Protokół Nr I/06
z obrad sesji Rady Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 27 listopada 2006 r. od godz. 17³º do godz. 20ºº.

Sesja odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
Sesji przewodniczyła do chwili wyboru przewodniczącego Rady Gminy najstarsza wiekiem
radna Pani Barbara Krawiec, po wyborze przewodnictwo przejął Przewodniczący Rady
Gminy Jan Jędrusik.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i prowadzenie sesji przez radnego seniora.
2. ZłoŜenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka kadencji 2006-2010.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. ZłoŜenie przez wójta gminy kadencji 2002-2006 na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Gminy
Nowa Wieś Wielka „Sprawozdania o stanie finansowym gminy Nowa Wieś Wielka”.
7. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Nowa Wieś Wielka kadencji 2006-2010.
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) prezentacja kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy,
d) zarządzenie głosowania tajnego,
e) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru.
8. Przejęcie przez przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od radnego seniora.
9. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) prezentacja kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
d) zarządzenie głosowania tajnego,
e) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru.
10. Wolne wnioski.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. Zakończenie obrad.
Ad. 1. Otwarcie sesji.
Obrady I sesji Rady Gminy kadencji 2006-2010 otworzyła radna senior Pani Barbara
Krawiec, serdecznie witając radnych, Wójta kadencji 2002-2006 oraz Wójta Elekta, sołtysów,
pracowników Urzędu Gminy, dyrektorów i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych oraz wszystkich przybyłych na obrady sesji. Radna senior na podstawie listy
obecności stwierdziła, Ŝe w sesji na 15 radnych bierze udział 15, co stanowi quorum
wymagane, wobec czego Rada jest władna do podejmowania uchwał.
Obrady protokołował Piotr Łęgowski.
Ad. 2. ZłoŜenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka kadencji
2006-2010.
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Wsi Wielkiej Pan Sławomir Liczbik
wręczył nowo wybranym radnym kadencji 2006-2010 zaświadczenia o wyborze na radnego.
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Nowej Wsi Wielkiej Pan Sławomir Liczbik
wręczył wójtowi elektowi Panu Wojciechowi Oskwarkowi zaświadczenie o wyborze na
Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
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Ślubowanie radnych odbyło się zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym. Radna Senior poprosiła obecnych o powstanie, odczytała rotę
ślubowania, a następnie kolejno wywoływani z listy obecności radni składali ślubowanie
wypowiadając słowo „Ślubuję”. Niektórzy radni dopowiadali zdanie „Tak mi dopomóŜ
Bóg”. Na 15 obecnych na sesji radnych ślubowanie złoŜyli wszyscy radni.
Radna senior pogratulowała wszystkim radnym wyboru na kadencję 2006-2010.
Ad. 3. Stwierdzenie quorum.
W obradach uczestniczyło 15 radnych, co stanowi quorum wymagane art. 14 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
Zatem Rada jest władna do podejmowania uchwał.
W sesji Rady Gminy uczestniczyli takŜe Wójt kadencji 2002-2006 Pan Jacek Kruszyna, Wójt
elekt Pan Wojciech Oskwarek, Sekretarz Gminy Pani Barbara Stepa, Skarbnik Gminy Pani
Władysława Papis, Radca prawny Pan Krzysztof Nowacki, radni Rady Powiatu Bydgoskiego
Pan Sławomir Tański i Pan Romuald Góralczyk, sołtysi, kierownicy referatów Urzędu Gminy
i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy.
<Listy obecności stanowią załącznik do protokołu>
Ad. 4. Wybór sekretarza obrad.
Radna senior zaproponowała, zgodnie z alfabetyczną listą obecności, aby funkcję sekretarza
obrad pełnił radny Sławomir Fac, który wyraził na to zgodę. Rada Gminy jednogłośnie
wybrała radnego Sławomira Faca na sekretarza obrad.
Ad. 5. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad został radnym przekazany pismem zwołującym sesję. Przewodnicząca
obradom Radna senior zapytała, czy są uwagi bądź propozycje zmiany porządku obrad. Uwag
i propozycji zmian nie było.
Porządek obrad sesji radni przyjęli jednogłośnie.
