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                                P R O T O K Ó Ł  Nr XXV/2012 
 

                           z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy 
                                    dniu 23 marca 2012 r. 
 
 
Sesja trwała od godz. 12.00  - 14.15 
 
Pkt. 1. Otwarcie. Stwierdzenie kworum. 
 
Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich otwierając obrady powitał zebranych 
Radnych,  Burmistrza Gminy i Miasta Sławomira Chmielewskiego, Skarbnika 
Gminy i Miasta Annę Lewandowską, przedstawicieli Komitetów Osiedlowych, 
sołtysów i mieszkańców. 
Stwierdził prawomocność obrad,  na sali było 13 radnych na ustawową  
liczbę 15. 
 
 
Pkt. 2.  Powołanie Sekretarza obrad. 
 
Przewodniczący obrad zwrócił się do Rady o powołanie Sekretarza obrad. 
 
Zgłoszono 2 kandydatury: 
 p. Rafała Reka, za którego propozycją głosowano: 
 
                                               7 głosów  - za 
                                               6 głosów  - przeciw 
 
oraz p. Bogdana Sawickiego, za którego propozycją głosowano: 
 
         6 głosów  - za  
                                              7 głosów – wstrzymujące 
 
Na sekretarza obrad został wybrany p. Rafał Rek. 
 
 
 
Pkt. 3. Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący obrad poprosił radnych o przesunięcie z porządku obrad z pkt. 
8 do pkt. 6, z uwagi, że uchwała o udzieleniu pomocy finansowej na rzecz 
Powiatu Grójeckiego powinna być przegłosowana przed uchwałą w sprawie 
zmian w uchwały budżetowej na 2012 r. 
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Pan Ireneusz Stępień  p. Małgorzata Babska-Jakubczak, p. Bogdan Sawicki 
powiedzieli, że mają zarzuty  do pkt. 9 porządku obrad -wyszczególnienia 
środków w budżecie na fundusz sołecki. Do projektu porządku obrad sesji 
powinny być załączone 2 projekty uchwały – na TAK i na NIE. 
Nawiązała się dyskusja. Przewodniczący Komisji Gospodarki budżetu i 
Rolnictwa p. Grzegorz Michalski powiedział, że mówił o tym na posiedzeniu 
Komisji, że taki projekt uchwały był poddawany pod głosowanie w ubiegłym 
roku i Biuro Prawne i RIO w Radomiu do takiego  zapisu nie wniosło uwag. Nie 
jest to tak istotne - powiedział Przewodniczący Komisji, ponieważ Radni w 
głosowaniu wypowiedzą się, czy są na TAK czy na NIE. 
 
Dyskusję przerwał Przewodniczący obrad p. Jarosław Zawalich. Powiedział, że, 
powrócimy do sprawy przy głosowaniu nad uchwałą w porządku obrad w pkt. 9. 
 
Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zmianę przesunięcia pkt. 8  
porządku obrad do pkt. 6. 
 
Za  zmianą głosowano: 

 10 głosów -  za 
   1 głos      - przeciw 
   2 głosy    - wstrzymujące 
 
 

Przewodniczący obrad odczytał porządek obrad po wniesieniu zmiany. 
 
Porządek obrad: 
 

1. Otwarcie. Stwierdzenie kworum. 
2. Powołanie Sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 
5. Informacja Burmistrza z działań od ub. Sesji. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 

Powiatu Grójeckiego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 r. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta na lata 2012-2025. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy i miasta 

Mogielnica środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 r. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia  związku międzygminnego pod 

nazwą „Natura”. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Mogielnicy. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta 
Mogielnica do sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością 
Gminy. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w drodze darowizny 
nieruchomości zabudowanej we wsi Górki-Izabelin Gmina Mogielnica. 

14. Sprawy bieżące, interpelacje radnych. 
15. Sprawy mieszkańców. 
16. Zakończenie obrad. 

 
Za takim porządkiem głosowano: 
                                                     
                                             10 głosów  - za 
                                              1 głos        - przeciw 
                                              2 głosy      - wstrzymujące  
 

 
Ad. pkt. 4.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji. 
 
