Protokół XV/X/11
z sesji Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju
z dnia 27 października 2011 r.

I/1. Sesję rozpoczęto o godz. 15.00, a zakończono o godz. 17.55. Miejsce obrad:
sala konferencyjna UMiG w Lądku-Zdroju.
Obradom przewodniczył: Przewodniczący Rady Miejskiej – Janusz Sosna.
Przewodniczący powitał radnych i poinformował, Ŝe obecni są przedstawiciele TV
Sudecka.
I/2. Przewodniczący stwierdził quorum niezbędne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sali obrad na 15 radnych obecnych 14. Przewodniczący poinformował, Ŝe
w sesji udział biorą równieŜ: v-ce Burmistrz, Sekretarz i Skarbnik.
I/3. Porządek obrad.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna poinformował, Ŝe najpierw omawiany będzie
pkt. 2, a później pkt. 1. W punkcie 2 naleŜy wykreślić ppkt.a, który zostaje przełoŜony
na kolejną sesję. Pozostałe punkty zmienią kolejność.
Porządek obrad w brzmieniu:
I.
Część I.
Sprawy proceduralne (otwarcie obrad, stwierdzenie quorum, zatwierdzenie protokołu
z poprzedniej sesji).
II.
Część II.
1. Podjęcie uchwał w sprawie:
b/ rozpatrzenia skargi na Kierownika OPS
c/ uchylenia Uchwały nr XI/75/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. dotyczącej zmiany
uchwały nr XXX/240/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu
Uzdrowiska Lądek-Zdrój,
d/ o zmianie uchwały nr XXX/240/09 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 26
marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój,
e/ zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Lądek Zdrój na lata
2012-2015”,
f/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków,
g/ określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
uŜytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Lądek-Zdrój
w prawo własności,
h/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy
Lądek Zdrój,
i/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
j/ opłaty uzdrowiskowej,
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k/ opłaty miejscowej,
l/ uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr XII/82/07 z dnia 25
października 2007 r. w sprawie ulg w podatku od nieruchomości udzielanych
przedsiębiorcom na terenie Gminy Lądek Zdrój,
ł/ uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.
2. Informacja o przygotowaniu gminy do zimowego utrzymania ulic, dróg, i placów w
sezonie 2011/2012.
3. Informacja nt. oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
5. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
6. Zamknięcie obrad.
I/4. Protokół z poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe część radnych otrzymała protokół w wersji
elektronicznej, projekt protokołu był zamieszczony w BIP-ie, a takŜe w wersji
papierowej w biurze Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła w/w
protokół.
Ad. pkt. 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ rozpatrzenia skargi na Kierownika OPS,
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Monika Miszczyńska poinformowała, Ŝe
komisja zapoznała się z treścią skargi i uznała skargę za bezzasadną. Uzasadnienie
stanowi załącznik do uchwały.
(doszła radna Karolina Sierakowska-Dawidowicz – 15 osób).
Wniosek komisji – skarga bezzasadna.
V-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch wniosła o wprowadzenie poprawki, „
„wpisać w treści uchwały P. Olimpii K. bez adresu”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawką.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za” i 4 „wstrzymujących” Rada podjęła
uchwałę nr XV/85/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
b/ uchylenia uchwały nr XI/75/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. dotyczącej zmiany
uchwały nr XXX/240/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu
Uzdrowiska Lądek-Zdrój,
Sekretarz Anna Chilicka poinformowała, Ŝe uchwała porządkująca była podjęta w
czerwcu, ale nie była opublikowana. Zmieniły się przepisy i trzeba podjąć nową
uchwałę.
Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Turystyki Dariusz Styczyrz
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodnicząca Komisji Statutowej Mirosława Boduch poinformowała, Ŝe komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XV/86/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
c/ o zmianie uchwały nr XXX/240/09 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 26
marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój,
Sekretarz Anna Chilicka poinformowała, Ŝe w projekcie pojawiły się błędy literowe,
które zostały juŜ poprawione. Uchwała w związku ze zmiana przepisów, zmieniła się
ustawa o uzdrowiskach.
Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Turystyki Dariusz Styczyrz
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z
autopoprawkami.
