
Protokół nr XIX/2012 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 1 marca 2012 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00 przywitał radnych oraz 
gości. Oświadczył, że ustawowy skład Rady Miejskiej w Zawidowie wynosi 15 radnych,  
a zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 15 radnych. Stwierdził prawomocność obrad 
i otworzył XIX Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
W komisji wniosków pracowali:                  
Radni:  
Jarosław Zajdel 
Adam Żuk 
 
Propozycję porządku obrad radni otrzymali na piśmie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski przypomniał, iż porządek dzisiejszej sesji 
przedstawia się następująco: 
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
22 grudnia 2011  r. 

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami.  
4. Sprawozdania z wykonania uchwał za II półrocze 2011 roku. 
5. Informacja o założeniach promocji Miasta i planowanych działaniach  

w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Zawidów. 
6. Informacja z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz propozycje jego 

aktualizacji. 
7. Informacja dotycząca podjętych działań w celu pozyskania środków zewnętrznych na 

zadania własne. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012 , 
b) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
   i  zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
   bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2012 roku, 
d) przyznanie dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa. 

      9. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
    10. Sprawy różne. 
 

Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski zwrócił się  
z zapytaniem, czy radni bądź Burmistrz wnoszą o dokonanie zmian w wyżej wymienionym 
porządku obrad. 
 
Zastępca Burmistrza Pan Robert Łężny wniósł o usunięcie z porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2012 roku. 
Zastępca Burmistrza R. Łężny wyjaśnił, iż składa wniosek w związku z przeciągającymi się 
konsultacjami.  



Przewodniczący A. Pilarski poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-15, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. wniosek. 
 
Radna Małgorzata Niedźwiecka złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad  
projektu uchwały w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski  wyjaśnił, że projekt uchwały jest kontynuacją inicjatywy 
grupy około stu mieszkańców i dotyczy pana śp. Karola Gajera.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał krótki rys osobowościowy i wspomnienia 
dotyczące pana śp. Karola Gajera napisane przez panią Monikę Malec.  
Radna Maria Szkwarek oznajmiła, iż przy pomocy koleżeńskiej zajęła się zbieraniem 
podpisów i do dnia dzisiejszego jest pod wrażeniem wypowiedzi ludzi, którzy ze łzami  
w oczach opowiadali jakim wspaniałym człowiekiem był pan śp. Karol Gajer. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie wniosek złożony przez radną Małgorzatę 
Niedźwiecką. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-15, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. wniosek. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż po zmianie porządek obrad przedstawia się 
następująco: 
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
22 grudnia 2011  r. 

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami.  
4. Sprawozdania z wykonania uchwał za II półrocze 2011 roku. 
5. Informacja o założeniach promocji Miasta i planowanych działaniach  

w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Zawidów. 
6. Informacja z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz propozycje jego 

aktualizacji. 
7. Informacja dotycząca podjętych działań w celu pozyskania środków zewnętrznych na 

zadania własne. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012 , 
b) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
   i  zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
c) przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa,  
d) nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów. 

      9. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
    10. Sprawy różne. 
 
 
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
22 grudnia 2011  r. 

 



Przewodniczący A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu nr XVII z sesji Rady 
Miejskiej z dnia 22 grudnia 2011r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski  poddał pod głosowanie projekt 
protokołu nr XVII z sesji Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2011r. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-15, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. protokół. 
 

2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż pełni dyżury w każdą środę w godzinach 
od 16.00 do 17.00 w Biurze Rady Miejskiej.  
Przewodniczący A. Pilarski przekazał, iż mieszkańcy Zawidowa skarżą się na panujący  
w mieście nieporządek i poprosił o zwrócenie uwagi na ten problem. 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż do biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo firmy 
PETRO Sp. z o.o. dotyczące współpracy w zakresie budowy gazociągów gazu płynnego LPG 
orz dostaw tego gazu na rzecz gminy Zawidów.  
Radna G. Micińska zwróciła uwagę, iż może warto by było, aby Burmistrz dokonał 
przeprowadzenia analizy ekonomicznej opłacalności ogrzewania szkoły w ten sposób.  
 
 

3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidowa z działalności między sesjami. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż Burmistrz Miasta Józef Sontowski z przyczyn 
niezależnych od niego nie mógł pojawić się na dzisiejszym posiedzeniu. W związku z tym 
sprawozdanie z działalności między sesjami zostało przekazane radnym w formie papierowej.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady A. Pilarski poddał pod głosowanie sprawozdanie 
Burmistrza Miasta z działalności między sesjami. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-1, wstrzymujących 
się -2/ - przyjęła ww. sprawozdanie. 
 
