniczyli:  Burmistrz  Borku  Wlkp.  –  Marian  Jańczak, 
Sekretarz Gminy – Elżbieta Pawlak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 
Architektury,  Inwestycji,  Gospodarki  Gruntami  i  Gospodarki  Komunalnej  – 
Mirosław Twardowski,  kierownicy jednostek podporządkowanych, dyrektorzy 
szkół - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.1. Otwarcie obrad.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Roman Kręciołek, który 

powitał wszystkich radnych oraz gości.
Następnie stwierdził,  że w sesji  uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, 
przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Ad.2. Ustalenie porządku obrad.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej dla powiatu gostyńskiego - droga Bruczków,
b) udzielenia pomocy finansowej dla powiatu gostyńskiego - chodnik
   Siedmiorogów Drugi,
c) udzielenia pomocy finansowej dla powiatu gostyńskiego - chodnik 
Dąbrówka,
d) zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu gostyńskiego,
e) zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną
    w uchwale budżetowej na 2009 r. - oświetlenie uliczne Trzecianów i Zalesie,
f) zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną
    w uchwale budżetowej na 2009 r. - budynek gospodarczy ZAZ Leonów,
g) zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną
    w uchwale budżetowej na 2009 r. - droga ZAZ Leonów,
h) zmian budżetu i w budżecie,
i) wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej położonej
   w miejscowości Studzianna,
j) wyrażenia zgody na przejęcie drogi powiatowej w Studziannie.
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9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie.

Następnie zapytał, czy radni mają uwagi do przedstawionego harmonogramu.
Nikt z radnych nie zgłosił zastrzeżeń.
W związku z powyższym przedstawiony porządek sesji został przyjęty do 
realizacji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady.

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się 
z treścią protokołu przed sesją.
Po czym zapytał radnych czy zgłaszają uwagi do protokołu z XXXIII sesji.
Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, w związku z czym prosił o przegłosowanie 
jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XXXIII sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie 
był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady.

Przewodniczący Rady stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania się 
z treścią protokołu przed sesją.
Po czym zapytał radnych czy zgłaszają uwagi do protokołu z XXXIV sesji.
Nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń, w związku z czym prosił o przegłosowanie 
jego przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XXXIV sesji Rady głosowało 14 radnych, nikt nie 
był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Powyższe sprawozdanie złożył Burmistrz, stanowi ono załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.
Po czym Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tym temacie. 
Nikt głosu nie zabrał.

Ad.6 . Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu.

Radni powiatu byli nieobecni.
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Ad.7. Zapytania i interpelacje radnych.

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Radny Marek Gruszka podziękował za wprawienie okien w świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Bruczków, po czym wnioskował o zabezpieczenie w budżecie 
gminy  na  2010  rok  środków  w  wysokości  15.000  zł  na  remont  dachu  
w  świetlicy.  Następnie  radny  zapytał  kiedy  Gmina  przejmie  działkę  
w  Bruczkowie  należącą  do  Agencji  Własności  Rolnej,  która  byłaby 
wykorzystana pod strażnicę OSP i boisko wiejskie.

Ad.8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej dla powiatu gostyńskiego 
    - droga Bruczków

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały  
wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie.
Następnie  Przewodniczący  Rady  udzielił  głosu  przewodniczącym  Komisji 
celem przedstawienia opinii w tym zakresie.

Opinia do projektu powyższej uchwały:
1) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisja Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska: pozytywna
2) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna 

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  14  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXV/ 258 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

b) udzielenia pomocy finansowej dla powiatu gostyńskiego - chodnik
   Siedmiorogów Drugi

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak.
Po czym Przewodniczący Rady udzielił głosu przewodniczącym Komisji celem 
przedstawienia opinii w tym zakresie.

Opinia do projektu powyższej uchwały:
1) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisja Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska: pozytywna
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2) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna 

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  14  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXV/ 259 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

c) udzielenia pomocy finansowej dla powiatu gostyńskiego - chodnik 
Dąbrówka

Projekt  uchwały  w  powyższej  sprawie  przedstawił  Wiceprzewodniczący 
Rady Andrzej Kubiak.
Następnie  Przewodniczący  Rady  udzielił  głosu  przewodniczącym  Komisji 
celem przedstawienia opinii w tym zakresie.

Opinia do projektu powyższej uchwały:
1) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisja Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska: pozytywna
2) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna 

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  14  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 
Uchwała Nr XXXV/ 260 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

d) zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu 
gostyńskiego

Projekt  uchwały  w powyższej  sprawie  wraz  z  uzasadnieniem przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak.
Po czym Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tej sprawie udzielając 
głosu przewodniczącym Komisji celem przedstawienia opinii w tym zakresie.

