PROTOKÓŁ NR XXVIII/2017
Z POSIEDZENIA SESJI RADY GMINY STOSZOWICE
Z DNIA 26 kwietnia 2017 r.
PRZEPROWADZONEJ W SALI KONFERENCYJNEJ
URZĘDU GMINY W STOSZOWICACH

Godzina rozpoczęcia obrad - 15:00
Godzina zakończenia obrad - 18:00
Radni obecni na posiedzeniu:
1. Chmiel Joanna
2. Józefiak Marcin
3. Krzeszowiec Tomasz
4. Kowalczyk Tadeusz
5. Kubicz Tadeusz
6. Miechurska Violetta
7. Pilik Zdzisław
8. Spychalska Jolanta
9. Semczuk Tadeusz
10. Tanona Aleksandra

Radni nieobecni:
1. Solińska Monika
2. Cwanek Ewelina
3. Wild Dorota
(Listy obecności radnych i sołtysów stanowią załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego protokołu).
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Wójt Gminy - Paweł Gancarz
Sekretarz Gminy - Iwona Aibin
Skarbnik Gminy - Katarzyna Cichoń
Kierownik Referatu Rozwoju - Małgorzata Chmiel
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoszowicach - Bożena Szabłowska
Sołtysi Gminy Stoszowice
oraz
Mieszkańcy Srebrnej Góry ul. Górne Miasto
Ad.1
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - otworzyła XXVIII sesję Rady Gminy
Stoszowice. Powitała radnych, sołtysów oraz wszystkich przybyłych na sesję. Oświadczyła, że zgodnie
z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu Rady
wynoszącego 13 osób stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
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Ad.2
Realizując kolejny punkt posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona
zaproponowała na sekretarza obrad Panią Violettę Miechurską. Pani Violetta Miechurska wyraziła
zgodę. Poddana pod głosowanie kandydatura Pani Violetty Miechurskiej - została przyjęta 10 głosami
„za”.
Ad.3
Nawiązując do porządku obrad (załącznik Nr 3), przekazanego wszystkim radnym. Przewodnicząca
Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – zwróciła się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017, o którą wnioskowała Skarbnik Gminy
Pani Katarzyna Cichoń na posiedzeniu Komisji.
Porządek obrad poddano pod głosowanie.
Poddany pod głosowanie porządek z uwzględnionymi poprawkami - został przyjęty 10 głosami „za”,
wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0” i przedstawiał się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
6.
7.
8.
9.
10.

Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy Stoszowice.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Powołanie sekretarza obrad.
Przyjęcie protokołu z XXVII/2017 sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2017 r.
Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017
Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Stoszowice.
Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice
nieruchomości położonej w miejscowości Budzów.
Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania utworzenia i prowadzenia całorocznego szkolnego
schroniska młodzieżowego w Srebrnej Górze.
Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Przyjęcie sprawozdania z działalności ośrodka za rok 2016, oraz sprawozdanie z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny za rok 2016.
Zapoznanie z pismami wpływającymi do Rady Gminy.
Interpelacje i zapytania.
Zakończenie XXVIII sesji Rady Gminy.

11.
12.
13.
Ad. 4
Przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu nr XXVII/2017 z posiedzenia sesji Rady Gminy
Stoszowice z dnia 29 marca 2017 r.
Protokół Nr XXVII/2017 z posiedzenia sesji Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 marca 2016 r.
z uwzględnionymi uwagami – został przyjęty 10 głosami „za”, wstrzymującym się „0” głosem,
przeciw głosów „0”.

