PROTOKÓŁ Nr L/18
z sesji Rady Miejskiej w Dukli z dnia 22 lutego 2018 r. o godz. 17:30 w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Dukli.
W sesji wzięli udział następujący radni:
Jan Dembiczak, Andrzej Dziedzic, Zenon Leńczyk, Władysław Boczar , Krzysztof Woźniak,
Halina Pietruś , Tomasz Węgrzyn, Andrzej Kędra, Ewa Przystasz, Mariusz Folcik, Jan
Marszał, Adam Faustus, Zbigniew Głód, Bohdan Gocz i Teresa Belcik.
Ponadto w sesji udział wzięli: Burmistrz – Andrzej Bytnar, Zastępca Burmistrza – Elżbieta
Wróbel, Skarbnik Gminy – Jolanta Bik, sołtysi i kierownicy jednostek organizacyjnych.
Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.
Ad. 1
Przewodniczący Rady Miejskiej otworzył sesję, przywitał wszystkich zebranych i
stwierdził prawomocność obrad. Przedstawił porządek obrad, który poddał pod głosowanie
radnych. Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Dukli.
3. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
5. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej za rok 2017.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk o Przełęcz Dukielską w
latach 1944-1945 w Dukli poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych (druk nr 341),
b) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2018 roku (druk nr 342),
c) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dukla na lata 2018-2023 (druk nr
343),
d) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dukli na zakup
samochodu specjalnego ratowniczo-pożarniczego z wyposażeniem (druk nr 344),
e) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2018 (druk nr 345).
8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
9. Oświadczenia i informacje.
10. Zamknięcie sesji.
Ad. 2
Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Dziedzic poddał pod głosowanie protokół z XLIX
sesji Rady Miejskiej w Dukli. Zastrzeżeń nie było. Przyjęto go jednomyślnie ( głosowało 15
radnych).
Ad.3

Informację z działalności międzysesyjnej złożył Burmistrz Andrzej Bytnar. Informował o:
- wzięciu udziału w modlitwie ekumenicznej w Łękach Dukielskich,
- wzięciu udziału w spotkaniu opłatkowym w Iwli,
- wzięciu udziału w zebraniu strażackim w Dukli,
- spotkaniu z członkami Spółki Wodnej w Iwli w sprawie dalszej działalności spółki,
- wzięciu udziału w sztuce teatralnej w Szkole w Dukli,
-spotkaniu z radną E. Przystasz w sprawach gminnych,
- spotkaniu ze Zbigniewem Żywcem w sprawie drogi na Smerecznym,
- spotkaniu z Posłem na Sejm RP Piotrem Babinetzem w sprawie odcinkowego pomiaru
prędkości,
- spotkaniu z Janem Guzikiem w sprawie kolektora,
- spotkaniu z J. Boroniem w sprawie kanalizacji,
- spotkaniu z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Dukli Jerzym Pęcakiem w sprawach
oświatowych,
- spotkaniu z dyrektorem Gminnego Przedszkola Lucyną Gumienny,
- spotkaniu z dyrektorem MOSiR w sprawach Ośrodka,
- spotkaniu z Wojciechem Antczakiem w sprawie modernizacji ujęcia wody,
- wzięciu udziału w uroczystości Pamięci Ofiarom Holocaustu,
- wzięciu udziału w Konwencie Wójtów i Burmistrzów ,
- spotkaniu z dyrektorem PGE w Krośnie Dariuszem Garbacikiem,
- spotkaniu z Arturem Wszołkiem Prezesem GKiM Sp. z o.o. w Dukli w sprawach
mieszkaniowych,
- spotkaniu z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Łękach Dukielskich w sprawie remontu
szkoły,
- wzięciu udziału w zebraniu strażackim OSP Równe,
- spotkaniu ze strażakami OSP Dukla w sprawie funduszu sprawiedliwości i zakupu
samochodu,
- spotkaniu z radnym Zenonem Leńczykiem w sprawie odcinkowego pomiaru prędkości,
- spotkaniu z Bogdanem Miszczakiem – producentem filmu „ Jako w niebie tak i w
Komańczy”,
- przyjmowaniu stron,
- spotkaniu ze strażakami OSP Barwinek,
- spotkaniu z sołtysem Zboisk Mariuszem Lajdanowiczem w sprawach sołeckich,
- spotkaniu z Bogusławem Mercikiem w sprawach planu Powiatu krośnieńskiego w kwestii
dróg na 2018 rok,
- spotkaniu z Prezesem GKiM Sp. z o.o. w Dukli Arturem Wszołkiem w sprawach
działalności spółki,
- uczestnictwo w szkoleniu w RDOŚ w sprawie ochrony przyrody, edukacji ekologicznej,
- odbiór medali na Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego w Urzędzie Wojewódzkim w
Rzeszowie,
- spotkaniu z dyrektorką MOPS Małgorzatą Bielec,
- przyjmowaniu stron,
- spotkaniu z dyrektorkami Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w sprawie kadrowej,

