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Protokół (1/2010) z sesji  

Rady Gminy Krupski Młyn 

z dnia 2grudnia 2010 r. 
 

W związku z ogłoszeniem zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze kraju, 

przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku, w Dzienniku Ustaw RP z dnia 23 listopada 2010 
roku Nr 222 poz. 1454, I sesja nowo wybranej rady gminy zwołana przez przewodniczącego Rady 

Gminy poprzedniej kadencji odbyła się w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Rady Gminy 

przy ul. Głównej 5/1 w Krupskim Młynie. 

 
Sesję otworzył najstarszy wiekiem radny – Henryk Brodziak. Po stwierdzeniu prawomocności 

sesji (obecnych 15-tu radnych, lista obecności – zał. nr 1 do protokołu) radny Senior przywitał 

zebranych a następnie przedstawił porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie sesji. 

2. Złożenie ślubowania przez radnych 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Podjęcie uchwały rady Gminy w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy  

5. Przyjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy i ustalenia ich składów 

osobowych 

7. Sprawy bieżące 

 

W sesji uczestniczyli: 

Wójt Gminy – Jan Murowski 

Zastępca Wójta – Stefan Hajda 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Krupskim Młynie - Irena Nowak; 

Skarbnik Gminy – Lucyna Kaminska Kwiek; 
 

oraz mieszkaniec gminy: Kazimierz Duda. 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Irena Nowak – wręczyła wszystkim radnym 
zaświadczenia o wyborze na radnego, gratulując wyboru.  

 

Ad. 2.  

Złożenie ślubowania przez radnych 

Radny Senior poprosił o złożenie ślubowania przez radnych: po odczytaniu treści roty: 

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego 

sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” 
wywoływał kolejno radnych, którzy stojąc wypowiadali słowa „Ślubuję” oraz „Ślubuję,  

Tak mi dopomóż Bóg”.  

 
Ad. 3.  

Przyjęcie porządku obrad 

Senior przedstawił zebranym porządek obrad oraz zapytał czy do zaproponowanego porządku 
są jakieś uwagi. Nikt nie zgłosił uwag. Radni przystąpili do głosowania. 

W głosowaniu udział brało 15-stu radnych. 

 Przy 15 głosach - za  
 0 głosach - przeciw 

0 głosach- wstrzymującym się, 

przedstawiony porządek posiedzenia, został przyjęty. 
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Ad. 4.  

Podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 
 Radny Brodziak przedstawił obecnym Regulamin wyboru Przewodniczącego  

i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  (zał. nr 2 do protokołu). Radni zapoznali się z jego treścią nie 

wnosząc uwag.  
Senior zaproponował, aby wybór Przewodniczącego Rady przebiegał następująco:  

- powołanie Komisji Skrutacyjnej, 

- zgłaszanie kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy, 

- zapoznanie ze sposobem głosowania, 
- przeprowadzenie tajnego głosowania, 

- ogłoszenie wyników wyboru, 

- podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.  
W związku z brakiem uwag, Rada Gminy przegłosowała zaproponowany przebieg wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy (15 głosów – za, 0 głosów – przeciw, 0 głosów – wstrzymujących 

się).  
Henryk Brodziak poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej, przypominając,  

że osoby kandydujące na Przewodniczącego Rady nie mogą wchodzić w skład Komisji. 

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszeni zostali: 

Franciszek Sufa zgłosił Rafała Kuczerę (wyraził zgodę) 
Jacek Kiszkis zgłosił Gerarda Piegzę     (wyraził zgodę) 

Adam Łuć zgłosił  Marka Smarunia       (wyraził zgodę) 

Prowadzący obrady nie otrzymał więcej zgłoszeń do Komisji, w związku z czym zaproponował 
radnym przegłosowanie en bloc podanego składu Komisji. Propozycja została przyjęta bez uwag,  

po czym Rada Gminy przystąpiła do głosowania nad ustaleniem składu Komisji Skrutacyjnej: 

Przy 14 głosach – za; 0 głosach – przeciw; 1 głosie – wstrzymujących się 

Komisja Skrutacyjna została powołana w składzie: 
Rafał Kuczera – przewodniczący 

Gerard Piegza – członek 

Marek Smaruń - członek 
Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Przewodniczącego  

Rady Gminy. 