Ad.5
Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
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Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy Stoszowice przedstawił informację o działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym:

 rozpoczęto postępowanie przetargowe na drogę w kierunku boiska w Przedborowej.
Zaproponowana oferta to kwota około 199 tys. zł.,

 przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe na przebudowę drogi w Srebrnej Górze,
ul. Polna. Termin oddania ww. zadania koniec maja 2017 r.,

 otrzymano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 96 tys. zł. na
zadanie dotyczące przebudowy remontu drogi prowadzącej do gruntów rolnych w Grodziszczu”,

 Ochotnicza Straż Pożarna brała udział w Ogólnopolskim Konkursie Floriany. Na 375 zgłoszeń
w kategorii wymiana międzynarodowa OSP Budzów zakwalifikowała się jako nominowana jedna
z 10 jednostek. W dniu 4 maja 2017 r. na uroczystej gali w Warszawie odbędzie się wybór
najlepszych jednostek, (które zostały zgłoszone w kilkunastu kategoriach).

 Firma „Szcześniak” organizowała konkurs na zdjęcie pojazdów przez nich produkowanych.
Jednostka Budzów na kilkaset zgłoszeń zajęła 2 i 3 miejsce,

 30 marca 2017 roku Sejmik Województw Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia
z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach. Wśród 146 podmiotów, które otrzymają dotację znalazły się
3 z naszej Gminy tj.:

• kwotę 40 000,00 złotych otrzyma Twierdza Srebrna Góra Sp. z o. o. na zabezpieczenie
i remont murów dolnej kondygnacji Bastionu - Kawalier w Twierdzy Srebrna Góra;

• kwotę dofinansowania 40 000,00 uzyskała Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi
w Przedborowej. Dzięki czemu będzie mogła rozpocząć wykonanie drenażu i kanalizacji
deszczowej.

• kolejne dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w kwocie
30.000,00 jest na opracowanie dokumentacji technicznej Wiaduktu Srebrnogórskiego.

 przeprowadzono postępowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest na kwotę 74 tys. zł.,
 w miesiącu maju br. po konsultacji z sołtysami planujemy spotkania z rolnikami w sprawie
remontów dróg śródpolnych,
Następnie Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz zaprosił uczestników sesji:

• na Majówkę Srebrnogórską,
• pielgrzymkę majową z Budzowa do Żdanowa ,
• uroczyste obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbędą się w Lutomierzu w kościele
pw. Matki Bożej Częstochowskiej ,

• wyścig kolarski TOUR Grody Piastowskie z metą na Twierdzy Srebrna Góra, 6 maja.
Jednocześnie poinformował, że 2 maja br. Urząd Gminy Stoszowice będzie nieczynny.
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Ad. 5.1 do 9
Podjęcie uchwał:

• Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona - poprosiła o przedstawienie ww. uchwały,
która nie była omawiana na posiedzeniu połączonych komisji.
Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń – poinformowała, ze zmiany dokonane w planie budżetu
wynikają:
1. Ze zwiększenia dochodów o kwotę 62.588,00 zł, jako dotacji na realizację zadań związanych
z wychowaniem przedszkolnym, zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z 15 marca 2017 roku.
2. Z wprowadzenia dochodów w wysokości 14.931,74 zł z tytułu wpłat osób, które przystąpiły do
programu p.n.. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice. Wskazane dochody
stanowią 15% wkładu na realizację zadania.
3. Z wprowadzenia dochodów w wysokości 84.612,26 zł które stanowią dotację z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie w 85% realizacji
zadania p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice”.
4. Z wprowadzenia dochodów w kwocie 30.000,00 zł na dofinansowanie opracowania dokumentacji
technicznej Wiaduktu Srebrnogórskiego. Jest to dotacja przyznana gminie przez Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego.
5. Ze zwiększenia wydatków w kwocie 42.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni
drogi w Srebrnej Górze ul. Polna, dz. nr 98”.
6. Z wprowadzenia planu wydatków w kwocie 99.544,00 zł na realizację zadania p.n. „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest w Gminie Stoszowice”.
7. Z wprowadzenia wydatków w wysokości 4.700,00 zł na opracowanie opinii w sprawie wartości
zabytkowych tras dawnej Kolei Sowiogórskiej w kontekście planowanego wniosku o wpis do rejestru
zabytków.
8. Ze zmniejszenia wydatków w kwocie 4.112,00 zł przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe osób
wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej,
9. Ze zmiany planu wydatków pomiędzy działami Pomoc społeczna, a Rodzina , które związane są ze
zwrotem środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetek od tych należności.
10. Ze zmiany czwartej cyfry paragrafu -z „7” i „9” na „0” klasyfikacji budżetowej dotyczącej zadania
p.n. „ Modernizacja toalet i klatko schodowej w świetlicy wiejskiej w Przedborowej”.
1. Uchwała Nr XXVIII/188/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017