Opinia do projektu powyższej uchwały:
1) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisja Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska: pozytywna
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2) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna 

Radni  nie  zgłosili  żadnych uwag,  w związku  z  powyższym Przewodniczący 
Rady zarządził głosowanie.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  13  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i  nikt  nie  wstrzymał  się  od  głosowania  (nieobecny  radny  –  Mieczysław 
Dębowiak). 
Uchwała Nr XXXV/ 261 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

e) zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną
    w uchwale budżetowej na 2009 r. - oświetlenie uliczne Trzecianów
      i Zalesie

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady- Tomasz Szczepaniak.
Następnie Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tej sprawie udzielając głosu 
przewodniczącym Komisji celem przedstawienia opinii w tym zakresie.

Opinia do projektu powyższej uchwały:
1) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisja Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska: pozytywna
2) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna 

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  13  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny – j.w.). 
Uchwała Nr XXXV/ 262 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

f) zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną
    w uchwale budżetowej na 2009 r. - budynek gospodarczy ZAZ Leonów

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Andrzej Kubiak.
Następnie Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tej sprawie udzielając głosu 
przewodniczącym Komisji celem przedstawienia opinii w tym zakresie.

Opinia do projektu powyższej uchwały:
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1) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisja Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska: pozytywna

2) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 
Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna 

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  13  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny – j.w.). 
Uchwała Nr XXXV/ 263 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

g) zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej granicę ustaloną
    w uchwale budżetowej na 2009 r. - droga ZAZ Leonów

Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił  projekt 
uchwały w powyższej sprawie. 
Następnie Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tej sprawie udzielając głosu 
przewodniczącym Komisji celem przedstawienia opinii w tym zakresie.

Opinia do projektu powyższej uchwały:
1) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisja Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska: pozytywna
2) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna 

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  13  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny – j.w.). 
Uchwała Nr XXXV/ 264 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

h) zmian budżetu i w budżecie

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Andrzej Kubiak.
Następnie Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tej sprawie.
W tym punkcie Burmistrz poinformował, że wpłynęło pismo z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na wsparcie przedsięwzięcia pn. 
„Odbudowa  drzewostanu  Parku  Miejskiego  w  Borku  Wlkp.”  po  przejściu 
huraganu w miesiącu lipcu br. do kwoty 16.000,- zł.
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Po czym Przewodniczący Rady zapytał kto jest za wprowadzeniem poprawki.
Za wprowadzeniem poprawki głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie do projektu uchwały.
Opinia do projektu powyższej uchwały:
1) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisja Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska: pozytywna
2) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna 

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  13  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny – j.w.). 
Uchwała Nr XXXV/ 265 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

i) wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości gruntowej położonej
   w miejscowości Studzianna

Wiceprzewodniczący  Rady  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił  projekt 
uchwały w powyższej sprawie. 
Następnie Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tej sprawie udzielając głosu 
przewodniczącym Komisji celem przedstawienia opinii w tym zakresie.

Opinia do projektu powyższej uchwały:
1) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisja Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska: pozytywna
2) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna 

Burmistrz poinformował, że działka Nr 17/2 położona w Studziannie stanowi 
własność  Skarbu Państwa.  Na chwilę obecną nieruchomość ta stanowi drogę 
gruntową,  która  służy  potrzebom  lokalnych  mieszkańców  oraz  umożliwia 
jedyny dojazd do kopalni kruszyw naturalnych działających na terenie gminy 
Borek  Wlkp.  i  Dolsk.  W  związku  z  licznymi  skargami  mieszkańców  
o nasilającym się ruchu pojazdów, a także wnioskami o utwardzenie tej drogi 
Gmina  Borek  Wlkp.  w  porozumieniu  z  przedsiębiorcami  oraz  sąsiednimi 
samorządami  zadeklarowała  wolę  przejęcia  drogi  i  utwardzenie  jej  ze 
wspólnych środków finansowych. Aby jednak podjąć się tego zadania działka 
17/2  musi  zostać  skomunalizowana  na  rzecz  Gminy  Borek  Wlkp.  Wobec 
powyższego podjęcie uchwały w tej sprawie jest celowe.
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Sołtys wsi Studzianna zapytał jaki jest termin budowy tej drogi.
Burmistrz wyjaśnił, że po podpisaniu porozumienia z przedsiębiorcami 
i samorządami w sprawie współfinansowania zadania, Gmina podejmie 
działania celem jak najwcześniejszego wykonania drogi.

Innych pytań nie zgłoszono,  w związku z powyższym Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  13  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny – j.w.). 
Uchwała Nr XXXV/ 266 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

j) wyrażenia zgody na przejęcie drogi powiatowej w Studziannie

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący 
Rady Andrzej Kubiak.
Następnie Przewodniczący Rady otwarł dyskusję w tej sprawie udzielając głosu 
przewodniczącym Komisji celem przedstawienia opinii w tym zakresie.

