
Protokół Nr XIV/2019 
z przebiegu obrad Sesji Rady Miasta i Gminy w Pilicy 

odbytej w dniu 31 października 2019 r. 

Przewodniczący obrad sesji - Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy w Pilicy - Pani Barbara 
Przybylik. . 
Protokolant-insp.ds. obsługi Rady Miasta i Gminy-Iwona Kazior. 
Miejsce odbycia sesji - Urząd Miasta i Gminy w Pilicy - sala sesyjna (pokoj nr 15). 

W obradach sesji, które rozpoczęły się o godz.1505 udział wzięło 15 radnych na ogólny 
stan Rady wynoszący 15 osób. 
Ponadto w posiedzeniu Rady uczestniczyli: 
- Burmistrz Miasta i Gminy - Pan Artur Janosik, 
- Sekretarz Miasta i Gminy - Pani Joanna Ślusarczyk, 
- Skarbnik Miasta i Gminy - Pani Małgorzata Flak, 
- pracownik Urzędu Miasta i Gminy - Pan Andrzej Goncerz, 
- Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pilicy - Pani Barbara 

Dąbrowa, 
- sołtysi. 

A Obrady sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy - Pani Barbara Przybylik. 
Pani Przewodnicząca powitała zebranych i na podstawie listy obecności radnych stwierdziła 
prawomocność obrad. 
Następnie przedstawiła niżej podany porządek obrad sesji, który radni otrzymali wraz 
z pozostałymi materiałami na sesję. 
Porządek obrad sesji: 
1. Otwarcie obrad sesj i. 
2. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad poprzedniej sesji. 
3 Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych. 
4 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny w tym 

o wynikach egzaminów oraz nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty. 
5 Podjęcie uchwał w sprawach: _ 

1) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy zdnia24 kwietnia2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020", 

2) zmiany Uchwały Nr XIII/80/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 24 września 
2019 r w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 
31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Pilica, 

3) zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze srodkow 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 2.032.000 zł, 

4) zmian w budżecie gminy na 2019 rok, 
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026. 

6. Wolne wnioski. 
7. Zamknięcie obrad sesji. 

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca zapytała czy będą zgłaszane wnioski w sprawie 
zmiany porządku obrad sesji. 



Pan Burmistrz złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji o projekt uchwały 
intencyjnej w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pilica do realizacji zadania - świadczenia 
usług oświetleniowych przez TAURON Dystrybucja Serwis w zakresie rozszerzonym 
o podwyższonym standardzie, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Uzasadniając wniosek, Pan Burmistrz wyjaśnił między innymi, że proponuje przystąpienie 
do „inwestycji", polegającej na wymianie oświetleniowych opraw drogowych na LED 
na terenie całej gminy, która zostałaby sfinansowana z oszczędności na zużyciu energii, 
powstałych w wyniku wykonaniu zadania. Zaznaczył, że przy rocznych oszczędnościach 
wynoszących szacunkowo ok. 100.000 zł, inwestycja byłaby spłacana przez okres 10 lat. 
Poinformował, że audyt energetyczny określi infrastrukturę oświetleniową. 
Nadmienił, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 29 października br. obecny był 
przedstawiciel TAURON Dystrybucja Serwis, który uszczegółowił realizację proponowanej 
inwestycji. 
Innych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad sesji nie zgłoszono. 
Pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o uzupełnienie porządku obrad sesji 
o projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pilica do realizacji zadania 
- świadczenia usług oświetleniowych przez TAURON Dystrybucja Serwis w zakresie 
rozszerzonym o podwyższonym standardzie 
Wniosek ten został przyjęty przez radnych jednogłośnie - 15 radnych na 15 obecnych 
głosowało za (punkt 5, podpunkt 6 porządku obrad)). 

Ad 2. . , 
Pani Przewodnicząca przystąpiła do sprawy przyjęcia protokołu z przebiegu obrad 

poprzedniej sesji - protokołu Nr XIII/2019 z dnia 24.09.2019 r. Nadmieniła, że protokół był 
wyłożony do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w pokoju nr 24 oraz dostępny w Internecie. 
Zapytała czy radni mają uwagi do protokołu. 
Nie zgłoszono żadnych uwag. 
Pani Przewodnicząca poddała przyjęcie protokołu pod głosowanie. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie - 15 radnych na 15 obecnych głosowało za. 

