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PROTOKÓŁ NR XXXV/2017 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

Z DNIA 30 SIERPNIA 2017 ROKU. 

 

Miejsce posiedzenia sala narad Urzędu Miasta. 

Rozpoczęcie posiedzenia godz. 10.30 

Zakończenie posiedzenia godz. 11.30 

 

Ustawowy skład Rady Miejskiej w Piławie Górnej 15 radnych. Obecnych na sesji 15 radnych, 

co stanowi 100 % ustawowego składu Rady. 

 

 

Ad. 1 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

„Witam serdecznie państwa radnych, p. Zuzannę Bielawską Burmistrza Piławy Górnej 

p. Zastępcę Burmistrza Izabelę Woronowicz, p. Małgorzatę Surdyk Skarbnika Gminy, p. Jacka 

Mikusa Sekretarza Gminy. Witam p. Edmunda Dąbrowskiego Prezesa Koła Miejskiego 

Związku Kombatantów w Dzierżoniowie, p. Władysława Potockiego oraz mieszkańca Piławy 

Górnej. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. 

 

Ad. 2 Stwierdzenie kworum. 

Na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Gminy Piława Górna Przewodniczący Rady stwierdził, 

że na sali znajduje się 14 radnych, wobec powyższego obrady są prawomocne. Lista obecności 

stanowi załącznik nr 2. 

Ad. 3 Przedstawienie porządku obrad 

Przewodniczący Rady Dariusz Madejski: 

Zgodnie z § 18 ust. 4 – Statutu Gminy Piława Górna otrzymali Państwo zawiadomienie                  

o planowanej sesji oraz porządek obrad. Wnoszę o wprowadzenie zmian w przedłożonym 

porządku obrad tj. jako pkt. 5 Wręczenie odznaczenia dla Burmistrza Piławy Górnej za wkład 

pracy na rzecz Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów 

Politycznych. Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

5. Wręczenie odznaczenia dla Burmistrza Piławy Górnej za wkład pracy na rzecz Związku 

Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych. 

6. Informacja Burmistrza o podjętych działaniach między sesjami.   

   7. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

    a)  w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym 

         powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru  

         godzin nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach w jednostkach 

         oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piława Gorna, 

    b) w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady 

        przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom 

        zatrudnionym w przedszkolu i szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Piława 

        Górna, 

   c) w sprawie: Budżetu Obywatelskiego Gminy Piława Górna, 

   d)  w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2017.   

8. Zapytania i wnioski radnych. 
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   9. Sprawy różne. 

   10. Zakończenie sesji. 

Czy ktoś ma jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. 

Punkty 1,2,3 uważam za zrealizowane. 

Obecnych na sali 15 radnych. 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Informuję, że protokół z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej VII kadencji był wyłożony do 

wglądu w biurze Rady oraz bezpośrednio przed sesją. Radni, którzy podali adresy email 

otrzymali również protokół drogą elektroniczną. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne 

uwagi, a te, które wpłynęły wcześniej zostały omówione i wprowadzone. Czy może ktoś 

chciałby zgłosić jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę. Wobec tego zgodnie z § 41 pkt. 1 w/w 

protokół uznaję za przyjęte. 

Ad. 5 Wręczenie odznaczenia dla Burmistrza Piławy Górnej za wkład pracy na rzecz Związku 

Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych. 

Prezes Koła Miejskiego Związku Kombatantów w Dzierżoniowie Edmund Dąbrowski: 

Na wniosek Zarządu Koła Miejskiego w Dzierżoniowie, Prezes Zarządu Głównego ZKRP i 

BWP za duży wkład pracy na rzecz Związku Kombatantów nadaje odznakę „Za zasługi dla 

Związku Kombatantów RPP i VWP” Pani Zuzannie Bielawskiej Burmistrzowi Piławy Górnej. 

Podpisał Prezes Zarządu głównego ZKRP i BWP – Płk. Dr Ryszard Sobierajski. 

Burmistrz podziękowała za wyróżnienie, a Przewodniczący Rady złożył gratulacje. 

Ad. 6 Informacja Burmistrza o podjętych działaniach między sesjami. 

