
Protokół  Nr XXVII/2012
z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp.

odbytej w dniu 28 grudnia 2012 roku
w godz. od 1500 do 1800

W sesji  uczestniczyło 15 radnych (ustawowo 15 radnych) -  lista  obecności
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w sesji uczestniczyli: 
Burmistrz – Marian Jańczak, 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski,
Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak,
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Narkomanii Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.  – Jolanta Majchrzak,
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły – Władysław Hałas,
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II SP i Gimnazjum w Zimnowodzie  –

Barbara Krzekotowska,
Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  im.  E.  Bojanowskiego  w Wycisłowie  -  Alina
Sokół,
Wicestarosta – Janusz Sikora,
Redaktor „Gostyń24” – Marta Stachowska,
Redaktor „Życia Gostynia” – Agata Fajczyk,
oraz sołtysi - 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 15 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 XXVI sesji Rady Miejskiej.
4. Zapytania i interpelacje radnych.

5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 

2013 – 2021,
b) uchwały budżetowej na rok 2013,
c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2013 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2013,
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d) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
oraz  ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2013-2014,

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. 2012-2022,
f) zmian budżetu i w budżecie na rok 2012,
g) planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na rok 2013,
h) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.

6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.
7. Wolne głosy i wnioski. 
8.  Zakończenie.

Żadnych  uwag  nie  zgłoszono,  wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady
przystąpił do realizacji porządku sesji.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady.

Przewodniczący  Rady  –  Roman  Kręciołek  stwierdził,  że  radni  mieli
możliwość zapoznania się z treścią protokołu przed sesją. Następnie zapytał czy
radni zgłaszają uwagi do protokołu.
Nikt uwag nie zgłosił. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady  prosił o przegłosowanie jego
przyjęcia.
Za przyjęciem protokołu z XXVI sesji Rady głosowało 15 radnych, nikt nie był
przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Zapytania i interpelacje radnych.   

Nie wpłynęła żadna interpelacja.

Ad.5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na 
lata 2013 – 2021.

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały 
w powyższej sprawie.
Następnie Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak odczytał opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Borek Wlkp., stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Po czym Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 
Tadeusz Ratajczak poinformował, że powyższy projekt uchwały Komisja 
zaopiniowała pozytywnie.
Skarbnik Gminy wyjaśniła uwagi RIO do WPF.
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Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny, 
1 radny  wstrzymał się od głosowania.
Uchwała Nr XXVII/ 153 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

b) uchwały budżetowej na rok 2013.
Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady 
-Tomasz Szczepaniak .
Nieobecna radna Barbara Wawrzyniak.

Następnie Burmistrz przedstawił  uzasadnienie do projektu budżetu Gminy 
Borek Wlkp. na rok 2013.

W dalszej części Wiceprzewodniczący Rady - Andrzej Kubiak odczytał opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, która 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Następnie przewodniczący poszczególnych Komisji Rady Miejskiej odczytali 
opinię dot. budżetu na 2013 rok:

1) Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – opinia pozytywna, 
2) Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Przestrzegania 

Prawa i Porządku Publicznego  - opinia pozytywna,
3) Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna,
4) Komisja Rewizyjna  - opinia pozytywna.

Po przedstawieniu opinii Komisji, Przewodniczący Rady stwierdził, że Komisje 
Rady nie zgłosiły żadnych uwag do projektu budżetu na 2013 rok.

Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o skorygowanych błędach 
pisarskich, które występowały w projekcie uchwały.

Po czym Przewodniczący Rady otwarł dyskusję nad projektem budżetu na rok 
2013.

Radna Anna Marcinkowska zapytała czy w budżecie na 2013 rok zaplanowano 
budowę chodnika w Bruczkowie.

Radny Michał Dopierała wnioskował o uwzględnienie budowy drogi Skoków – 
Skokówko. 

Burmistrz wyjaśnił, że w Bruczkowie nie będzie budowany chodnik, natomiast 
jest zaplanowana budowa drogi Stołów – Skokówko.
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Innych uwag nie zgłoszono. Mimo zachęceń Przewodniczącego Rady do 
dyskusji w temacie projektu budżetu na rok 2012 nikt więcej głosu nie zabrał.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 
przyjęcia poprawionych błędów pisarskich w uchwale.

