
Protokół Nr VI/11 
sesji Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia 30 czerwca 2011 roku 
 
                    Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Kłossowska o godz. 14 00 otworzyła 
VI sesję Rady Miejskiej i stwierdziła, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 
uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób stanowi 
quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał – lista obecności radnych 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  
Następnie powitała panie i panów radnych, burmistrza wraz z pracownikami i wszystkich 
zaproszonych gości.  
 
Następnie odczytała porządek obrad sesji.  
I 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym. 
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie 

międzysesyjnym.  
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.   
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2010 r. 
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pyzdry za 2010r., 
b)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu  
   z wykonania budżetu za 2010 r,  
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z  
    wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2010 r. wraz ze  
    sprawozdaniem finansowym,  
d) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium,  
e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku  
    Komisji Rewizyjnej,  

      f) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Pyzdr, 
      g) podjęcie uchwał w sprawie:  
          - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2010r   
          - udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr.  

II 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

i Miasta Pyzdry na lata 2011 – 2025.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2011 r.   
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie  

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Miastu – Osiedle Pyzdry prawa do 

korzystania z wyodrębnionych środków z budżetu gminy na zasadach i trybie 
określonym w ustawie o funduszu sołeckim.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy Pyzdry.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za 
pomnik przyrody.  



13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry”.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry”.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości 
położonych w Pietrzykowie i Pietrzykowie – Kolonii.  

16. Zapytania i wolne wnioski. 
17. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.  
18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  
19. Zakończenie sesji 

Porządek obrad sesji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 3. 
Krzysztof Strużyński, burmistrz przedstawił sprawozdanie.  
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  
Andrzej Łyskawa, radny przypomniał, że już dawno odbyły się wybory sołtysów, a do tej 
pory nie odbyło się spotkanie z sołtysami.  
Sołtysi sami się organizują i wyjeżdżają na różnego rodzaju spotkania. Ostatnio sołtysi z 
gminy Pyzdry brali udział w Regionalnym Pojedynku Mieszkańców Wsi i Sołtysów, który 
odbył się w Bieganowie.  
Sołtysi oczekują pomocy finansowej przy tego typu wyjazdach.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz poinformował, że odbyło się spotkanie z sołtysami, którzy 
już nie pełnią tej funkcji. Z sołtysami obecnej kadencji spotkanie też się odbędzie.  
 
Ad. 4.  
Elżbieta Kłossowska, przewodnicząca rady przedstawiła informację o realizacji zadań w okresie 
międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  
 
Ad. 5.  
Mieczysław Podlewski, radny zgłosił, że nie otrzymał odpowiedzi na zgłoszone interpelacje 
na poprzedniej sesji. W związku z tym ponownie złożył interpelację odnośnie parkingu  
w Rudzie Komorskiej. Poprosił o sporządzenie kserokopii kompletnej dokumentacji 
techniczno – finansowej, ponieważ ze względu na bardzo wysokie koszty budowy istnieje 
podejrzenie o korupcję a być może to tylko niegospodarność Pana Burmistrza. Dokumentacja 
jest niezbędna celem przedstawienia prokuratorowi.  
Nie uzyskał również odpowiedzi na pytanie ile gmina traci rocznie na nieprawidłowym 
wydzierżawianiu gruntów gminnych? 
Stanisław Janiak, sołtys zapytał, kiedy zostanie przywrócona do należytego stanu droga 
prowadząca do m. Białobrzeg. Dotychczas był wożony żwir i droga została zniszczona.   
Zapytał, dlaczego na drodze we Wrąbczynkowskich Holendrach znak o ograniczeniu 
ładowności został ustawiony, a w m. Zapowiednia nie? Czy to oznakowanie drogowe było 
zaplanowane w dokumentacji? 
Wniósł, aby na przyszłość nie budować dróg o szerokości 4 m, ponieważ samochody przy 
mijaniu obłamują pobocze drogi.  
Odniósł się do tematu dotyczącego ustawienia znaku na drodze powiatowej w m. 
Zapowiednia przy sklepie.  
Roman Ejchorszt, pracownik Urzędu Miejskiego w Pyzdrach odpowiedział, że  
dokumentacja drogi w m. Zapowiednia nie przewidywała ustawienia znaku ograniczającego 
ładowność do 12 ton.  



