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Protokół Nr XIX.2012 
z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 22 marca 2012 roku 
Ad. 1 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XIX sesji Rady 
Miejskiej. Powitał Wicestarostę Powiatu p. W. Pietruszaka, Sekretarza Gminy                     
p. L. Jaśków, Skarbnika Gminy  p. A. Lachowicz, klasę 3a z Gimnazjum nr 2 wraz                 
z p. A. Graś, zaproszonych gości, sołtysów (lista obecności stanowi załącznik nr 1a 
do protokołu), radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu) i wszystkich obecnych na posiedzeniu. Następnie stwierdził, że                                 
w obradach uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Miejska 
może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Ad. 2 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan przedstawił porządek obrad. 
Zaproponował, aby jako pkt. 4 rozpatrzyć punkt, w którym uczniowie Gimnazjum nr 2 
przedstawią prezentację nt. Światowego dnia wody. Pozostałe punkty ulegną 
przesunięciu.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych, jednogło śnie przyj ęła porz ądek obrad 
wraz z poprawk ą, która stanowi zał ącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
Ad. 3 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że protokół z XVIII sesji Rady 
Miejskiej z dnia  24 lutego 2012 roku był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
i  0 „wstrzym. si ę” przyj ęła protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej z dnia                          
z dnia 24 lutego 2012 roku. 
Ad. 4 
Uczniowie Gimnazjum nr 2 przedstawili prezentację multimedialną na temat 
Światowego Dnia Wody (prezentacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu).  
Ad. 5 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że zmiana w planie pracy                               
na 2012 rok polega na wykreśleniu z miesiąca marca tematu związanego                    
ze Spotkaniem z parlamentarzystami w/s współdziałania na rzecz rozwoju Gminy 
Drezdenko. Dodał, że temat ten był omawiany na lutowej sesji RM (plan pracy po 
zmianie, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych, jednogło śnie przyj ęła zmiany do planu 
pracy Rady Miejskiej na 2012 rok.  
Ad. 6 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan poinformował, że zgodnie ze Statutem Gminy 
Drezdenko osobami kompetentnymi do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na 
interpelacje radnych i sołtysów jest Burmistrz bądź Z-ca Burmistrza. W związku                       
z tym, że Burmistrz nie może wziąć udziału w obradach sesji, odpowiedzi na 
interpelacje zostaną udzielone pisemnie w ciągu 14 dni. 
 
Z-ca Przewodniczącej Komisji Budżetowej p. M. Czekajło wystąpił z następującymi 
interpelacjami: 

1. poprosił o interwencję w sprawie pustostanu, który stwarza niebezpieczeństwo 
a mieści się naprzeciwko wjazdu do Nadleśnictwa Smolarz. 
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2. poprosił o interwencję w sprawie zapadniętej studzienki telekomunikacyjnej 
znajdującej się przy posesji nr 1 na ul. Piłsudskiego. 

3. wystapił z prośbą do Wicestarosty o naprawienie chodnika przy szpitalu.  
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. K. Siuda wystąpił z następującymi 
interpelacjami: 

1. poinformował, że nowo ustawiane przystanki szkolne są źle posadowione, 
gdyż śnieg czy deszcz leci dzieciom na głowy. 

2. wystapił z prośbą do Wicestarosty o interwencję w sprawie szpecącego 
ogrodzenia terenu Szpitala Powiatowego wzdłuż ulicy Piłsudskiego.  

Radny Powiatu, mieszkaniec Drezdenka p. A. Libera wystąpił z następującymi 
interpelacjami: 

1. wystąpił z zapytaniem, dlaczego został unieważniony przetarg na zarządzanie 
cmentarzem komunalnym? 

2. poinformował, że przy stacji benzynowej mieszczącej się przy wyjeździe                   
w stronę Międzychodu, znajdują się hałdy gruzu, tłucznia – prośba o 
wyjaśnienie 

3. poinformował, że pracownicy CIS wywożą nieczystości z ulicy na skarpę przy 
Noteci albo do lasu miejskiego.  

