
Protokół nr XV/2019 sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Jastrowiu, która odbyła 

się dnia 29 października 2019 roku.  
 

W sesji uczestniczyło 15 radnych wg listy obecności wygenerowanej z programu stanowiącej 

załącznik nr 1 do protokołu przy czym o godzinie 16:28 przyszedł Radny Michał Kruszyński. 

W posiedzeniu Rady uczestniczyli: 

- Burmistrz GiM – Pan Piotr Wojtiuk 

- Z-ca Burmistrza GiM – Pani Agnieszka Głyżewska - Klofik 

- Sekretarz GiM Jastrowie- Renata Szewczyk  

- Skarbnik GiM Jastrowie – Teresa Czyżewska  

- zaproszeni goście 

- kierownicy jednostek organizacyjnych 

- sołtysi. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik 1a do protokołu. 

Obradom przewodniczył Pan Krzysztof  Bzowski – Przewodniczący Rady Miejskiej. 

O godz. 1600 otworzył obrady, powitał zebranych, po czym stwierdził prawomocność sesji  

i powołał na protokolanta Panią Natalię Ślusarczyk. 

1. Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej     

a)  sprawy regulaminowe: 

b)  stwierdzenie kworum 

      c)  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz informacja z realizacji uchwał Rady  

    Miejskiej w Jastrowiu z ostatniej sesji. 

3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu o działaniach podejmowanych        

    w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta 

Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020r.” 

5. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 18/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 

grudnia 2018r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 

której przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 

przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której 

przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego na ogrody przydomowe. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod garażami. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolnego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na cele działalności gospodarczej.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod pawilon handlowy. 

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu gminy i miasta Jastrowie”. 



15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od 

nieruchomości. 

16. Podjęcie uchwały  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do 

obliczenia podatku rolnego na 2020 rok. 

17. Głosowanie w sprawie wyboru kandydata na ławnika. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika. 

19. Interpelacje i zapytania. 

20. Sprawy bieżące i wolne wnioski.   

 

Ad 1a. 

Sprawy regulaminowe. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bzowski zapytał czy ktoś wnosi zmiany do 

porządku obrad. Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie wystąpił z wnioskiem o zniesienie z 

porządku obrad uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu gminy i miasta Jastrowie” i wprowadził uchwałę w 

sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2019r. oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

podjęcie działań zmierzających do przejęcia od Powiatu Złotowskiego zadania publicznego o 

charakterze ponadgminnym z zakresu edukacji publicznej. 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad nowym porządkiem obrad.  

Nowy porządek obrad został przyjęty14 głosami „za”. Wprowadzone uchwały zostały 

omówione w punktach 4 i 5. 

 

Ad 1c. 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Przewodniczący zarządził głosowanie. 

Protokół został przyjęty 14 głosami „za”. 

 

Ad 2. 

Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz informacja z realizacji uchwał Rady  

Miejskiej w Jastrowiu z ostatniej sesji. 

Burmistrz Piotr Wojtiuk przedstawił informację o pracy między sesjami oraz informację z 

realizacji uchwał Rady Miejskiej w Jastrowiu z ostatniej sesji. Wspomniał również o odbytym 

spotkaniu 15 października z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad w sprawie projektu przebudowy drogi krajowej nr 11 w Jastrowiu. Poprosił obecnego 

na sali Kierownika Referatu GPRiOŚ Pana Piotra Kozłowskiego o przedstawienie map i 

wskazanie dróg.  

Radna Agnieszka Kazberuk zabrała głos w sprawie budowy wieży G4 na ul. Bocznej. 

Powiedziała, iż mieszkańcy dowiedzieli się o tym po wydaniu decyzji administracyjnej. Pytanie 

przez kogo została wydana decyzja administracyjna skierowała do Burmistrza. 

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie odpowiadając na pytanie Radnej powiedział, że organem 

wydającym i prowadzącym procedurę wydania decyzji był Starosta Złotowski. Poinformował, 

iż gmina również dowiedziała się o tym dostając decyzję do wiadomości. Wspomniał, że firma 

zwróciła się z zapytaniem o uwarunkowania środowiskowe, które uważa za zasadne, iż 

powinny być przeprowadzane ze względu na szkodliwość tej inwestycji. Poinformował, że 

procedura zakończenia wniosku nie została zakończona, a mimo tego organ wydający nie brał 

tego pod uwagę i wydał decyzję na podstawie projektu technicznego oraz na podstawie 

dokumentu uprawniającego do dysponowania nieruchomościami.  