Przewodnicząca Komisji Statutowej Mirosława Boduch poinformowała, Ŝe komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe poprawki literowe nie muszą być głosowane
i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XV/87/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
d/ zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Lądek-Zdrój na
lata 2012-2015”,
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego Kazimierz Kubisiak poinformował,
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna wskazał błąd sumaryczny w załączniku, który
naleŜy poprawić.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XV/88/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
e/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków,
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego Kazimierz Kubisiak poinformował,
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna poinformował, Ŝe w nowej taryfie uwzględniono
amortyzację.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 11 głosach „za”, 1 „przeciwnym” i 3 „wstrzymujących”
Rada podjęła uchwałę nr XV/89/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
f/ określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia
prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy
Lądek-Zdrój w prawo własności,
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego Kazimierz Kubisiak poinformował,
Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XV/90/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
g/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i
Gminy Lądek-Zdrój,
Przewodniczący Janusz Sosna powiedział, Ŝe w projektach uchwał podatkowych w
miejsca wykropkowane zostanie wpisana podstawa prawna, która teraz została
opublikowana.
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Leszek Pazdyk zapytał jaki jest wzrost procentowy.
Skarbnik Joanna Słoniewska odpowiedziała, Ŝe jest to 2,5% przy maksymalnej 4%.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XV/91/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
h/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
Radny Leszek Pazdyk zapytał czy duŜo jest takich podatników.
Skarbnik Joanna Słoniewska odpowiedziała, Ŝe około 70.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada podjęła
uchwałę nr XV/92/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
i/ opłaty uzdrowiskowej,
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej, Zdrowia i Turystyki Dariusz Styczyrz
poinformował, Ŝe komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

4

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XV/93/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna przekazał, Ŝe na posiedzeniu Komisji BudŜetu i
Finansów emocje budziła mała ściągalność podatków.
j/ opłaty miejscowej,
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XV/94/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
k/ uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju nr XII/82/07 z dnia 25
października 2007 r. w sprawie ulg od nieruchomości udzielanych
przedsiębiorcom na terenie Gminy Lądek-Zdrój,
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów poinformował, Ŝe komisja negatywnie
zaopiniowała projekt uchwały i wnioskuje o odrzucenie projektu, bo jest to udzielanie
ulg, a to kompetencja Burmistrza.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „przeciwnych” i 1 „za” Rada odrzuciła projekt
uchwały.
l/ uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój,
Przewodnicząca Komisji Statutowej Mirosława Boduch poinformowała, Ŝe komisja
pracowała od początku roku, a zakończyła pracę nad projektem z końcem maja. Na
kolejnych posiedzeniach debatowano z Burmistrzem, Prawnikiem i Sekretarzem.
Zdecydowano, Ŝe projekt zostanie przedłoŜony w II-gim półroczu, bo po publikacji
Statutu radni będą otrzymywali materiały drogą elektroniczną, w tym roku jest to
niemoŜliwe z powodu braku środków. Po uzgodnieniu kolejnych poprawek
wniesionych 17.10.br projekt przekazano Prawnikowi. Na ostatnim posiedzeniu
wniesiono jeszcze poprawki, które dzisiaj będą przegłosowane.
1. Dotychczasowy § 7 oznaczyć jako § 7 pkt. 1 i dodać pkt 2 o treści:
„Korespondencję przeznaczoną do Rady Miejskiej lub Przewodniczącego bez
otwierania przekazuje się bezpośrednio do Biura Rady Miejskiej.”
Przewodniczący Rady przekazał, Ŝe opinie do projektu Statutu przekazały wszystkie
komisje. Poprawki będą przegłosowane po kolei.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 1 poprawkę.
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W wyniku głosowania przy 13 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada przyjęła
poprawkę.
2. W § 16 pkt 1 po słowach Wiceprzewodniczący Rady wykreślić „Burmistrz i jego
zastępca, Skarbnik gminy, Sekretarz gminy.”
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 2 poprawkę.
W wyniku głosowania przy 12 głosach „za”, 2 „przeciwnych” i 1 „wstrzymującym”
Rada przyjęła poprawkę.
3. W § 18 pkt 1 po słowie „Zastępca” dodać „oraz pracownik zapewniający obsługę
prawną organów Gminy”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 3 poprawkę.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła poprawkę.
4. W § 18 zmienić treść pkt 2 na „W sesji z głosem doradczym mogą uczestniczyć
Sekretarz gminy i Skarbnik gminy”.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 4 poprawkę.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła poprawkę.
5. W § 32 pkt 1 ppkt 1 wykreślić „a w razie jego nieobecności Zastępca Burmistrza”.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe zgodnie z ustawą samorządową naleŜy wnieść
taką poprawkę. Ustawa wyraźnie mówi kiedy kompetencje przejmuje v-ce Burmistrz.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 5 poprawkę.
W wyniku głosowania przy 14 glosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada przyjęła
poprawkę.