Przewodniczący obrad poinformował, że w Biurze Rady do wglądu Radnych 
był napisany protokół z poprzedniej Sesji. Uwag i zastrzeżeń nie wniesiono. 
 
Głosowano za przyjęciem protokółu z poprzedniej Sesji. 
 
             10 głosów  - za 
                                          0 głosów  - przeciw 
                                          3 głosy     - wstrzymujące 
     
Ad. pkt. 5. Informacja Burmistrza z działań od ubiegłej Sesji. 
 
Burmistrz odczytał zarządzenia, które podpisał od ostatniej Sesji. 
 
 
Ad. pkt. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na  
                   rzecz Powiatu Grójeckiego. 
 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały o udzielenie z budżetu gminy 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Grójeckiego w 
wysokości 33.492 zł. z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni asfaltowej w 
ciągu drogi powiatowej  Falęcice – Nowe Miasto. 
 
Głosowano:                 8 głosów  - za 
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                                    4 głosy     - przeciw 
                                    1 głos       - wstrzymujący 
 
Uchwała otrzymała Nr XXV/132/2012 
 
 
Ad. pkt. 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na     
                   2012 r. 
 
Przewodniczący obrad  odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Radny Bogdan Sawicki złożył ponownie oświadczenie, które odczytał, że 
wielokrotnie zwracali się radni jako Klub Samorząd dla Mieszkańców o takie 
formułowanie uchwał budżetowych, aby każda zmiana planowanych dochodów 
i wydatków była poddawana pod głosowanie oddzielnie. Radni oświadczyli, że 
dopóki Przewodniczący Rady nie uporządkuje powyższych spraw Klub 
Radnych nie będzie brał udziału w głosowaniach nad sformułowanymi jak 
dotychczas uchwałami. 
W piśmie Klub zaznacza, że jest przeciwny przekazaniu środków: 
50.000 zł. na wykonanie kolektorów do podgrzewania wody w basenach na   
                kompleksie sportowym, 
32.702 zł. na budowę boiska do piłki plażowej wraz z ogrodzeniem, bramą i  
                 podjazdem, 
Zaniepokojenie Klubu wzbudza również kilka innych zmian w budżecie. 
 
Pan Bogdan Sawicki zadał Pani  Skarbnik pytanie – ile środków z budżetu 
gminy zostało przekazane na kolektory słoneczne do podgrzewania wody w 
basenie. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że w tej chwili nie pamięta, pójdzie do swego 
biura i sprawdzi, pod koniec sesji udzieli stosownej odpowiedzi. 
 
W związku z uzasadnieniem do uchwały przybył Zarząd KS „Mogielanka „ 
 
p. Jan Łaski – Prezes 
p. Tomasz Pikiewicz – wiceprezes 
p. Stanisław Wątruk – członek Zarządu /działa w Radomskim Okręgu Związku 
Piłki Nożnej oraz w Mazowieckim Związku Piłki Nożnej/ 
 
Zarząd zwrócił się do radnych, aby głosując nad uchwałą  uwzględnić zapis, 
który brzmi „ na Budowę boiska do piłki plażowej wraz z ogrodzeniem, bramą 
wjazdową i podjazdem”. 
W uzasadnieniu  sprawa dotyczy bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i 
zawodników na boisku piłkarskim tak, aby w razie wypadku na boisko 
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piłkarskie mogła dojechać  karetka pogotowia. W chwili obecnej nie ma takiej 
możliwości. 
Pan Tomasz Pikiewicz  zaznaczył, że o ile do sierpnia 2012 roku nie zrobimy 
dojazdu do boiska to nie uzyskamy licencji na kolejne mecze. Boisko wówczas 
musiałoby być zamknięte. Tego jako Zarząd, zawodnicy oraz kibice, którzy 
przychodzą na mecze bardzo licznie,  na pewno by nie chcieli. 
 
