
Protokół nr XXVII/2012 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 24 lipca 2012 roku w sali widowiskowej 

Ośrodka Kultury w Zawidowie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 12.00 przywitał radnych oraz 
gości. Oświadczył, że ustawowy skład Rady Miejskiej w Zawidowie wynosi 15 radnych. 
Zgodnie z listą obecności na sali obecnych jest 14 radnych i z tej liczby radna Elżbieta 
Sontowska obejmie mandat po złożeniu ślubowania. Stwierdził prawomocność obrad  
i otworzył XXVII Sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.  
W komisji wniosków pracowali:                  
Radni:  
Wiesława Marszał, 
Gabriela Micińska. 
 
Propozycję porządku obrad radni otrzymali na piśmie. 
Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski przypomniał, iż porządek dzisiejszej sesji 
przedstawia się następująco: 
 

1. Przyjęcie protokołów z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
17 kwietnia 2012 r., XXIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 17 maja 2012 r. 
oraz XXIV sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 maja 2012 r. 

2. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miejskiej wybranego w wyborach 
uzupełniających. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. za 2011r. 

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej za pierwsze półrocze 2012r. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Zawidowa, 
b) przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa,  
c) zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów,  
d) Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 – 2014,  
e) uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami  
    pozarządowymi w latach 2013-2014, 
f) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012, 
g) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za 2011 rok. 

6.  Zapytania, wnioski i interpelacje. 
      7.  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. 
 
Burmistrz Miasta Zawidowa Robert Łężny wniósł o wprowadzenie do porządku obrad 
projektu uchwały w sprawie wskazania delegata na Konferencję Krajową Stowarzyszenia 
Gmin Polskich Euroregionu „Nysa” i przypomniał, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych. 



 
Przewodniczący A. Pilarski poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych uprawnionych do głosowania, w głosowaniu:/ za-
13, przeciw-0, wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. wniosek. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż po zmianie porządek obrad przedstawia się 
następująco: 
 

1. Przyjęcie protokołów z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
17 kwietnia 2012 r., XXIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 17 maja 2012 r. 
oraz XXIV sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 maja 2012 r. 

2. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miejskiej wybranego w wyborach 
uzupełniających. 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. za 2011r. 

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej za pierwsze półrocze 2012r. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a) ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Zawidowa, 
b) przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa,  
c) zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów,  
d) Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 – 2014,  
e) uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami  
    pozarządowymi w latach 2013-2014, 
f) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012, 
g) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za 2011 rok. 
h) wskazania delegata na Konferencję Krajową Stowarzyszenia Gmin Polskich  
    Euroregionu „Nysa”  

6.  Zapytania, wnioski i interpelacje. 
      7.  Sprawy różne. 
 

 
1. Przyjęcie protokołów z obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  

17 kwietnia 2012 r., XXIII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 17 maja 2012 r. 
oraz XXIV sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 maja 2012 r. 

 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad XXII z sesji 
Rady Miejskiej z dnia 17 kwietnia 2012r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski  poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad XXII z sesji Rady Miejskiej z dnia 17 kwietnia 2012r. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/ za-13, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. protokół. 
 
 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu obrad XXIII sesji Rady 
Miejskiej z dnia 17 maja 2012r. 
 



Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski  poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad XXIII z sesji Rady Miejskiej z dnia 17 maja 2012r. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/ za-13, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. protokół. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad XXIV z sesji 
Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2012r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski  poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad XXIV z sesji Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2012r. 
 
Rada Miejska w obecności 13 radnych, w głosowaniu:/ za-13, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 0, przyjęła ww. protokół. 
 

2. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miejskiej wybranego w wyborach 
uzupełniających. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej 
panią Danutę Andrzejak o wręczenie radnej pani Elżbiecie Sontowskiej zaświadczenia  
o wyborze radnej Rady Miejskiej w Zawidowie.  
 
Następnie najmłodszy wiekiem radny Grzegorz Drabko odczytał rotę ślubowania. 
Pani Elżbieta Sontowska potwierdziła fakt ślubowania słowami „ŚLUBUJĘ. TAK MI 
DOPOMÓŻ BÓG”. 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż od tej chwili uprawnionych do głosowania na 
sesji jest 14 radnych. 
Przewodniczący A. Pilarski pogratulował radnej E. Sontowskiej w imieniu swoim i radnych 
Rady Miejskiej.  
 