6. W § 52 dodać pkt 11 o treści: ”Burmistrz, jednostki pomocnicze i gminne
jednostki organizacyjne obowiązane są na wniosek komisji, Przewodniczącego
Rady udostępnić wszelkie materiały niezbędne dla właściwego i terminowego
wykonania zadań komisji.”
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 6 poprawkę.
W wyniku glosowania przy 13 głosach „za” i 2 „wstrzymujących” Rada przyjęła
poprawkę.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z poprawkami.
W wyniku głosowania przy 15 głosach „za” (jednogłośnie) Rada podjęła uchwałę nr
XV/95/11, która stanowi załącznik do protokołu z sesji.
V-ce Burmistrz Łukasz Waluś stwierdził, Ŝe nie określono w ostatniej poprawce
terminu w jakim przygotować materiały.
V-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch stwierdziła, Ŝe nie zdarzyło się, aby
komisja wystąpiła do Przewodniczącego, a ten do Burmistrza. NaleŜy zaufać mądrości
Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna wyraził Przewodniczącej Komisji Statutowej
Mirosławie Boduch słowa uznania i podziękowania za pracę nad projektem Statutu, bo
95% to Jej praca. To duŜe zadanie i praca z tym związana.
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Przewodnicząca Komisji Statutowej Mirosława Boduch podziękowała członkom
Komisji Statutowej, Przewodniczącemu Rady, Pani Sekretarz, Burmistrzowi za
współpracę.
Radny Leszek Pazdyk stwierdził, Ŝe po wejściu w Ŝycie wszyscy radni powinni
otrzymać ładnie oprawiony statut.
Radna Mirosława Boduch powiedziała, Ŝe trzeba mieć nadzieję, Ŝe realizacja statutu
będzie teŜ wdroŜona.
Sekretarz Anna Chilicka poinformowała, Ŝe moŜe być taka sytuacja, Ŝe statut wejdzie
w Ŝycie, ale na realizację nie będzie pieniędzy.
Skarbnik Joanna Słoniewska dodała, Ŝe będzie to około 80 tys. zł., bo trzeba
przerobić całą sieć.
Ad. pkt. 2. Informacja o przygotowaniu gminy do zimowego utrzymania ulic,
dróg i placów w sezonie 2011/2012.
Radny Zbigniew Wiernusz zapytał czy będzie odśnieŜane zaplecze budynku ul.
Rynek 22 i ul. Ogrodowa.
Radny Leszek Pazdyk wystąpił z pytaniem dotyczącym punktu 3, stwierdził, Ŝe sprzęt
moŜe się posypać, czy przewidywane są zakupy nowego sprzętu do odśnieŜania.
V-ce Burmistrz Łukasz Waluś odpowiedział, Ŝe nie było takich wniosków do
budŜetu.
Radny Waldemar Sosiński zapytał czy drogi powiatowe przechodzące przez Lądek
będą dalej odśnieŜane przez gminę.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna poinformował, Ŝe pytał Burmistrza czy
podpisano umowę o odśnieŜanie. Wygląda to tak, Ŝe dyr. Bober uwzględnił
odśnieŜanie dróg powiatowych. Komisja Mienia Komunalnego wręcz zakazała
sprzątania dróg powiatowych, bo to są znamiona niegospodarności.
V-ce Burmistrz Łukasz Waluś wyjaśnił, Ŝe w przyszłym tygodniu Burmistrz ma mieć
umówione spotkanie w tej sprawie z P. Baldym. Mieszkańcy i kuracjusze nie wiedzą,
Ŝe jest to droga powiatowa, nie obchodzi ich kto sprząta.
Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe w protokole z narady kierowników wiadomo, Ŝe
miały być tablice informacyjne.
V-ce Przewodnicząca Rady Mirosława Boduch wystąpiła z wnioskiem formalnym
zobowiązującym Burmistrza do podpisania porozumienia z powiatem w sprawie
oczyszczania. Jeśli nie będzie porozumienia, to gmina nie będzie oczyszczała.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek.
W wyniku głosowania przy 14 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” Rada przyjęła w/w
wniosek.
Przewodniczący Rady Janusz Sosna wystąpił z wnioskiem formalnym dotyczącym
przedstawienia przez Burmistrza realnego planu oczyszczania na kolejną sesję.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w wniosek.
W wyniku głosowania przy 13 głosach „za”, 1 „wstrzymującym” i 1 „przeciwnym”
Rada przyjęła wniosek.