Za przyjęciem głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania 
i nikt nie był przeciwny.

W związku z brakiem innych uwag Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 
projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Borek Wlkp. na rok 
2013.
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciwny, 
4 radnych wstrzymało się od głosowania (nieobecna j.w.).

Uchwała Nr XXVII/ 154 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2013 oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Wiceprzewodniczący  Rady  –  Tomasz  Szczepaniak  przedstawił  projekt
uchwały w powyższej sprawie.
Następnie radny Tadeusz Ratajczak wnioskował o nie czytanie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Za zgłoszonym wnioskiem głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się 
o głosowania i nikt nie był przeciwny.

Pełnomocnik – Jolanta  Majchrzak poinformowała,  że  ustawa z dnia 29 lipca
2005  roku  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  nałożyła  na  jednostki
samorządu  terytorialnego  obowiązek  realizowania  zadań  w  zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Natomiast na podstawie brzmienia art.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 
o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  do  zadań  własnych  gminy  należy
tworzenie  gminnego  systemu  przeciwdziałania  przemocy  w rodzinie  w tym:
opracowanie  i  realizacja  gminnego  programu  przeciwdziałania  przemocy  w
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne.

Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają uwagi do w/w programów.
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Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecna j.w.).
Uchwała Nr XXVII/ 155 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

d) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie  oraz  ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2013-2014.

Projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem  w  powyższej  sprawie  przedstawił
Wiceprzewodniczący Rady –Andrzej Kubiak. 
Następnie Przewodniczący Rady wnioskował o nie czytanie Programu.
Za nie czytaniem głosowało 14 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosowania 
i nikt nie był przeciwny.

Po czym Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak wyjaśniła, że
ustawa  z  dnia  29  lipca  2005  roku  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie
nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek realizowania zadań
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Ustawa  nałożyła  na  Gminy  obowiązek  powołania  Zespołów
Interdyscyplinarnych, a  także określiła  ich zadania.  Uchwałą Nr VII/43/2011
Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 26 maja 2011 r. określony został tryb 
i  sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Zarządzeniem Nr 46/2011 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 08 lipca 2011 roku
został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie.
Natomiast na podstawie brzmienia art.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 
o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  do  zadań  własnych  gminy  należy
tworzenie  gminnego  systemu  przeciwdziałania  przemocy  w rodzinie  w tym:
opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 
Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne.

Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecna j.w.).
Uchwała Nr XXVII/ 156 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. 
2012-2022.
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Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały.

Uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecna j.w.).
Uchwała Nr XXVII/ 157 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

f) zmian budżetu i w budżecie na rok 2012.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak. 

Skarbnik przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.

Pytań nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecna j.w.).
Uchwała Nr XXVII/ 158 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

g) planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na rok 2013.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Przewodniczący Rady. 

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Kubiak wnioskował o wykreślenie zadania 
dotyczącego reorganizacji szkół w Zalesiu i Wycisłowie.
Za wykreśleniem w/w zadania głosowało 6 radnych, 3 radnych było 
przeciwnych, 5 radnych wstrzymało się od głosowania.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady stwierdził, że zadanie 
dotyczące reorganizacji szkół w Zalesiu i Wycisłowie zostej wykreśłone z planu
pracy na rok 2013.

Innych uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodniczący Rady 
zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny 
i nikt nie wstrzymał się od głosowania (nieobecna j.w.).
Uchwała Nr XXVII/ 159 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
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h) planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie przedstawił 
Wiceprzewodniczący Rady –Tomasz Szczepaniak. 

Następnie Przewodniczący Rady wnioskował aby Komisja Rewizyjna  
w drugim kwartale roku 2013 dokonała kontroli finansowej dowożenia dzieci do
szkół na terenie gminy Borek Wlkp. 

Burmistrz wyjaśnił, że Gmina Borek Wlkp. objęła dowożeniem wszystkie 
dzieci, nie tylko zamieszkałe powyżej 3 km.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgłosił taki wniosek aby usprawnić 
dowożenie ponieważ, zdarza się, że jeden autobus jedzie pusty, a kolejny 
przepełniony.