Burmistrz: 

1. Lipiec i sierpień są okresem urlopowym, ale nie zwalnia to nas z wykonywania swoich 

obowiązków. Prace są wzmożone, ponieważ jeden pracownik musi zastąpić w 

wykonywaniu obowiązków drugiego pracownika w czasie urlopu. 

2. Lipiec i sierpień to także okres inwestycyjny. Czas rozwiązywania problemów, bycia w 

terenie, na budowach między innymi: 

-na budowie hali sportowej, na obiekcie KS „ Piławianka”. 

-w szkole podstawowej gdzie trwa wymiana instalacji LAN, malowanie i wymiana 

sanitariatów w Szkole Podstawowej. 

       3. Odbyły się spotkania z dyrektorami szkół, księgowymi w kwestii włączenia gimnazjum 

           do szkoły podstawowej. Na spotkaniach omawiane były sprawy dotyczące 

           przeprowadzki, inwentaryzacji, sprawy administracyjne, kadrowe i finansowe. 

4.Rozpoczęty został remont boiska przy KS „Piławianka”. Odbyły się liczne spotkania          

z Prezesem i Zarządem Klubu celem uzgodnienia wspólnych zadań. 

5. Akcja Lato w mieście dobiega końca. Udał się wyjazd młodzieży do Kriftel. Dzięki 

współpracy z naszymi miastami.W przyszłym roku spotkanie młodzieży odbędzie się w 

Airlines we Francji. 

6. Rozpoczęty został remont sceny w sali widowiskowej MOK i B. 

7. Odbyło się spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Świdnica. 

8. Odbyło się spotkanie z Prezesem WiK, Kierownikiem gazowni, Dyrektorem Zarządu 

Dróg Powiatowych w sprawie modernizacji nawierzchni drogi powiatowej ul. Piastowskiej 

w Piławie Górnej. 

9. Uczestniczyłam w sesji Rady Powiatu Dzierżoniowskiego, na której zabrałam głos            

w sprawie remontu ul. Piastowskiej od nr 29 do ul. B. Chrobrego. 

10. Odbyły się dwa spotkania z partnerami z Czech w sprawie wspólnego projektu na 2017 

rok. 

11.Podpisana została Umowa z Burmistrzem Bielawy w sprawie funkcjonowania 

komunikacji miejskiej. 
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12.Odbyły się trzy spotkania z wykonawcą filmiku o Piławie Górnej, którego prezentacja 

będzie się 27 września podczas konferencji pn. „ Osada Braci Morawskich”. 

13. Uczestniczyłam w uroczystościach 100 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Wilkowiecku. 

14.Otrzymaliśmy dofinansowanie na Klub Seniora. Został ogłoszony przetarg na 

wykonawstwo. 

15. Odbył się 10 Turniej Koszykówki ‘Na Metalowych”. 

16. Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego w wysokości 60 % wartości na zadanie pn. „Konserwacja gruntowa rowów 

melioracyjnych”. 

17. Zakończone zostały prace przy drugim etapie budowy parkingu i drogi przy Urzędzie 

Miasta ul. Piastowska 69. 

18. Rozpoczęliśmy nabór wniosków mieszkańców, na wymianę starych piecy na piece 

ekologiczne. Wpłynęło ok. 40 wniosków. 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

    a)  w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym 

         powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru  

         godzin nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach w jednostkach 

         oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piława Gorna, 

Burmistrz: 

Uchwała ma na celu dostosowanie prawa lokalnego do nowych przepisów prawa oświatowego 

w zakresie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym 

powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach w jednostkach oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Piława Górna. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe art.4 

pkt 8 lit. d wprowadziła zmiany brzmienia art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta nauczyciela, 

określając katalog oraz charakterystykę stanowisk, dla których organ prowadzący ma ustawowe 

upoważnienie do określenia ich obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin.  

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje oraz zatwierdzone przez organizacje związkowe i 

dolnośląskiego kuratora oświaty projekty arkuszy organizacji pracy szkoły oraz przedszkola od 

1 września 2017 roku, w uchwale określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

stanowisk pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, nauczyciela 

wspomagającego oraz nauczyciela przedszkola pracującego z grupą mieszaną, w której w skład 

obok sześciolatków wchodzą również dzieci młodsze (3-,4-,5-letnie). 

