
                                                       Protokół nr XXXIII/2013 

z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie 

odbytej w dniu 31 stycznia 2013 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Zawidowie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 16.00 przywitał radnych oraz 
gości. Oświadczył, że ustawowy skład Rady Miejskiej w Zawidowie wynosi 15 radnych. 
Obecnie w skład Rady Miejskiej wchodzi 14 radnych, a zgodnie z listą obecności na sali 
obecnych jest 12 radnych. Stwierdził prawomocność obrad i otworzył XXXIII Sesję Rady 
Miejskiej w Zawidowie.  
W komisji wniosków pracowali:                  
Radni:  
Wiesława Marszał, 
Włodzimierz Michalkiewicz. 
 
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 XXXII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
21 grudnia 2012 r. 

2. Uhonorowanie Mistrza Polski Młodzików Pawła Urbana. 
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
4. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej za rok 2012. 
5. Plan działalności Ośrodka Kultury w Zawidowie na 2013 r.  
6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

           a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013,  
           b) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2013 r. 
           c) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na  
              rok 2013, 
           d) zatwierdzenia planu pracy, w tym planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
              w Zawidowie na rok 2013, 
           e) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  
                 Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinny  
                 na rok 2013,  
           f) planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie  
               Zawidów na 2013 rok, 
          g) Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2013 – 2020, 
          h) sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie  
              kosztów pogrzebu, 
          i) nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawidów, 
          j) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntów pod  
             działalność handlową, 
         k) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntów pod  
             działalność handlową. 
      7. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
      8. 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. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski wniósł o usuniecie z porządku obrad projektu uchwały w 
sprawie zatwierdzenia planu pracy, w tym planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Zawidowie na rok 2013 z uwagi na nieobecność Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.  
 
Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/ za-12, 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 XXXII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
21 grudnia 2012 r. 

2. Uhonorowanie Mistrza Polski Młodzików Pawła Urbana. 
3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawidowie. 
4. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej za rok 2012. 
5. Plan działalności Ośrodka Kultury w Zawidowie na 2013 r.  
6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

           a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013,  
           b) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2013 r. 
           c) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na  
              rok 2013, 
           d) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  
                 Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinny  
                 na rok 2013,  
           e) planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie  
               Zawidów na 2013 rok, 
          f) Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2013 – 2020, 
          g) sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie  
              kosztów pogrzebu, 
          h) nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawidów, 
          i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntów pod  
             działalność handlową, 
         j) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntów pod  
             działalność handlową. 
      7. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
      8. Sprawy różne. 
 

1. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia  
21 grudnia 2012 r.  

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o wnoszenie uwag do protokołu z obrad XXXII  
z sesji Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2012r. 
 
Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie projekt 
protokołu z obrad XXXII z sesji Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2012r. 



 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/ za-12, przeciw-0, 
wstrzymujących się-0 , przyjęła ww. protokół. 
 

3. 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 Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Zawidowie.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał pisma wpływające do Rady Miejskiej.  
 

2. Uhonorowanie Mistrza Polski Młodzików Pawła Urbana. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski serdecznie przywitał rodziców Pawła Urbana, ucznia klasy 
1 gimnazjum w Zawidowie – Pana Mariusza i Panią Magdalenę Urban, Prezesa Zarządu 
Sekcji Zapaśniczej UKS Hutnik Pieńsk Pana Andrzeja Wójcika, Trenera Sekcji Zapaśniczej 
UKS Hutnik Pieńsk Pana Pandeli Bagladzis oraz Mistrza Polski Młodzików Pawła Urbana. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski przekazał słowa uznania w imieniu swoim, Burmistrza 
Miasta Pana Roberta Łężnego i radnych Rady Miejskiej. 
„Drodzy Państwo, Szanowni Radni,  
dobrym zwyczajem samorządu jest nagradzanie młodych i zdolnych mieszkańców, którzy 
nastawieni są na samokształcenie i nie boją się prawdziwego wysiłku w drodze do sukcesu.  
To oni dostarczają nam powodów do dumy i wzruszeń, sięgając po medale na turniejach  
i mistrzostwach. Takie postawy należy wspierać, promować i nagradzać.  
Nie przypadkowa jest na dzisiejszej sesji obecność Pawła Urbana, utytułowanego zapaśnika  
z uczniowskiego klubu sportowego Hutnik Pieńsk, Mistrza Polski Młodzików w zapasach  
w stylu klasycznym, a także członka polskiej kadry zapaśniczej.  
Drogi Pawle,  
Dumni z Twoich osiągnięć sportowych, a także związku z naszym miastem przyznajmy Ci 
nagrodę rzeczową, jako wyraz uznania za promocję miasta na arenie ogólnopolskiej i godny 
przykład do naśladowania dla młodzieży z lokalnego środowiska. 
Życzymy Ci wytrwałości, satysfakcji z osiągniętych wyników, umiejętności motywowania 
samego siebie, wsparcia bliskich i warunków sprzyjających dalszemu rozwojowi.” 
Przewodniczący Rady A. Pilarski wraz z Sekretarzem Miasta Marcinem Rogackim wręczył 
Pawłowi Urbanowi nagrodę rzeczową w imieniu Burmistrza Miasta R. Łężnego oraz radnych 
Rady Miejskiej.  
Przewodniczący Rady A. Pilarski odczytał i wręczył listy gratulacyjne dla Państwa Mariusza  
i Magdaleny Urban, Pana Andrzeja Wójcika i Pana Pandeli Bangladzisa. 
 

