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 Protokół Nr XIX/20 
z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach 

w dniu 26 kwietnia 2020 r., 

która odbyła się w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym 

w Czerwionce-Leszczynach 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda dokonał otwarcia XIX sesji VIII kadencji 

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, która odbyła się w Centrum Kulturalno-

Edukacyjnym. Powitał Burmistrza, Pana Mecenasa, Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, 

Radnych, Naczelników wydziałów, Kierowników jednostek organizacyjnych, Panią Sołtys. 

(listy obecności stanowią załącznik do protokołu).  

 
Przewodniczący RM stwierdził na podstawie listy obecności, że w sesji bierze udział 
wymagana liczba radnych, stanowiąca quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 

Przewodniczący RM poprosił o dokonanie autopoprawki w projektach uchwał w sprawie 
zmiany Uchwały Budżetowej G i M Czerwionka-Leszczyny na rok 2020, zgodnie z otrzymaną 
nową wersją projektu. 
 

Ad.2 

Radny Marcin Stempniak złożył wniosek o omówienie projektów uchwał będących                                  

w porządku obrad sesji, ponieważ nie było posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, na których 

zazwyczaj są one procedowane.   

Przewodniczący RM powiedział, że jeżeli jest taki wniosek, to przed każdą uchwałą będzie 

jej krótkie omówienie.  

 

Ad. 3 

Protokoły z sesji z dnia 28 lutego 2020 roku i 27 marca 2020 roku były wyłożone w Biurze 
Rady oraz przed sesją na sali obrad. 
Protokół Nr XVII/20 z sesji Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 28 lutego 2020 
r. został przyjęty jednogłośnie 18 głosami „za” - głosowało 18 radnych.       
Protokół Nr XVIII/20 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 
27 marca 2020 r. został przyjęty jednogłośnie 18 głosami „za” - głosowało 18 radnych.       
 
Ad. 4 
Sprawozdanie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w okresie od 
28.02.2020 r. do 24.04.2020 r. oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej przedstawił 
Burmistrz Wiesław Janiszewski (zał.)  
Radny Marcin Stempniak powiedział, że liczył na więcej informacji jeżeli chodzi o pandemię 
i naszych przedsiębiorców. Np. myślał, że będziemy wiedzieć ilu przedsiębiorców złożyło 
wnioski o pomoc, albo jaki jest wzrost osób z naszej gminy rejestrujących się w PUP. Ważne 
jest abyśmy widzieli skalę ilu przedsiębiorców prosi o pomoc i w jaki sposób będzie ona 
udzielona. Chciałby na bieżąco otrzymywać informacje jakie są działania samorządu.  
Zapytał o pismo przedsiębiorcy w sprawie zwolnienia z podatku, wynikły tam nieścisłości,          
czy będzie on mógł być zwolniony z podatków. 
Zapytał czy są podejmowane działania w związku z wyborami, a jeżeli tak to jakie. 
Zapytał także o wnioski, które wpłynęły do Biura Rady od przedsiębiorców dot. zwolnienia                    
z podatków. Chciałby żeby takie pisma radni otrzymywali wcześniej.   
Burmistrz GiM powiedział, że powołanie sztabu kryzysowego odbyło się w odpowiednim 
czasie i dzisiaj realizujemy wszystko to, co jest związane z potrzebami i możliwościami. 
Jeżeli radni mają pytania do Burmistrza to prosi, żeby dzwonić bezpośrednio do niego lub do 
służb. Źle jest jeżeli komunikujemy się z np. przedsiębiorcą za pomocą nośników 
internetowych, nie wiedząc co w tej sprawie w urzędzie się robi. Kwestie podatków                          
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w działalności gospodarczej zawsze rozpatrujemy na podstawie Ordynacji podatkowej,                   
na wniosek zainteresowanego. Kwestie czynszowe to kompetencja Burmistrza.                                
Na podstawie jego zarządzenia działają dyrektorzy ZGM czy MOSiR. Są pewne procedury                   
i one trwają, dlatego na dziś nie ma pełnej informacji.  
Jeśli chodzi o wybory, to można mieć swoje poglądy ale trzeba przestrzegać prawa. 
Wszystko to, co jest związane z wyborami jest realizowane zgodnie z przepisami                               
i procedurami. Na dziś w naszej gminie jest powołanych 21 Komisji Wyborczych i te działania 
prowadzone są przez PKW. Drugi obszar dot. spraw związanych z wyborami 
korespondencyjnymi, którymi ma zająć się Poczta Polska. Burmistrz realizuje wszystko                   
co jest związane z przygotowanie urzędu i gminy do przeprowadzenia wyborów, bo taki ciąży 
na nim obowiązek.  
Przewodnicząc RM zauważył, że jeżeli chodzi o korespondencję do RM to                                           
taki sposób przekazywania informacji o pismach funkcjonuje od zawsze i tak jest też robione 
od początku tej kadencji. Jest to forma przyjęta przez Radę. Pisma te wpływają                   
do Biura Rady i każdy radny może się z nimi zapoznać. Zawsze można zadzwonić do urzędu                
i zapytać czy coś wpływa. Jeżeli chodzi o zwolnienia zawarte w tych pismach, rozmawiał                  
on o tym i z Burmistrzem i ze Skarbnikiem, na dziś są takie możliwości, jakie Burmistrz 
przedstawił, czyli wynikające z Ordynacji podatkowej.  
Radny Adam Karaszewski powiedział, że w kwestii zwolnień z podatków, to nie wiemy jak 
długo obecna sytuacja będzie jeszcze trwała. Musimy wszystko przeanalizować. W tej 
trudnej sytuacji czasem wystarczy nie przeszkadzać. Zapytał jaki wpływ obecna sytuacja ma 
na dochody gminy, jakie niesie za sobą zagrożenia ekonomiczne i nieprzewidziane wydatki 
dla naszej gminy.  
Radny Artur Szwed powiedział, że z niektórych zadań zaplanowanych w budżecie gminy 
będzie trzeba zrezygnować. Musimy się zastanowić, z których. Już wiadomo, że tych 
pieniędzy na wszystko nie będzie.  
Burmistrz GiM powiedział, że budżetu roku 2020 nie zrealizujemy. Kwestia związana                       
z budżetem państwa na pewno odbije się na budżecie samorządu. Budżety samorządów 
będą uszczuplone. Póki co, wszystkie zadania w obszarze wydatków, nadal są zapisane                  
w budżecie, poza imprezami w obszarze kultury. Koszty są takie same jak były. Czeka nas 
jeszcze odbudowa spalonych familoków i zrobimy wszystko, żeby to zrobić w tym roku.  
Skarbnik GiM powiedział, że jeżeli chodzi o kwestie dochodów to jesteśmy w podobnej 
sytuacji jak przedsiębiorcy i skutki niedługo nas dotkną. Już wpłaty z podatku dochodowego 
od osób fizycznych za miesiąc kwiecień pokażą nam jaki jest skutek pandemii.                                
Wg szacunków udziałów może być o 10 % mniej, co w naszym przypadku daje ok 5 mln zł. 
Na pewno ten skutek będzie duży. Z pism Ministerstwa Finansów wynika, żeby wszystkie 
działania podejmować z rozwagą, będziemy musieli oszczędzać.  
 