W związku ze zmianami w sieci szkół Gminy Piława Górna i włączeniem  

z dniem 1 września 2017 roku klas gimnazjum do struktur szkoły podstawowej, wskazano 

zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin na 

stanowisku dyrektora i wicedyrektora w odniesieniu do liczby oddziałów oraz metodologię 

ustalania pensum nauczyciela realizującego etat łączony. 

Proponowane zapisy były uzgadniane z dyrektorami placówek oświatowych Gminy Piława 

Górna i znalazły odzwierciedlenie w zatwierdzonych projektach organizacji pracy szkoły i 

przedszkola na rok szkolny 2017/2018. Ze względu na zmiany w organizacji pracy szkoły i 

zwiększenie w szkole podstawowej liczby oddziałów do 22 zaproponowano obniżenie 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy nauczycielom pełniących funkcje 

kierownicze, dla dyrektorów do 3 godzin, dla wicedyrektorów do 10 godzin. Celem obniżenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć jest umożliwienie w/w nauczycielom, 

realizacji w tygodniowym czasie pracy wszystkich zadań wynikających z przydzielonych 

funkcji. Ponadto zgodnie z podstawą programową oraz ramowymi planami nauczania,  

w szkole podstawowej w Piławie Górnej zaprojektowano 20 godzin doradztwa zawodowego. 
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W roku szkolnym 2017/2018 doradztwo zawodowe będzie prowadzone w klasach VII (dwa 

oddziały), w skali 0,5 godziny tygodniowo na oddział to oznacza, że w 2017 roku w okresie od 

września do grudnia 2017 roku zostanie zrealizowanych 16 godzin, co przy stawce za godzinę 

52,25 zł., wyniesie 836,00 zł. 

Wobec powyższego nie przewiduje się dodatkowych skutków finansowych dla budżetu gminy 

w 2017 roku z tytułu zastosowania od 1 września 2017 roku zapisów proponowanych w 

powyższej uchwale. 

Projekt uchwały przedstawiono odpowiednim władzom statutowym związków zawodowych, 

zrzeszających nauczycieli. NSZZ „Solidarność” negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

części dotyczącej przydziału godzin pedagogom, psychologom, logopedom, nauczycielom 

wspomagającym i doradcom zawodowym. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie wniósł 

żadnych uwag. Forum Związków Zawodowych zrezygnował z opiniowania projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady: 

Proszę o przedstawienie stanowiska połączonych komisji. 

W imieniu członków połączonych komisji głos zabrał Przewodniczący Komisji Mienia 

Komunalnego i Infrastruktury Technicznej, który poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie. 

Przewodniczący Rady; 

Otwieram dyskusję. 

W dyskusji głos zabrała radna Teresa Budzyk, która stwierdziła, że pensum jest bardzo 

wysokie, najwyższe w całym powiecie i szkoda, że pracownik merytoryczny nie przedstawił 

takich informacji na posiedzeniu komisji. W powiecie pedagog, psycholog, logopeda, doradca 

zawodowy mają pensum 24 godziny. Biorąc pod uwagę to, że p. Minister przygotowuje 

projekt ustawy i mówi się w niej o 22 godzinach pensum to w naszym przypadku 30 godzin 

jest o wiele za dużo, a pensum doradcy zawodowego jest to nowy przedmiot, który znajduje 

się w ramowych planach nauczania, czyli jak inne przedmioty polski, matematyka 

prowadzone są z całą klasą i jest dla mnie nie zrozumiałe, dlaczego jest tak wysokie pensum. 

Uważam, że powinno to być obniżone. Dlatego będę głosowała przeciw. Następnie głos 

zabrała radna Halina Przepiórka, która poparła zdanie radnej i powiedziała, że też będzie 

przeciwna. 

Burmistrz poinformowała, że w uchwale, która obowiązywała od roku 2003 też było 30 

godzin. 

Przewodniczący Rady: 

Czy są jakieś zapytania jeszcze? Nie widzę, wobec tego przejdziemy do głosowania. 

