PROTOKOL Nr IIII2006
z obrad Sesji Rady Gminy Slawno w dniu 29 grudnia 2006 roku.

Sesja odbyla si~ w budynku Urz~du Gminy Slawno.
Sesj~ rozpocz~to 0 godzinie

10°0, a zakonczono 0 godzinie 12°°.

Na stan 15 Radnych w Sesji uczestniczylo 14 Radnych, co stanowi 93,3 % stanu
Rady.
W Sesji uczestniczyli ponadto: Wincenty J~druszczak V -ce Przewodnicz£tcy Sejmiku
Samorz£tdowego, Robert St~pien V-ce Starosta Slawienski, Pawel Placha Radny
Powiatu Slawno, Wojciech Stefanowski W6jt Gminy,Ryszard Lesniewski Z-ca W6jta
Krystyna Sapeta Skarbnik Gminy, Henryk Lompert Dyrektor Gminnego Zespolu
Oswiaty, Dominika Wr6bel Kierownik Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej oraz
Sohysi z terenu gminy Slawno.
Sesj~

otworzyl Przewodnicz£tcy Rady Gminy p. Jan Franas i powital wszystkich
obecnych. Szczeg61n£t uwag~ zwr6cil na udzial w Sesji przedstawicieli Sejmiku
Samorz£tdowego i Powiatu. Wyrazil nadziej~ na dobr£t z nimi wsp6lprac~ wiar~, ze
b~d£t strzec interes6w gminy. Pewne oczekiwania w w tej mierze gmina posiada.
Nast~pnie, na podstawie listy obecnosci Radnych, stwierdzil wymagane kworum do
przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwal.
Przewodnicz£tcy przedstawil porz£tdek obrad :
1. Otwarcie Sesji
- stwierdzenie kworum,
- przyj~cie porz£tdku obrad.
2. Przyj~cie protok6lu z poprzedniej Sesji.
3. Informacja W6jta Gminy 0 realizacji zadan.
4. Wnioski i zapytania ( interpelacje ) radnych.
5. Uchwalenie budzetu Gminy na 2007 rok,
- dyskusja.
- podj~cie uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu Gminy na 2007 roo
6. Podj~cie uchwal, w sprawie :
- zmian w budzecie Gminy na 2006 rok,
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi'tZywania Problem6w
Alkoholowych na 2007 rok,
- zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wod~ i zbiorowe
odprowadzenie sciek6w,
- regulaminu okreslaj £tcego wysokosc dodatk6w i innych skladnik6w
wynagrodzenia nauczycieli oraz szczeg6lowych warunk6w ich przyznawania,

a takze wysokose, szczeg610we zasady przyznawania i wyplacania dodatku
mieszkaniowego,
- wyboru przedstawiciela do Rady Spolecznej Szpitala Powiatowego w
Slawnie,
- wynagrodzenia W6jta Gminy.
7. Przyj~cie informacji 0 wysokosci diet Radnych biez8c.cej kadencji.
8. Przyj~cie wniosku W6jta Gminy w sprawie Skarbnika Gminy.
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania ( interpelacje ) Radnych.
10. Wolne wnioski.
11.ZakOl1czenie obrad.
Nast~pnie,

na wniosek Skarbnika Gminy, zwr6cil si~ z prosb8c. 0 wprowadzenie w
punkcie 5 porz8c.dku obrad dodatkowego punktu, tj - autopoprawka do budzetu
Gminy na 2007 rok, w dziale dochody.