Radny Piotr Kurzyna zabierając głos w tej sprawie wspomniał, iż złożyli odwołanie do 

Wojewody. Odwołanie zostało przyjęte.  



Zastępca Burmistrza Agnieszka Głyżewska-Klofik poinformowała o spotkaniu 13 listopada w 

sprawie budowy wieży. 

 

Wracając do przebudowy drogi krajowej nr 11 udzielono głosu Panu Piotrowi Kozłowskiemu, 

który przedstawił mapy. Wspomniał, iż uczestniczył w spotkaniach związanych z przebudową 

drogi krajowej nr 11 i poinformował o toczących się postępowaniach w sprawie przebudowy 

drogi krajowej nr 22 i obwodnicy S11. Omówione zostały wysepki, parkingi, ścieżki rowerowe, 

skrzyżowania, ulice oraz zatoki. Zaznaczył, iż jeśli chodzi o centrum to głównym elementem 

jest wymiana chodników. 

Radny Rady Powiatu Ryszard Król wystąpił z prośbą o poszerzenie wjazdu na ul. Boczną. 

Zabrał również głos na temat pasów znajdujących się na ulicach w Jastrowiu. 

Radna Agnieszka Kazberuk zasugerowała, iż mamy mało parkingów, a może być ich jeszcze 

mniej.  

Burmistrz Piotr Wojtiuk uświadomił jakie mamy uwarunkowanie terenowe. Zaznaczył, że nie 

ma możliwości stworzenia parkingów. 

Kierownik Referatu GPRiOŚ Piotr Kozłowski zaapelował do Radnych, żeby pamiętać, iż 

miasto Jastrowie to nie tylko miasto motoryzacji i parkingów, ale również chodzi o estetykę 

miasta.  

Radny Piotr Kurzyna wystąpił z prośbą o przerwanie dyskusji i zasugerował umówienie 

spotkania, które miałoby dotyczyć projektu miasta. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zakończył dyskusję. 

 

Ad 3. 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrowiu o działaniach podejmowanych        

w okresie między sesjami. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jastrowiu przedstawił działania podejmowane w okresie 

między sesjami. 

 

Ad 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2019r. 

Zmiany w budżecie omówiła Pani Skarbnik Teresa Czyżewska.  

Radny Łukasz Cyruk wystąpił z zapytaniem odnośnie kwoty 35 tysięcy przeznaczonych na 

budowę pomostów.  

Burmistrz Piotr Wojtiuk odpowiadając na pytanie uświadomił, iż rozmowa dotycząca 

remontów przeprowadzonych w czasie całego roku już się odbyła. Poinformował, że część 

pomostów została wymieniona więc trzeba było się za to rozliczyć z wykonawcą. Na żądanie 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego został zrobiony audyt, który wiązał się z 

tym, jaki jest plan pozostałych pomostów. Trzeba było za to zapłacić, a były to  nieprzewidziane 

środki w budżecie. Więcej pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 15 głosami „za” i otrzymała nr 116/2019. 

 

Ad 5.  

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do 

przejęcia od Powiatu Złotowskiego zadania publicznego o charakterze ponadgminnym z 

zakresu edukacji publicznej. 

Przewodniczący udzielił głosu Burmistrzowi. Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie 

wytłumaczył, że przedstawiony został projekt uchwały, która jest pierwszym etapem przejęcia 

przez gminę szkoły ponadpodstawowej w Jastrowiu. Wspomniał, że nie widzi przekonania ze 

strony Radnych i innych mieszkańców, że to dobra decyzja i wcale się temu nie dziwi, bo nikt 



nie wie czy ten „eksperyment” się uda. Zaznaczył jednak, że trzeba spróbować. Przed 

głosowaniem zaapelował do Radnych żeby podjąć tą uchwałę i spróbować tą szkołę prowadzić. 

Poinformował, iż nie jest to łatwe zadanie, bo wymaga  dużo pracy i zaangażowania. Podkreślił, 

że najtrudniejszym rokiem będzie pierwszy rok.  

Pytań nie było. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 15 głosami „za” i otrzymała nr 117/2019. 

 

Ad 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy i 

Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020r.” 

 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 15 głosami „za” i otrzymała nr 118/2019. 

 

Ad 7. 

Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr 18/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 

grudnia 2018r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. 

 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 15 głosami „za” i otrzymała nr 119/2019. 