Opinia do projektu powyższej uchwały:
3) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Komisja Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska: pozytywna
4) Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego: pozytywna 

Uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  13  radnych,  nikt  nie  był  przeciwny  
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecny radny – j.w.). 
Uchwała Nr XXXV/ 267 /2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad. 9. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

W  tym punkcie  Burmistrz  poinformował,  że  w  związku  z  wnioskiem 
radnego  Marka  Gruszki  będzie  wnioskował  o  zabezpieczenie  środków  
w wysokości 15.000 zł na remont dachu w świetlicy w Bruczkowie. Natomiast 
w sprawie przejęcia gruntów od Agencji Własności Rolnej, Gmina Borek Wlkp. 
poczyni starania aby jak najwcześniej  przejąć wskazane grunty.
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Ad. 10. Wolne głosy i wnioski.

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił  informację  
z udziału w obchodach 70 –lecia wybuchu II wojny światowej w Szubinie.

Sołtys wsi Dąbrówka wnioskował do Zakładu Komunalnego w Borku Wlkp.  
o ustalenie harmonogramu sprzątania przystanków autobusowych.

Burmistrz wyjaśnił, że o porządek na przystankach autobusowych winna dbać 
lokalna  społeczność.  Dodał  także,  że  jeżeli  istnieje  potrzeba  pomocy  w tym 
zakresie, to należy zgłosić w Urzędzie Miejskim.

Sołtys wsi Skokówko zgłosił brak dachów na przestankach autobusowych w tej 
miejscowości.
Burmistrz poinformował, że przystanki są własnością Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. 
wyjaśnił, że krótko po kradzieży, szkoda została zgłoszona do GDDK i A. 

Komendant  Policji  w Borku Wlkp. wyjaśnił,  że były prowadzone czynności  
w sprawie kradzieży dachów z przystanków autobusowych w Skokówku, jednak 
sprawców nie odnaleziono. 

Następnie  Przewodniczący  Rady  wnioskował  do  Burmistrza  o  ponowne 
zwrócenie się do GDDK i A o naprawienie przystanków.
Burmistrz wyraził pozytywną opinię w tej sprawie.

Sołtys wsi Siedmiorogów Drugi  wnioskował o wycięcie suchych drzew przy 
drodze powiatowej Siedmiorogów Drugi – Cielmice.

Sołtys wsi  Wycisłowo zgłosił  wniosek o usunięcie  szkód po wichurze,  która 
przeszła w lipcu br.

Sołtys  wsi  Dąbrówka  zwrócił  uwagę  na  złe  zlokalizowanie  placu  zabaw  
w Borku Wlkp. Sołtys widzi zagrożenie w związku z nisko przechodzącą linią 
wysokiego napięcia.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  na  placu  zabaw  przy  stadionie 
miejskim  nie  ma  bezpośredniego  zagrożenia,  linie  wysokiego  napięcia  są  
w  sąsiedztwie.  Ponadto  Przewodniczący  Rady  wyjaśnił,  że  o  budowę  placu 
zabaw w tym miejscu wnioskował w imieniu mieszkańców. Następnie dodał, że 
wskazana  uciążliwość  może  występować  tylko  podczas  burzy  i  wichury,  
a w tym czasie nie powinno być dzieci na placu zabaw.
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Przewodniczący  Rady  przypomniał  również,  że  do  dnia  07  października  br. 
można składać wnioski do budżetu na 2010 rok.

Radny  Tadeusz  Jańczak  wnioskował  o  budowę  placu  zabaw  przy  ulicy 
Słowackiego i  Sienkiewicza.  Radny dodał,  że wcześniej  był  przeciwny temu 
wnioskowi jednak po konsultacji z mieszkańcami uznał za zasadny. 

Następnie Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  Urzędu Miejskiego 
w Borku Wlkp. – Mirosław Twardowski poinformował, że w dniach 02 i 09 
października 2009r. na terenie naszej gminy zostaną zorganizowane zbiórki 
odpadów niebezpiecznych – elektrycznych, wyselekcjonowanych z odpadów 
komunalnych typu: telewizory, lodówki, zamrażarki, itp. 
Miejsce składowania odpadów wyznaczają sołtysi w porozumieniu z Urzędem 
Miejskim w Borku Wlkp. 

Przewodniczący Rady dodał,  że stare niezużyte leki można oddać w aptece,  
a we wszystkich miejscach użyteczności publicznej są wyłożone pojemniki na 
zużyte baterie.

Ad. 11. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 
Przewodniczący  Rady  –  Roman  Kręciołek   zakończył  XXXV  sesję  Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. 

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek

10


	   Siedmiorogów Drugi
	Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak.
	Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak.
	Projekt uchwały w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Szczepaniak.