- spotkaniu z J. Boroniem w sprawie pozwoleń wodno-prawnych,
- spotkaniu z dyrektorką Szkoły Podstawowej w Równem w sprawach szkolnych,
- spotkaniu z sołtysem Barwinka Józefem Magnuszewskim w sprawach sołeckich,
- spotkaniu z członkami Stowarzyszenia „Galicja” zajmującymi się historią lokalną,
poszukiwaniami znalezisk historycznych,
- spotkaniu z radnym Zbigniewem Głodem w sprawach gminy,
- spotkaniu z dyrektorką Szkoły w Łękach Dukielskich w sprawie remontu budynku szkoły,
- spotkaniu z dyrektorem Szkoły w Tylawie w sprawach szkolnych,
- spotkaniu z radnym Zenonem Leńczykiem w sprawach gminnych,
- spotkaniu z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Dukli Jerzym Pęcakiem w sprawach
szkolnych,
- wzięciu udziału w Biesiadzie w Równem,
- otwarciu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jasionce,
- wyjazdu do 109 latki mieszkającej w Iwli z okazji jej urodzin,
- spotkaniu z Arturem Paczkowskim i Łukaszem Pirógiem w sprawie współpracy w zakresie
Klubu Seniora,
- spotkaniu z M. Peperą i J. Guzikiem w sprawie kolektora ścieków Wietrzno- Głojsce
- spotkaniu z dyrektorkami Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w sprawie kadrowej,
- spotkaniu z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w sprawie Klubu Seniora,
- spotkaniu w Wydziale Rolnictwa i Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w sprawie
„powodziówek”,
- spotkaniu z sołtysem Wietrzna Agnieszką Dembiczak w sprawach sołeckich,
- rozpoczęciu działalności Klubu Seniora,
- wzięciu udziału w Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- spotkaniu z dyrektorkami Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w sprawie kadrowej,
- wzięciu udziału w Plebiscycie na Sportowca,
- spotkaniu z sołtysem Bogdanem Płóciennikiem w sprawach sołeckich,
- spotkaniu z dyrektorką Szkoły Podstawowej w Równem w sprawach szkolnych,
- spotkaniu z dyrektorem Szkoły w Dukli Janem Drajewiczem,
- wzięciu udziału w Pucharze Burmistrza w narciarstwie,
- przyjmowaniu stron
- spotkaniu z Mariuszem Błyskalem z GDDKiA w sprawach chodników w Barwinku
i Tylawie
- wzięciu udziału w szkoleniu z zakresu RODO o ochronie danych osobowych
w Rzeszowie,
- spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie opłat za pas drogowy- światłowód,
- spotkaniu z radnym Zenonem Leńczykiem w sprawie odcinkowego pomiaru prędkości,
- spotkaniu z sołtysem Mariuszem Kędra i radnym Krzysztofem Woźniakiem w sprawach
sołeckich,
- spotkaniu z Prezesem GKiM Sp. z o.o. w Dukli Arturem Wszołkiem w sprawie ujęcia
wody w Dukli,
- spotkaniu z przedstawicielami Biura Terenowego PSP Krosno w sprawie informatora,
- spotkaniu z przedstawicielami OSP Jasionka,
- spotkaniu z dyrektorką Szkoły Podstawowej w Łękach Dukielskich w sprawie remontu