Ad 3. ^ 
Następnie Pani Przewodnicząca Rady i Pan Burmistrz przedstawili informacje z analizy 

złożonych im oświadczeń majątkowych, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. 
Pani Przewodnicząca przedstawiła również informację Wojewody z analizy oświadczenia 
majątkowego jej i Pana Burmistrza, które to oświadczenia składane są do Wojewody. 
Informacje o oświadczeniach majątkowych stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Realizując porządek obrad sesji, Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Barbarę Dąbrowę 
- Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Pilicy o przedstawienie 
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach 
egzaminów i wynikach nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty. 
Pani Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół wyjaśniła, że art.l 1 ust. 7 
ustawy Prawo oświatowe zobowiązuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 
do przedstawienia organowi stanowiącemu w terminie do 31 października informacji o stanie 
realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny. 
Następnie Pani Dyrektor przedstawiła informację w powyższej sprawie, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag. 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny została przyjęta. 
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W dalszei części posiedzenia Pani Przewodnicząca podjęła sprawę przyjęcia „Programu 
współpracy Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w roku 2020". . . . , 
Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu, 
omówiła Pani Joanna Ślusarczyk - Sekretarz Miasta i Gminy. 
Pani Sekretarz wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie do obowiązków Rady Gminy należy uchwalenie rocznego programu 
współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 
w ustawie, w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. 
Poinformowała również, że projekt Programu był poddany pod konsultacje społeczne 
w II dekadzie października i nie zgłoszono do niego żadnych uwag ani wmoskow. 
Pani Sekretarz zaznaczyła, że projekt Programu jest dostosowany do wymogow ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Podkreśliła, że okres realizacji Programu obejmuje 2020 rok., a zaplanowane na ten cel środki 
wynoszą 108.000 zł. . , . _ • 
Pani Sekretarz zwróciła też uwagę, że zadania publiczne określone w projekcie Programu me 
zmieniły się w stosunku do zadań zawartych w Programie uchwalonym na 2019 r. oraz 
że podobnie do bieżącego roku, i lat wcześniejszych, na organizację działań w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zostanie ogłoszony otwarty konkurs 

Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag do projektu „Programu współpracy GmmyPilica 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020 . 
Wiceprzewodniczący Rady - Pan Tomasz Karpała odczytał projekt uchwały w sprawie 

P ^ ^ P r z e w o ^ k ^ c ^ R a d y ! " ^ przypomnieniu sposobu głosowania, poddała projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia,,Programu współpracy Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami Zmien ionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dz.ałalnosci 
pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020" pod głosowanie. 
Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie odpow.edniej 
kratki przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań. 
Na 15 radnych, 14 głosowało za podjęciem uchwały, nikt nie głosował przeciw, 1 radny - Pan 
Łukasz Kudra wstrzymał się od głosu. . . . , „ ł r t o m u s ,ń 
Pani Przewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania z imiennego wykazu g osowan, 
stanowiącego załącznik do mniejszego protokołu - 14 radnych postawiło znak x w kratce 
pod wyrazem „tak", nikt nie postawił znaku x pod wyrazem „nie", jeden radny - Pan Łukasz 
Kudra postawił znak x pod wyrazem „wstrzymuję się". 
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy 
Gminy Pilica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 us t 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o ^ n z c * w roku 
2020" została podjęta większością głosów. Uchwała oznaczona jest Nr XIV/82/2U19. 

Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie projektu uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XIII/80/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 24 września 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr V/29/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31 stycznia 
2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Miasta i Gminy Pilica. 
Proiekt uchwały w tej sprawie omówiła Pani Sekretarz Miasta i Gminy. 
M L r e t r z wyjaśniła, że w uchwale z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 