Ad. 6. ZłoŜenie przez wójta gminy kadencji 2002-2006 na podstawie § 10 ust. 4 Statutu
Gminy Nowa Wieś Wielka „Sprawozdania o stanie finansowym gminy Nowa Wieś
Wielka”.
Wójt Gminy kadencji 2002-2006 Pan Jacek Kruszyna przedstawił Radzie Gminy, zgodnie
z § 10 ust. 4 Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka, sprawozdanie o stanie finansowym gminy
Nowa Wieś Wielka. Radni otrzymali sprawozdanie równieŜ w formie pisemnej.
<Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu>
Ad. 7. Wybór przewodniczącego Rady Gminy Nowa Wieś Wielka kadencji 2006-2010.
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy:
Radna senior poprosiła o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy
- Radny Sławomir Fac zgłosił kandydaturę radnego Jana Jędrusika, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
- Radny Roman Zarecki zgłosił kandydaturę radnej Wiesławy Kaniasty, zwracając uwagę, Ŝe
w wyborach w dniu 12 listopada 2006 r. radna otrzymała największe poparcie spośród
wszystkich startujących w wyborach. Radna Wiesława Kaniasty podziękowała radnemu za
zgłoszenie jej kandydatury, ale jednocześnie odmówiła zgody na kandydowanie w wyborach
przewodniczącego Rady Gminy.
Radna senior poinformowała, Ŝe został zgłoszony jeden kandydat – radny Jan Jędrusik.
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej:
Wobec zakończenia zgłaszania kandydatów, Radna senior poprosiła o zgłaszanie kandydatów
do składu Komisji Skrutacyjnej.
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- Radny Maciej Ślesiński zgłosił kandydaturę radnego Edwarda Witka.
- Radny Sławomir Fac zgłosił kandydaturę radnego Grzegorza Kuczorę.
- Radna Wiesława Kaniasty zgłosiła kandydaturę radnego Macieja Ślesińskiego.
Radni wyrazili zgodę na udział w pracach komisji. Więcej kandydatów nie zgłoszono.
Radna senior poprosiła Radę o powołanie komisji w ww. składzie.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 1 głosie
„przeciwnym” i braku głosów „wstrzymujących się” powołała Komisję Skrutacyjną w
składzie:
1. Maciej Ślesiński,
2. Grzegorz Kuczora,
3. Edward Witek.
Radna senior zarządziła przerwę dla przygotowania przez Komisję Skrutacyjną kart do
głosowania.
c) prezentacja kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy
Radna senior poprosiła kandydata o krótką autoprezentację.
Radny Jan Jędrusik przedstawił swoją osobę, informując, Ŝe ma 38 lat, od urodzenia mieszka
w Tarkowie. Poinformował, Ŝe jest Ŝonaty i posiada trójkę dzieci, małŜonka pracuje w
Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej. Poinformował radnych, Ŝe z wykształcenia jest
magistrem inŜynierem elektrykiem, studia ukończył na ATR w Bydgoszczy. Kandydat
ponadto ukończył studia podyplomowe: audyt energetyczny na Politechnice Gdańskiej.
Radny poinformował, Ŝe z samorządem związany jest od czterech kadencji, w latach 19901998 był członkiem komisji Rady Gminy, w latach 1998-2002 był członkiem Zarządu Gminy
Nowa Wieś Wielka, a w minionej kadencji 2002-2006 był radnym i członkiem Komisji
budŜetowej oraz Komisji gospodarki komunalnej. Kandydat przedstawił zasady jakimi będzie
się kierował, jeŜeli zostanie mu powierzona funkcja przewodniczącego: przestrzeganie prawa,
w tym przede wszystkim Statutu Gminy Nowa Wieś Wielka i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, współpraca ze wszystkimi radnymi, a przed wszystkim
z przewodniczącymi komisji stałych Rady Gminy, w prowadzeniu Rady Gminy połączenie
najlepszych doświadczeń wszystkich dotychczasowych przewodniczących, wzrost rangi
komisji stałych Rady Gminy przy dobrej współpracy z Wójtem Gminy, oraz wykorzystanie
technik multimedialnych w czasie obrad Rady Gminy, tak by sesje przebiegały sprawnie i by
nie dochodziło do sytuacji, Ŝe radni się na sesji nudzą.