Ad. 5 
Informacja o bieżącej korespondencji: 

1) sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta z przeprowadzonych konsultacji    dotyczące 
projektów uchwał w sprawie: 

 przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej projektu grantowego pn.: 
„Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii 
w Czerwionce-Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za 
pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na zadanie 
polegające na instalacji odnawialnych źródeł energii ze środków pochodzących 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach 
osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 
i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, 
Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, stanowiącego załącznik  
do uchwały nr 12/129/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 
18 października 2019 r., 
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 zmiany  uchwały Nr 10/113/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 
22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

 zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym, 

 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

2) wpłynęły pisma: 
- Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach,  
- Polskiej Grupy Górniczej, 
- Tauron Dystrybucja S.A. 

dotyczące czasowego zwolnienia z podatków. Zainteresowanym przekazano 
informację, że Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach nie podjęła uchwały na 
podstawie ustawy z dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, natomiast Burmistrz Gminy               
i Miasta Czerwionka-Leszczyny rozpatruje indywidualnie każdy zgłoszony wniosek                      
w trybie Ordynacja podatkowej. 

3) wpłynęło również pismo Nadleśnictwa Rybnik dot. „Głębokich dołów” - petycję                          
w sprawie ochrony tego terenu rozpatrywała Rada Miejska w styczniu, efektem tego 
było wystąpienie do Nadleśnictwa o wzmożenie działań mających na celu ochronę. 
Nadleśnictwo w piśmie informuje o podjętych działaniach. 

Pisma przesłałem Państwu na maila w czwartek. 
Radny Artur Szwed poprosił, aby ostatnie pismo przesłać Panu, który wniósł petycję.  
 
Ad. 6 
Podjęcie uchwał w sprawie: 
Radca Prawny Paweł Piotrowicz powiedział, że 21 kwietnia został ogłoszony nowy tekst 
jednolity Ustawy o samorządzie gminnym, dlatego w podstawach prawnych wszystkich 
uchwał trzeba dokonać korekty technicznej i wpisać nowy numer dziennika ustaw.  
 