budynku szkoły.
Ad.4
Informację z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XLIX sesji przedstawił
Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Ad.5
Informację z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej za rok 2017
przedstawiła dyrektor Bogumiła Dymek- Urynowicz. Informacja stanowi załącznik do
protokołu.
Ad.6
W punkcie zapytania i wnioski- głos zabrali:
Agnieszka Dembiczak, która skierowała zapytanie do radnego powiatowego Zenona Fedaka
w sprawie wykazania jakie podjął on starania w kwestii zakwalifikowania i zajęcia
wysokiego miejsca drogi Równe- Kopalnia do listy dróg przeznaczonych do naprawy w
ramach „powodziówek”. Zaznaczyła, że jest to droga o dużym znaczeniu, będąca wizytówką
dla ludzi z zewnątrz, którzy odwiedzają skansen. Jednocześnie zadała pytanie dlaczego
droga ta znalazła się dopiero na 5. miejscu w rankingu. W swojej wypowiedzi wnioskowała
również o rozwiązanie problemu dotyczącego oświetlenia. Zaznaczyła, iż mieszkańcy
skarżą się na różnorodną częstotliwość i zmianę pór oświetlenia w miejscowości Wietrzno.
Wskazała, iż mieszkańcy czują się gorsi przez to, iż w niektórych rejonach Wietrzna lampy
święcą się w niedzielę, w innych zaś nie. Wobec powyższego prosiła o przypilnowanie, aby
świeciły się o tych samych godzinach i dniach. W swoim wystąpieniu zadała pytanie czy
nadal istnieje potrzeba potwierdzania przez sołtysów terminów odśnieżania skoro
przedsiębiorcy mają zainstalowane GPS-y.
Bogdan Płóciennik zabierając głos odniósł się do użytkowania drogi w Zawadce
Rymanowskiej – stwierdził, że przedsiębiorca pan Zając używa ciężkich traktorów, które
jadą po drogach, zdzierając jednocześnie nowy asfalt. Wspominał, że rozmawiał na ten
temat wielokrotnie z ludźmi, zatrzymywał pojazdy przedsiębiorcy, co jednak nie przyniosło
oczekiwanych rezultatów, gdyż wzruszali ramionami i jechali dalej. Prosił o podjęcie
działań zmierzających do rozwiązania problemu. Wskazał, że wszyscy dają na to
pozwolenie, a gmina nie widzi problemów. Dodał, że osobę zeznającą na korzyść sołtysa
ludzie nazwali „kapusiem sołtysa”. Wskazał również sołtysowi Wietrzna Agnieszce
Dembiczak, iż należy samemu wykazać inicjatywę i zrobić podobnie jak on, czyli problemy
takie zgłaszać telefonicznie do Jasła.
Stanisław Bargieł zadał pytanie czy nie dałoby się podjąć działań w zakresie organizacji
uroczystości dotyczącej przypomnienia mieszkańcom mordu na chłopach. Stwierdził, że
obecnie fałszuje się historię i uwłacza jej. Chciał, aby Rada Miejska podjęła stosowne
działania w tym zakresie.

Ad.7
Kolejno przystąpiono do punktu dotyczącego podejmowania uchwał. Jako pierwsza
głos zabrała Zastępca Burmistrza Elżbieta Wróbel i nawiązując do projektu uchwały w
sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk o Przełęcz Dukielską w
latach 1944-1945 w Dukli poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych informowała, że podjęcie uchwały
wynika z treści obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z nim jest to bowiem obowiązek
organu prowadzącego. Wobec czego podjęto stosowne działania proceduralne, gdzie
pozytywnie opinie wyraziło zarówno Kuratorium jak i Związek Zawodowy „Solidarność”.
ZNP, pomimo informacji nie zajął stanowiska. O powyższej procedurze skutecznie
poinformowano także rodziców.
T. Belcik poinformowała, że Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Obywatelskich
pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady A. Dziedzic poddał pod głosowanie projekt
UCHWAŁY Nr L/332/18
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 22 lutego 2018 roku
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk o Przełęcz Dukielską
w latach 1944-1945 w Dukli poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
Uchwałę podjęto jednomyślnie (głosowało15 radnych).
Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Gospodarczego Piotr Świder, którzy przedstawił projekt
uchwały dotyczący programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2018 roku. Zaznaczył, że jak co roku, co
wynika z obowiązujących przepisów prawa Gmina Dukla zobligowana jest do podjęcia
uchwały w tym zakresie. Na 2018 roku przeznaczono na ten cel 38 000,00 zł. W związku z
powyższym po uzyskaniu stosownych opinii rozpoczęto procedurę wdrażania. Z. Leńczyk
poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Środowiska pozytywnie zaopiniowała
przedłożony projekt uchwały.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady A. Dziedzic poddał pod głosowanie projekt