4. poinformował, że wykonawca równając teren po zakończeniu prac związanych 
z założeniem światłowodów na ul. Południowej przysypał siatkę ogrodzeniową 
ogródków działkowych – grozi to jej zniszczeniem. 

5. poinformował, że dnia 20.03.br. brał udział w spotkaniu w Urzędzie 
Marszałkowskim, w którym poruszył temat budowy obwodnicy Drezdenka. 
Marszałek Województwa p. E. Polak udzielając odpowiedzi poinformowała, że 
nie ma możliwości finansowych aby wykonać tak kosztowną inwestycję, jaką 
jest obwodnica Drezdenka. 

Radny p.W. Sapór poprosił o interwencję w sprawie bieżących remontów dróg przy 
ul. Długiej. Dodał, że remont wyglądał tak, że wykonawca wysypał gruz ze śmieciami, 
po czym wszystko to zwałował.  
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej                     
p. K. Jaśków poprosił o zamieszczenie artykułu w Gazecie Drezdeneckiej 
dotyczącego konsekwencji i kosztach wynikających z malowania graffitii na ścianach 
budynków. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. W. Kupczak złożył wniosek aby w pierwszej 
kolejności w ramach możliwości pozyskania środków pozabudżetowych                            
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zostały ujęte drogi lokalne                
w m. Trzebicz przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej, Stodolnej.  
Z-ca Przewodniczącego Rady p. W. Zarzyński wystąpił z zapytaniem na jakim etapie 
obecnie jest inwestycja dotycząca budowy internetu szerokopasmowego? 
Mieszkaniec Drezdenka p. P. Grzycki zwrócił się z prośbą o sporządzenie 
miejscowego planu zagospodarowania dla działki Nr 1145/4 i  1145/5 (działki                      
po dawnej rzeźni) zgodnego ze stanem prawnym określonym decyzją 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz Wyrokiem Sądu Administracyjnego.  
Radny p. R. Świekatowski poprosił o zabezpieczenie pustostanu znajdującego się      
na skrzyżowaniu ul. Piotra Skargi i ul. Pierwszej Brygady.   
Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Opieki 
Społecznej p. K. Czerwińska przypomniała, że w styczniu na spotkaniu Burmistrza                 
z sołtysami zgłosiła fakt, iż w Lipnie na zakręcie znajdują się porzucone opony. 
Sołtys wsi Lubiatów wystąpiła z następującymi interpelacjami: 
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1. wystąpiła z zapytaniem jak Gmina przygotowana jest do realizacji uchwały 
dotyczącej gospodarowania i postępowania z odpadami?  

2. poprosiła o przedstawienie jak wygląda podział środków na dofinansowanie 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych 
oraz na realizację zadań związanych z demontażem, transportem i utylizacją 
materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy 
Drezdenko. 

Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej p. E. Nawrot wystąpił z następującymi 
interpelacjami: 

1. wystąpił z zapytaniem, jaka obecnie firma opróżnia kosze na przystankach 
autobusowych? 

2. wystapił z zapytaniem do Wicestarosty o możliwości utworzenia w Urzędzie 
Miejskim w Drezdenku punktu informacyjnego i przyjmowania podań                          
i wniosków do Wydziału Komunikacji i Transportu. 

Radny p. H. Majzlik wystapił z zapytaniem do Wicestarosty, dlaczego likwidowane są 
w szkołach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe klasy o profilu zawodowym. 
Sołtys wsi Czartowo w związku z brakiem możliwości dojadu mieszkańców do swoich 
posesji, poprosiła o naprawę drogi za asfaltem. 
Ad. 7 
Sekretarz Gminy p. L. Jaśków poinformował, że w związku z tym, że Burmistrz nie 
mógł wziąć udziału w obradach sesji, odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone 
pisemnie w ciągu 14 dni, a konieczne działania zostaną podjęte niezwłocznie. 
 