Radny Romuald Gawroński wyjaśnił, że zasięgnął informacji, iż dowożenie 
autobusem gminnym jest tańsze o 1,40 zł za km od autobusu wynajętego.

Radny Michał Dopierała wypowiedział się w sprawie pustych przewozów 
autobusów szkolnych. Radny uważa, że za to odpowiada opiekun w autobusach.

Wiceprzewodniczący Rady – Andrzej Kubiak poparł stanowisko Burmistrza, że 
wszystkie dzieci należy dowozić do szkół. Ponadto radny wnioskował aby 
Komisja Rewizyjna również skontrolowała pod względem celowości pozostałe 
szkoły na terenie gminie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że w planie pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2013 zostały zaplanowane inne kontrole, a szkoły zostaną 
skontrolowane w późniejszym terminie.

Przewodniczący Rady poinformował, że każdy radny może zgłosić wniosek do 
Rady Miejskiej.

Burmistrz udzielił wyjaśnień w sprawie wypowiedzi radnego Michała 
Dopierały. Poinformował , że nie wszystkie dzieci ujęte w planie dowożenia 
korzystają z autobusu szkolnego, ponieważ rodzice je dowożą i z tego wynikają 
niepełne przewozy. Ponadto opiekunki w autobusach nie decydują o tym kto 
jedzie autobusem.
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Innych pytań nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie  wniosku  dotyczącego  kontroli  finansowej  dowożenia  dzieci  do
szkół.

Za wprowadzeniem w/w zadania do planu pracy Rady Miejskiej na rok 2013 
głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od 
głosowania.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie projektu uchwały 
w sprawie planu pracy.

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciwny 
4 radnych wstrzymało się od głosowania (nieobecna j.w.).
Uchwała Nr XXVII/ 160 /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.6. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych.

Burmistrz udzielił wyjaśnień w związku z uwagą radnego Leszka 
Dajewskiego zgłoszoną na XXVI sesji odbytej w dniu 6 grudnia 2012 roku, 
dotyczącą braku odpowiedzi na zgłoszoną półtora roku wcześniej interpelację. 
Poinformował, że w sprawie interpelacji zgłoszonej przez radnego na sesji 
w dniu 28 kwietnia 2011 roku udzielił wyjaśnień na tej samej sesji. 
Po czym przedstawił wyciąg z protokołu z tejże wypowiedzi „Burmistrz 
stwierdził, że w sprawie przejęcia dróg dojazdowych do bloków w Karolewie 
były już niejednokrotnie prowadzone rozmowy w Agencji Nieruchomości w 
Poznaniu. Agencja bardzo niechętnie na dzień dzisiejszy podchodzi do tego 
tematu.
Przewodniczący Rady wnioskował do radnego Leszka Dajewskiego aby 
również uczestniczył w załatwieniu tej sprawy.”

Następnie Burmistrz poinformował, że związku z powyższym sprawę uważał za
zamkniętą. 

Radny Leszek Dajewski uważa, że to nie jest żadna odpowiedz, ponadto dodał,
że Agencja Nieruchomości  Rolnych w Poznaniu bardzo chętnie pozbywa się
tych gruntów. Radny stwierdził, że należało poinformować go kiedy ktoś 
z  Urzędu  jechał  do  Agencji  w  tej  sprawie,  a  sam  nie  będzie  wyręczał
urzędników.

W tym temacie nikt więcej głosu nie zabrał.

Ad.7. Wolne głosy i wnioski.
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W  tym  punkcie  Wiceprzewodniczący  Rady  –  Andrzej  Kubiak  odczytał
rozstrzygnięcie nadzorcze orzekające nieważność uchwały Nr XXIII/123/2012
Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp.  z  dnia  16  sierpnia  2012  roku  w  sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym 
w rejonie ulicy Jaraczewskiej w Borku Wlkp. ze względu na istotne naruszenie
prawa.