Po prezentacji kandydata Radna senior, zapytała czy są pytania do kandydata, a wobec ich
braku, poprosiła Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do pracy i rozdania
kart oraz o przedstawienie radnym zasad głosowania.
d) zarządzenie głosowania tajnego
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, Ŝe komisja się ukonstytuowała
w składzie:
1. Maciej Ślesiński – przewodniczący komisji
2. Grzegorz Kuczora – członek komisji
3. Edward Witek – członek komisji
Przewodniczący komisji wyjaśnił, Ŝe radni będą oddawać głosy na jednego tylko zgłoszonego
kandydata oraz wyjaśnił zasady głosowania. Następnie wywoływani kolejno, zgodnie z listą
obecności, radni przystąpili do głosowania tajnego na kartach ostemplowanych pieczęcią
Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Po głosowaniu Radna Senior zarządziła przerwę, aby umoŜliwić komisji ustalenie wyników
głosowania i sporządzenia protokołu Komisji Skrutacyjnej z wyborów Przewodniczącego
Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Maciej Ślesiński odczytał protokół komisji
stwierdzając, Ŝe zgłoszono tylko jednego kandydata na funkcję przewodniczącego Rady
Gminy – Pana Jana Stanisława Jędrusika. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych i oddano
15 głosów waŜnych.
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W wyniku głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, Ŝe Pan Jan Stanisław
Jędrusik został wybrany Przewodniczącym Rady Gminy Nowa Wieś Wielka kadencji 20062010 - 12 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw”.
<Protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania w zamkniętej kopercie
opatrzonej podpisami członków komisji stanowią załącznik do protokołu>
Radna Senior pogratulowała radnemu Janowi Jędrusikowi wyboru na Przewodniczącego
Rady Gminy.
e) podjęcie Uchwały Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru
przewodniczącego Rady Gminy Nowa Wieś Wielka kadencji 2006-2010.
Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Radna senior zapoznała radnych z projektem uchwały i poddała go pod głosowanie.
Obecnych podczas głosowania było 15 radnych. Rada Gminy 14 głosami ,,za”, przy braku
głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę Nr I/1/06 w powyŜszej
sprawie.
Ad. 8. Przejęcie przez przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od radnego
seniora.
Radna senior Barbara Krawiec poprosiła Przewodniczącego Rady Gminy Pana Jana Jędrusika
o przejęcie obowiązków Przewodniczącego Rady Gminy i dalsze prowadzenie obrad sesji.
Radny Jan Jędrusik przejął obowiązki Przewodniczącego Rady Gminy i podziękował radnej
senior za dotychczasowe prowadzenie obrad, podziękował radnym wybór na funkcję
Przewodniczącego Rady i za oddanie na niego głosu oraz wyraził chęć przekonania do swojej
osoby pozostałych radnych, którzy nie oddali na niego swojego głosu.
Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji pkt 9. porządku obrad sesji.
Ad. 9. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy:
Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy.
- Radny Grzegorz Kuczora zgłosił kandydaturę radnego Sławomira Faca, który wyraził zgodę
na kandydowanie.
- Radny Janusz Szczepański zgłosił kandydaturę radnego Waldemara Michniewicza, który
wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatów nie zgłoszono.
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej:
Wobec zakończenia zgłaszania kandydatów Przewodniczący Rady wniósł o powołanie
Komisji Skrutacyjnej w niezmienionym składzie, tj. w składzie powołanym w pkt 7 b)
przyjętego porządku obrad i poddał wniosek pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15
radnych. Rada Gminy 14 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym się” przyjęła wniosek i powołała Komisję Skrutacyjną w składzie,
jak w pkt 7 b):
1. Maciej Ślesiński – przewodniczący komisji
2. Grzegorz Kuczora – członek komisji
3. Edward Witek – członek komisji
c) prezentacja kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Przewodniczący Rady poprosił kandydatów by w kolejności alfabetycznej zaprezentowali
swoje kandydatury Radzie Gminy.