UCHWAŁY Nr L/333/18
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 22 lutego 2018 roku

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2018 roku.
Uchwałę podjęto jednomyślnie ( głosowało 14 radnych)

Piotr Świder Naczelnik Wydziału Gospodarczego przedstawił projekt uchwały w zakresie

przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dukla na lata 2018-2023. Wskazał, iż
prace nad Programem trwały rok, a działania były prowadzone zgodnie z wytycznymi
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na
lata 2014-2020. Zaznaczył, że Program stwarza możliwość ubiegania się o środki
zewnętrzne. Program jest podstawą realizacji przedsięwzięć, które przyczynią się do
wyprowadzenia danego obszaru ze stanu kryzysowego. Harmonogram został opracowany
w oparciu o plany konkursów organizowanych przez Marszałka Województwa
Podkarpackiego. Obszarami zakwalifikowanymi do programu w Gminie Dukla są
miejscowości: Trzciana, Iwla oraz Dukla. Z. Leńczyk poinformował, że Komisja Rozwoju
Gospodarczego i Środowiska pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
W zapytaniach B. Gocz stwierdził, że informacja o planie rewitalizacji nie dotarła do
wszystkich, wobec czego prosi o jak najszybszą aktualizację tego planu. Przewodniczący
Rady A. Dziedzic poddał pod głosowanie projekt

UCHWAŁY Nr L/334/18
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 22 lutego 2018 roku
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dukla na lata 2018-2023.
Uchwałę podjęto jednomyślnie ( głosowało 14 radnych)
Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy Jolanta Bik, która zaznaczyła, że OSP w
Dukli wystąpiło z wnioskiem o zakup samochodu specjalnego ratowniczo- pożarniczego
wraz z jego wyposażeniem w celu realizacji zadania związanego z porządkiem publicznym
i bezpieczeństwem obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
Wobec kwoty dofinansowania potrzebny jest im wkład własny, dlatego została
zabezpieczona stosowna suma środków finansowych. Wiktor Madej w wypowiedzi prosił
o podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie, wobec dużej potrzeby i okazji posiadania
takiego samochodu. Jan Dembiczak poinformował, że Komisja Finansów i Budżetu
pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady A. Dziedzic poddał pod głosowanie projekt

UCHWAŁY Nr L/335/18
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 22 lutego 2018 roku

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Dukla w 2018 roku.
Uchwałę podjęto jednomyślnie ( głosowało 15 radnych)

Następnie Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar wnioskował o wprowadzenie poprawki do
projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018 tj. dochodówdotyczących działu 852, rozdziału 85295, paragrafu 0839- tj. zwiększenie o kwotę 3.850,00
zł zryczałtowane wpłaty uczestników korzystających z Gminnego Klubu Seniora,
stanowiące wkład własny oraz wydatków, tj. działu 852, rozdziału 85295, paragrafu 4309zwiększenie o kwotę 3.850,00 zł- wprowadzenie środków z tytułu wpłat uczestników
Gminnego Klubu Seniora, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów usług.
Głosowanie za wprowadzeniem autopoprawki nad uchwałą w sprawie zmian w budżeciedecyzję podjęto jednomyślnie (głosowało 15 radnych).
Jan Dembiczak poinformował, że Komisja Finansów i Budżetu pozytywnie zaopiniowała
przedłożony projekt uchwały.
Pytań nie było. Przewodniczący Rady A. Dziedzic poddał pod głosowanie projekt

UCHWAŁY Nr L/336/18
Rady Miejskiej w Dukli
z dnia 22 lutego 2018 roku

zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2018
Uchwałę podjęto jednomyślnie ( głosowało 15 radnych)
Ad.8
Na zapytania radnych odpowiadał Burmistrz Dukli A. Bytnar, który odpowiedział
Agnieszce Dembiczak, że postara się przypilnować kwestii oświetlenia, natomiast co do
odśnieżania – od tego sezonu zimowego firmy mają zamontowane kamery, jednak
potwierdzanie kart u sołtysów pozostało niezmienione. Kamery służą do weryfikacji, jako
narzędzie przydatne dla sołtysów. Karty zczytywane są u informatyków i podlegają
stosownej weryfikacji. Podkreślić należy również, że kamery mogą w przyszłości służyć