 

Ad 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 

której przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 

 
Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 15 głosami „za” i otrzymała nr 120/2019. 

 

Ad 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 

której przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 

 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 15 głosami „za” i otrzymała nr 121/2019. 

 

Ad 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 

której przedmiotem jest   ta sama nieruchomość. 

 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 15 głosami „za” i otrzymała nr 122/2019. 



 

Ad 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego na ogrody 

przydomowe. 

 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami „za” i otrzymała nr 123/2019. 

 

Ad 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod garażami. 

 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 15 głosami „za” i otrzymała nr 124/2019. 

 

Ad 13.  

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu rolnego. 

 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 15 głosami „za” i otrzymała nr 125/2019. 

 

Ad 14. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu na cele działalności 

gospodarczej. 

 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 15 głosami „za” i otrzymała nr 126/2019. 

 

Ad 15. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod pawilon handlowy. 

 

Pytań nie było. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 15 głosami „za” i otrzymała nr 127/2019. 

 

Ad 16. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od 

nieruchomości. 

Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił głosu Radnemu Piotrowi Kurzynie, który oświadczył, 

że jako Klub Aktywne Jastrowie twierdzą, że bardziej racjonalne byłoby podjęcie uchwały 

gdzie podniesiona wysokość podatku będzie się do czegoś odnosić. W imieniu całego klubu 



zaproponował podwyższenie podatków mających odzwierciedlenie do wskaźnika inflacji, 

który wynosi 3% na 2019r. 

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie uświadomił, że naszym odzwierciedleniem jest to, iż w 

wyniku obniżki podatku od osób fizycznych i w wyniku mniejszej subwencji oświatowej oraz 

wyrównawczej, w porównaniu z rokiem 2018 będziemy mieli mniej o 650 tys. zł. w budżecie. 

Po stronie dochodów wzrost tych stawek daje nam kwotę 600 tys. zł., gdy wszyscy teoretycznie 

zapłacą. Niestety wiadomo, iż nie udaje się w 100% w danym roku uzyskać takiej kwoty. 

Poinformował, że nikt nie lubi płacić daniny, jednak z czegoś trzeba pewne rzeczy finansować.  

Uświadomił Radnych, że trzeba być odpowiedzialnym za budżet. 

Radny Piotr Kurzyna zaznaczył, iż nie są przeciwnikami tego, żeby podnosić stawki 

podatkowe. Wspomniał, że zdają sobie sprawę, że w momencie kiedy wzrastają ceny i inflacja 

idzie w górę to wartość pieniądza jest mniejsza. Uznał, że wydatki w samorządzie się nie 

zmniejszają, dlatego proponują 3% wzrost podatków. Zaproponował żeby zrobić spotkanie i 

znaleźć te pieniądze, które brakują. Zaznaczył, że można je znaleźć nie tylko w podniesieniu 

podatków. Uznał, iż wzrost kosztów podatków to najprostszy sposób.  

Burmistrz wytłumaczył, że istnieją 3 możliwości zwiększenia przychodów gminy. Wyróżnił 

podatki, cięcie kosztów bieżących i ograniczenie inwestycji. Poinformował, iż wszystkie 3 

warianty będą brane pod uwagę. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaapelował do Radnych, żeby stawki utrzymać na 5% 

wzroście. 

Radny Michał Kruszyński odniósł się do tematu i zaproponował likwidację Straży Miejskiej  

uzasadniając, że nic nie stracimy, a możemy zaoszczędzić. 

Burmistrz Piotr Wojtiuk zapytał Radnego czy zdaje sobie sprawę ile kosztuje Straż Miejska. 

Radny odpowiadając mówił o kwocie 300-400 tys. zł. Burmistrz Gminy i Miasta uświadomił, 

iż jest to 4 razy mniej czyli około 130 tys. zł. Zadał pytanie do Radnych dlaczego nie ma pytań, 

kiedy dostarczane są sprawozdania z pracy Straży Miejskiej.  

Radna Monika Król zgłosiła temu sprzeciw. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bzowski zarządził głosowanie nad przyjęciem 

wniosku Klubu Aktywne Jastrowie w sprawie podatku od nieruchomości. 

Wniosek został odrzucony 11 głosami „przeciw” i 4 głosami „za” 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 11 głosami „za” 4 głosami „wstrzymuję się” i otrzymała nr 

128/2019. 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie po ogłoszeniu wyników podziękował Radnym za 

odpowiedzialność. 

