
Protokół Nr I/2010 
z Inauguracyjnej Sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 
obytej w dniu 1 grudnia 2010r. w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 
 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawidowie w kadencji 2006-2010 Pan Robert Drabko na 
wstępie przywitał wszystkich nowo wybranych radnych, zaproszonych gości oraz 
przedstawicieli społeczeństwa przybyłych na sesję. 
Następnie przekazał głos najstarszej wiekiem radnej Pani Marii Szkwarek. 
 
 
Radna Maria Szkwarek o godzinie 16.00 otworzyła obrady I sesji i oświadczyła, iż zgodnie z 
listą obecności w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz zaproszonych gości 
stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
Radna M. Szkwarek powitała wszystkich radnych, zaproszonych gości oraz przedstawicieli 
społeczeństwa przybyłych na sesję 
 

Propozycje porządku obrad radni otrzymali na piśmie. 
Radna M. Szkwarek przypomniała, iż porządek dzisiejszej sesji przedstawia się 

            następująco: 
 
1. Ślubowanie nowo wybranych radnych Rady Miejskiej w Zawidowie. 
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego i  
    Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie: 
     a) zgłaszanie i prezentacja kandydatów, 
     b) przeprowadzenie głosowania tajnego i ustalenie wyników głosowania, 
     c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
4. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zawidowie: 
     a) zgłaszanie i prezentacja kandydatów, 
     b) przeprowadzenie głosowania tajnego i ustalenie wyników głosowania, 
     c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady 
        Miejskiej. 
5. Sprawy różne. 
 
 

1. Ślubowanie nowo wybranych radnych Rady Miejskiej w Zawidowie. 
 
Rotę ślubowania odczytała prowadząca sesję radna Maria Szkwarek.  
Następnie najmłodszy wiekiem radny Grzegorz Drabko odczytał według alfabetu nazwiska 
radnych. Wyczytany radny stojąc potwierdził fakt ślubowania słowem „ŚLUBUJĘ” lub 
„ŚLUBUJĘ. TAK MI DOPOMÓŻ BÓG”. 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Anna Kozłowska wręczyła wszystkim 
radnym zaświadczenia o wyborze na radnego. 
 



Zaproponowany porządek obrad przez Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji wszyscy 
radni otrzymali na piśmie wraz z zaproszeniem. Prowadząca sesję radna zadała pytanie, czy 
ktoś chciałby zabrać głos w sprawie zmiany porządku obrad. 
Nie zgłoszono uwag. 
Radna M. Szkwarek stwierdziła, że Rada Miejska będzie obradowała na I sesji według 
przedstawionego porządku obrad. 
 
       2. Wybór Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego i  
           Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zawidowie. 
 
Radna M. Szkwarek poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. 
Radna Teresa Brud zgłosiła radnego Jarosława Zajdel. Zgłoszony radny wyraził zgodę. 
Radny Piotr Kosewicz zgłosił radną Małgorzatę Niedźwiecką. Zgłoszona radna wyraziła 
zgodę. 
Radna Gabriela Micińska zgłosiła radną Teresę Kozińską. Zgłoszona radna wyraziła zgodę. 
 
Wobec dokonanego wyboru przystąpiono do głosowania nad przyjęciem składu Komisji 
Skrutacyjnej. 
W głosowaniu jawnym 15-stoma głosami za powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: 
1. Jarosław Zajdel 
2. Małgorzata Niedźwiecka  
3. Teresa Kozińska. 
 
Komisja w ww. składzie przystąpiła do prac związanych z przygotowaniem kart głosowania.  
Ogłoszono 15 minutową przerwę. 
 
     3. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie: 
          a) zgłaszanie i prezentacja kandydatów, 
 
Radna M. Szkwarek poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. 
 