Jeżeli będzie taka potrzeba i będzie zasadność ustawienia ograniczenia, to zostanie to przez 
komisję bezpieczeństwa rozpatrzone.  
 
Dodał, że projekt organizacji ruchu drogi gminnej z powiatową zatwierdza powiat.  
W przypadku drogi w m. Zapowiednia projekt organizacji ruchu zatwierdził Powiatowy 
Zarząd Dróg.  
Wojciech Tomaszewski, pracownik Urzędu Miejskiego w Pyzdrach odpowiedział, że do 
naprawy drogi zobowiązał się p. Winter właściciel stawu.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz  przypomniał, że kilka lat wstecz został uruchomiony 
program SAPARD, który wspierał finansowo inwestycje. Program ten zakładał budowę dróg 
asfaltowych także o szerokości 4 m. Przy wsparciu tego programu zostały wybudowane drogi 
Górne Grądy – Ruda Komorska i Zapowiednia – Wrąbczynkowskie Holendry przez 
Białobrzeg. Wtedy do wyboru było wykonanie dłuższego odcinka węższej drogi, albo 
krótszego odcinka szerszej drogi.  
Natężenie ruchu na tych drogach jest małe. Budując drogi chodziło przede wszystkim  
o zapewnienie dobrej nawierzchni drogi dla autobusów realizujących dowozy szkolne. Drogi 
o szerokości 4 m były wystarczające.  
W m. Białobrzeg jest wykopywany staw i ziemia wywożona była ciężkimi samochodami, 
które powodowały niszczenie drogi. Obecnie ziemia jest wywożona mniejszymi transportami 
(ciągnikami), ale częstotliwość pojazdów zwiększyła się.  
Poza ruchem związanym z wywozem ziemi, ruch na drodze jest mały. I jeżeli droga będzie 
prawidłowo użytkowana, to będzie długo służyła mieszkańcom.  
Ale po wywozie ziemi droga musi zostać naprawiona.  
Kazimierz Pawlak, sołtys sołectwa Białobrzeg wnioskował o okopanie drogi, ponieważ 
korzenie drzew zniszczą nawierzchnię drogi.  
Beata Maciejewska, sołtys sołectwa Ciemierów Kolonia – czy planowane są zmiany  
w zakresie dowozu dzieci do szkół, ponieważ była sygnalizowana sprawa biletów 
miesięcznych? 
Roman Ejchorszt, pracownik Urzędu odpowiedział, że wykup biletów miesięcznych jest 
sprzeczny z ustawą o zamówieniach publicznych.  
Na dowozy szkolne zostanie ogłoszony przetarg. 
Andrzej Łyskawa, sołtys sołectwa Rataje odczytał pismo sołtysów wsi Pietrzyków, 
Pietrzyków Kolonia, Ksawerów i Rataje w sprawie planowanej likwidacji szkoły 
podstawowej w Pietrzykowie. Pismo stanowi załącznik do protokołu.  
Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk wnioskował o uporządkowanie (skoszenie trawy) 
placu przy cmentarzu, na którym parkuje samochody p. Walicki Maciej?  
Marzena Bergier, sołtys sołectwa Kruszyny zapytała, czy będą jeszcze pieniądze na 
dokończenie drogi w sołectwie Kruszyny? Droga została utwardzona kamieniem, ale dobrze 
byłoby je przysypać, by się nie wybijały.  
Wzdłuż drogi rosną drzewa, krzewy, które utrudniają przejazd. Dlatego ich obcięcie jest 
bardzo konieczne.  
 
Przewodnicząca Rady o godz. 14 55ogłosiła przerwę w obradach, która trwała do godz. 15 05 . 
 