Następnie Rada w głosowaniu 7 głosami „za”, przy 5 głosach przeciwnych i 3 głosach 

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 139/XXXV/2017, która stanowi załącznik nr 

    b) w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady 

        przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom 

        zatrudnionym w przedszkolu i szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Piława 

        Górna, 

Burmistrz: 

Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką 

samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia określa dla 

nauczycieli, w drodze regulaminu wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw. Uchwała m. in. ze względu na zmiany w organizacji zadań 

szkolnych od 1 września 2017 roku zakłada wzrost wysokości dodatków dla nauczycieli w 

stosunku do obowiązującego regulaminu o średnio 5 %. 

W projekcie uchwały ustalono sposób naliczania dodatków za pracę w trudnych i uciążliwych 

warunkach m. in. z dzieckiem objętym nauczaniem indywidualnym, zakwalifikowanym do 
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kształcenia specjalnego a także dzieckiem, którego stan zdrowia z powodu stanów 

chorobowych, wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 

roku życia, uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy. 

Dodatek za warunki pracy będzie przysługiwał nauczycielowi w wysokości jak za godziny 

ponadwymiarowe, za każdą faktycznie przepracowaną godzinę. Wprowadzenie regulaminu 

będzie wiązało się z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wydatki 

budżetowe w wysokości 14.000,00 zł. 

Projekt uchwały przedstawiono odpowiednim władzom statutowym związków zawodowych, 

zrzeszających nauczycieli. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej sygnalizuje drobne uwagi tzn. 

wykreślenie w rozdziale II paragraf 2 pkt. 14 zapisu „ścieżki edukacyjne” oraz dopisanie w pkt. 

6 p. pkt. 6 paragraf 2 „troska o harmonijną atmosferę w placówce”. Uwagi związku zostały 

uwzględnione w związku z tym proszę o wykreślenie zapisów jak wyżej.Wnosi też o 

podniesienie dodatków za wychowawstwo w szkole do 100 zł, w przedszkolu do 80 zł. Związek 

Nauczycielstwa Polskiego w Dzierżoniowie proponuje za wychowawstwo w szkole 90 zł, w 

przedszkolu 80 zł. Zarząd Województwa Dolnośląskiego Forum Związków Zawodowych 

rezygnuje z opiniowania projektu uchwały. W związku z powyższym wnoszę o podjęcie 

uchwały. 

Przewodniczący Rady: 

Proszę o przedstawienie stanowiska połączonych komisji. 

W imieniu członków połączonych komisji głos zabrał Przewodniczący Komisji Mienia 

Komunalnego i Infrastruktury Technicznej, który poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie. 

Przewodniczący Rady; 

Otwieram dyskusję. 

Radny Marcin Chrobak: 

Czy różnica między kwotą minimalną a maksymalną wynika z ustawy? 

Radna Teresa Budzyk: 

Widełki są dobre, bo Burmistrz ma większe możliwości. 

Przewodniczący Rady: 

Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, wobec tego przejdziemy do podjęcia uchwały. 

Następnie Rada w głosowaniu 13 głosami „za’, bez głosów przeciwnych, przy 2 głosach 

wstrzymujących podjęła UCHWAŁĘ NR 140/XXXV/2017, która stanowi załącznik nr 

   c) w sprawie: Budżetu Obywatelskiego Gminy Piława Górna, 
Burmistrz: 

Podstawą do podjęcia uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Gminie Piława Górna jest art. 5a 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na mocy którego w sprawach ważnych dla 

gminy na jej terytorium mogą być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami.  

Budżet Obywatelski będzie kwotą wydzieloną w budżecie Gminy Piława Górna, o przeznaczeniu, której 

zadecydują sami mieszkańcy, co znacznie wpłynie na wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego  

i zwiększenie wpływu mieszkańców na własne otoczenie. W związku z powyższym proszę o podjęcie 

wyżej omówionej uchwały. 

Przewodniczący Rady: 

Proszę o przedstawienie stanowiska komisji. 

W imieniu członków połączonych komisji głos zabrał Przewodniczący Komisji Mienia 

Komunalnego i Infrastruktury Technicznej, który poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie. 

Przewodniczący Rady: 

Czy są jakieś pytania? 

Radny Krzysztof Bielawski: 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsg42tombyga3dcltqmfyc4mrwhaydeojvg4
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Uważam, że budżet obywatelski jest bardzo dobrym rozwiązaniem. 
Przewodniczący Rady: 

Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. 