Sekretarz Gminy p. L. Jasków przeczytał Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta 
i gminy Drezdenko, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  Dodał, że 
ogłoszenie udostępnione jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego w dniach                                  
od 09.03.2012r. do 25.04.2012r.  
 
 
Wicestarosta Powiatu p. W. Pietruszak udzielił następujących wyjaśnień                             
na interpelacje: 
w/s naprawienie chodnika oraz ogrodzenia przy szpitalu – poinformował, że szpital                 
w chwili obecnej jest jednostką niezależną i samorządną, tym niemniej skontaktuje 
się z prezesem p. R. Hatałą w tym temacie. 
w/s utworzenia w Urzędzie Miejskim w Drezdenku punktu informacyjnego                              
i przyjmowania podań i wniosków do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego – poprosił o sformułowanie wniosku do Burmistrza i Starostwa. 
w/s likwidowanych w szkołach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe klas                       
o profilu zawodowym - poprosił radnego o konkretne zapytanie drogą pisemną                      
i oświadczył, że pisemnie również przekaże odpowiedź. 
 
Radny p. J. Skrzypczyński wystąpił z zapytaniem do mieszkańca Drezdenka                             
p. Grzyckiego, poprosił o sprecyzowanie pytania, czy zwraca się Pan do Rady 
Miejskiej czy do Burmistrza w/s wyrażenia swojego stanowiska dotyczącego 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla działki po dawnej rzeźni? 
Mieszkaniec Drezdenka p. P. Grzycki poinformował, że przedmiotowa sprawa trwa 
już 2-3 lata i zwraca się już do każdego kto jest władny w tym temacie. Dodał, że 
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wszytskie instytucje, które mogły się wypowiedzieć w tej sprawie odrzuciły decyzje 
tutejszego Urzędu.   
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan uważa, że należy potraktować ten wniosek do 
Rady Miejskiej. W związku z tym zostanie w tej sprawie skierowane pismo do 
Burmistrza, który wyrazi swojego stanowiska w tym temacie, a następnie Rada 
przystąpi do analizy.  
Sekretarz Gminy p. L. Jaśków poprosił aby Rada w dniu dzisiejszym nie wyrażała 
stanowiska, ponieważ ważna byłaby tu ocena sytuacji i plany jakie Burmistrz mógły     
w tej sprawie przedstawić. Poprosił o podjęcie jakiejkolwiek decyzji na następnym 
spotkaniu RM, a między czasie Burmistrz przedstawi informację na jakim etapie ta 
sprawa się znajduje, jakie są plany i co Burmistrz zamierza w tej kwestii zrobić. 
 
Przewodniczący RM p. A. Kołwzan poinformował, że projekty uchwał bardzo 
szczegółowo były omawiane na posiedzeniach komisji. 
Ad. 8 
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok – 
druk nr 141/12 (projekt stanowi załącznik nr  6  do niniejszego protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XIX/140/2012 w sprawie zmiany 
uchwały bud żetowej Gminy Drezdenko na 2012 rok (uchwała stanowi załącznik             
nr  7  do niniejszego protokołu). 
Ad. 9 
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na 
lata 2012 – 2020 – druk nr 142/12(projekt stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu). 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XIX/141/2012 w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2012 – 2020 (uchwała stanowi 
załącznik nr  9  do niniejszego protokołu). 
Ad. 10 
Projekt uchwały w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Drezdenko w 2012 roku – 
druk nr 143/12 (projekt stanowi załącznik nr  10  do niniejszego protokołu). 
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. K. Siuda poinformował, że na Komisji 
Porządku wprowadzono wnioskiem formalnym zapis do Załącznika do uchwały: 
„Wprowadzenie  
zmiana do akapitu (…) W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej 
zdrowotności Urząd Miejski  finansuje zabiegi sterylizacji , kastracji, leczenie tych 
zwierząt oraz planuje  wspierać osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami  
poprzez zapewnienie karmy, w celu dokarmiania kotów, w ramach posiadanych 
środków w bud żecie Gminy  (…)”. 
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych, jednogło śnie przyj ęła proponowan ą 
zmianę.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 14 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XIX/142/2012 w sprawie przyj ęcia 
programu opieki nad zwierz ętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ści 