została przyjęta 10 głosami „za”, wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0”.
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• Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Stoszowice.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, iż projekt uchwały został
rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
2. Uchwała Nr XXVIII/189/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Stoszowice - została przyjęta 10 głosami „za”, wstrzymującymi się „0” głosów,

przeciw głosów „0”.

• Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Stoszowice
nieruchomości położonej w miejscowości Budzów.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, iż projekt uchwały został
rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
3. Uchwała Nr XXVIII/190/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie przez Gminę Stoszowice nieruchomości położonej w miejscowości Budzów

- została przyjęta

10 głosami „za”, wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0”.

• Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadania utworzenia i prowadzenia całorocznego szkolnego
schroniska młodzieżowego w Srebrnej Górze.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, iż projekt uchwały został
rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
Pani Elżbieta Szopian Sołtys wsi Stoszowice – poprosiła o więcej informacji .
Sekretarz Gminy Pani Iwona Aibin – poinformowała, że projekt uchwały jest następstwem wniosku
Gminy Stoszowice skierowanego do Powiatu Ząbkowickiego, skutkiem czego było podjęcie uchwały
przez Radę Powiatu Ząbkowickiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania pod nazwą
prowadzenia schroniska w Srebrnej Górze Gminie Stoszowice. Pierwsza uchwała została podjęta
w miesiącu styczniu br. i konsekwencją jest przygotowany kolejny projekt uchwały, który upoważnia
Wójta Gminy Stoszowice do zawarcia porozumienia w tej sprawie ze Starostą Powiatu Ząbkowickiego.
Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy – poinformował, że ww. uchwała jest powiązana z wnioskiem, który
będzie składany do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dużego projektu
”wielobranżowego:” Środki na ww. schronisko mają być pozyskane ze środków unijnych w 85% .
Pani Elżbieta Szopian Sołtys wsi Stoszowice – zapytała, kto będzie prowadził schronisko.
Pan Paweł Gancarz Wójt Gminy – poinformował, że jeżeli otrzymamy dotację to schronisko będzie
prowadzone przez operatora wyłonionego w odpowiednim postępowaniu.

5

4. Uchwała Nr XXVIII/191/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zadania utworzenia
i prowadzenia całorocznego szkolnego schroniska młodzieżowego w Srebrnej Górze - została przyjęta 10

głosami „za”, wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0”.

• Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, iż projekt uchwały został
rozpatrzony i zaakceptowany na Komisji oraz przyjęty pod obrady sesji Rady Gminy.
5. Uchwała Nr XXVIII/192/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - została przyjęta 10 głosami „za”,

wstrzymującymi się „0” głosów, przeciw głosów „0”.

Ad. 10 -11

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona – poinformowała, że do Rady Gminy wpłynęło
sprawozdanie z prowadzenia z działalności ośrodka za rok 2016, oraz sprawozdanie z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny za rok 2016, co stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Radni nie wnieśli żadnych uwag, ani pytań.



Ocena z zasobów pomocy społecznej za rok 2016, co stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.

Radni nie wnieśli żadnych uwag, ani pytań.