P. Marek Szanel zaproponowal, by w punkcie 6, pozycj~ 6 - podj~cie uchwaly w
sprawie wynagrodzenia W6jta Gminy przeniese na nast~pn8c. Sesj~.
P. Marianna Szamiel zwr6cila uwag~ na pkt 7 i 8 porz8c.dku obrad i wyrazila opini~, ze
w tych sprawach powinny bye przedstawione projekty uchwal.
Do przedstawionych uwag ustosunkowal si~ Przewodnicz8c.cy Rady Gminy i na
wst~pie wyjasnil, ze uchwala w sprawie wysokosci diet dla Radnych obowi::tZUje od
dw6ch Iat i chodzilo 0 zapoznanie Radnych z jej tresci8c.. Przypornnial jednoczesnie 0
koniecznosci przestrzegania zawartych w niej przepis6w.
Nast~pnie poinformowal, ze zgodnie z regulaminem to W6jt wnioskuje w sprawie
Skarbnika Gminy, kt6ry jednoczesnie jest Gl6wnym Ksi~gowym, a Rada Gminy
wniosek zatwierdza.
P. Marianna SzamieI, zapytala czy Pani Sapeta zgodnie z now8c. ustaw8c. moze bye
Skarbnikiem Gminy, gdyz nie posiada wyzszego wyksztalcenia.
Wyjasnien w tej sprawie udzielila Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta powoluj8c.c
na obowi::tZUj8c.c8c. ustaw~ budzetow~ wedlug kt6rej spelnia warunki by w daIszym
ci~u pracowae na stanowisku Skarbnika Gminy.

si~

Odnosnie wynagrodzenia W6jta Gminy Przewodnicz8c.cy Rady Gminy wyjasnil, iz
sprawa omawiana byla wczesniej na wspolnym posiedzeniu Komisji. Wynagro
dzenie pozostaje nie zmienne. Nie rna propozycji zwi~kszenia stawek wynagrodzenia
wi~c uwaza, ze nie rna potrzeby przenoszenia sprawy na kolejn8c. Sesj~.
Przewodnicz8c.cy Rady zapytal, kto jest za tym, by projektu uchwaly w sprawie wyna
grodzenia W6jta nie rozpatrywae na tej Sesji.
W wyniku glosowania "za" - 4 glosy, "przeciw" - 10 glos6w - Rada Grniny wi~kszo-

scietgIos6w postanowila 0 pozostawieniu ww projektu uchwaly na tej Sesji.
Przewodniczetcy Rady Gminy poddal pod glosowanie porZ'tdek obrad Sesji z auto
poprawket do budzetu Gminy na 2007 rok.
W wyniku glosowania "za" - 10 glos6w, "przeciw" - 3 glosy, "wstrzymal si~" - 1 glos
Rada Gminy porzetdek przyj~la wi~kszosciet glos6w.
Punkt2
Przewodniczetcy obrad wni6sI

0 przyj~cie

protok6lu z poprzedniej Sesji.

W wyniku glosowania "za" 12 glos6w, "wstrzymal si~" - 2 glosy - protok61 z pop
rzedniej Sesji przyj~ty zostal wi~kszosciet glos6w.
Punkt 3
W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski poinformowal, jakie zadania b~det realizowane
od przyszlego roku, a Set to mi~dzy innymi :
o przebudowa drogi w Warszkowie, na co Gmina powinna otrzymac
dofinansowanie w kwocie 726.456 zl jako dofinansowanie projektu w ramach
ZPORR,
I]
dwuetapowe zadanie,budowa kanalizacji sanitamej w miejscowosci Bobrowice
Bobrowiczki - Rzyszczewo na co Gmina zlozy wniosek 0 dofinansowanie ze
srodk6w unjnych na kwot~ 1.270 tys zl,
o dokonczenie remontu swietlicy w laniewicach i wymiana dachu na swietlicy
wiejskiej w Starym Krakowie.
Set to zadania zapisane w budzecie. Dylematem jest natomiast koniecznosc budowy
budynku socjalnego dla mieszkanki Wrzesnicy, kt6rej obecne warunki mieszkaniowe
Set nie do przyj~cia. Kosztownym zadaniem b~dzie przebudowa chodnika w Slawsku.
W zamysle jest r6wniez kolektora sanitamego w Slawsku, Tychowie i Wrzesnicy.
Punkt4
P. Ryszard Sawicki zwr6cil uwag~, ze w budzecie na 2007 rok nie ma zadnych zadan
dotyczetcych wsi Radoslaw. Na dzien dzisiejszy najwaZniejsze z nich to remont drogi
przez wies i budowa swietlicy wiejskiej.
P. Marianna Szamiel wniosla 0 przygotowanie wykazu dzialek - mienia gminnego 
przewidzianych do sprzedazy w roku przyszlym.
Zwr6cila si~ z prosb et 0 podawanie do publicznej wiadomosci wynik6w analiz w6d
dokonywanych przez SANEPiD na terenie gminy.
P. Marek Szanel wskazal na potrzeb~ informowania Rady 0 czasie przewidzianym na
obrady Sesji. lako przykIad podal ostatnie wsp61ne posiedzenie Komisji, na kt6rym