-  Radny Kiszkis zgłosił kandydaturę p. Janusza Weissa, który zgodził się kandydować; 
- Adam Łuć zgłosił kandydaturę Bogdana Huczko, który zgodził się kandydować w wyborach  

na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy. 

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń lista kandydatów na Przewodniczącego Rady została 

jednogłośnie zamknięta. 
- przerwa – 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał obecnych ze sposobem głosowania.  

Rada Gminy przystąpiła do przegłosowania przedstawionego Regulaminu wyboru Przewodniczącego 
Rady Gminy.  (15 głosów – za, 0 głosów – przeciw, 0 głosów – wstrzymujących się). Członkowie  

komisji przygotowali karty do głosowania oraz rozdali je radnym, tym samym rozpoczynając 

głosowanie. Po chwili odczytując nazwiska radnych komisja zebrała głosy do przygotowanej  
w tym celu urny.  

- przerwa - 

Komisja Skrutacyjna otworzyła urnę i przeliczyła głosy sporządzając protokół z tajnego wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy Krupski Młyn. (zał. nr 3 do protokołu) Zgodnie z protokołem  
w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: 

p. Janusz Weiss - 12 głosów,  

p. Bogdan Huczko - 3 głosy. 
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że największą ilość głosów otrzymał radny Janusz Weiss a tym 

samym został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Krupski Młyn. 

Senior przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krupski Młyn. 

Rada Gminy Krupski Młyn przystąpiła do głosowania: 
W głosowaniu udział brało 15-stu radnych. 
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 Przy 14 głosach - za  

 0 głosach - przeciw 

1 głosie - wstrzymującym się, 
 

uchwała Nr I/1/10 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krupski Młyn, została 

podjęta. 
 

Radny Senior pogratulował, złożył życzenia i przekazał nowemu Przewodniczącemu i Panu 

Januszowi Weissowi prowadzenie sesji. Nowo wybrany Przewodniczący Rady podziękował za wybór 

na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy. Powiedział, że jest to dla niego bardzo zaszczytna 
funkcja, stawiająca ogrom zadań. Złożył deklarację, że będzie pracował rzetelnie dla dobra rady  

i mieszkańców naszej Gminy Krupski Młyn. Poinformował, że jego głównym celem jako 

Przewodniczącego Rady Gminy jest działalność na zasadach partnerskich bez względu na opcje 
polityczne czy poglądy radnych. Kierować się będzie otwartością, partnerstwem, rozliczalnością, 

skutecznością oraz spójnością.  

 
Ad. 5. 

Przyjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Rada Gminy przystępuje do wyboru 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Przypomniał, że Statut Gminy umożliwia wybór 1-3 

wiceprzewodniczących. Radni przystąpili do zgłaszania kandydatów na stanowisko 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 

- Radny Kuczera zgłosił kandydaturę Franciszka Sufy, który wyraził zgodę na kandydowanie; 
- Radny Kiszkis zgłosił kandydaturę Bogdana Huczko, który nie wyraził zgody na kandydowanie; 

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń lista kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady została 

zamknięta. 
- przerwa – 

Komisja Skrutacyjna zapoznała obecnych ze sposobem głosowania. Radni zapoznali  

się z regulaminem wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krupski Młyn i jednogłośnie 

zaakceptowali jego treść. (15 głosów – za, 0 głosów – przeciw, 0 głosów – wstrzymujących się) 
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania oraz rozdała je radnym tym samym 

rozpoczynając głosowanie. Po chwili odczytując nazwiska radnych zebrała głosy do przygotowanej  

w tym celu urny. Po wrzuceniu do urny wszystkich kart do głosowania Komisja Skrutacyjna 
otworzyła urnę i przeliczyła głosy sporządzając protokół z tajnego wyboru Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Krupski Młyn. (zał. nr 4 do protokołu)  

- przerwa - 
Zgodnie z tym protokołem w głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Kandydat  

na Wiceprzewodniczącego – Franciszek Sufa otrzymał 15 głosów. Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że radny Franciszek Sufa został wybrany na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krupski 

Młyn. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Weiss przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krupski Młyn. Rada Gminy Krupski Młyn przystąpiła  

do głosowania: 

W głosowaniu udział brało 15-stu radnych. 
 Przy 15 głosach - za  

 0 głosach - przeciw 

0 głosach- wstrzymującym się, 
 

uchwała Nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krupski Młyn, została 

podjęta. Franciszek Sufa podziękował wszystkim radnym i dodał, że podpisuje się pod słowami 

Przewodniczącego Rady Gminy Janusza Weissa dot. pełnienia funkcji przewodniczącego. 
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Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy i ustalenia ich składów 

osobowych 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację na temat powołania Stałych Komisji 

Rady Gminy i ustalenia ich składów osobowych, przedstawił propozycje nazw stałych komisji Rady. 

- Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu   
- Komisja Terenowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego    

- Komisja Budżetowa i Rozwoju Przedsiębiorczości     

- Komisja Rewizyjna         
Radni jednogłośnie przyjęli przedstawione propozycje dotyczące nazw stałych komisji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował jawny sposób głosowania nad poszczególnymi składami 

komisji. Radni bez uwag przyjęli przedstawioną propozycję. Następnie przewodniczący poprosił  
o podawanie kandydatury do składów komisji stałych Rady Gminy; 

1. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu  

- Adam Szewczyk zgłosił Różę Ochman - Szygułę, która wyraziła zgodę na kandydowanie; 

- Adam Szewczyk zgłosił Bogdana Huczko, który nie wyraził zgody na kandydowanie; 
- Róża Ochman – Szyguła zgłosiła Franciszka Sufę, który wyraził zgodę na kandydowanie; 

- Róża Ochman – Szyguła zgłosiła Krzysztofa Pilarskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie; 

- Bogdan Huczko zgłosił Marka Smarunia, który wyraził zgodę na kandydowanie; 
- Jacek Kiszkis zgłosił Adama Łucia, który nie wyraził zgody na kandydowanie; 

- Franciszek Sufa zgłosił Adama Szewczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie; 

 

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do komisji Rada Gminy przystąpiła do głosowania  
nad zamknięciem listy kandydatów:  

Następnie radni głosowali na kolejnych kandydatów: 

Róża Ochman - Szyguła:  za – 14,  przeciw – 0,   wstrzymujących się – 1; 
Marek Smaruń:   za -   3,  przeciw – 4,   wstrzymujących się – 8; 

Franciszek Sufa:  za – 14,  przeciw – 0,  wstrzymujących się – 1; 

Adam Szewczyk:  za – 14,  przeciw – 0,  wstrzymujących się – 1; 
Krzysztof Pilarski;  za – 15,  przeciw – 0,  wstrzymujących się – 0; 

 

Wyniki głosowania pozwoliły na wyłonienie składu komisji:  

Róża Ochman - Szyguła; 
Sufa Franciszek; 

Krzysztof Pilarski;  

Adam Szewczyk; 
 

 Zastępca Wójta Gminy przypomniał, że zwyczajowo przyjęta liczba radnych w komisji 

oświatowej wynosiła pięć osób. Zaproponował, aby zgodnie ze zwyczajem wybrać piąta osobę. 
Radny Brodziak zaproponował, aby przejść do głosowania nad innymi komisjami ewentualnie  

na koniec powrócić do głosowana nad składem komisji oświaty. Radny Sufa zgłosił wniosek  

o reasumpcję głosowania. Radny Kiszkis poparł wniosek radnego Brodziaka, aby pozostawić komisję 

w składzie 4 osób, a reasumpcję przeprowadzić w razie konieczności. Przewodniczący Rady Gminy 
poprosił o przegłosowanie obu wniosków.  

 

Rada przystąpiła do głosowania wniosku radnego Brodziaka: 
W głosowaniu udział brało 15-stu radnych. 

 Przy 10 głosach - za  

 4 głosach - przeciw 

1 głosie- wstrzymującym się, 
 

Rada przystąpiła do głosowania wniosku radnego Sufy: 

W głosowaniu udział brało 15-stu radnych. 
 Przy 5 głosach - za  

  0  głosach - przeciw 
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10 głosach - wstrzymującym się, 

 

Wniosek radnego Brodziaka, została podjęty. 