Następnie rada w głosowaniu 15 głosami „za’, bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących 

podjęła UCHWAŁĘ NR 141/XXXV/2017, która stanowi załącznik nr. 

   d)  w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Piława Górna na rok 2017.   

W trakcie roku zmiany do budżetu wprowadzane są na wnioski jednostek organizacyjnych oraz 

pracowników merytorycznych urzędu. Największe zapotrzebowanie jest od Zarządu 

Budynków Mieszkalnych 
Przewodniczący Rady: 

Proszę o przedstawienie stanowiska komisji. 

W imieniu członków połączonych komisji głos zabrał Przewodniczący Komisji Mienia 

Komunalnego i Infrastruktury Technicznej, który poinformował, że projekt uchwały został 

zaopiniowany pozytywnie. 

Przewodniczący Rady: 

Czy są jakieś pytania? Nie widzę, wobec tego przejdziemy do głosowania. 

Na sali obecnych 14 radnych. 
Następnie Rada w głosowaniu 14 głosami „za’, bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących 

podjęła UCHWAŁĘ NR 142/XXXV/2017, która stanowi załącznik nr. 

Ad.7. Zapytania i wnioski radnych. 

Radny Krzysztof Bielawski: 

Czy byłaby możliwość zorganizowania wyjścia na plac budowy hali sportowej? 

Burmistrz: 

Myślę, że tak, ale musimy porozmawiać z kierownikiem budowy. 

Radny Tadeusz Chrzanowski: 

Czy byłaby możliwość zamontowania monitoringu przy placu zabaw na ul. Limanowskiego? 

Burmistrz: 

Nie ma takiej możliwości, ponieważ nie ma tam oświetlenia. 

Radna Barbara Świetlik: 

Komisja Rewizyjna była na kontroli w Miejskim Ośrodku Kultury i Biblioteki, w trakcie 

oglądania pomieszczeń budynku zauważyliśmy, że wyposażenie dwóch pokoi na drugim 

piętrze jest bardzo zniszczone, czy nie byłoby możliwości przekazania jakiś mebli                             

z gimnazjum? 

Burmistrz: 

Są to sprawy organizacyjne podpowiem p. dyrektorowi, żeby porozmawiał na ten temat                 

z dyrektorem szkoły. 

Przewodniczący Rady: 

Czy są jeszcze jakieś zapytania bądź wnioski? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do 

następnego punktu. 

   Ad. 8. Sprawy różne. 

   Przewodniczący rady poinformował, że od ostatniej sesji wpłynęły do Rady zaproszenia: 

1. Narodowe czytanie „Wesela” St. Wyspiańskiego 2 września br o godz. 11.00 

2.” Piknik charytatywny dla Krystiana” 3 września br. godz. 15.00. 

3. Mały Festiwal „ja i Ty” 7 września br. o godz. 9.00. 

4. 27 września 2017 r godz. 16.00 konferencja pn. „Osada Braci Morawskich” z okazji obchodów 

55- lecia nadania praw miejskich Piławie Górnej. 

Bardzo zachęcam do wzięcia udziału w tych wydarzeniach. 

Przewodniczący Rady: 

Na dzisiejszej sesji obecny jest mieszkaniec Piławy Górnej, któremu udzielę w tej chwili głosu. 

Pan Tadeusz Kiraga: 

Chciałbym zadać kilka pytań, a mianowicie: 
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Czy na terenie gminy jest opieka nad kotami i psami? 

Ile osób zatrudnionych jest w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej? 

Jaki procent tej kadry stanowią mężczyźni?  

Co mam zrobić z resztką papy, styropianu itp. 

Przewodniczący Rady: 

Najlepiej byłoby, gdyby złożył Pan swoje zapytania na piśmie. Na pewno zostanie Panu 

udzielona odpowiedz w formie pisemnej. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos. Nie widzę. 

Wobec tego po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad zamykam XXXV sesję 

Rady Miejskiej 

Ustalono termin następnej sesji na 28 września 2017 roku o godz. 10.30. 

Protokół sporządziła J. Najwer inspektor ds. obsługi RM. 

   

 

 