Radna Gabriela Micińska zgłosiła kandydaturę radnego Andrzeja Pilarskiego na 
Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
Radna G. Micińska umotywowała swój wybór tym, iż radny A. Pilarski związany jest z 
samorządem od dawna i posiada dużą wiedzę w tym zakresie. 
Radna dodała, iż radny A. Pilarski jest także osobą dyspozycyjną i będzie doskonałym 
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Zawidowie. 
Radny A. Pilarski wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radna M. Szkwarek zgłosiła kandydaturę radnego Dominika Tracza na Przewodniczącego 
Rady Miejskiej. 
Radna M. Szkwarek oznajmiła, iż pan Dominik Tracz pełnił już funkcję Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Zawidowie i jest osobą odpowiedzialną oraz kompetentną na to stanowisko. 
Radny Dominik Tracz wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radny D. Tracz oznajmił, iż w jego ocenie samorząd opiera się na dwóch podstawach,  
a mianowicie na władzy wykonawczej i władzy stanowiącej, którą reprezentuje Rada 
Miejska.  
Radny D. Tracz dodał, iż posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 16.00,a już doszło do 
podziałów w radzie. Jeśli rada będzie podzielona, to nie dojdzie do niczego i on osobiście nie 
chce w takiej radzie pracować. 



Radna Teresa Brud oznajmiła, iż uważa, że radny A. Pilarski jest doświadczonym 
samorządowcem, gdyż jak wiadomo był radnym dwóch kadencji jak i również piastował 
stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Zawidowa w latach 1999-2002. 
Pan A. Pilarski jako radny zawsze był merytorycznie przygotowany do sesji. 
Radna T. Brud dodała, iż popiera kandydaturę radnego A. Pilarskiego na Przewodniczącego 
Rady Miejskiej. 
Radna T. Brud oznajmiła, iż uważa, że radny Dominik Tracz jako Przewodniczący Rady 
Miejskiej w latach 2002-2006 był mało obiektywny. 
W swoim działaniu „hamował” pracę Komisji Rewizyjnej. 
Komisja Rewizyjna na zlecenie Rady Miejskiej badała m.in. zasadność wypłaty nagrody 
jubileuszowej Pana Burmistrza Miasta Józefa Sontowskiego. Prace trwały 9 miesięcy zamiast 
3 tygodni. W związku z tym radna oznajmiła, iż uważa, że radny D. Tracz nie jest 
odpowiednim kandydatem na Przewodniczącego Rady Miejskiej.  
Radna G. Micińska odnosząc się do kandydatury radnego D. Tracza dodała, że końcówka 
kadencji 2002-2006 była wręcz niedopuszczalna, ponieważ Przewodniczący Rady Miejskiej 
D. Tracz był mało dyspozycyjny i sesje odbywały się rzadko. 
Radna G. Micińska dodała, że radny D. Tracz nie powinien pełnić funkcji Przewodniczącego 
Rady Miejskiej, ponieważ pracuje daleko od Zawidowa i nie będzie znał problemów 
mieszkańców. 
Radna G. Micińska zadała pytanie skierowane do radnego D. Tracza, czy w związku z tym, że 
nie przebywa na stałe w Zawidowie otrzymał nakaz wymeldowania, podobnie jak radna 
poprzedniej kadencji Janina Kwolek. 
Radny D. Tracz oznajmił, iż nie ma żadnego pojęcia w tej sprawie i nie widzi związku. 
 
Radny Grzegorz Drabko zadał pytanie skierowane do kandydatów, w jakich godzinach 
organizowane byłyby sesję. 
Radny A. Pilarski odpowiedział, że jak wiadomo każdy z radnych pracuje zawodowo i 
najprawdopodobniej sesje odbywałyby się w godzinach popołudniowych. 
Radny Dominik Tracz oznajmił, że sesje powinny być organizowane tak, jak radni wspólnie 
ustalą. 
 
Rada postanowiła 15-stoma głosami zamknąć listę kandydatów na Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. 
Komisja skrutacyjna przystąpiła do prac związanych z przygotowaniem kart do głosowania. 
Ogłoszono 15 minutową przerwę. 
 

b) przeprowadzenie głosowania tajnego i ustalenie wyników głosowania, 
 

Po przeliczeniu kart do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wyniki 
głosowania: 
Radny Andrzej Pilarski otrzymał 8 głosów za. 
Radny Dominik Tracz otrzymał 7 głosów za. 
Wstrzymało się 0 radnych. 
Wybranym na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie został Pan Andrzej 
Pilarski. 
 
Radna M. Szkwarek pogratulowała wyboru i poprosiła o dalsze prowadzenie sesji. 
 