Następnie Przewodniczący Rady podziękował Stowarzyszeniu „Wielkopolska 
z Wyobraźnią”, Burmistrzowi wraz z pracownikami  Urzędu i jednostek 
organizacyjnych oraz wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie 
niedzielnej imprezy odbytej w dniu 16 grudnia br. w Borku Wlkp. pn. 
„Spotkania z tradycją na Wielkopolską Nutę”. 

Do podziękowań dołączyła się także Sekretarz Gminy. 

Radny  Leszek  Dajewski  wnioskował  o  udzielenie  odpowiedzi  na  piśmie  na
zgłoszoną w dniu 28 kwietnia 2011 roku  interpelację. Ponadto wnioskował aby
pracownik  Urzędu  zajmujący  się  sprawą  przyjęcia  gruntów  od  Agencji
Nieruchomości Rolnych w Poznaniu udostępnił pisma w tym temacie, ponieważ
radny sam zajmie się  sprawą. 

Radny Marek Rożek podziękował za zamontowanie lampy oświetleniowej 
w przejściu z ul. Bojanowskiego do ul. Zdzieskiej w Borku Wlkp.  

Przewodniczący Rady poinformował, że nowa lampa jest również zamontowana
w Skokowie na przejeździe kolejowym.

Radny Michał Dopierała zapytał czy Burmistrz ma informacje na temat ilości
osób bezrobotnych na terenie naszej gminy.

Burmistrz  wyjaśnił,  że  Urząd  Miejski  nie  prowadzi  takich  statystyk,  w/w
informacje posada tylko Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu.
 
Sołtys  wsi  Bolesławów  Jan  Dutkiewicz  zapytał  kto  jest  odpowiedzialny  za
posypywaniem pisakiem na  skrzyżowaniach dróg.

Burmistrz poinformował, że wszyscy sołtysi zostali poinformowani o zimowym
utrzymaniu  dróg.  Stwierdził,  że  na  drogach  gminnych  odpowiedzialny  jest
BZWiK  w  Karolewie,  a  wykonuje  Mieczysław  Krzyżosiak.  Ponadto  na
pozostałych drogach za odśnieżanie są odpowiedzialni ich zarządcy.
 
Radny Michał Dopierała zapytał czy Cukrownia przekazuje środki za niszczenie
dróg, ponieważ na terenie gminy Jaraczewo nie na wszystkie drogi gminne Wójt
Jaraczewa wyraża zgodę wjazdu samochodami ciężarowymi.

Str.9/10



Sekretarz Gminy podziękowała sołtysom za udział i zaangażowanie w projekcie
unijnym „Internetowe Kroniki Wsi”. 

Radny  Zbigniew  Maturski  proponował  aby  wszystkie  informacje,  które  są
wysyłane z Urzędu do sołtysów przekazywać do „Internetowych Kronik”.

Burmistrz udzielił wyjaśnień na pytanie radnego Michała Dopierały informując,
że Cukrownia nie płaci za użytkowanie dróg. Ponadto Burmistrz poinformował,
że  na  zna  drogi  na  terenie  gminy  Jaraczewo,  na  którą  jest  zakaz  wjazdu
samochodom  ciężarowym.  Ponadto  wyjaśnił,  że  na  drogach  gminnych  po
zaopiniowaniu  Komisji  Bezpieczeństwa  można  postawić  znak  ograniczenia
wjazdu samochodom o określonym tonażu.   

Innych uwag nie zgłoszono.

W dalszej części Przewodniczący Rady złożył wszystkim radnym oraz gościom 
najserdeczniejsze życzenia NOWOROCZNE. Podziękował za współpracę 
i życzył wiele sukcesów oraz zadowolenia z podjętych wyzwań, dużo zdrowia, 
szczęścia i wszelkiej pomyślności. 
Do życzeń dołączył się również Burmistrz, życząc wszystkim spełnienia marzeń
osobistych i zawodowych.

Ad.8. Zakończenie.

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów
Przewodniczący Rady zakończył XXVII sesję Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

Protokołowała Przewodniczący Rady

Wiesława Wójcik Roman Kręciołek
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	Burmistrz – Marian Jańczak,
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	Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II SP i Gimnazjum w Zimnowodzie – Barbara Krzekotowska,

	oraz sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