Radny Sławomir Fac poinformował, Ŝe ma 37 lat, na terenie Gminy mieszka od 1989 r., od
kiedy jest równieŜ związany z zawodowo z Lasami Państwowymi. Poinformował, Ŝe w
samorządzie pracuje od 1998 r. i wyraził opinię, Ŝe zdobyte doświadczenie postara się jak
najlepiej wykorzystać w pracy jeŜeli radni powierzą mu funkcję wiceprzewodniczącego.
4

Radny Waldemar Michniewicz poinformował, Ŝe ma 38 lat i od urodzenia mieszka w
Prądocinie, jest Ŝonaty i ma dwójkę dzieci, posiada wykształcenie zawodowe budowlane,
prowadził przez 10 lat działalność gospodarczą, a obecnie prowadzi gospodarstwo rolne.
Poinformował, Ŝe od roku jest sołtysem Sołectwa Prądocin i wyraził opinię, Ŝe jeŜeli zostanie
wybrany wiceprzewodniczącym, to na pewno współpraca z wszystkimi radnymi będzie się
układała dobrze.
Po prezentacji kandydatów Przewodniczący Rady zarządził krótką przerwę w celu
umoŜliwienia Komisji Skrutacyjnej przygotowania przez kart do głosowania.
d) zarządzenie głosowania tajnego
Przewodniczący Rady zarządził przeprowadzenie głosowania tajnego.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Maciej Ślesiński wyjaśnił zasady głosowania, a
następnie wywoływani zgodnie z listą obecności radni przystąpili do głosowania tajnego na
kartach ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Po głosowaniu Przewodniczący Rady zarządził krótką przerwę, aby umoŜliwić komisji
ustalenie wyników głosowania i sporządzenia protokołu Komisji Skrutacyjnej z wyborów
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Maciej Ślesiński odczytał protokół komisji,
stwierdzając, Ŝe zgłoszono dwóch kandydatów:
1. Fac Sławomir Andrzej,
2. Michniewicz Waldemar.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, oddano 14 głosów waŜnych i 1 głos niewaŜny.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował, Ŝe na kandydatów oddano:
1. Fac Sławomir Andrzej – 12 głosów
2. Michniewicz Waldemar – 2 głosy.
Wobec powyŜszego Komisja Skrutacyjna stwierdziła, Ŝe w głosowaniu tajnym Pan Sławomir
Andrzej Fac został wybrany Wiceprzewodniczącym Rady Gminy kadencji 2006-2010.
<Protokół Komisji Skrutacyjnej oraz karty do głosowania w zamkniętej kopercie
opatrzonej podpisami członków komisji stanowią załącznik do protokołu>
Radny Sławomir Fac Wiceprzewodniczący Rady podziękował radnym za zaufanie.
e) podjęcie Uchwały Nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru
wiceprzewodniczącego Rady Gminy Nowa Wieś Wielka kadencji 2006-2010.
Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z projektem uchwały i poddała go pod głosowanie.
Obecnych podczas głosowania było 15 radnych. Rada Gminy 14 głosami ,,za”, przy 1 głosie
„przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr I/2/06 w powyŜszej
sprawie.
Ad. 10. Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe czas nagli i niezbędnym będzie zwołanie w krótkim
czasie kolejnej sesji Rady Gminy i zwrócił się do Wójta Gminy Pana Jacka Kruszyny o
przygotowanie materiałów na tę sesję. Zwrócił się o włączenie do porządku obrad, oprócz
stałych punktów, takŜe: ślubowania Wójta nowej kadencji oraz uchwał dotyczących wyboru
komisji stałych Rady Gminy i ich przewodniczących. W celu sprawniejszego
przeprowadzenia wyboru składów komisji Przewodniczący Rady poprosił radnych
o wypełnienie formularzy i zaznaczenie w nich, w jakich komisjach kaŜdy radny chciałby
pracować, z podaniem gradacji waŜności. Przypomniał jednocześnie, Ŝe zgodnie ze Statutem
Gminy, radny moŜe być członkiem maksymalnie dwóch komisji. Poprosił jednocześnie
radnych o jak najszybsze zadeklarowanie w jakich komisjach chcieliby pracować, a radnych
którzy na sesji nie złoŜą deklaracji o kontakt telefoniczny z Przewodniczącym Rady
i przedstawienie swojej deklaracji telefonicznie.