Ad. 6.  
a)  
Antonina Balicka, skarbnik  poinformowała, że dochody na dzień 31 grudnia 2010r. zostały 
wykonane w kwocie 18.989.656,35 zł, tj. w 98,05% zakładanego planu, a wydatki w kwocie 
21.678.996,56, co stanowi 94,02 % zakładanego planu.  
 



 
Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 
4.381.506,47 zł, natomiast wykonano kwotę 3.816.992,25 zł, co stanowi 87,12% 
planowanych wydatków majątkowych.  
Budżet gminy i w 2010r. zamknął się deficytem w wysokości 2.689.340,21 zł.   
Na dzień 31.12.2010r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych 
kredytów i pożyczek w wysokości 976.736,82 zł. W 2010 r. zaciągnięto kredyty i pożyczki   
w kwocie 3.484.033,57 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.  
Przewodnicząca rady ogłosiła dyskusje nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010r. 
Nie było pytań do przedstawionego przez Skarbnika sprawozdania.  
 
b)  
Antonina Balicka, skarbnik odczytał uchwałę Nr SO-0954/59/7/2011/Ko Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 maja 2011r. w sprawie 
wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Pyzdr sprawozdaniu z wykonania budżetu 
Gminy i Miasta Pyzdry za 2010r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
Radni nie zgłosili pytań do odczytanej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
c)  
Lechosław Sulkowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół nr 3/2011 
Komisji Rewizyjnej z dnia 24.05.2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Pyzdr za 2010r. Protokół Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu 
Radni nie zgłosili pytań do odczytanego protokołu.  
 
d)  
Lechosław Sulkowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał uchwałę nr 1/2011  
z dnia 24.05.2011r. Komisji Rewizyjnej w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady 
Miejskiej w Pyzdrach o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pyzdr z tytułu wykonania 
budżetu za 2010r.  
Radni nie mieli pytań do odczytanej uchwały.  
 
e)  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał uchwałę Nr SO-0955/19/7/Ko/2011 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wyrażenia 
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Pyzdr z tytułu wykonania budżetu za 2010r.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
 
f) 
Przewodnicząca Rady ogłosiła dyskusję nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza 
Pyzdr. 
Pytań nie zgłoszono.  
 
g) 
Antonina Balicka, skarbnik  odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2010r   
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 



Rada Miejska w obecności 14 radnych – 11 głosami „za” przy „wstrzymujących się” -3 
podjęła Uchwałę Nr VI/43/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Gminy i Miasta Pyzdry za 2010r. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Antonina Balicka, skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Pyzdr.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 10 głosami „za” przy „przeciw’- 3  
i „wstrzymujących się” - 1 podjęła Uchwałę Nr VI/44/2011 w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Pyzdr. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Krzysztof Strużyński, burmistrz podziękował za udzielenie absolutorium.  
Szczególne podziękowania skierował pod adresem pracowników urzędu, którzy na to 
zapracowali.  
 
Ad. 7.  
Antonina Balicka, skarbnik  odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2011 – 2025. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/45/2011 w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry na lata 2011 – 
2025. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 8.  
Antonina Balicka, skarbnik  odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 
i Miasta Pyzdry na 2011.r.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/46/2011  
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2011.r.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 9.  
Robert Balicki, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług 
Wodno – Kanalizacyjnych odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy i Miasta 
Pyzdry.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 



Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/47/2011  
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie Gminy i Miasta Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 10.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie przyznania Miastu – 
Osiedle Pyzdry prawa do korzystania z wyodrębnionych środków z budżetu gminy na 
zasadach i trybie określonym w ustawie o funduszu sołeckim.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/48/2011  
w sprawie przyznania Miastu – Osiedle Pyzdry prawa do korzystania z wyodrębnionych 
środków z budżetu gminy na zasadach i trybie określonym w ustawie o funduszu sołeckim.  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 11. 
Krzysztof Strużyński, burmistrz  odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy Pyzdry.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/49/2011  
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 12.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie zniesienia formy 
ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 11 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących się” 
podjęła Uchwałę Nr VI/50/2011 w sprawie zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za 
pomnik przyrody. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 13.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry”. 
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/51/2011 
 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Pyzdry”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 



Ad. 14.  
Krzysztof Strużyński, burmistrz  odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry”.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/52/2011  
w sprawie uchwalenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Pyzdry”. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 15.  
Przemysław Dębski, sekretarz odczytał projekt uchwały w sprawie nabycia prawa własności 
nieruchomości położonych w Pietrzykowie i Pietrzykowie – Kolonii.  
 