Zgodnie z wnioskiem radnego, przed podjęciem uchwał, każdy projekt został omówiony.  
 
1) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy                       

i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XIX/200/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy                        
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta 18 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym” 
– głosowało 19 radnych. 
Wstrzymuję się: Marcin Stempniak. 
Nieobecny: Stanisław Breza, Michał Toman. 
 
2) Do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny na rok 2020, uwag nie zgłoszono. 
 
Uchwała Nr XIX/201/20 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na rok 2020, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało                                    
19 radnych.   
Nieobecny: Stanisław Breza, Michał Toman. 
 
 



4 

 

3) Do projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej 
projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła 
energii w Czerwionce-Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa                   
za pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na zadanie 
polegające na instalacji odnawialnych źródeł energii ze środków pochodzących 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej IV 
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, 
Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – 
konkurs, stanowiącego załącznik  do uchwały nr 12/129/19 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 października 2019 r., uwag nie zgłoszono.  

 
Uchwała Nr XIX/202/20 w sprawie przyjęcia zmian do regulaminu udzielania dotacji celowej 
projektu grantowego pn.: „Zakup i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła 
energii w Czerwionce-Leszczynach” ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa za 
pośrednictwem budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na zadanie polegające na 
instalacji odnawialnych źródeł energii ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, 
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.1 Odnawialne źródła 
energii, Poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, stanowiącego załącznik  do 
uchwały nr 12/129/19 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 października 
2019 r., została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 19 radnych.   

Nieobecny: Stanisław Breza, Michał Toman. 

 
4) Do projektu uchwały w sprawie zmiany  uchwały Nr 10/113/11 Rady Miejskiej                                  

w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014r., poz. 6756 ze zm.), uwag nie zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XIX/203/20 w sprawie zmiany  uchwały Nr 10/113/11 Rady Miejskiej                                
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny                  
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r., poz. 6756 ze zm.), została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” 
– głosowało 19 radnych.   
Nieobecny: Stanisław Breza, Michał Toman. 
 
5) Do projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym, uwag nie zgłoszono. 
 

Uchwała Nr XIX/204/20 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne                                        
w kompostowniku przydomowym, została przyjęta jednogłośnie 19 głosami „za” – głosowało 
19 radnych.   
Nieobecny: Stanisław Breza, Michał Toman. 
 
6) Do projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty                         

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, uwag nie zgłoszono.  
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Uchwała Nr XIX/205/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty                           
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, została przyjęta jednogłośnie 
19 głosami „za” – głosowało 19 radnych.   
Nieobecny: Stanisław Breza, Michał Toman . 
 
7) Do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-

Leszczynach Nr 42/485/17 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju                                    
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących                             
w posiadaniu PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018-2021”, uwag nie 
zgłoszono. 

 
Uchwała Nr XIX/206/20 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach Nr 42/485/17 w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK 
Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. na lata 2018-2021”, została przyjęta jednogłośnie                         
19 głosami „za”– głosowało 19 radnych.   
Nieobecny: Stanisław Breza, Henryk Fuchs, Grzegorz Wolny. 
 
Ad. 7 
Radni otrzymali Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok. 
Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.  
 
Ad. 8 
Radni otrzymali Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej na rok 2019 dla Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny. Uwag do Oceny Zasobów nie zgłoszono. 
 
Ad. 9 
Radni otrzymali Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 
2019. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Ad. 10 
Radni otrzymali Sprawozdanie z wykonania zadań gminnego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny za rok 2019. Uwag do sprawozdania nie zgłoszono. 
 
Ad. 11 
Wszyscy radni przed sesją otrzymali informację o działalności Straży Miejskiej za okres   
22.02. br. do 11.04. br.  Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.  
 