z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Pilica został zawarty tekst jednolity, co zostało 
zakwestionowane przez nadzór prawny Wojewody, jako niezgodne z prawem. 
Zaznaczyła, że jedyną zmianą w proponowanej do podjęcia dzisiaj uchwale jest wykreślenie 
tekstu jednolitego. 
Wiceprzewodniczący Rady - Pan Tomasz Karpała odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XIII/80/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 24 września 2019 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr V/29/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31 stycznia 2019 r. 
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Miasta i Gminy Pilica, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag. 
Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. 
Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej 
kratki przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań. 
15 radnych na 15 obecnych głosowało za podjęciem uchwały (poprzez podniesienie ręki). 
Pani Przewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania z imiennego wykazu głosowań, 
stanowiącego załącznik do mniejszego protokołu - 15 radnych na 15 obecnych postawiło 
znak x w kratce pod wyrazem „tak", nikt nie postawił znaku x pod wyrazem „nie", am pod 
wyrazem „wstrzymuję się". 
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/80/2019 
Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały 
Nr W29/2019 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Pilica 
została podjęta jednogłośnie. Jest to Uchwała Nr XIV/83/2019. 

Ad 5.3. . . . 
Zgodnie z porządkiem obrad sesji Pani Przewodnicząca podjęła sprawę zaciągnięcia 

kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 2.032.000 zł. 
Projekt uchwały w ww. sprawie omówił Pan Burmistrz. 
Pan Burmistrz wyjaśnił, że podobnie jak w latach ubiegłych, nie została gminie przekazana 
refundacja na zadania realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej. 
Zaznaczył, że nie wpłynęły jeszcze środki unijne na dwie inwestycje tj. - na przebudowę drogi 
gminnej Wierzbica - Przychody oraz na budowę i modernizację sieci sanitarnej 
i wodociągowej w gminie. 
Pan Burmistrz podkreślił, że proponuje zaciągnąć kredyt krótkoterminowy w kwocie 
2.032.000 zł, który zostanie spłacony w momencie otrzymania refundacji ze środków unijnych. 
Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały w powyższej sprawie, stanowiący załącznik 
do niniejszego protokołu. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag. 
Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 
na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej na kwotę 2.032.000 zł pod głosowanie. 
Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej 
kratki przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań. 
15 radnych na 15 obecnych głosowało za podjęciem uchwały (poprzez podniesienie ręki). 
Pani Przewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania z imiennego wykazu głosowań, 
stanowiącego załącznik do mniejszego protokołu - 15 radnych postawiło znak x w kratce 
pod wyrazem „tak", nikt nie postawił znaku x pod wyrazem „nie", ani pod wyrazem „wstrzymuję 
się". . . 
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu 
na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu 



Unii Europejskiej na kwotę 2.032.000 zł została podjęta jednogłośnie. Jest to Uchwała 
Nr XIV/84/2019. 

Ad 5.4. . . 
Przystępując do kolejnej sprawy, którąjest propozycja wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy, Pani Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Skarbnik Miasta i Gminy. 
Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że w ostatnim czasie wpłynęła decyzja Wojewody 
zwiększająca dochody bieżące o kwotę ok.680.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań 
zleconych w zakresie wypłaty świadczenia 500 plus, a poza tym zmniejszeniu uległy wydatki 
na wybory uzupełniające do Rady Gminy, które odbyły się w czerwcu br. 
Następnie Pani Skarbnik przedstawiła kolejno zmiany proponowane do wprowadzenia 
w budżecie gminy - wg projektu załączonego do niniejszego protokołu. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag do zaproponowanych zmian. 
Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2019 rok pod głosowanie. # . . 
Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej 
kratki przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań. 
15 radnych na 15 obecnych głosowało za podjęciem uchwały (poprzez poniesienie ręki). 
Pani Przewodnicząca przedstawiła wyniki glosowania z imiennego wykazu głosowań, który 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu - 15 radnych postawiło znak x w kratce pod 
wyrazem „tak", nikt nie postawił znaku x pod wyrazem „nie" ani pod wyrazem „wstrzymuję 
się". 
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 
została podjęta jednogłośnie. Uchwała oznaczona jest Nr XIV/85/2019. 

Ad 5.5. 
Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła o przedstawienie projektu uchwały w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026. 
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Pani Małgorzata Flak - Skarbnik Miasta i Gminy 
- zgodnie z projektem załączonym do niniejszego protokołu. 
Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag do zaproponowanych zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. 
Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w przedmiotowej sprawie pod głosowanie. 
Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej 
kratki przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań. 
15 radnych na 15 obecnych głosowało za podjęciem uchwały (poprzez poniesienie ręki). 
Pani Przewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania z imiennego wykazu głosowań, który 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu - 15 radnych na 15 obecnych postawiło znak 
x w kratce pod wyrazem „tak", nikt nie postawił znaku x pod wyrazem „nie" ani pod wyrazem 
„wstrzymuję się". 
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2019 -2026 została podjęta jednogłośnie. Uchwała oznaczona jest 
Nr XIV/86/2019. 