 

Ad 17. 

Podjęcie uchwały  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do 

obliczenia podatku rolnego na 2020 rok. 

Głos zabrał Radny Łukasz Cyruk oznajmiając, że jeśli podnosimy każdy podatek to występuje 

z wnioskiem o podniesienie podatku rolnego, żeby wszystkich mieszkańców traktować równo. 

Radna Monika Król w obronie rolników wytłumaczyła, że w czasie suszy czy w innych 

warunkach atmosferycznych rolnicy mają utrudnione zbiory, więc zaproponowała, żeby 

pozostała stawka jaka widnieje w uchwale. 

Radny Rady Powiatu Ryszard Król zabrał głos i opowiedział o klęsce jaka następuje trzeci raz 

z rzędu. Poinformował, iż w naszej gminie rolnicy dostają o około 40% mniej dochodu, 

ponieważ oszacowano tyle strat.  



 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad wnioskiem Radnego Łukasza 

Cyruka w sprawie podatku rolnego. 

Wniosek został odrzucony 3 głosami „za” 12 głosami „przeciw” 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 12 głosami „za” 1 głosem „przeciw” 2 głosami „wstrzymuję się” 

i otrzymała nr 129/2019. 

 

Ad 18 i 19. 

Głosowanie w sprawie wyboru kandydata na ławnika. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika. 

 

Głos zabrał Radny Piotr Kurzyna, który jako Przewodniczący Zespołu Opiniującego 

przedstawił stanowisko zespołu z pozytywnym rozpatrzeniem. 

Na Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej została powołana Radna Jolanta Łatka, na 

Wiceprzewodniczącego Radny Cezary Wyszyński oraz na członka Komisji Skrutacyjnej Radna 

Agnieszka Kazberuk. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad składem Komisji Skrutacyjnej. 

Propozycja została przyjęta 14 głosami „za” przy jednej osobie nieobecnej (Radna 

Elżbieta Magda). 

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Jolanta Łatka wywoływała kolejno Radnych do 

zagłosowania. Po przeliczeniu głosów odczytała protokół. Komisja Skrutacyjna na podstawie 

przeliczonych głosów stwierdziła, że kandydat na ławnika Andrzej Kacprzak uzyskał 15 

głosów za wyborem i został wybrany do Sądu Okręgowego w Poznaniu – XIV Wydział 

Cywilny z/s w Pile.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zarządził głosowanie nad uchwałą. 

Uchwała została przyjęta 12 głosami „za” i otrzymała nr 130/2019. 

 

Ad 20. 

Interpelacje i zapytania. 

Interpelacji i zapytań nie było. 

 

Ad 21. 

Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

Radna Monika Król wystąpiła z prośbą o wyrównanie ulicy Bocznej, ponieważ stan tej drogi 

jest bardzo zły. 

Burmistrz poinformował, iż rozpoczęła się przebudowa ulicy Jagiellońskiej, z której zostanie 

zabrana 2cm warstwa podłoża betonowego i zostanie wykorzystana na ulicę Boczną i ulicę Alei 

Wolności.  

Radna Elżbieta Magda wystąpiła z prośbą o odświeżenie słupów ogłoszeniowych. 

Prezes spółki ZECIUK Grzegorz Białas wspomniał o rozpoczętych pracach nad budową 

kanalizacji sanitarnej łączącej Samborsko z Brzeźnicą. Prosił o wyrozumiałość, ponieważ 

droga nie jest przejezdna. Poinformował również o pozwoleniu na budowę kanalizacji w 

Sypniewie. 

Radny Piotr Kurzyna wystąpił z zapytaniem czy prowadzone są prace kontrolne oraz czy 

mieszkańcy mieszkający w Sypniewie odprowadzają ścieki w taki sposób jaki powinni.  



Burmistrz odpowiedział, iż cały czas przeprowadzane są kontrole, które odbywają się 

cyklicznie. Zaznaczył, że nie wszystkie ścieki trafiają tam gdzie powinny czyli do 

bezodpływowych zbiorników. Część z tych ścieków trafia do poniemieckiej deszczówki. 

Poinformował, iż trzeba się zmierzyć z budową kanalizacji. 

 

Przewodniczący stwierdził, że zaplanowany porządek sesji został wyczerpany. 

Podziękował zebranym za udział. 

Obrady Rady Miejskiej uznał za zakończone. 

 

 
 

Protokołowała 

Natalia Ślusarczyk 
 


