PROTOKÓŁ NR XXII/2012
Z SESJI
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM

Zawadzkie, dnia 26 czerwca 2012 r.

Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem w obradach Sesji w dniu
26 czerwca 2012 r. uczestniczyło 12 radnych (nieobecny radny Andrzej Pietrusiakusprawiedliwiony, radny Joachim Szulc – usprawiedliwiony, radny Paweł Klencz –
usprawiedliwiony ). W Sesji uczestniczyli równieŜ goście zaproszeni oraz mieszkańcy gminy.
Obradom Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek.
Lista obecności radnych i zaproszonych gości w załączeniu.
Porządek obrad Sesji:
I.

II.
III.

Sprawy regulaminowe:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
Informacja na temat przygotowania do wypoczynku letniego dzieci i młodzieŜy.
Podjęcie uchwał:
1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budŜetu gminy za 2011 r., w tym:
− rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2011 r.,
− rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2011 r.,
− zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o
sprawozdaniu z wykonania budŜetu Gminy Zawadzkie za 2011 r.,
− zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego,
− zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej,
− zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do
wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Zawadzkiego,
− zapoznanie się z opiniami komisji problemowych,
− dyskusja,
− podjęcie uchwały.
2. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu
wykonania budŜetu gminy za 2011 r., w tym:
− zapoznanie się z opiniami komisji problemowych,
− dyskusja,
− podjęcie uchwały.
3. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Zawadzkie za
2011 r.;
4. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/102/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z
dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budŜetowej na 2012 r.,
5. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem;
6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny;
7. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Program aktywizacji
społeczno-zawodowej osób nieaktywnych zawodowo LEPSZY START w Gminie
Zawadzkie” w 2012 r.;
8. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu (1);
9. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu (2);
10. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu (3);
11. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu (4);
12. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu (5);
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IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

13. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu (6);
14. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu (7);
15. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu (8);
16. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu (9).
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje.
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 21 maja 2012 r.
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
Zakończenie obrad Sesji.