Ad 5.6. .. . 
Nawiązując do sprawy, dotyczącej przystąpienia Miasta i Gminy Pilica do realizacji zadania 

- świadczenia usług oświetleniowych przez TAURON Dystrybucja Serwis w zakresie 
rozszerzonym o podwyższonym standardzie, Pani Przewodnicząca zaznaczyła, że projekt 
uchwały w tej sprawie omówił już Pan Burmistrz, gdy wnioskował o wprowadzenie 
go do porządku obrad sesji. 
Wiceprzewodniczący Rady - Pan Tomasz Karpała odczytał projekt uchwały w przedmiotowej 
sprawie, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu. 
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Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag. 
Pani Przewodnicząca poddała projekt uchwały w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pilica 
do realizacji zadania - świadczenia usług oświetleniowych przez TAURON Dystrybucja 
Serwis w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie pod głosowanie. 
Głosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie odpowiedniej 
kratki przy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań. 
15 radnych na 15 obecnych głosowało za podjęciem uchwały (poprzez poniesienie ręki). 
Pani Przewodnicząca przedstawiła wyniki głosowania z imiennego wykazu głosowań, który 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu - 15 radnych postawiło znak x w kratce pod 
wyrazem „tak", nikt nie postawił znaku x pod wyrazem „nie" ani pod wyrazem 
„wstrzymuję się". . . 
Pani Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2019 -2026 została podjęta jednogłośnie. Jest to Nr XIV/87/2019. 

Ad 6. 
W punkcie wolne wnioski nikt nie zabrał głosu. 

^ W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji, Pani Przewodnicząca podziękowała 
zebranym za udział w sesji i zamknęła obrady - godz. 16 . 

Protokołowała: 

Załączniki do protokołu: 

1) listy obecności radnych i sołtysów, 
2) wniosek Burmistrza o uzupełnienie porządku obrad sesji, 
3) informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych, 
4) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2018/2019, 
5) projekty uchwał, 
6) imienne wykazy głosowań nad projektami uchwał, 
7) uchwały Nr XIV/82/2019, Nr XIV/83/2019, Nr XIV/84/2019, Nr XIV/85/2019, 

Nr XIV/86/2019, Nr XIV/87/2019. 
8) nagranie audio - wideo z przebiegu sesji zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 

Miasta i Gminy www.pilica.pl 

6 

http://www.pilica.pl


do realizacji zadania - świadczenia usług oświetleniowych przez TAURON Dystrybucja 
Serwis w zakresie rozszerzonym o podwyższonym standardzie pod głosowanie. 
Glosowanie odbyło się poprzez podniesienie ręki oraz poprzez zaznaczenie odpowiedni* 
kratki nrzy swoim nazwisku na imiennym wykazie głosowań. 
f 5 radnych na 15 obecnych głosowało za podjęciem uchwały (poprzez poniesienie ręki) 

S l i c z p przedstawiła wyniki głosowania z imiennego wykazu 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu - 15 radnych postawiło znak x w kratce pod 
wyrazem „tak", nikt nie postawił znaku x pod wyrazem „me ani pod wyrazem 

S S S w i c a stwierdziła, że uchwała w 

Finansowej na lata 2019 -2026 została podjęta jednogłośnie. Jest to Nr XIV/87/2019. 

Ad 6. W punkcie wolne wnioski nikt nie zabrał głosu. 

^ W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji, Pani Przewodnicząca podziękowała 
zebranym za udział w sesji i zamknęła obrady - godz. 16 . 

Protokołowała: 

I N S P E A I U K 
|/< M tyfrwf i 

ci«r 

Załączniki do protokołu: 

1) listy obecności radnych i sołtysów, 
2) wniosek Burmistrza o uzupełnienie porządku obrad sesji, 
3) informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych 
4) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2018/2Uiv, 

5) projekty uchwał, 

S , ™ ^ - sesji — » n a - i e i „ _ e j ^ 
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