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu, sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. za 2011r. 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż radni otrzymali sprawozdanie w formie 
pisemnej, przygotowane przez Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zawidowie 
pana Piotra Michalkiewicza.  
 
Sprawozdanie zostało omówione na posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej  
w Zawidowie.  
 

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej za pierwsze półrocze 2012r. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przypomniał, iż temat został omówiony na posiedzeniu 
Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie. 
Uwag nie wniesiono.  
 

5. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Zawidowa, 

 



Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż projekt uchwały zawiera wynagrodzenie 
zasadnicze w kwocie 5.200 zł,  dodatek funkcyjny w kwocie 1.650 zł oraz dodatek za 
wieloletnią pracę w wysokości 20% w kwocie 1.040 zł.  
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż temat został omówiony na posiedzeniu Komisji 
Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie.  
Pytań nie zadano. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 

Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXVII/115/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 lipca 2012 r.  
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Zawidowa. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-13, przeciw-1, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXVII/115/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

b) przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa,  
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż temat został omówiony na posiedzeniu Komisji 
Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów pani Bożena Szczygielska wniosła poprawkę do 
projektu uchwały, a mianowicie w § 1 zmniejszyć dodatek specjalny w wysokości 30% na 
20%. 
Przewodnicząca B. Szczygielska oznajmiła, iż będzie to dodatek przyznany na czas do końca 
roku. Po tym czasie będzie można ocenić pracę Burmistrza i podjąć decyzję na rok 2013. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie poprawkę zgłoszoną przez radną  
B. Szczygielską. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/ za-3, przeciw-10, 
wstrzymujących się- 1, nie przyjęła ww. poprawki. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXVII/116/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 lipca 2012 r.  
w sprawie: przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Miasta Zawidowa. 
 



Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-1, wstrzymujących 
się -1/ - podjęła uchwałę nr XXVII/116/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

c) zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów,  
 
Przewodniczący A. Pilarski poinformował, iż radna Elżbieta Sontowska wyraziła chęć i zgodę 
na pracę w Komisji Budżetu i Finansów. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXVII/117/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 lipca 2012 r.  
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Zawidowa. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXVII/117/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodniczący A. Pilarski ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Po zakończeniu przerwy Przewodniczący A. Pilarski poinformował, że na sali obecnych jest 
14 radnych. 
 

d) Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 – 2014,  
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż temat został omówiony na posiedzeniu Komisji 
Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 

Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXVII/118/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 lipca 2012 r.  
w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 – 2014. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXVII/118/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
 
 

e) uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami  
    pozarządowymi w latach 2013-2014, 

 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż temat został omówiony na posiedzeniu Komisji 
Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie.  



 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 

Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXVII/119/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 lipca 2012 r.  
w sprawie: uchwalenia Wieloletniego programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami  
pozarządowymi w latach 2013-2014. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXVII/119/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

f) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012, 
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż temat został omówiony na posiedzeniu Komisji 
Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów pani Bożena Szczygielska wniosła poprawkę do 
§ 2 projektu uchwały: zmniejszyć wydatki budżetu w kwocie 1.000 zł w dziale 754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe. 
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie poprawkę zgłoszoną przez radną  
B. Szczygielską. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/ za-3, przeciw-8, wstrzymujących 
się- 3, nie przyjęła ww. poprawki. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXVII/120/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 lipca 2012 r.  
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2012. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -2/ - podjęła uchwałę nr XXVII/120/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

g) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za 2011 rok, 
 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż temat został omówiony na posiedzeniu Komisji 
Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie.  
 



Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 

Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXVII/121/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 lipca 2012 r.  
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Zawidów za 2011 rok. 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXVII/121/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 

 
h) wskazania delegata na Konferencję Krajową Stowarzyszenia Gmin Polskich  
    Euroregionu „Nysa”  

 
Przewodniczący A. Pilarski przypomniał, iż temat został omówiony na posiedzeniu Komisji 
Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 

Komisja Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – za przyjęciem. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – za przyjęciem. 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXVII/122/2012 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 lipca 2012 r.  
w sprawie: wskazania delegata na Konferencję Krajową Stowarzyszenia Gmin Polskich 
Euroregionu „Nysa” 
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych, w głosowaniu:/za-14, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXVII/122/2012, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

6.  Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
Radna Teresa Brud zadała pytanie: czy w związku z faktem, iż Burmistrz Miasta nie będzie 
powoływał Zastępcy Burmistrza w budżecie pojawi się jakaś oszczędność. 
Skarbnik Miasta K. Bilmon odpowiedziała, że tak. 
Radna T. Brud zadała pytanie, na co powinny zostać przeznaczone oszczędności.  
Skarbnik K. Bilmon odpowiedziała, iż zostaną dofinansowane zadania gminy, a w pierwszej 
kolejności na usuwanie skutków powodzi.  
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie: kto projektował kanał przy boisku i kto jest 
odpowiedzialny za fakt, iż kanał nie sprostał zadaniu i woda wylała się na ulicę.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy gmina nie będzie miała zwiększonych składek 
ubezpieczeniowych z uwagi na fakt, że boisko po raz kolejny zostało zalane. 
Burmistrz Miasta R. Łężny odpowiedział, że szkoła będzie korzystała z odszkodowania po 
raz pierwszy, a poprzednim razem środki pochodziły z Ministerstwa. 



Burmistrz R. Łężny przekazał, iż jeśli chodzi o kanał, to po prostu było zbyt dużo wody  
i kanał nie był wstanie tego przyjąć. Pojawił się pomysł na wykonanie grobli, która będzie 
przepuszczała tyle wody, aby zmieściła się w kanał. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy Burmistrz wystąpi do właściciela rzeki „Koci potok”, 
aby chociażby wyczyścić rzekę, ponieważ można tam znaleźć wyrzucone meble, popękany 
beton i pełno krzaków, co powoduje problem z przepływem wody.  
Burmistrz R Łężny odpowiedział, iż w roku poprzednim „Koci potok” był czyszczony, lecz 
wystąpi z pismem, gdyż rzekę trzeba uregulować, ponieważ to stanowi główny problem. 
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż teren lasku lubańskiego stanowi zagrożenie, 
ponieważ rzeka zbiera całą wodę z okolicznych pól.  
Przewodniczący A. Pilarski oznajmił, iż po ulewach ulica Dębowa wyglądała tragicznie ,a 
woda wyrzeźbiła doły o głębokości pół metra. Urząd szybko zajął się poprawą stanu drogi, za 
co podziękował. 
Przewodniczący A. Pilarski zauważył, iż należy rozważyć wykonanie utwardzenia 
nawierzchni na ulicy Dębowej, ponieważ dowożenie tłucznia, czy innego tworzywa, jest bez 
sensu, gdyż deszcz wszystko zmywa.  
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy straż miejska z Sulikowa może przeprowadzać 
kontrole na terenie gminy Zawidów. 
Sekretarz Marcin Rogacki odpowiedział, że nie. 
Radna G. Micińska oznajmiła, iż któregoś dnia Straż Gminna z Sulikowa kontrolowała 
samochód ciężarowy obok przejścia granicznego w Zawidowie.  
Sekretarz M. Rogacki przekazał, iż sprawdzi tę sprawę. 
Radna B. Szczygielska przekazała, iż przygotowywane są na wniosek mieszkańców miasta 
propozycje zadań, które miałyby wejść do budżetu na 2013 rok.  
Radna zadała pytanie, czy jest jakaś szansa realizacji jakichkolwiek zadań zgłaszanych przez 
mieszkańców.  
Burmistrz R. Łężny odpowiedział, że w przyszłym roku będą środki finansowe na pewne 
zadania i być może uda się zrealizować także mniejsze inwestycje. 
 

7. Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż pełni dyżury w każdą środę w godzinach 
od 16.00 do 17.00 w Biurze Rady Miejskiej.  
Przewodniczący oznajmił, iż do Biura Rady Miejskiej wpłynęło pismo Stowarzyszenia 
Miłośników Miasta Zawidowa wraz z mieszkańcami i właścicielami pozalewanych posesji  
w sprawie zorganizowania debaty na temat powodzi nękających mieszkańców. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Gabriela Micińska oznajmiła, iż na wykonanie pomnika dla 
zawidowskiego malarza pana śp. Franciszka Pietruszkiewicza zebrano kwotę 2.190 zł.  
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
13.00 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