4. Sprawozdania z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej za rok 2012. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poinformował, iż Sprawozdania z działalności Komisji 
Stałych Rady Miejskiej za rok 2012 zostały złożone przez Przewodniczących Komisji Stałych 
i można się z nimi zapoznać w Biurze Rady Miejskiej.  
 

5. Plan działalności Ośrodka Kultury w Zawidowie na 2013 r.  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż Plan działalności Ośrodka Kultury  
w Zawidowie na rok 2013 został przedstawiony przez Dyrektora Ośrodka Kultury na 
posiedzeniu Komisji Stałych. 
 



6. Podjęcie uchwał w sprawie:  
a) wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013,, 

 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
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. 
Komisji Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIII/164/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 stycznia 2013 r.  
w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2013. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIII/164/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
           b) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2013 r. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
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. 
Komisji Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIII/165/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 stycznia 2013 r.  
w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zawidowie na 2013 r. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIII/165/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
           c) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na  
              rok 2013, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
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. 
Komisji Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIII/166/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 stycznia 2013 r.  
w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 
2013. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIII/166/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
           d) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  
                 Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinny  
                 na rok 2013,  
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
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. 
Komisji Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIII/167/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 stycznia 2013 r.  
w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinny na rok 
2013. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIII/167/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
           e) planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie  
               Zawidów na 2013 rok, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
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. 
Komisji Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 



 
Uchwała nr XXXIII/168/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 stycznia 2013 r.  
w sprawie: planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie 
Zawidów na 2013 rok. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIII/168/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
               f) Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2013 – 2020, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
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. 
Komisji Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIII/169/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 stycznia 2013 r.  
w sprawie: Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2013 – 2020. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIII/169/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
          g) sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie  
              kosztów pogrzebu, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
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. 
Komisji Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIII/170/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 stycznia 2013 r.  
w sprawie: sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie 
kosztów pogrzebu. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIII/170/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 



 
          h) nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawidów, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski poprosił o stanowiska Komisji do projektu uchwały.  
 

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – głosowanie indywidualne. 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – głosowanie indywidualne. 
Komisji Budżetu i Finansów – głosowanie indywidualne. 
 
Radna Maria Szkwarek oznajmiła, czy istnieje możliwość usunięcia projektu uchwały 
 z porządku obrad, z uwagi na wątpliwości radnych, co do nazwy ulicy.  
Radna M. Szkwarek złożyła wniosek o usunięcie projektu uchwały z porządku obrad.  
 
 Przewodniczący A. Pilarski poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/ za-11, przeciw-0, 
wstrzymujących się- 1 , przyjęła ww. wniosek. 
 
          i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntów pod  
             działalność handlową, 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały dotyczy umowy dzierżawy dla 
pani A. Kopij. 
 
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. 
Komisji Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIII/171/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 stycznia 2013 r.  
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntów 
pod działalność handlową. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIII/171/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
         j) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntów pod  
             działalność handlową. 
 
Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały został omówiony na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej. 



Przewodniczący Rady A. Pilarski oznajmił, iż projekt uchwały dotyczy umowy dzierżawy dla 
pana A. Zygarlińskiego. 
 
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. 
Komisji Budżetu i Finansów – za przyjęciem. 
 
Wobec braku pytań Przewodniczący A. Pilarski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała nr XXXIII/172/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 31 stycznia 2013 r.  
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntów 
pod działalność handlową. 
 
Rada Miejska w obecności 12 radnych, w głosowaniu:/za-12, przeciw-0, wstrzymujących 
się -0/ - podjęła uchwałę nr XXXIII/172/2013, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 
      7. Zapytania, wnioski i interpelacje. 
 
Radna Gabriela Micińska zadała pytanie, czy pracownicy Urzędu Miejskiego przygotowali 
akcję informacyjną odnośnie nowych przepisów dotyczących odpadów komunalnyc.  
Sekretarz Miasta Marcin Rogacki odpowiedział, że pracownicy przygotowali taką akcję  
i ulotki informacyjne dotrą do wszystkich mieszkańców.  
Radny Grzegorz Drabko zadał pytanie, jak będzie wyglądać sprawa wspólnot i zarządów, 
jeśli chodzi o składaną deklarację. 
Sekretarz Miasta odpowiedział, że wszyscy właściciele są zobowiązani złożyć deklarację do 
gminy. Jeśli chodzi o zarządców i wspólnoty, to sprawa wygląda w ten sposób, iż właściciel 
będzie składał deklaracje do zarządcy, następnie zarządca przekazuje je do gminy. 
Radna G. Micińska zadała pytanie, czy w związku z nowymi zadaniami dla Urzędu zostaną 
zatrudnieni dodatkowi pracownicy do realizacji tych zadań.  
Sekretarz Miasta M. Rogacki odpowiedział, że zadania będą realizowane w ramach 
posiadanej struktury organizacyjnej. 
 
      8. Sprawy różne. 
Pytań nie zadano.  
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej A. Pilarski o godzinie 
18.00 zamknął sesję. 
 
 
            Protokołowała:                                                                         Przewodniczył: 
 
       Izabela Matuszczyk         Przewodniczący Rady Miejskiej  
                                                                            
                                                                                                               Andrzej Pilarski 