2. Komisja Terenowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego; 

- Bogdan Huczko zgłosił Adama Łucia, który wyraził zgodę na kandydowanie; 

- Jacek Kiszkis zgłosił Artura Dawydzika, który wyraził zgodę na kandydowanie; 
- Jacek Kiszkis zgłosił Rafała Kuczerę, który wyraził zgodę na kandydowanie; 

- Rafała Kuczera zgłosił Gerarda Piegzę, który wyraził zgodę na kandydowanie; 

- Gerard Piegza zgłosił Jacka Kiszkisa, który wyraził zgodę na kandydowanie; 

- Rafał Kuczera zgłosił Marka Smarunia, który wyraził zgodę na kandydowanie; 
 

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do komisji, lista kandydatów do Komisji Terenowej została 

zamknięta. 
Następnie radni głosowali na kolejnych kandydatów: 

Adam Łuć:   za –   3,  przeciw – 5,   wstrzymujących się – 7; 

Jacek Kiszkis:  za –  15,  przeciw – 0,  wstrzymujących się – 0; 
Rafał Kuczera:  za –  13, przeciw – 1,  wstrzymujących się – 1; 

Gerard Piegza:  za -   15, przeciw – 0,   wstrzymujących się – 0; 

Artur Dawydzik: za –  14, przeciw – 0,  wstrzymujących się – 1; 

Marek Smaruń:  za -   15, przeciw - 0,  wstrzymujących się – 0; 
 

Wyniki głosowania pozwoliły na wyłonienie składu komisji:  

Artur Dawydzik  
Rafał Kuczera  

Gerard Piegza  

Jacek Kiszkis  

Marek Smaruń 
 

3. Komisja Budżetowa i Rozwoju Przedsiębiorczości  

- Wojciech Kruk zgłosił Henryka Brodziaka, który wyraził zgodę na kandydowanie; 
- Wojciech Kruk zgłosił Adama Łucia, który nie wyraził zgody na kandydowanie; 

- Adam Łuć zgłosił Bogdana Huczko, który wyraził zgodę na kandydowanie; 

- Henryk Brodziak zgłosił Klaudiusza Kruszewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie; 
- Henryk Brodziak zgłosił Wojciecha Kruka, który wyraził zgodę na kandydowanie; 

 

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do komisji lista kandydatów do Komisji Budżetowej 

została zamknięta. Następnie radni głosowali na kolejnych kandydatów: 
 

Henryk Brodziak: za – 15,  przeciw – 0,  wstrzymujących się – 0 

Bogdan Huczko:  za – 15,  przeciw – 0,   wstrzymujących się – 0; 
Klaudiusz Kruszewski: za – 15,  przeciw – 0,  wstrzymujących się – 0; 

Wojciech Kruk  za – 15,  przeciw – 0,  wstrzymujących się – 0; 

 
Wyniki głosowania pozwoliły na wyłonienie składu komisji:  

Henryk Brodziak 

Bogdan Huczko 

Klaudiusz Kruszewski 
Wojciech Kruk 

 

 Radny Adam Łuć wyraził swoje niezadowolenie, uważa, że Wysoka Rada chce pozbawić  
go pracy. Radny Łuć powiedział, że sprawdził się już we wszystkich komisjach Rady Gminy Krupski 

Młyn, teraz chciałby spróbować swoich sił w komisji terenowej. Radny Kiszkis powiedział, że biorąc 

pod uwagę wykształcenie i doświadczenie radnego Łucia uważa, że jest odpowiednim kandydatem  

do składu komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu. Radny Adam Łuć  
nie zgodził się z wypowiedzią radnego Kiszkisa. Przewodniczący Rady Gminy zaproponował,  
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aby za zgodą wszystkich radnych przeprowadzić ponowne głosowanie. Rada wyraziła zgodę  

i ponownie przystąpiła do głosowanie. 

- Adam Łuć:   za –   6,  przeciw – 0,   wstrzymujących się – 9; 
 

Radny Łuć został przydzielony do komisji Terenowej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego; 

 
Wyniki głosowania pozwoliły na wyłonienie składu komisji Terenowej, Porządku i Bezpieczeństwa 

Publicznego :  

Artur Dawydzik  

Rafał Kuczera  
Gerard Piegza  

Jacek Kiszkis  

Marek Smaruń 
Adam Łuć 

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przedstawienie przewodniczących komisji stałych Rady 
Gminy.  