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska poprosiła o odczytanie opinii Komisji  
Opinie stanowią załącznik do protokołu.  
 
Rada Miejska w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr VI/53/2011  
w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Pietrzykowie  
i Pietrzykowie – Kolonii. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
 
Ad. 16.  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska zaproponowała, aby radni i sołtysi zastanowili 
się i złożyli do biura Rady swoje potrzeby w zakresie inwestycji i zadań, które należałoby 
ująć w projekcie budżetu na 2012r.  
Roman Witczak, sołtys sołectwa Dłusk ponowił już wcześniej złożony wniosek dotyczący 
ujęcia w projekcie budżetu na 2012 r.  budowy drogi z trylinki w m. Dłusk o dł. ok. 80m.   
Mieczysław Podlewski, radny zapytał, kiedy zostanie wybudowany wodociąg do 
mieszkańców wsi Lisewo mieszkających za mostem? 
Kto i za ile kupił działkę gminną o pow. 0,53 ha położoną w Kolonii Lisewo?  
Krzysztof Paszak ponownie wystąpił z wnioskiem o ujęciu w projekcie budżetu na 2012 r. 
budowy chodnika w m. Tarnowa.  
Przewodnicząca Rady, Elżbieta Kłossowska wyjaśniła, że wszelkie propozycje należy 
zgłaszać w formie pisemnej do biura Rady.  
Ponadto poinformowała, że Rada Miejska wyszła z propozycją zebrania pieniędzy dla 
poparzonej Olgi z Rataj na jej dalsze leczenie i rehabilitację. Zachęciła wszystkich zebranych 
na sesji do udzielenia pomocy. 
 
Andrzej Łyskawa, radny poinformował, że dnia 28.05.2011r. 5-letnia Olga z m. Rataje 
bawiąc się zapalniczką, zapaliła na sobie ubranie. Jest bardzo poparzona.  
Przeszła już niezbędne operacje. Teraz czeka ją długa rehabilitacja.  
Okoliczni mieszkańcy wspierają poszkodowaną finansowo. Były i będą jeszcze 
przeprowadzane zbiórki pieniędzy na pomoc dla Oli.  
Z pomocą dla mamy Oli by mogła być przy córce pospieszył mieszkaniec Wrześni, który 
zapewnił bezpłatne mieszkanie w Szczecinie.  
Rodzice Oli muszą przygotować mieszkanie, by Ola po rehabilitacji mogła wrócić do domu.    
Krzysztof Strużyński, burmistrz odpowiedział, że w sprawie budowy wodociągu do 
mieszkańców wsi Lisewo mieszkających za mostem zostały już poczynione działania. 



Burmistrz gminy Żerków wyraził zgodę na podłączenie. Zostało wysłane pismo do Zarządu 
Gospodarki Wodnej administrującego wałami.  
Musi zostać wykonana dokumentacja i należy się zastanowić, kto za to będzie płacił. 
Zainteresowani powinni partycypować w kosztach, bo jest to nietypowa sprawa. 
Zainteresowani mieszkają na terenie zalewowym.  
 
Ad. 17.  
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.  
 
Ad.18.  
Protokół sesji został przyjęty („za” -14, nieobecna - 1).  
 
Ad. 19.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady podziękowała 
wszystkim za udział w sesji i o godz. 16 40 zamknęła VI sesję Rady Miejskiej. 
 
Protokółowała:                                                      Przewodniczący obrad  

/-/ Alina Banaszak                                                   /-/ Elżbieta Kłossowska  