zabraklo mozliwosci wypowiedzenia wszystkich wCitpliwosci z uwagi na ograni
czony czas jego trwania.
PrzewodniczCicy Rady Gminy p. Jan Franas poinformowal, ze ta Sesja przewidziana
jest do godziny 12,00 - 12,30 z uwagi najej uroczysty charakter. Jest to Sesja
konczCica rok 2006 i w zwiCiZku z tym w tych godzinach przewidziany jest wspolny
obiad. Oczywiscie nie chce ponaglac, ale jest prosba by w tych godzinach si~ zmies
cic. Przeprosil za wczesniej zaistnialCi sytuacj~ i zapewnil ze obrady prowadzone
b~dCi w sposob umozliwiajCicy wyjasnienie wszystkich wCitpliwosci. Zwrocil jednak
uwag~ na fakt zbyt duzych skladow osobowych Komisji ( 13 osob ), gdy Rada liczy
150sob. W takim ukladzie nie ma sensu odbywania posiedzen Komisji, a tylko
organizowac Sesje. W tej sprawie b~dzie rozmawial z przewodniczCicymi Komisji, by
to zmienic.
Punkt5
Przyst~pujCic

do realizacji tego punktu porzCidku obrad PrzewodniczCicy poprosil
Skarbnika Gminy 0 przedstawienie autopoprawki do budzetu Gminy na 2007 rok.

Skarbnik Gminy p. Krystyna Sapeta poinformowala, ze projekt budzetu musial byc
opracowany i przedstawiony do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Radzie Gminy do
15 listopada. W mi~dzyczasie zwi~kszeniu ulegly dochody i nalezalo dokonac takich
zmian dzi~ki, ktorym zmniejszyl si~ deficyt z 294.000 zl na kwot~ 198.000 zl. Projekt
autopoprawki stanowi zalCicznik do protokolu.
PrzewodniczCicy Rady Gminy poinformowal, ze projekt budzetu opracowany zostal
za jednej Rady, a druga musi go przyjmowac. Czas nagli, jest to ostatni dzien roku i
budzet nalezaloby przyjCic. Jednak budzet nie jest POzycjCi zamkni~tCi i w cictgu roku
mozna dokonywac zmian. Zaproponowal, by PrzewodniczCicy Komisji szczegolowo
zapoznali si~ z budzetem, mozna odbywac na ten temat posiedzenia Komisji, sCi to
cyfry orientacyjne. BudZet rozpisany zostanie szczegolowo w terminie poZniejszym i
b~dzie mozliwosc jego szczegolowego sledzenia w intemecie i na miejscu w Urz~
dzie.
Nast~pnie

PrzewodniczCicy odczytal projekt uchwaly w sprawie uchwalenia budzetu
gminy Slawno na 2007 rok.

W wyniku glosowania "za" - 14 glosow - Rada Gminy podj~la jednoglosnie
UCHWAL~ Nr 111/6/2006. Uchwala stanowi zalCicznik do protokolu.
Punkt6
PrzewodniczCicy przedstawial kolejno projekty uchwal :

o w sprawie zmian w budzecie gminy Slawno na 2006 rok.

W wyniku glosowania "za" - 14 glos6w - Rada Gminy podj~la jednoglosnie
UCHWAL~ Nr II11712006. Uchwala stanowi zahtcznik do protok6lu.

o w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwietzywania Problem6w
Alkoholowych na 2007 rok.
W wyniku glosowania "za" - 14 glos6w - Rada Gminy podj~la jednoglosnie
UCHWAL~ Nr 11118/2006. Uchwala stanowi zaletcznik do protok6lu.
o w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w
odprowadzenie sciek6w.

wod~

i zbiorowe

W wyniku glosowania 'za" - 14 glos6w - Rada Gminy podj~la jednoglosnie
UCHWAL~ Nr 11119/2006. Uchwala stanowi zaletcznik do protok6lu.
o w sprawie regulaminu okreslajetcego wysokosc dodatk6w i innych skladnik6w
wynagrodzenia nauczycieli oraz szczeg6lowych warunk6w ich przyznawania, a
takZe wysokosc, szczeg6lowe zasady przyznawania i wyplacania dodatku
mieszkaniowego.