    
 



 
 
  c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
 
Uchwała nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 01 grudnia 2010r. w sprawie:  
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła  uchwałę nr I/1/2010, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu., 
 
Radny A. Pilarski podziękował za zaufanie jakim go obdarzono, powierzając mu stanowisko 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie i ogłosił 10 minutową przerwę. 
 
 
4. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zawidowie: 
     a) zgłaszanie i prezentacja kandydatów, 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski poddał pod głosowanie skład Komisji 
Skrutacyjnej. 
W głosowaniu jawnym 15-stoma głosami Komisja Skrutacyjna pozostała w niezmienionym 
składzie. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski poprosił o zgłaszanie kandydatów na 
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 
 
Radny D. Tracz zgłosił radnego Konrada Tkaczyka. Zgłoszony radny wyraził zgodę na 
kandydowanie. 
Radna T. Brud zgłosiła radną Gabriele Micińską. Zgłoszona radna wyraziła zgodę na 
kandydowanie. 
Radna Bożena Szczygielska zgłosiła radną Teresę Brud i poprosiła radną o zaprezentowanie 
swojej osoby. 
Radna T. Brud oznajmiła, iż w poprzedniej kadencji pracowała jako przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej i Komisji komunalnej. Radna dodała, że pracuje w Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Zawidowie i bardzo dobrze zna problemy mieszkańców, które chciałaby poruszać również na 
spotkaniach. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski oznajmił, że radna T. Brud była bardzo solidną 
radną minionej kadencji i  ma bardzo dobry kontakt z mieszkańcami. 
Przewodniczący dodał, iż jest pewny, że radna sprawdziłaby się jako Wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej. 
 
Rada postanowiła 15-stoma głosami zamknąć listę kandydatów na Przewodniczącego Rady 
Miejskiej.  
 
b) przeprowadzenie głosowania tajnego i ustalenie wyników głosowania, 
 
 
Komisja skrutacyjna przystąpiła do prac związanych z przygotowaniem kart do głosowania. 
Następnie podała zasady głosowania. 
Ogłoszono 15 minutową przerwę. 
 



Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wyniki głosownia: 
Radny Konrad Tkaczyk otrzymał 9 głosów. 
Radna Gabriela Micińska otrzymała 7 głosów. 
Radna Teresa Brud otrzymała 7 głosów. 
Wybranym na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie został Pan Konrad 
Tkaczyk. 
Ogłoszono 5 minut przerwy 
 
Przystąpiono do ponownego głosowania w celu wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej. 
Komisja skrutacyjna przystąpiła do prac związanych z przygotowaniem kart do głosowania. 
Następnie podała zasady głosowania. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski zaproponował, aby przejść do pkt. 5. Sprawy 
Różne. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski poprosił, aby radni wystąpili z propozycjami co 
do godzin zwoływania sesji. 
Radny Piotr Kosewicz oznajmił, iż można by organizować sesje w takim czasie, jak w 
poprzedniej kadencji. 
 
Radna M. Szkwarek powiedziała, że sesje powinny odbywać się z uwzględnieniem 
wszystkich osób i trzeba wziąć po uwagę także godziny dopołudniowe.    
Radna M. Szkwarek zauważyła, iż dieta w dalszym ciągu ma rekompensować ewentualne 
straty poniesione w miejscu pracy. 
Radna dodała iż jest za tym, aby posiedzenia Komisji Stałych odbywały się z przerwą między 
datą sesji i datą komisji w celu możliwości przemyślenia niektórych kwestii. 
 
Przewodniczący A. Pilarski powrócił do pkt. 4. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej w Zawidowie. 
 
Po przeliczeniu kart do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wyniki 
głosowania: 
 
Radna Gabriela Micińska otrzymała 5 głosów. 
Radna Teresa Brud otrzymała 3 głosy. 
Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku głosowania tajnego nie został wybrany 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. 
 
Mecenas Violetta Lemek wyjaśniła, że jedna z kandydatek musiałaby uzyskać 7 głosów za, 
aby zostać Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. 
Pani V. Lemek dodała, iż w związku z tym, że regulamin nie zawiera wytycznych o ilości 
możliwych głosowań, więc głosowanie można powtórzyć. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski zadał pytanie skierowane do radnych, czy w 
związku z wyborem jednego Wiceprzewodniczącego ponowne głosowanie ma zostać 
przeprowadzone w dniu dzisiejszym, czy na kolejnej sesji. 
Radna B. Szczygielska oznajmiła, że radni powinni dziś dokończyć głosowanie i wybrać 
drugiego Wiceprzewodniczącego. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski ogłosił 5 minut przerwy. 