5 

 

zwierz ąt na terenie Gminy Drezdenko w 2012 roku  wraz z po prawk ą (uchwała 
stanowi załącznik nr  11  do niniejszego protokołu). 
Ad. 11 
Projekt uchwały w/s określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków – druk nr 144/12 (projekt stanowi załącznik nr  
12  do niniejszego protokołu).     
Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej p. D. Nowak poinformowała, że w budżecie 
Gminy na 2012 rok zaplanowana jest łączna kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników 
bezodpływowych oraz na realizację zadań związanych z demontażem, transportem i 
utylizacją materiałów zawierających azbest z posesji położonych na terenie Gminy 
Drezdenko. 
Sołtys wsi Drawiny wystapił z zapytaniem, jaki jest koszt budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków? 
Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej p. D. Nowak poinformowała, że kwoty 
kształtują się różnie, gdyż uzależnione są od tego ile osób będzie korzystało                         
z przydomowej oczyszczalni ścieków. Dofinansowanie ze strony Gminy wynosi 50% 
wykonanej inwestycji, ale nie więcej niż 3.000 zł.  
Rada Miejska, w obecno ści 14 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 1 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XIX/143/2012 w sprawie okre ślenia 
zasad udzielania dotacji celowej na budow ę przydomowych oczyszczalni 
ścieków  (uchwała stanowi załącznik nr  13  do niniejszego protokołu). 
Przewodniczący Rady ogłosił 5 min przerwę w obradach sesji RM.  
W chwili obecnej w obradach sesji uczestniczy 11 radnych.  
Ad. 12 
Projekt uchwały w/s przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących 
zmiany urzędowej nazwy miejscowości  – druk nr 145/12 (projekt stanowi załącznik 
nr  14  do niniejszego protokołu).   
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 11 radnych – 11 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XIX/144/2012 w sprawie 
przeprowadzenia z mieszka ńcami konsultacji dotycz ących zmiany urz ędowej 
nazwy miejscowo ści   (uchwała stanowi załącznik nr  15  do niniejszego protokołu). 
W chwili obecnej w obradach sesji uczestniczy 13 radnych.  
Ad. 13  
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki  – druk nr 146/12 (projekt stanowi załącznik nr  16  do 
niniejszego protokołu). 
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan wystąpił z zapytaniem, czy sołtysi mają pytania 
do przedmiotowego projektu uchwały? 
Sekretarz Gmniny p. L. Jaśków poinformował, że decyzją sołtysów w ostatnich 
dwóch latach było nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki.  Środki na ten cel w ramach możliwości są 
zabezpieczone w budżecie.   
Sołtysi, w obecno ści 22 radnych – 21 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” oraz 
1 „wstrzym. si ę” nie wyraziła zgody na wyodr ębnienie w bud żecie gminy na rok 
2013 środków stanowi ących fundusz sołecki  
Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XIX/145/2012 w sprawie wyra żenia 



6 

 