W wyniku glosowania "za" - 13 glos6w, "wstrzymal si~" - 1 glos - Rada Gminy
wi~kszosciet glos6w podj~la UCHWAL~ Nr 111110/2006. Uchwala stanowi zaletcznik
do protok6lu.
o w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Spolecznej Szpitala Powiatowego w
Slawnie.

Przewodniczetcy Komisji Oswiaty, Zdrowia, Prawa i Porzetdku Publicznego Pan
Dariusz Gofryk zaproponowal kandydatur~ Radnej Pani Danuty Myziak, kt6ra
reprezentuje teren, gdzie mieszkancy pozbawieni zostali opieki lekarskiej.
Pani Danuta Myziak wyrazila zgod~ na prac~ w Radzie Spolecznej Szpitala.
W wyniku glosowania "za" - 14 glos6w - Rada Gminy jednoglosnie przyj~la
kandydatur~ i podj~la w tej sprawie UCHWAL~ Nr 11111112006. Uchwala stanowi
zaletcznik do protok6lu.
o w sprawie ustalenia wynagrodzenia W6jta Gminy Slawno.

Przewodniczetcy Rady Gminy dodatkowo wyjasnil, ze zaproponowane wynagrodze
nie miesci si~ w widelkach przewidzianych w obowietzujetcych w tym zakresie
przepisach. Dyskutowac mozna nad wysokosci et dodatku specjalnego. Uwazajednak,
ze wynagrodzenie naleZy pozostawic na dotychczasowym poziomie zobowietzujetc
W6jta do zwi~kszenia efektywnosci dzialania, a w szczeg61nosci do maksymalnego

pozyskiwania srodk6w unijnych do realizacji r6znego rodzaju zadan na rzecz Gminy.
Gmina nie jest zadluzona wobec czego takie mozliwosci posiada.
Nast~pnie w wyniku glosowania "za" - 10 glos6w, "przeciw" - 4 glosy - Rada Gminy
podj~la jednoglosnie UCHWAL~ Nr IIII12/2006, ustalaj'lc wynagrodzenie W6jta
zaproponowane w projekcie uchwaly. Uchwala stanowi zal'lcznik do protok6lu.
Punkt7
Przewodnicz'lcy Rady Gminy p. Jan Franas poinformowal, ze sprawa wysokosci diet
Radnych przedstawiona zostala na wsp6lnym posiedzeniu Komisji. Diety pozostaj'l
na dotychczasowym poziomie. Uchwala bylaby konieczna w przypadku, gdyby byla
propozycja zmian. Odczytal tresc uchwaly podj~tej w styczniu 2004 roku. Stwierdzil,
ze diety S'l stosunkowo wysokie w zwi'lzku z czym Radni ze swojego obowi'lzku
wywi'lzywac si~ powinni z poczuciem pelnej odpowiedzialnosci. Przestrzegac zapisu
dotycz'lcego koniecznosci usprawiedliwiania nieobecnosci zar6wno na posiedzeniach
Komisji jak i Sesjach. Co miesi'lc sporz'ldzana jest lista wyplat, podstaw'l kt6rych S'l
listy obecnosci.
Informacja dotycz'lca wysokosci diet Radnych biez'lcej kadencji
jednoglosnie.