Ad. 12 
Wolne głosy.  
Radny Gabriel Breguła zapytał dlaczego zrezygnowano z udziału naszych sołectw                           
w konkursie inicjatyw społecznych. Można było pozyskać 60 tys. zł. Nie trzeba było pisać 
kilku wniosków na każde sołectwo, można było napisać jeden na konkretne zadanie.  
Powiedział, że nie podziela zdania radnego, że nie będzie coś tam zrobione w sołectwie,                    
bo w Przegędzy nic nie było zaplanowane ani w ubiegłym budżecie ani w tym. 
Radny Artur Szwed odpowiedział, że jeżeli chodzi o jego wypowiedź na temat tego,                               
że jakieś zadania wypadną z budżetu, to mówił ogólnie o wszystkich zadaniach, nie tylko 
tych z Zarządu Dróg.  
Pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik powiedziała, że była to jedna                        
z najtrudniejszych decyzji, którą musieli podjąć. Jest zaskoczona tym tematem, ponieważ 
cały czas była w kontakcie telefonicznym z sołtysem. Do tej pory wnioski były pisane dla 
każdego sołectwa osobno i nie było mowy o konkretnym zadaniu inwestycyjnym dla jednego 
sołectwa, choć zaproponowaliśmy to już w ubiegłym roku. W okresie pandemii urząd 
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pracował różnie i działania były skupione na innych obszarach. Przygotowanie wniosków 
inwestycyjnych wymagało dokumentacji, którą trudno w tym okresie było zgromadzić. Poza 
tym nie było informacji, że inne sołectwa rezygnują z tych środków na rzecz jednego.  
Burmistrz GiM powiedział, że gdyby wcześniej pojawiło się hasło o wspólnym zdaniu                      
to może spróbowalibyśmy je zrealizować. Skupmy się na jednym zadaniu np. pod nazwą 
wymiana przystanków autobusowych. Prosi, aby przyjąć te wytłumaczenia, dlaczego została 
podjęta taka decyzja, choć wydawało się, że zrozumienie jednak było. Postara się, aby                                   
w przyszłym roku takich problemów nie było.  
Radny Gabriel Breguła powiedział, że informacji o konkursie nie otrzymał z urzędu gminy,                
a bezpośrednio z Wydziału Terenów Wiejskich. A wie, że urząd otrzymał ją szybciej. Poza 
tym nie dano nam możliwości, aby dogadać się, żeby robić jedno zadanie. Jak najbardziej 
jest za tym, żeby robić jedno zadanie np. takie jak wymiana przystanków, po kolei w każdym 
sołectwie. 
Radna Jolanta Szejka powiedziała, że jesteśmy trochę zawiedzeni ale nie tylko postawą 
pracowników gminy. Skoro Urząd Marszałkowski wiedział jaka jest sytuacja, to dlaczego 
wyznaczył termin konkursu na 22 kwietnia, wiedząc o tym, że jest pandemia i są święta. 
Mogli go śmiało wydłużyć do 30 kwietnia, wtedy byśmy wszyscy do tego wniosku przystąpili.  
Waldemar Mitura powiedział, że w lutym na Komisji Prawa zgłosił problem braku skrzynek 
pocztowych przy familoku na ul. Rybnickiej, który należy do zasobów ZGM. Chciałby dostać 
informację jak ta sprawa wygląda. 
Poprosił, aby na następną sesję przygotować uchwały w wersji papierowej. 
Przewodniczący RM powiedział, że wersja papierowa zawsze jest do odbioru w Biurze 
Rady, wystarczy telefon czy meil. I są radni, którzy z tego korzystają.  
  
Ad. 13 
Przewodniczący RM powiedział, że wpływają do niego różne propozycje dot. przebiegu 
sesji. Na podstawie analizy innych samorządów wiemy, że sesję można zrobić zdalnie za 
pomocą aplikacji, którą mamy, jednak nie mieliśmy możliwości jej wcześniej testować. 
Oczekuje on od radnych propozycji, czy utrzymujemy ten sposób funkcjonowania Rady, 
poszerzając go o prace komisji, czy próbujemy formę zdalną prowadzenia sesji. Prosi                     
o informację zwrotną do Biura Rady.  
Podziękował Pani Sołtys Palowic za zainicjowanie akcji szycia maseczek dla mieszkańców. 
Akcja rozszerzyła się już na całą gminę.  
Burmistrz GiM powiedział, że gdyby była możliwość przeprowadzenia sesji zdalnej to 
byśmy to zrobili, jednak firma obsługująca e-sesję nie dała nam gwarancji, że odbyłoby się to 
bez problemów. 
Powiedział, że z okazji święta 3 Maja zamówił mszę, która będzie odprawiona przez 
Dziekana w Kościele w Dębieńsku. Ze względu na sytuację innych uroczystości nie będzie.   
 
Kolejna sesja zaplanowana jest na 29 maja 2020 roku, wcześniej odbędą się posiedzenia 
komisji.   
 
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim                      
za udział i „zamknął” sesję Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.  
 
 
Protokołowała:  
Sylwia Gruszkiewicz   
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
         (-) Bernard Strzoda 
 
 
 
 
Całość sesji dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=GAAc-MrlD2g 

https://www.youtube.com/watch?v=GAAc-MrlD2g