Następnie przedstawiła pisma, które wpłynęły do Rady Gminy:
1. Protokół Komisji Rewizyjnej w sprawie

przeprowadzenia kontroli na wniosek Elżbiety Szopian

- co stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
2. Pismo Prezydenta Wałbrzycha w sprawie zaproszenia na spotkanie samorządowców naszego Regionu
co stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
3. Dwa pisma od właścicieli budynku położonego przy ul. Górne Miasto 3B/4 Srebrna Góra w spawie
wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych złożonego 16 marca
2017 r. przez Wójta Gminy Stoszowice - co stanowi załącznik nr 8 i nr 9 do niniejszego protokołu.
Udzielono głosu mieszkańcom ul. Górne Miasto w Srebrnej Górze. W tym temacie głos zabrał
mieszkaniec Srebrnej Góry Pan Podlipniak Stanisław.
Poinformował, że „bez konsultacji z mieszkańcami Wójt zleca wykonanie projektu na remont drogi za
kwotę 150 tyś zł. Dodał, że nikt nie wystąpił do właścicieli działek objętych wnioskiem o wypełnienie
i podpisanie oświadczenia o podpisanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
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Pierwszy raz Gmina wystąpiła o wyłonienie wykonawcy bez powiadomienia mieszkańców w dniu
24 października 2016r., kolejny raz 2 listopada i 15 listopada wyłonienie wykonawcy. Zdaniem
mieszkańca działanie było celowe, żeby zrobić to w trybie specustawy bez zgody mieszkańców”.
Następnie głos zabrał drugi przedmówca Pan Szuper.
Stwierdził, że „jest właścicielem jednej z działek i bez Jego zgody wykonawca wchodził na teren
prywatny nie mając zgody pozostałych właścicieli. Dodał, że Gmina chce pozbawić ich wszystkiego min.
komórek i balkonów. Zdaniem części mieszkańców wykonanie drogi z tyłu budynków spowoduję
zmożenie ruchu przy tym utrudniając im życie”. Dodał, że „ww. drogę wewnętrzną można poprawić”.