 

4. Sprawozdania z wykonania uchwał za II półrocze 2011 roku. 
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż radni otrzymali sprawozdanie w formie pisemnej 
wraz z materiałami na sesję. 
Pytań nie zadano.  
 

5. Informacja o założeniach promocji Miasta i planowanych działaniach  
w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Zawidów. 

 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał, iż jest pełen podziwu dla talentu pisarskiego  
i organizacyjnego pani podinspektor ds. Promocji miasta Agnieszki Roczon. 



Przewodniczący A. Pilarski podziękował pani Agnieszce Roczon w imieniu swoim i radnych 
za godne i sumienne promowanie miasta Zawidowa. 
Radna Maria Szkwarek oznajmiła, iż bardzo ceni pracę pani Agnieszki Roczon, jak i również 
innych pracowników Urzędu Miejskiego i z chęcią odwiedza to miejsce.  
Radny Dominik Tracz zauważył, iż pani Agnieszka podkreśliła wyraźnie, że miałaby większe 
możliwości w sferze promocji, jeśli zostałyby przeznaczone większe środki na ten cel.  
Radny Grzegorz Drabko zadał pytanie, jak wygląda współpraca promocji miasta  
z organizacjami działającymi na terenie miasta.  
Podinspektor ds. Promocji miasta pani Agnieszka Roczon przekazała, że jeśli chodzi o klub 
sportowy „Piast”, to bardzo ceni sobie pracę z panem Konradem Tkaczykiem, z którym 
często współpracuje w sprawach imprez i innych wydarzeń w mieście.  
Kierownik Referatu Funduszy Pomocowych i Kontroli pani Monika Grabowska – Stachowicz 
oznajmiła, iż Urząd współpracuje z innymi stowarzyszeniami, zazwyczaj w organizowaniu 
imprez.  
Radna Małgorzata Niedźwiecka poinformowała, że Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia  
i Sportu w planie pracy założyła na sierpień omówienie tematu stowarzyszeń, klubów  
i organizacji pozarządowych. 
Radna dodała, iż chciałaby, aby członkowie Komisji spotkali się z przedstawicielami tych 
organizacji w celu przedyskutowania pewnych spraw w tym temacie.  
Przewodniczący A. Pilarski podziękował pani Agnieszce Roczon za zreferowanie tematu  
i obecność na sesji.  
 

6. Informacja z realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz propozycje jego 
aktualizacji. 

 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż jest bardzo zadowolony z rzetelnie wykonywanej 
pracy pani Kierownik Moniki Grabowskiej – Stachowicz.  
Przewodniczący A. Pilarski przekazał, iż w uchwale w sprawie Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego należałoby dokonać zmian w okresie realizacji programu.  
Pani Monika Grabowska – Stachowicz oznajmiła, że zadania, które nie zostały zrealizowane 
ujęto w WPI w roku bieżącym i należałoby na którymś ze spotkań porozmawiać i zastanowić 
się na tym, jakie będą plany na przyszłość i co zrobić, aby uniknąć wpisywania zadań, które 
będą nierealne do zrealizowania.  
 

7. Informacja dotycząca podjętych działań w celu pozyskania środków zewnętrznych na 
zadania własne. 

 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, że materiały zostały przekazane radnym w formie 
pisemnej.  
Radna Bożena Szczygielska zadała pytanie, czy zadanie dotyczące remontu ulicy Osiedle ma 
jakieś szanse na realizację.  
Pani M. Grabowska – Stachowicz odpowiedziała, że wniosek na ulicę Osiedle został po raz 
trzeci składany do Programu „Schetynówki”. W roku obecnym gmina Zawidów jest na 
bardzo odległej pozycji na liście rankingowej, więc szanse na realizację są bardzo małe.  
Przewodniczący A. Pilarski podziękował, pani Monice Grabowskiej – Stachowicz za 
zreferowanie tematu i obecność na sesji.  
 

8. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012, 

 



Przewodniczący Rady A. Pilarski przypomniał, iż temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych.  
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, jaki jest stan budżetu na dzień dzisiejszy.  
Skarbnik Miasta Kazimiera Bilmon odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy budżet gminy jest 
na debecie.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XIX/93/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie:  
wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-15, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XIX/93/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

    b) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
         i  zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przypomniał, iż temat został omówiony na wspólnym 
posiedzeniu Komisji Stałych.  
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XIX/94/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie:  
przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe 
odprowadzanie ścieków 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-1, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XIX/94/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

c) przyznanie dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa,  
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pani Bożena Szczygielska wniosła  
o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały w § 1, a mianowicie dokonać zmiany  
w wysokości dodatku z 30% na 20%. 
Radny Dominik Tracz oznajmił, iż chciałby usłyszeć uzasadnienie stanowiska Komisji 
Budżetu i Finansów.  
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie skierowane do pani mecenas Violetty Lemek, za co 
przysługuje dodatek specjalny.  
Mecenas Violetta Lemek odpowiedziała, że § 6 Rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia 
pracowników samorządowych precyzuje, że dodatek specjalny dla osób, o których mowa  
w art., 26 ust. 3 ustawy, czyli m.in. wójta, burmistrza, przysługuje w kwocie wynoszącej co 
najmniej 20% i nie przekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego.  
Przepis nie precyzuje za co, lecz mówi jakim osobom przysługuje dodatek specjalny, a słowo 
„przysługuje” jest zapisem bezwzględnie obowiązującym. Dodatek specjalny jest 
obligatoryjnym elementem wynagrodzenia.  
Radna G. Micińska oznajmiła, iż rozumie, że dodatek specjalny jest dodatkiem za działania 
ponadnormatywne, a nie za te, które burmistrz powinien wykonywać w zakresie obowiązków.  



Radna G. Micińska dodała, że nie zauważyła, aby Burmistrz J. Sontowski działał ponad swoje 
obowiązki, pomijając fakt, iż przez dłuższy czas przebywał na zwolnieniu chorobowym. 
Burmistrz wiedział o zwołanej na dzień dzisiejszy sesji i mimo wszystko nie pojawił się na 
niej.  
Przewodniczący A. Pilarski wyjaśnił, że Burmistrz J. Sontowski kontaktował się z nim 
osobiście i uważa, że jego obecność jest nieprzewidziana i uzasadniona.  
Przewodniczący A. Pilarski dodał, że Burmistrz Miasta nie ma obowiązku uczestniczenia na 
posiedzeniach sesji Rady Miejskiej, gdyż jest osobą zaproszoną, tym bardziej, że na sesji 
obecny jest Zastępca Burmistrza Pan Robert Łężny i pracownicy Urzędu merytorycznie 
przygotowani do posiedzenia. 
 
Radna Małgorzata Niedźwiecka oznajmiła, że Burmistrz J. Sontowski do tej pory otrzymywał 
30% dodatku specjalnego i nie rozumie dlaczego radni mieliby obniżyć Burmistrzowi pensję  
i oczekuje konkretnego uzasadnienia do poprawki zgłoszonej przez radną B. Szczygielską.  
 
Radna B. Szczygielska poinformowała, iż uczestniczyła w spotkaniu w Domu Kultury  
w Zgorzelcu, na którym Wojewoda Dolnośląski wręczał zasłużonym samorządowcom 
odznaczenia z okazji XX-lecia istnienia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej oraz Powiatu 
Zgorzeleckiego, m.in. „Za ofiarność i odwagę”. 
Radna B. Szczygielska wyjaśniła, iż po wręczeniu odznaczeń Wojewoda zaprosił wójtów  
i burmistrzów na spotkanie w którym osobiście nie mogła uczestniczyć, ponieważ nie 
posiadała takiego upoważnienia i nikt nie reprezentował gminy. 
Radna B. Szczygielska dodała, że uważa, że na spotkaniach z Wojewodą Dolnośląskim, który 
jest najwyższą rangą przełożonym Burmistrza powinien brać udział, a tymczasem była tam 
sama.  
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż radni otrzymali protokoły z kontroli jednostek 
organizacyjnych gminy, które zawierają uwagi. 
Przewodniczący A. Pilarski przekazał, że piastowanie stanowiska burmistrza wiąże się  
z poważną odpowiedzialnością i m.in. do zadań burmistrza  należy nadzór nad jednostkami 
organizacyjnymi. Pojawiające się uchybienia wskazują na nienależyte sprawowanie nadzoru 
nad tymi jednostkami.  
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż spotyka się z pracownikami szeregowymi jednostek 
organizacyjnych, którzy zgłaszają brak jakichkolwiek podwyżek wynagrodzeń. 
Przewodniczący A. Pilarski zadał pytanie, jaka jest różnica między 20%, a 30% dodatkiem 
specjalnym Burmistrza. 
Skarbnik Miasta K. Bilmon odpowiedziała, że 10% różnicy wynosi 685 zł.  
Przewodniczący A. Pilarski zauważył, że zmniejszenie dodatku do poziomu 20% byłoby 
uzasadnione społecznie.  
Radna Teresa Brud oznajmiła, iż należałoby się zastanowić nad zachowaniem dodatku  
w wysokości 20%, ponieważ jak wiadomo sytuacja finansowa gminy jest bardzo trudna.  
Radna M. Niedźwiecka oznajmiła, że jeśli już mowa o oszczędnościach, to radni mogliby 
zrezygnować z połowy swoich diet, gdzie gmina zaoszczędziłaby 60.000 zł w skali roku.  
Radna M. Niedźwiecka dodała, iż ma zamiar złożyć wniosek w tej sprawie.  
Radny Grzegorz Drabko zadał pytanie, jak wyglądają zarobki burmistrzów i wójtów  
w sąsiadujących gminach.  
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki odpowiedział, że na chwilę obecną nie orientuje się w tej 
sprawie. 
Przewodniczący A. Pilarski przekazał, iż warto znać wszystkie detale i poziomy 
wynagrodzeń, lecz nie można się tym sugerować, ponieważ inne gminy posiadają inne 
struktury organizacyjne, uwarunkowania i ilość jednostek organizacyjnych. 