 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski poddał  pod głosowanie kontynuacje wyboru 
drugiego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. 
Rada postanowiła kontynuować wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej głosami 8-za. 
 
Zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
 
Radna T. Brud zaproponowała radną G. Micińską. Radna wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Radny P. Kosewicz zaproponował radnego D. Tracza. Radny wyraził zgodę na 
kandydowanie. 
Rada postanowiła 15-stoma głosami zamknąć listę kandydatów na Wiceprzewodniczącego 
Rady Miejskiej. 
 
Komisja skrutacyjna przystąpiła do prac związanych z przygotowaniem kart do głosowania. 
Następnie podała zasady głosowania. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski zaproponował, aby przejść do pkt. 5. Sprawy 
Różne. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski zadał pytanie, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w 
dyskusji, w sprawie godzin, w których rada powinna spotykać się na sesjach. 
Radna B. Szczygielska oznajmiła, iż z pracuje w PGE Turów i wraca do domu około godziny 
16.00 . Radna dodała, iż trudno byłoby jej brać udział w posiedzeniach, które odbywałyby się 
wcześniej. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski zadał pytanie, na jakim etapie jest 
przygotowywanie budżetu na rok 2011. 
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon przekazała, iż projekt budżetu na rok 2011 wraz z 
Zarządzeniem Burmistrza został złożony do Biura Rady Miejskiej. 
Budżet powinien być uchwalony do końca roku, a w wyjątkowych sytuacjach do końca 
stycznia 2011. 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, że materiały zostaną przekazane dla radnych w 
celu wcześniejszego zapoznania się. 
 
Przewodniczący A. Pilarski powrócił do pkt. 4. Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej w Zawidowie. 
 
Po przeliczeniu kart do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił wyniki 
głosowania: 
 
Radna Gabriela Micińska otrzymała 8 głosów. 
Radny Dominik Tracz otrzymał 7 głosów. 
 
Wybraną na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie została Pana 
Gabriela Micińska. 
 
     c) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady 
        Miejskiej. 
 
Uchwała nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 01 grudnia 2010r. w sprawie:  
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Zawidowie. 



 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -1/ - podjęła  uchwałę nr I/2/2010, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
    5. Sprawy różne. 
 
Radna M. Szkwarek poinformowała, że w sobotę 4 grudnia 2010r. świetlica środowiskowa 
przy kościele parafialnym organizuje zabawę mikołajkową dla wszystkich dzieci. Radna 
zaproponowała, aby wszyscy chętni do złożenia datku na ten cel zgłosili się do niej. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski pogratulował wszystkim nowo wybranym 
radnym. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie skierowane do Burmistrza Miasta, jak wygląda 
sprawa z zachowaniem terminu oddania do użytku hali sportowej i łącznika, ponieważ jak 
wiadomo wg umowy zakończenie prac miało mieć miejsce 30 listopada 2010r. 
Zastępca Burmistrza Robert Łężny oznajmił, iż jak wiadomo hala jest nieskończona, 
ponieważ zostały jeszcze do zrobienia niektóre elementy. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie na podstawie jakiego dokumentu umożliwiono 
przeprowadzenie głosowania w wyborach samorządowych w dniu 21 listopada 2010. 
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki wyjaśnił, iż wystąpiono z zapytaniem do inspektora 
nadzoru budowlanego w powiecie . Inspektor oglądnął obiekt i wydał zgodę na to, aby w dniu 
21 listopada 2010r mogły odbyć się wybory samorządowe. 
Przewodniczący A. Pilarski zapytał jakiego rodzaju jest zgoda i czy jest ona decyzją 
administracyjną. 
Sekretarz Miasta M. Rogacki oznajmił, że jest to zgoda inspektora nadzoru budowlanego. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, czy było to konsultowane z Panią Mecenas 
Violettą Lemek. 
Mecenas V. Lemek oznajmiła, że nie widziała tego dokumentu. 
 