Radny Stanisław Skrobotun stwierdził, Ŝe dwoma głosowaniami Rada zaczęła
myśleć za Burmistrza i Dyrektora. To problem Burmistrza i Starosty. Rada zaczyna
wyręczać Burmistrza i Dyrektora, którzy mają obowiązek oczyszczać miasto i gminę.
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Jeśli to będzie wykreślone z planu, to kto to zrobi.
Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe zdąŜa się do tego, aby to było zrobione z
godnie z kompetencjami.
W związku z tym, Ŝe nie ma jeszcze Burmistrza, który ma przedstawić sprawozdanie,
omówiony będzie kolejny punkt porządku obrad.
Ad. pkt. 3. Informacja nt. oświadczeń majątkowych radnych i pracowników
samorządowych.
Sekretarz Anna Chylicka przedstawiła krótką informację w tym temacie. (informacja
dla radnych do wglądu w Przewodniczącego Rady).
Przewodniczący Rady Janusz Sosna poinformował, Ŝe radni złoŜyli oświadczenia
majątkowe w terminie. Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, Ŝe jedna osoba w
ogóle nie złoŜyła oświadczenia. Sprawę wyjaśniono telefonicznie i ponownie
przesłano kserokopię oświadczenia majątkowego. Oświadczenie majątkowe
Przewodniczącego bez zastrzeŜeń po osobistym złoŜeniu wyjaśnień.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach do godz. 16.30.
Po przerwie Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe do Urzędu dotarł Burmistrz i
będzie uczestniczył w dalszej części obrad.
Przewodniczący poinformował równieŜ, Ŝe głos zabierze Pan Maciej Sokołowski,
który w tym roku był organizatorem „Przeglądu Filmów Górskich”. Pan Maciej
Sokołowski przedstawi projekt – prezentację pn. „LĄDEK APRESSKI”. Na zimowy
tzn. sześć tygodni ferii zimowych.
Po prezentacji radni : Karolina Sierakowska-Dawidowicz, Mirosława Boduch, Dariusz
Styczyrz oraz Burmistrz wzięli udział w krótkiej dyskusji, po której wystąpiono z
wnioskiem formalnym, aby Burmistrz rozpoczął działania zmierzające do
zorganizowania projektu pn. „LADEK APRESSKI”.
W wyniku glosowania przy 12 głosach „za” (jednogłośnie) Rada przyjęła w/w
wniosek.
Ad. pkt. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
Burmistrz zwracając się do Przewodniczącego i Wysokiej Rady poinformował o
spotkaniach i sprawach, które miały miejsce w okresie między sesjami.
Ad. pkt. 5. Interpelacje, wnioski i sprawy róŜne.
Radny Paweł Buła przypomniał, Ŝe StraŜ Miejska miała zbierać środki na samochód,
moŜe by zainteresuje się plakatami, które wieszane są w niedozwolonych miejscach.
Burmistrz obiecał, Ŝe uczuli StraŜ Miejską, aby zwróciła uwagę na umieszczone w
niedozwolonych miejscach plakaty (drzewa, przystanki autobusowe).
Radna Monika Miszczyńska zapytała co ze starą drogą wojewódzką zasypaną przez
P. Kaima.
Burmistrz Kazimierz Szkudlarek odpowiedział, Ŝe rozmawiał telefonicznie z Panem
Paszkiewiczem i odniósł wraŜenie, Ŝe w związku z chęcią pozbycia się drogi nr 392 na
rzecz powiatu województwo nie będzie nic robiło, poszło na przeczekanie.
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Radna Monika Miszczyńska poruszyła temat przepustu przy wjeździe do StraŜy
PoŜarnej.
Burmistrz powiedział, Ŝe jest pismo z DSDiK, Ŝe do końca marca będzie to zrobione.
Jest to zagroŜenie Ŝycia. W przyszłym tygodniu Burmistrz ponownie wystąpi do
DSKiK z kolejnym pismem.
Radny Stanisław Skrobotun poinformował, Ŝe na ul. Kościuszki jest dziura, brak
kostki, jest dość niebezpiecznie.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe jest wstępna propozycja z powiatu, Ŝe w przyszłym roku
drogi powiatowe będą remontowane, ale przy partycypacji ze strony gminy. Wstępny
koszt, to około 300 tys. zł.
Radny Leszek Pazdyk stwierdził, Ŝe taki koszt to chyba łącznie z chodnikiem.
Burmistrz stwierdził, ze nie wyobraŜa sobie, aby wykonano drogę bez chodnika.
Ad. pkt. 6. Zamknięcie obrad.
W związku z wyczerpanie porządku sesji Przewodniczący Rady ogłosił zamknięcie
obrad.

Protokółowała: Maria Staszyńska
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