Ad. I
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek, który na podstawie
listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad Sesji.
Na podstawie wniosku Burmistrza Zawadzkiego (pismo Nr BM.005.58.2012 r. z dnia
26 czerwca 2012 r.) do porządku obrad Sesji jednogłośnie wprowadzony został punkt
dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Radzę sobie w
szkole, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez
Europejski Fundusz Społeczny.
Ad. II
Informacja na temat przygotowania do wypoczynku letniego dzieci i młodzieŜy.
Informację na temat przygotowania do wypoczynku letniego dzieci i młodzieŜy przedstawił
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki Robert Gwóźdź oraz Kierownik Referatu
Oświaty i Wychowania Marek Kaczanowski.
Informacje stanowią załącznik do protokołu.
Ad. III
Podjęcie uchwał:
1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budŜetu gminy za 2011 r., w tym:
− rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2011 r.
− rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2011 r.,
− zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o
sprawozdaniu z wykonania budŜetu Gminy Zawadzkie za 2011 r.,
− zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego,
− zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej,
− zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do
wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Zawadzkiego,
− zapoznanie się z opiniami komisji problemowych,
− dyskusja,
− podjęcie uchwały.
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Radni otrzymali sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu
gminy za 2011 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego w terminie zgodnym z
przepisami i umoŜliwiającym zapoznanie się z jego treścią. Radni otrzymali równieŜ opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budŜetu Gminy
Zawadzkie za 2011 r. – Uchwałę nr 146/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r. Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania
budŜetu Gminy Zawadzkie za 2011 r. oraz opinię do wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zawadzkiego – Uchwałę Nr 255/2012 z dnia 29
maja 2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Guzy odczytał Uchwałę Nr 1/2012 Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zawadzkiego.
Opinie komisji problemowych do sprawozdania przedstawili przewodniczący Komisji:
- Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Kazimierz Szmal,
- Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Danieliusz Gałązka
- Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystki – Beata Mańka-Kulik
W związku z tym, iŜ sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu
gminy za 2011 r. oraz wniosek Komisji Rewizyjnej i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
były szczegółowo omawiane na poszczególnych posiedzeniach komisji problemowych
zakończono dyskusję na ten temat.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu gminy za 2011 r. – uchwała została podjęta
jednogłośnie (12 głosów „za”).
2. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z tytułu
wykonania budŜetu gminy za 2011 r., w tym:
− zapoznanie się z opiniami komisji problemowych,
− dyskusja,
− podjęcie uchwały.
Opinie komisji problemowych do sprawozdania przedstawili przewodniczący Komisji:
- Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Kazimierz Szmal,
- Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Danieliusz Gałązka
- Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystki – Beata Mańka-Kulik
Biorąc pod uwagę to, iŜ zostały spełnione wszystkie przesłanki, w tym zostały przedstawione
wszystkie niezbędne dokumenty, postanowiono przeprowadzić głosowanie nad uchwałą w
sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z wykonania budŜetu gminy za
2011 r.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zawadzkiego absolutorium z
tytułu wykonania budŜetu gminy za 2011 r. - uchwała została podjęta jednogłośnie (12
głosów „za”).
Na zakończenie tego punktu Burmistrz Mieczysław Orgacki podziękował radnym za
otrzymane absolutorium.
3. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Zawadzkie za
2011 r.
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak.
Opinie komisji problemowych przedstawili kolejno:
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Przewodniczący Danieliusz Gałązka,
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal,
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Przewodnicząca Beata MańkaKulik.
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Uchwała została podjęta jednogłośnie (12 głosów „za”).
4. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/102/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z
dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budŜetowej na 2012 r.
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak.
Opinie komisji problemowych przedstawili kolejno:
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Przewodniczący Danieliusz Gałązka,
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal,
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Przewodnicząca Beata MańkaKulik.
Uchwała została podjęta jednogłośnie (12 głosów „za”).
5. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem
Projekt uchwały został przedstawiony przez Marka Kutyłę Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem.
Radca Prawny Mirosława Sulewska zgłosiła następujące autopoprawki, tj.:
- zmianę do postawy prawnej – wyszczególnienie wszystkich zmian ustaw – zmiana została
przyjęta jednogłośnie (12 głosów „za”),
- wprowadzenie formuły „Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje” oraz zmiana
struktury akty prawnego obowiązującego zgodnie z przepisami – 12 głosów „za”.
Radny Józef Romberg zapytał, czy te poprawki będą miały wpływ na treść uchwały.
Radca Prawny Mirosława Sulewska odpowiedziała, Ŝe poprawki te nie zmieniają treści.
Opinie komisji problemowych przedstawili kolejno:
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Przewodniczący Danieliusz Gałązka,
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal,
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Przewodnicząca Beata MańkaKulik.
Uchwała została podjęta jednogłośnie (12 głosów „za”).
6. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
Projekt uchwały został przedstawiony przez Marka Kutyłę Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem.
Radca Prawny Mirosława Sulewska zgłosiła następujące autopoprawki, tj.:
- wprowadzenie formuły „Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje” – 12 głosów
„za”,
- wprowadzenie zapisu „uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 lipca 2012 r.” – 12 głosów „za”.
Opinie komisji problemowych przedstawili kolejno:
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Przewodniczący Danieliusz Gałązka,
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal,
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Przewodnicząca Beata MańkaKulik.
Uchwała została podjęta jednogłośnie (12 głosów „za”).
7. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Program aktywizacji
społeczno-zawodowej osób nieaktywnych zawodowo LEPSZY START w Gminie
Zawadzkie” w 2012 r.
Projekt uchwały został przedstawiony przez Marka Kutyłę Kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawadzkiem.
Radca Prawny Mirosława Sulewska zgłosiła następujące autopoprawki, tj.:
- wprowadzenie formuły „Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje” – 12 głosów
„za”.
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Opinie komisji problemowych przedstawili kolejno:
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Przewodniczący Danieliusz Gałązka,
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal,
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Przewodnicząca Beata MańkaKulik.
Uchwała została podjęta jednogłośnie (12 głosów „za”).
Projekty poniŜszych uchwał został omówione przez Burmistrza Mieczysława Orgackiego
oraz Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Karinę Bartoszek:
8. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu (1)
Opinie komisji problemowych przedstawili kolejno:
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Przewodniczący Danieliusz Gałązka,
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal,
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Przewodnicząca Beata MańkaKulik.
Uchwała została podjęta jednogłośnie (12 głosów „za”).
9. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu (2);
Opinie komisji problemowych przedstawili kolejno:
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Przewodniczący Danieliusz Gałązka,
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal,
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Przewodnicząca Beata MańkaKulik.
Uchwała została podjęta jednogłośnie (12 głosów „za”).
10. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu (3)
Opinie komisji problemowych przedstawili kolejno:
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Przewodniczący Danieliusz Gałązka,
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal,
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Przewodnicząca Beata MańkaKulik.
Uchwała została podjęta jednogłośnie (12 głosów „za”).
11. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu (4)
Opinie komisji problemowych przedstawili kolejno:
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Przewodniczący Danieliusz Gałązka,
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal,
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Przewodnicząca Beata MańkaKulik.
Uchwała została podjęta jednogłośnie (12 głosów „za”).
12. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu (5)
Opinie komisji problemowych przedstawili kolejno:
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Przewodniczący Danieliusz Gałązka,
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal,
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Przewodnicząca Beata MańkaKulik.
6