przyj~ta

zostala

Punkt8
W6jt Gminy p. Wojciech Stefanowski zwr6cil si~ do Rady Gminy z wnioskiem do
Rady Gminy 0 zatwierdzenie kandydatury p. Krystyny Sapeta do dalszego zatrudnie
nia na stanowisku Skarbnika Gminy. Pani Sapeta jest osob'l bardzo odpowiedzialn'l i
znaj'lc'lprzepisy prawa budzetowego i to wlasnie w ni'l rozpoczynal budow~ Urz~du
Gminy.
P. Dariusz Gofryk zapytal, co to znaczy, ze Skarbnik Gminy zatrudniany jest wed lug
odr~bnych przepis6w.
P. Krystyna Sapeta wyjasnila, ze jest to ustawa 0 finansach publicznych.
Na podstawie przeprowadzonego glosowania "za" - 14 glos6w - Rada Gminy
jednoglosnie zatwierdzila wniosek W6jta Gminy w sprawie dalszego zatrudnienia
Pani Krystyny Sapeta na stanowisku Skarbnika Gminy.
Punkt9
Odpowiadaj'lc na wnioski i zapytania Radnych W6jt Gminy poinformowal m.innymi,
ze Gmina posiada aktualny Plan Rozwoju Lokalnego, w kt6rym znajduj'l si~ r6wniez
zadania dla wsi Radoslaw. Zadania te rozpisane S'l na lata 2007/2008.
Droga przez Radoslaw jest drog'l powiatow'l w zwi'lzku z czym wystqpi z wnioskiem
do Powiatowego Zarz'ldu Dr6g 0 dokonanie jej remontu.

Analiza stanu w6d na terenie gminy dokonywana jest co kwartal. J ej stan jest w
nonnie. Wyniki badan b~d'l podawane do publicznej wiadomosci.
Wykaz dzia!ek przewidzianych do sprzedazy na poszczeg6lnych wsiach zostanie
przygotowany i przekazany Radzie Gminy.
P. Dariusz Gofryk zapyta!, w jakim terminie przewiduje si~ budow~ chodnika w
S!awsku. Poprosi! tez 0 konkretn'l deklaracj~ w sprawie pod!'lczenia S!awska do
oczyszczalni sciek6w. Doda!, ze skoro planowano to zadanie to zb~dnym by!o
zak!adanie wodomierzy.
W6jt Gminy wyjasni!, ze wodomierze s'lobowi'lzkowe i nie by!o to robione pod
oczyszczalni~ sciek6w. Pod!'lczenie S!awska do oczyszczalni sciek6w zaplanowano
na lata 2007 - 2010.
P. Marek Szanel stwierdzi!, ze skoro Wrzesnica r6wniez jest zaplanowana do pod!'l
czenia do oczyszczalni sciek6w to najpierw naleza!oby wykonac ca!'l infrastruktur~.
Planuje si~ remonty dr6g. Dlatego wskazanym by!oby przyspieszenie tych inwestycji
pozyskuj'lc m.innymi fundusze unijne.
P. Ryszard Sawicki zapyta!, czy wystarczy jesli W6jt wystqpi z wnioskiem
drogi w Rados!awiu, czy mieszkancy wsi tez musz'l ten wniosek poprzec.

0

remont

P. Marianna Szamiel wnios!a 0 wyjasnienie na co b~dzie przeznaczona kwota
300.000 z! , przewidziana w budzecie na swietlice i kluby.
Wnios!a 0 wprowadzenie na sesjach wolnej trybuny obywatelskiej.
Przewodnicz'lcy Rady Gminy na wst~pie wyjasni!, ze wszystkie zadania zostan'l
szczeg6!owo rozpisane i wszystko b~dzie do wgl'ldu z mozliwosci'l biez'lcej ich
kontroli.
Wniosek w sprawie wolnej trybuny obywatelskiej na sesjach zostaje przyj~ty.
Przewodnicz'lcy Rady Gminy p. Jan Franas podzi~kowa! przedstawicielom Sejmiku
Samorz'ldowego i Starostwa Powiatowego za udzia! w Sesji. Zapewni! 0 wsparciu ze
strony Gminy i wyrazi! nadziej~, ze takie wsparcie b~dzie z ich strony. W skazanym
jest wypracowanie takich dzia!an by sobie pomagac, szukac tego co !'lczy, a nie dzieli
Wsp6lnym dzia!aniem mozna wiele zrobic zar6wno na rzecz Powiatu jak i Gminy.
Wiele mozliwosci ma V -ce Starosta i na to Gmina liczy.
Na zakonczenie z!oZy! Zyczenia noworoczne.
V-ce Starosta p. Robert St~pien podzi~kowa! za zaproszenie na Sesj~ Rady Gminy.
Tradycj'ljest wsp6lny udzia! w Sesjach. Zapewni! 0 wsp6!pracy pomi~dzy obu
samorz'ldami, gdyz jest ogrom zadan do realizacji. Jednak wszystko zalezy od ludzi.
Jak b~d'lludzie to b~d'l pieni'ldze. Os!abienie Gminy to os!abienie Powiatu i odwrot
nie. W chwili obecnej Powiat jest biedny. Wyrazi! jednak nadziej~, ze obecny uk!ad,
podzia! stanowisk korzystnie sprzyja dla powiatu s!awienskiego.