Głos zabrał Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz.
Poinformował, że zlecony projekt na Twierdzę Srebrnogórską obejmował między innymi dokumentację
na opracowanie na przebudowę drogi wojewódzkiej i drogi gminnej (za Budynkiem Koszarowym na
Górnym Mieście). Obszar drogi wojewódzkiej obejmuje odcinek od Koszarowca (dawnego parkingu PKS
do przełęczy, gdzie obecnie jest finalizowana przebudowa drogi wojewódzkiej). Zakres ww. prac
projektowych jest prowadzony na podstawie specustawy, który obejmuje poszerzenie pasa drogi
wojewódzkiej, poszerzenie pasa drogi gminnej, przebudowę muru oporowego, odbudowa nawierzchni
drogi wojewódzkiej, poszerzenie chodnika do szerokości 2 metrów na wysokości Koszarowca (teraz jest
60-80 cm). W ubiegłym roku śnieg był wywożony, a w poprzednich latach było jeszcze gorzej. Dodał, że
ww. droga nie ma ciągłości, bo w środku drogi jest działka należąca do Pana Szupera. W sytuacji
kryzysowej np. pożaru, może nie być dojazdu. Do tego dochodzi kwestia samej estetyki ww. drogi.
i otoczenia. Jest to obszar chroniony „pomnika historii” i wymaga, aby w tej unikatowej części Srebrnej
Góry w przyszłości był przeprowadzony remont, który poprawiłby warunki bytowe mieszkańców oraz
estetykę. W okresie letnim, gdy drzewa są pokryte zielenią widok jest zasłonięty, gorzej jest w okresie
jesiennym. Na spotkaniach poruszano kilka rozwiązań i ciężko było osiągnąć kompromis. Podyktowane
ww. działania miały przede wszystkim włączenia drogi wojewódzkiej i gminnej, w skład tego projektu i
uzyskanie na niego 85% dofinansowania. Zdaniem Wójta procedura spec ustawy jak najbardziej jest
zasadna. Natomiast Starostwo Powiatowe wstrzymało ww. procedurę. Na kolejnych spotkaniach doszło
do kompromisu i mieszkańcy zobowiązali się ustnie do ewentualnego uporządkowania budynków do
warunków historycznych. Natomiast około 23 rodziny wypowiedziały się za realizacją projektu pasa
pieszo -jezdnego (czyli chodnika 2 m i 2,5 m. pasa pieszo jezdnego w nawierzchni w standardzie kostki
kamiennej). Na chwilę obecną nie wiadomo, czy będzie to możliwe w okrojonym zakresie dochodzi
uporządkowanie linii energetycznych. Tym bardziej, że został pomniejszony budżet, dodatkowo doszły
utrudnienia proceduralne wynikające z różnych względów min. Starostwa Powiatowego.
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Głos zabrał Pan Zbigniew Hojdus – sołtys wsi Srebrna Góra
Poinformował, że mieszkańcy wykupili i wyremontowali ww. mieszkania, które były w stanie ruiny.
Podczas wykupu mieszkań problem stanowił brak komórek na składowanie opału, na które dostali
przyzwolenie na postawienie komórek. Zdaniem sołtysa rozmowy z mieszkańcami powinny być przed
rozpoczęciem prac inwestycyjnych, a nie stawianie ich przed faktem dokonanym. Jeżeli chodzi o działkę
Pana Szupera, to z Jego strony nie było przeciw wskazań przejazdu przez ww. działkę. Następnie
zobowiązał się o spisanie ilości działek prywatnych, kto jest ich właścicielem i ile postawiono komórek.
Głos zabrał Pan Szuper Janusz
Poinformował, że mieszkańcy nie wyrażają zgody, żeby z ich podwórka zrobić drogę publiczną.
Natomiast nigdy nie było problemów, z dojazdem karetki lub straży pożarnej, ze względu na dojazd od
strony drogi wojewódzkiej. Jeżeli chodzi o parkingi to mieszkańcy tego budynku mają komórki,
w których mieści się 5 aut.
Głos zabrał Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz
Poinformował, że na trzecim spotkaniu temat komórek został zamknięty i Gmina nie będzie ingerować
w prywatną część mieszkańców pomijając, że część komórek stoi na pasie drogi. Dodał, że większa część
mieszkańców wyraziła zgodę na chodnik i pas jednokierunkowy.
Pan Szuper Janusz poinformował, że większość mieszkańców wyraziło zgodę, na część należącą do
gminy, natomiast nikt się nie zgodził na oddanie swojego terenu.
Wójt Gminy Pan Paweł Gancarz – poinformował, że na podstawie przepisów specustawy nie ma
obowiązku konsultacji z zainteresowanymi stronami, którzy są właścicielami gruntów. Stąd została
wytypowana procedura jednorodnie dla drogi wojewódzkiej i gminnej, po to żeby można to zrobić
w trybie szybkim, pomijając szereg uzgodnień.
W trakcie dalszej dyskusji, która trwała między mieszkańcami i Wójtem Przewodnicząca Rady Gminy
Pani Aleksandra Tanona zwróciła się z prośbą do mieszkańców Górnego Miasta o złożenie wniosku:
jakiej pomocy oczekują od Rady Gminy.
Skarbnik Gminy Pani Katarzyna Cichoń – poinformowała, że zgodnie z wnioskiem Radnych Rady
Gminy Stoszowice na przyszłą sesję zostanie zaproszony Pan Mariusz Kowalski Prezes Wodociągów
Srebrnogórskich. W związku z powyższym, jakie dodatkowe informacje mają być przygotowane w celu
podjęcia decyzji związanej z koniecznością wzrostu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych. Dodała, że z chwilą rezygnacji z wywozu odpadów komunalnych przez Spółkę Wodociągi
Srebrnogórskie Gmina będzie zmuszona podjąć kroki zmierzające do rozpisania nowego przetargu
(kwota może wzrosnąć do poziom widocznego w sąsiednich gminach).
W toku dyskusji wnioskowano dodatkowo o przygotowanie informacji z wyszczególnieniem sołectw jaki jest odbiór śmieci segregowanych, niesegregowanych, ilość osób plus kwota.
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Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Aleksandra Tanona
zakończyła obrady XXVIII sesji Rady Gminy.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła: Jolanta Borgula – Inspektor ds. obywatelskich i obsługi Rady Gminy
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