także jako urządzenie służące rozstrzyganiu wszelkiego rodzaju zdarzeń spornych
pomiędzy mieszkańcami a kierowcami.
Na pytanie sołtysa Zawadki Rymanowskiej Bogdana Płóciennika Burmistrz Dukli
Andrzej Bytnar odpowiedział, że nie można zakazać korzystania z dróg, gdyż są one
publiczne. Zwrócił uwagę, aby podejść w tym zakresie do tematu oznakowania, gdyż nie
można zabronić użytkowania ich ani ograniczyć działalności przedsiębiorcy. Ponadto,
Nadleśnictwo przeznaczyło również środki finansowe na tę drogę, stąd chce ono
uczestniczyć w jej użytkowaniu. Jego zdaniem należy wyważyć współżycie i pogodzić
interesy wszystkich użytkowników drogi.
Zenon Fedak w odpowiedzi Agnieszce Dembiczak stwierdził, że należy się cieszyć,
że ta droga w ogóle znalazła się w tej klasyfikacji i takie też poczynił starania. Zauważyć
należy, że inne gminy nie mają w tym zestawieniu żadnych dróg, a nade wszystko w ocenie
brano pod uwagę różnego rodzaju usterki. Droga Równe- Kopalnia w ostatniej chwili
została zaliczona do tej klasyfikacji.
Jan Dembiczak w odpowiedzi udzielonej Stanisławowi Bargiełowi stwierdził, że w
dzisiejszych czasach należy uważać na tego rodzaju organizację uroczystości. Polska ma
wiele do wyjaśnienia. W jej historii są różnorodne karty, istniały obozy pracy, śmierci –
wobec czego nie rozumie dlaczego radni mieliby oceniać o ważności wydarzeń
historycznych. Jako radny nie widzi możliwości , aby zajmować się takimi sprawami, mając
jednocześnie dużą wiedzę na temat tych zagadnień.
Agnieszka Dembiczak podkreśliła, że zgłaszając problem różnych pór oświetlenia
chce, aby lampy w niedzielę świeciły się w każdym obszarze Wietrzna. Bogdanowi
Płóciennikowi odpowiedziała, że sołtysi nie mogą sami interweniować w Jaśle, a ponadto
wskazuję, że w sprawie drogi w Zawadce Rymanowskiej również należałoby wykazać
inicjatywę.
Burmistrz Andrzej Bytnar stwierdził, że w czasie Konwentu Wójtów, Burmistrzów Starosta
przekazał im informację, iż droga Równe- Kopalnia zajmuje 4 miejsce na liście. Ponadto
istnieje duża nadzieja na promesę w kolejnym rozdaniu dla szkód powodziowych. Drugie
rozdanie nastąpi na przełomie maja- czerwca .
Andrzej Kędra zaznaczył w stosunku do wypowiedzi, że Gmina Dukla nie może wystąpić
do PGNiG o dofinansowanie, natomiast takiej woli z Powiatu krośnieńskiego nie było.
Bogdan Płóciennik odpowiedział Agnieszce Dembiczak, że nie chciał nikogo urazić,
była to jedynie porada.
Andrzej Dziedzic – Przewodniczący Rady Miejskiej odniósł się do wypowiedzi Stanisława
Bargła odpowiadając, że Rada Miejska działa jako ciało kolegialne, wobec czego Jan
Dembiczak wyraził swoją indywidualną opinię, a Rada Miejska jako całość zbada sprawę.
Ad.9
Burmistrz Dukli Andrzej Bytnar zaprosił wszystkich osobiście na premierę filmu –
„Jako w niebie tak i w Komańczy”. Premiera odbędzie się 28 lutego o godz. 18.00. Są nade
wszystko przewidziane projekcje w inne dni.

Zabierając głos Ewa Kaczmarska – Więckowska poinformowała o Ogólnopolskim
Dzień Sołtysa, który najprawdopodobniej odbędzie się po świętach. Impreza będzie miała
miejsce w Targowiskach.
Jan Dembiczak wspomniał, że pewnej nocy został poinformowany przez policję, iż
dukielski rynek jest źle oznakowany, ponieważ nie ma z każdej strony zakazu wjazdu.
Burmistrz Andrzej Bytnar odpowiedział, że być może brakuje tablic, trzeba je
przejrzeć, jednak należy zauważyć, że robiliśmy projekt organizacji ruchu i jest on przez
Policję zaopiniowany.
Ad.10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Dziedzic zamknął sesję Rady Miejskiej o godz. 19:30.
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