ZloZyl Zyczenia noworoczne.
P. Zenon Szel~, Soltys wsi laniewice zwrocil
sprawie dalszej budowy drogi do Zukowa.

si~

z zapytaniem do V-ce Starosty w

V-ce Starosta p. Robert St~pien zaprosil p. Szel~a do Starostwa Powiatowego, gdzie
wszystko w tej sprawie zostanie wyjasnione.
P. Leonard Sianos mieszkaniec Slawska przedstawil spraw~ dotycz'lc'l koniecznosci
przekwalifikowania dzialek b~d'lcych wlasnosci'ljego syna z rolnych na budowlane.
Sprawa ci~ie si~ juz bardzo dlugo i w zwi'lzku z tym prosil 0 pomoc Rad~ Gminy
w przyspieszeniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.
Przewodnicz'lcy Rady Gminy przekazal spraw~ do rozpatrzenia przez Komisj~
Rolnictwa, Przemyslu i Handlu.
Zyczenia noworoczne zloZyl rowniez Radny Powiatu Slawno p. Pawel Placha.
P. Zdzislaw Wiktor, Sohys wsi Wrzesnica wskazal na potrzeb~ zaj~cie si~
bezpanskimi psami, ktore biegaj'l po wsi i S'l postrachem dla mieszkancow, a w
szczegolnosci dzieci. Wszystkie instytucje S'l bezradne, w tym Urz'ld Gminy i
Policja.
P. Iwona Gadomska zwrocila si~ do Wojta Gminy z prosb'l 0 zorganizowanie narady
sohysow.
Przewodnicz'lcy obrad poinfonnowal, ze wniesione uwagi zostaj'l przyj~te do
realizacji.
P. Wincenty l~druszczak rowniez podzi~kowal za zaproszenie na Sesj~ Rady Gminy i
udzial w wyborach, dzi~ki czemu wybrany zostal do Sejmiku Samorz'ldowego.
Podzielil si~ z pierwszymi wrazeniami w pracy w tym samorz'ldzie. Zapewnil, ze
doloZy staran, by pomoc rejonowi powiatu slawienskiego. B~dzie tez czynic starania
w kierunku utworzenia wojewodztwa koszalinskiego. Zlozyl zyczenia noworoczne.

Na zakonczenie Przewodnicz'lcy Rady Gminy podzi~kowal wszystkim
za deklaracje wspolpracy, za Zyczenia noworoczne i zaprosil wszystkich uczestnikow
Sesji na wspolny obiad i tradycyjn'llampk~ szampana.
Nast~pnie dokonal zamkni~cia obrad III Sesji Rady Gminy.

~t
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LISTA OBECNOSCI
Radnych na Sesji Rady Gminy Slawno w dniu ....2..~:.. A.(?.;.~.~g.~.~.

1. Los Stefan

Boleszewo

2. Zasada Boguslawa

Kwasowo

3. Malagowski Miroslaw

Bobrowice

4. Wictcek Wladyslaw

Bobrowiczki

5. Szamiel Marianna

Slawsko

6. Gofryk Dariusz

Slawsko

7. Sawicki Ryszard

Radoslaw

8. Franas Jan

Warszkowo

9. Szach Lechoslaw

Warszkowo

10. Wieczorek Krzysztof

Tychowo

11. Szanel Marek

Wrzesnica

12.Kujko Mieczyslaw

Noskowo

13.Arszylo Ryszard

Brzescie

14.Myziak Danuta

Janiewice

15.Kowalewski Donart

LISTA OBECNOSCI
zaproszonych Gosci na III Sesj~ Rady Gminy Slawno w dniu 29 grudnia 2006 roku

1.

J~druszczak

2.

St~pieil

Sejmik

Wincenty

Samorz~dowy

Robert

3. Placha Pawel

Radny Powiatu

4. Kozlowski Ryszard

Radny Powiatu
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