Wobec braku innych wniosków Przewodniczący Rady przeszedł do realizacji kolejnego
punktu porządku obrad.
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Ad. 11. Interpelacje i wnioski radnych.
Nie zgłoszono interpelacji i wniosków.
Wobec powyŜszego Przewodniczący Rady Pan Jan Jędrusik, Wiceprzewodniczący Rady Pan
Sławomir Fac oraz Radna Senior Pani Barbara Krawiec podziękowali Wójtowi Gminy Panu
Jackowi Kruszynie oraz Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącej Rady Gminy poprzedniej
kadencji za dotychczasową pracę, wręczając wiązanki kwiatów, i pogratulowali Wójtowi
Elektowi Panu Wojciechowi Oskwarkowi wyboru na kadencję 2006-2010.
Wójt Gminy Pan Jacek Kruszyna podziękował zgromadzonym za pamięć i wiązanki kwiatów,
jednocześnie podziękował i wręczył kwiaty najbliŜszym współpracownikom w minionej
kadencji Sekretarz Gminy Pani Barbarze Stepa i Skarbnik Gminy Pani Władysławie Papis.
Przewodniczący Rady podziękował wszystkim i stwierdził, Ŝe z Wójtem Gminy Rada się
jeszcze nie rozstaje i spotka się na następnej sesji. Wyraził jednocześnie opinię, Ŝe 2-3 dni
wystarczą na przygotowanie materiałów na kolejną sesję oraz poinformował, Ŝe z Wójtem
skontaktuje się w momencie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw wyników wyborów wójtów.
Stwierdził jednocześnie, Ŝe jeŜeli wystarczy czasu kolejna sesja odbędzie się w najbliŜszy
piątek (01.12.2006 r.) lub w poniedziałek (04.12.2006 r.). Zaproponował jednocześnie, aby
sesja odbyła się w auli Gimnazjum w Brzozie, w godzinach po zakończeniu zajęć szkolnych.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Elektowi Panu Wojciechowi Oskwarkowi,
który wyraził chęć przyłączenia się do wcześniejszych podziękowań. Pan Wojciech Oskwarek
przypomniał, Ŝe na początku minionej kadencji wręczył Wójtowi Gminy Panu Jackowi
Kruszynie ksiąŜkę, która jak zauwaŜył towarzyszyła mu w czasie całej kadencji. W związku z
tym stwierdził, Ŝe na początku tej kadencji kupił sobie, ze względu na to, Ŝe jest „mały” „Mały poradnik Ŝycia”, natomiast Panu Jackowi Kruszynie, za względu na to, Ŝe jest „wielki”
- zakupił „Wielki poradnik Ŝycia”, następnie wręczył Wójtowi Gminy publikację i
podziękował za 8-letnią współpracę.
Wójt Gminy poinformował, Ŝe dla Wójta Elekta równieŜ ma niespodziankę związaną z
Gminą Nowa Wieś Wielka i przekazał na jego ręce „Analizę wiarygodności finansowej
Gminy Nowa Wieś Wielka”, którą obiecał, Ŝe na tę sesję dostarczy.
Wójt Elekt wręczył równieŜ kwiaty Radnej Senior Pani Barbarze Krawiec, jako
przedstawicielce wszystkich Pań w Radzie Gminy.
Na zakończenie Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy w sprawie
projektu budŜetu.
Wójt Gminy poinformował, Ŝe w ustawowym terminie, tj. do 15 listopada 2006 r., projekt
budŜetu został złoŜony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a Ŝe nie mógł być przekazany
Przewodniczącemu Rady poprzedniej kadencji, wobec tego znajduje się w biurze rady i
inspektor Piotr Łęgowski udostępni Przewodniczącemu Rady projekt budŜetu na 2007 rok.
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o powielenie projektu budŜetu i przekazanie
wszystkim radnym do zapoznania się na najbliŜszej sesji Rady Gminy.
Ad. 12. Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy, podziękował
wszystkim zebranym za przybycie i dokonał zamknięcia obrad I sesji Rady Gminy Nowa
Wieś Wielka kadencji 2006-2010.

Protokolant sesji

Sekretarz obrad

Przewodniczący Rady

Piotr Łęgowski

Sławomir Fac

Jan Jędrusik
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