zgody na wyodr ębnienie w bud żecie gminy środków stanowi ących fundusz 
sołecki   (uchwała stanowi załącznik nr  17  do niniejszego protokołu). 
Ad. 14 
Projekt uchwały w/s utworzenia Celowego Związku Gmin SGO5 – druk nr 147/12 
(projekt stanowi załącznik nr  18  do niniejszego protokołu).     
Radni nie wnieśli uwag.  
Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych – 13 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 0 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XIX/146/2012 w sprawie utworzenia 
Celowego Zwi ązku Gmin SGO5 (uchwała stanowi załącznik nr  19  do niniejszego 
protokołu). 
Ad. 15 
Projekt uchwały w/s rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Grzegorza Rogielskiego 
na działalność Centrum Promocji Kultury w Drezdenku – druk nr 148/12 (projekt 
stanowi załącznik nr  20  do niniejszego protokołu).     
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej                     
p. K. Jaśków poinformował, że Komisja Oświaty Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki 
Społecznej Rady Miejskiej w Drezdenku rozpatrzyła skargę złożoną przez Pana 
Grzegorza Rogielskiego na działalność Centrum Promocji Kultury w Drezdenku. 
Dokonując wnikliwej analizy zebranego materiału, jak również po wysłuchaniu 
wyjaśnień stron sprawy w trakcie posiedzeń Komisji Oświaty Kultury, Sportu, Zdrowia 
i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drezdenku w dniach 24 lutego i 21 marca 2011 
roku stwierdza brak podstaw do uznania zasadności złożonej skargi. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej                     
p. K. Jaśków uważa, że powinno się temu Panu pomóc w rozwijaniu jego talentu 
muzycznego.  
Przewodniczący Rady p. A. Kołwzan dodał, że pomoc ta powinna być 
zorganizowana, ale w ramach zajęć prowadzonych przez Centrum Promocji Kultury 
w Drezdenku.  
Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 1 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XIX/147/2012 w sprawie rozpatrzenia 
skargi zło żonej przez Pana Grzegorza Rogielskiego na działalno ść Centrum 
Promocji Kultury w Drezdenku (uchwała stanowi załącznik nr  21  do niniejszego 
protokołu). 
Ad. 16 
Projekt uchwały w/s rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana Sylwestra Różańskiego 
na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku – druk nr 149/12 (projekt 
stanowi załącznik nr  22  do niniejszego protokołu).     
Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej                     
p. K. Jaśków poinformował, że Komisja Oświaty Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki 
Społecznej Rady Miejskiej w Drezdenku rozpatrzyła skargę złożoną przez Pana 
Sylwestra Różańskiego na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku. 
Dokonując wnikliwej analizy zebranego materiału, jak również po wysłuchaniu 
wyjasnień stron sprawy w trakcie posiedzeń Komisji Oświaty Kultury, Sportu, Zdrowia 
i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drezdenku w dniach 24 lutego i 21 marca 2011 
roku stwierdza brak podstaw do uznania zasadności złożonej skargi. 
Radny p. J. Skrzypczyński poinformował, że na Komisji Oświaty… zgłoszono cenną 
uwagę, aby wszystkie rozmowy telefoniczne pracowników były rejestrowane. 
Rozwiąże to problem związany z tym jak pracownicy prowadzą rozmowy                              
z interesantami.    
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej                     
p. K. Jaśków poinformował, że  radni wnieśli również inną uwagę, aby Kierownik 
OPS p. W. Kantor – Kapiczak pouczyła swoich pracowników, żeby w sposób 
delikatny rozmawiali z interesantami, którzy znajdują się w różnych sytuacjach 
życiowych.   
Rada Miejska, w obecno ści 13 radnych – 12 głosami „za”, przy 0 „przeciwnyc h” 
oraz 1 „wstrzym. si ę” podj ęła Uchwał ę Nr XIX/148/2012 w sprawie rozpatrzenia 
skargi zło żonej przez Pana Sylwestra Ró żańskiego na działalno ść Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Drezdenku  (uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego 
protokołu). 
Ad.17 
Przewodniczący Rady Miejskiej p. A. Kołwzan poinformował, że do końca kwietnia 
radni muszą złożyć oświadczenia majątkowe. Druki dostępne są w biurze Rady 
Miejskiej. Pomoc w zakresie wypełniania zadeklarował Sekretarz Gminy.   
Ad.18 
Z uwagi na wyczerpanie wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Rady 
p. A. Kołwzan podziękował wszystkim za udział i XIX sesję Rady Miejskiej uznał                        
za zakończoną.  

 
Sporządziła:      
E. Kaczmarek 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

    
       /-/ Adam Kołwzan  

 
 
 