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia Pomocy Społecznej i Sportu  
- Róża Ochman – Szyguła 

Komisja Terenowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego  
- Rafał Kuczera 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Przedsiębiorczości  
- Henryk Brodziak 

 

4. Komisja Rewizyjna  

- Róża Ochman – Szyguła 

- Rafał Kuczera 
- Henryk Brodziak 

 

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy są inni kandydaci do składu komisji rewizyjnej.  
- Bogdan Huczko zgłosił Adama Łucia, który wyraził zgodę na kandydowanie; 

- Jacek Kiszkis zgłosił Artur Dawydzika, który wyraził zgodę na kandydowanie; 

- Artur Dawydzik zgłosił Jacek Kiszkis, który wyraził zgodę na kandydowanie; 
 

Następnie radni głosowali na kolejnych kandydatów: 

- Adam Łuć:   za –   5,  przeciw – 0,   wstrzymujących się – 10; 

- Artur Dawydzik: za –  13, przeciw – 0,  wstrzymujących się –   2; 
- Jacek Kiszkis:  za –  13,  przeciw – 0,  wstrzymujących się –   2; 

 

W związku z powyższym skład Komisji przedstawia się następująco: 
- Róża Ochman – Szyguła 

- Rafał Kuczera 

- Henryk Brodziak 
- Adam Łuć   

- Artur Dawydzik  

- Jacek Kiszkis 

 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady 

Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych.  

 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia Pomocy Społecznej i Sportu  
Ochman – Szyguła Róża 

Pilarski Krzysztof 

Sufa Franciszek 
Szewczyk Adam 
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Komisja Terenowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego  
Dawydzik Artur 
Kiszkis Jacek  

Kuczera Rafał 

Łuć Adam 
Piegza Gerard 

Smaruń Marek 

Komisja Budżetowa i Rozwoju Przedsiębiorczości  
Brodziak Henryk 
Huczko Bogdan 

Kruk Wojciech 

Kruszewski Klaudiusz 

Komisja Rewizyjna  
Brodziak Henryk 

Dawydzik Artur 
Kiszkis Jacek 

Kuczera Rafał  

Łuć Adam 

Ochman – Szyguła Róża 
 

Po przedstawieniu projektu uchwały radni przystąpili do głosowania: 

W głosowaniu udział brało 15-stu radnych. 
Przy 15 głosach – za 

0 głosach - przeciw, 

0 głosach - wstrzymujących się 

 
uchwała Nr I/3/10 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów 

osobowych, została podjęta. 

 
Ad. 7. 

Sprawy bieżące 

 

Adam Łuć 

 pogratulował wszystkim radnym wyboru, wyraził swoje oczekiwania względem obecnej  

Rady Gminy; 

 poprosił o przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy rocznego planu sesji  

Rady Gminy Krupski Młyn. 

 

Janusz Weiss 

 zasugerował, aby wnioski merytoryczne zostały wypracowywane w komisjach, tak aby nie były 

one składane pod wpływem emocji, spontanicznie i nieprzemyślanie lecz przemyślane  

i dopracowane. 
 

Franciszek Sufa 

 zgłosił wniosek o zabezpieczenie piasku i strażaków w ramach akcji „Zima”; 

 zaproponował zorganizowanie spotkań komisji w celu opracowania planów pracy poszczególnych 

komisji. 
 

Jacek Kiszkis 

 zaproponował zwołanie komisji terenowej; 

 ustawienie kontenera wielkogabarytowego w okolicy szkoły w miejscowości Potępa. 
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Róża Ochman – Szyguła 

 zgłosiła wniosek o interwencje do Firmy Vattenfall w sprawie bardzo częstych awarii i wyłączania 

prądu. 
 

Henryk Brodziak 

 poparł wniosek radnej Ochman – Szyguły w sprawie częstego wyłączania prądu przez firmę 

Vattenfall; 

 złożył wniosek o interwencje w sprawie oświetlenia dróg i chodników w Kolonii Ziętek; 

 interwencja dot. anten  w bloku nr 8 (zły odbiór programów telewizyjnych). 

 

Rafał Kuczera 

 powiedział, żeby pamiętać o odśnieżaniu w Żyłce i Odmuchowie; 

 

Gerard Piegza 

 wniosek o zlikwidowanie dziur w siatce zabezpieczającej na moście wiszącym  

w Krupskim Młynie. 

 

Huczko Bogdan 

 poprosił o częstsze odśnieżanie mostu betonowego oraz ponowną interwencję w sprawie 

odpowiedniego oznakowania mostu betonowego (znak ustąp pierwszeństwa). 

 

Przewodniczący Rady zapoznał wszystkich obecnych z pismem Biskupa Gliwickiego  
(zał. Nr 5 do protokołu). 

 

Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 

 

Ewelina Rybak 