Uchwała została podjęta jednogłośnie (12 głosów „za”).
13. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu (6)
Opinie komisji problemowych przedstawili kolejno:
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Przewodniczący Danieliusz Gałązka,
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal,
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Przewodnicząca Beata MańkaKulik.
Uchwała została podjęta jednogłośnie (12 głosów „za”).
14. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu (7)
Opinie komisji problemowych przedstawili kolejno:
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Przewodniczący Danieliusz Gałązka,
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal,
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Przewodnicząca Beata MańkaKulik.
Uchwała została podjęta jednogłośnie (12 głosów „za”).
15. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu (8)
Opinie komisji problemowych przedstawili kolejno:
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Przewodniczący Danieliusz Gałązka,
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal,
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Przewodnicząca Beata MańkaKulik.
Uchwała została podjęta jednogłośnie (12 głosów „za”).
16. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu (9)
Opinie komisji problemowych przedstawili kolejno:
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Przewodniczący Danieliusz Gałązka,
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal,
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Przewodnicząca Beata MańkaKulik.
Uchwała została podjęta jednogłośnie (12 głosów „za”).
18. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Radzę sobie w szkole, w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez
Europejski Fundusz Społeczny
Projekt uchwały został omówiony przez Burmistrza Mieczysława Orgackiego. Program ten
dotyczy zajęć dla dzieci w klasach I – III szkół podstawowych i będzie realizowany w roku
szkolnym 2012 – 2013. W ramach projektu realizowane będą zajęcia dla dzieci z
trudnościami w czytaniu i pisaniu, trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych, dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia socjoterapeutyczne i
pscychoedukacyjne, zajęcia korekcyjne, zajęcia rozwijające szczególne zdolności uczniów
oraz zajęcia logopedyczne.
Uchwała została podjęta jednogłośnie (12 głosów „za”).

7

Ad. IV
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek odczytał informację o działaniach w
okresie międzysesyjnym (informacja w załączeniu).
Ad. VII
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Burmistrz Mieczysław Orgacki przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie
międzysesyjnym (sprawozdanie w załączeniu).
Burmistrz Mieczysław Orgacki podziękował równieŜ wszystkim w zaangaŜowanie w
organizację Dni Gminy Zawadzkie.
Głos w tej sprawie zabrali równieŜ radni Beata Mańka-Kulik oraz Danieliusz Gałązka, którzy
podziękowali za sprawną organizację tego święta.
Ad. VIII
Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje.
1) Radna Beata Mańka-Kulik mówiła na temat sprawozdania finansowego – dyscypliny
budŜetowej, która jest widoczna w działaniach w ciągu całego roku budŜetowego.
2) Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek poinformował, iŜ do Rady Miejskiej w
dniu 12 czerwca 2012 r. wpłynęła skarga mieszkańców ulicy Powstańców Śląskich w
śędowicach na działalność Burmistrza Zawadzkiego (radni otrzymali skargę pocztą
elektroniczną).
Za przekazaniem skargi Komisji Rewizyjnej celem zbadania zasadności i wypracowaniem
stanowiska głosowało 12 radnych.
3) Radny Andrzej Orłowski poinformował zebranych, iŜ w czasie kontaktów z delegacją z
miasta Bockenem dowiedział się, Ŝe jest wola ze strony tego miasta partnerskiego współpracy
z naszym liceum i innymi stowarzyszeniami.
Radny Józef Romberg – zawnioskował, by rozwaŜyć moŜliwość cyklicznego organizowania
operetek w Kinoteatrze. Drugim tematem, który radny poruszył, było nawiązanie do
informacji przedstawionej na temat organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŜy o braku chętnych do wyjazdów na wycieczki organizowanych przez szkołę podstawową.
Ad. VIII
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji.
Brak.
Ad. IX
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 21 maja 2012 r.
Protokół z Sesji z dnia 21 maja 2012 r. został przyjęty stosunkiem głosów 11 „za”, przy
1 głosie „wstrzymującym się”.
Ad. X
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął wniosek radnego Joachima Bielskiego, by akty
prawne przedkładane na sesjach były opiniowane przez radcę prawnego, który uczestniczy w
sesji.
Burmistrz Mieczysław Orgacki wyjaśnił, Ŝe projekty uchwał na sesję wnosi Burmistrz.
Radny Joachim Bielski wniosek wycofał.
Radca Prawny Mirosława Sulewska powiedziała, Ŝe będąc na sesji jest zobowiązana do tego,
by wyrazić swoje stanowisko.
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Ad. XI
Zakończenie obrad Sesji.
Na tym zakończono obrady Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2012 r.
Obrady sesji zakończyły się o godz. 17.30.
Protokołowała:
Inspektor ds. BRM
Joanna Zawadzka

Sekretarz obrad:
Danieliusz Gałązka

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Kiełek
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