Przewodniczący A. Pilarski poddał poprawkę zgłoszoną przez radną Bożenę Szczygielską 
polegającą na tym, aby w § 1 projektu uchwały dokonać zmiany z 30% dodatku specjalnego 
na 20%. 
  
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/ za-7, przeciw-8, wstrzymujących 
się- 0, nie przyjęła ww. poprawki. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XIX/95/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie:  
przyznanie dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-8, przeciw-6, wstrzymujących 
się -1/ - podjęła uchwałę nr XIX/95/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

d) nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie nadania godności Honorowego obywatela Miasta 
Zawidów podpisany przez grupę radnych, który dotyczy pana śp. Karola Gajera. 
Sekretarz Miasta M. Rogacki przekazał, iż kontaktował się z pracownikami Urzędu 
Miejskiego syn pana śp. Karola Gajera, który wyraził chęć uczestniczenia w sesji w maju br. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XIX/96/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie:  
nadania godności Honorowego Obywatela Miasta Zawidów. 
 
Rada Miejska w obecności 15 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -1/ - podjęła uchwałę nr XIX/96/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy. 
 
      9. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
Radna G. Micińska zadała pytanie, na jakim etapie jest tworzenie klas sportowych. 
Sekretarz M. Rogacki odpowiedział, że do końca kwietnia br. trwa nabór uczniów do klas 
sportowych, więc szczegóły będą znane dopiero w maju. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy oprócz zaleceń pokontrolnych skierowanych do 
kierowników jednostek organizacyjnych zostaną wyciągnięte wobec nich jakieś 
konsekwencje. 
Sekretarz M. Rogacki odpowiedział, że kierownicy jednostek organizacyjnych otrzymali 
zalecenia pokontrolne do których się ustosunkowali, lecz jeśli chodzi o konsekwencje, to 
w tym temacie musi się skontaktować z Burmistrzem. 
Radna G. Micińska oznajmił, iż była na targowisku miejskim i usłyszała mnóstwo pretensji 
od ludzi handlujących, że opłaty zostały podwyższone, a wszędzie jest błoto, kałuże i dziury. 
Sekretarz M. Rogacki oznajmił, że pracownicy Urzędu znają temat i na targowisku zostanie 
rozsypany tłuczeń.  



Radna G. Micińska przekazała, iż spotkała się z głosami mieszkańców miasta, którzy 
zaniepokojeni są stanem skarpy położonej przy placu zabaw zrealizowanego z projektu 
„Radosna szkoła”.  
Radna G. Micińska podziękowała w imieniu swoim i mieszkańców ulicy Ostróżno za mostek, 
który został przeniesiony z rzeki na kładkę.  
Radna G. Micińska poinformowała, że na renowację nagrobka pana śp. Franciszka 
Pietruszkiewicza wpłacili radni oraz darczyńcy z miasta Zawidowa, co razem daje kwotę 
1130 zł.  
Radna G. Micińska oznajmiła, iż posiada projekt nagrobka od lokalnego przedsiębiorcy, 
którego koszt wykonania wynosiłby w granicach 2.800 zł – 3.200 zł.  
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
20.00 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