Radna G. Micińska zadała pytanie, co w związku z odbudową mostu na ulicę Ostróżno i jak 
wygląda sprawa ze środkami na odbudowę. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny oznajmił, iż na most została wykonana dokumentacja i projekt, 
a na ogłoszony przetarg nikt się nie zgłosił. 
Środki na realizację zadania zostaną przesunięte na nowy rok. 
 
Radny Piotr Kosewicz zauważył, że lokal wyborczy w Szkole jako jedyny jest przystosowany 
dla osób niepełnosprawnych i gdyby tam nie odbywały się wybory, to osoby na wózkach 
trzeba by było wnosić. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski oznajmił, że zaniepokoił go fakt, iż obiekt nie 
posiada formalnego odbioru, a przebywają w nim ludzie, którzy nie powinni. 
Radny dodał, iż na przyszłość należałoby w takich sprawach najpierw radzić się Pani 
mecenas. 
 
Radna T. Brud zadała pytanie skierowane do Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
w Zawidowie Pana Piotra Michalkiewicza, czy PUK ma zapewnione do końca roku środki na 
akcje „Zima”. 
Pan Piotr Michalkiewicz poinformował, że zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Miejskim 
środki na odśnieżanie chodników są przyznane w wysokości 7.000 zł. 
Radna T. Brud zadała pytanie, kto zajmuje się odśnieżaniem ulic. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny oznajmił, że zajmuję się tym firma z Łagowa i była to jedyna 
firma, która zgłosiła się na przetarg. 



Radna T. Brud zadała pytanie, jaki zakres prac obowiązuje firmę i z jaką częstotliwością 
odśnieżane są drogi. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny odpowiedział, że firma utrzymuje przejezdność dróg na 
informację telefoniczną od pracownika Urzędu. Ulice są sypane mieszanką piasku i soli. 
Radna T. Brud oznajmiła, że jako mieszkanka Zawidowa nie jest zadowolona z usług firmy. 
Radna dodała, iż uważa, że w roku poprzednim akcja „Zima” była zdecydowanie lepiej 
prowadzona przez PUK. 
Radna Małgorzata Niedźwiecka zadała pytanie, czy tego typu sprawy będą poruszane na sesji 
w „Sprawach rożnych”. 
Radna zauważyła, że jeśli interesowałaby ją sprawa oczyszczania ulic itp., to zadzwoniłaby 
do Urzędu i otrzymałaby wyczerpującą odpowiedź. 
Radna M. Niedźwiecka zapytała, czy na sesji radni będą rozmawiać o wszystkich sprawach, 
bo jeśli tak, to trzeba będzie uzbroić się w dużą ilość czasu. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski wyjaśnił, ż przez pewien czas Rada Miejska nie 
funkcjonowała i nazbierało się trochę problemów i spraw do omówienia. W normalnym 
przebiegu obrad zostanie wprowadzony punkt „Zapytanie, interpelacje i wnioski. 
Radny D. Tracz zaproponował, aby takie kwestie poruszać na posiedzeniach Komisji Stałych/ 
 
Radna T. Brud zadała pytanie, czy w związku z zapytaniem radnej M. Niedźwieckiej można 
zakończyć sesje, ponieważ niektórym się śpieszy. 
 
Radna M. Niedźwiecka wyjaśniła, iż nie chodzi o to, że komuś się śpieszy, lecz będąc radną 
w latach wcześniejszych takie sprawy załatwiało się na komisjach lub indywidualnie. 
Radna dodała, że uważa, iż niepotrzebnie przedłuża się sesje, na której obecni są kierownicy 
jednostek. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski oznajmił, iż Rada Miejska jest zobligowana do 
przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na przyszły rok. 
Przewodniczący poprosił o składanie propozycji przez radnych co do planu pracy. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy radni mieliby potrzebę oglądnięcia hali 
sportowej. 
Radna G. Micińska oznajmiła, że bardzo chętnie zobaczyłaby, jakie dodatkowe prace zostały 
wykonane na hali. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski zaproponował, aby spotkać się 6 grudnia o 
godzinie 15.00 pod halą sportową. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny dodał, że problemu nie będzie, jeśli kierownik budowy wyrazi 
zgodę. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
19.00 zamknął sesję. 
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