Pan Wątruk zwrócił się do radnych z prośbą o poparcie decyzji. „Bez waszego 
poparcia nic nie zrobimy” – powiedział. Jednocześnie podziękował radnym za 
wszystkie podjęte decyzje, za to ,że mamy kompleks sportowy, który cieszy oko 
wielu osób, nie tylko miejscowych. Przyjeżdża wiele drużyn i korzysta z 
naszego kompleksu i zazdroszczą nam takich warunków jakie mamy. W wielu 
miejscach Polski mówi się o Mogielnicy, o Gminie, o zaangażowaniu Rady w 
tak cenne działania.  
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej p. Wiesław Wilewski  poparł wniosek 
Zarządu KS „Mogielanka” uzasadniając, że chodzi tu o bezwzględne 
bezpieczeństwo wszystkich osób będących na boisku,  ponieważ jest ono dla nas 
wszystkich najważniejsze i co do tego nie powinno być tu dyskusji. 
 
Radna p. Małgorzata Babska-Jakubczak sugerowała o rozdzielenie kwoty zapisu  
w uchwale budżetowej, abyśmy wiedzieli – powiedziała, ile kosztuje nas 
budowa boiska, a ile wynosić będzie koszt bramy wjazdowej, ogrodzenia i 
podjazdu na boisko. 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to jedno zadanie i nie do niej należy 
rozdzielenie tej inwestycji. 
 
Radny Krzysztof Wrzosek powiedział -mieliśmy Komisję Budżetową i nie było 
nic mówione o KS Mogielanka , o podjeździe, po co taką Komisję się zwołuje, 
jeśli dziś wszystko się ukrywa. 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa wyjaśnił, jakie są 
zasady działania Komisji. Komisja spotyka się po to, aby pewne uchwały, 
projekty uchwał zaopiniować i przez głosowanie wypowiedzieć się, czy 
popieramy dane zadanie, bądź nie. Było dotychczas tak, że spotykały się 
wszystkie komisje. Wówczas wszyscy radni mogli usłyszeć, przedyskutować, 
wypowiedzieć się w danym temacie. Dziś jest inaczej. Na Komisji są 
członkowie Komisji i przewodniczący pozostałych Komisji, jak również 
pracownicy urzędu do wyjaśnienia spraw merytorycznie. Reszta radnych 
dowiaduje się o wszystkich opiniach i decyzjach na Sesji, stąd też są te 
problemy, że radni dopytują się, bo nie o wszystkim wiedzą.  
Przewodniczący zaznaczył, że na Komisjach radni tylko opiniują, a decyzje 
zatwierdzane są uchwałami na Sesjach. 
Przewodniczący Komisji powiedział, że ma przed sobą wyciąg z posiedzenia 
Komisji, gdzie pozytywnie został przedstawiony podział środków zwróconych z 
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tytułu dotacji zagospodarowania zalewu w Mogielnicy i nie można mówić, że 
czegoś na Komisji nie było. 
 
O głos poprosił Burmistrz Gminy i Miasta, który poprosił Radnych o 
wprowadzenie do uchwały 2 poprawek, ponieważ sprawy wynikły już po 
posiedzeniu Komisji.  
Dotyczy to przeniesienia środków między paragrafami, w tym samym rozdziale 
75416 z § 4260 na § 6060 - na zakup drukarki dla Straży Miejskiej  na kwotę 
4.000 zł. oraz  przeniesienia środków z rozdziału  75814 z § 4300  o kwotę 
7.000 zł. - z obsługi bankowej gminy do rozdziału  90001 na § 6059 na 
„Modernizację oczyszczalni ścieków i budowę kanału sanitarnego Mogielnica-
Kozietuły Nowe”  w związku z nowymi warunkami jakie wydał Zakład 
Energetyczny w Grójcu na wykonanie  przyłączy energetycznych. 
 
Za wprowadzeniem poprawek głosowano: 
 
                                            7 głosów  - za 
                                            0 głosów  - przeciw 
                                            2 głosy     - wstrzymujące 
 
Za wprowadzeniem  zmian w  uchwale budżetowej na 2012 r. głosowano: 
 
                                            7 głosów  - za 
                                            0 głosów  - przeciw 
                                            0 głosów  - wstrzymujące 
 
Radni Klubu Samorząd dla Mieszkańców pomimo obecności na sali nie brali 
udziału w głosowaniu. 
 
Uchwała otrzymała Nr XXV/133/2012 
 
 
Ad. pkt. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej  
                   Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata  
                   2012 - 2025. 
 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Radni nie wnieśli uwag. 
 
  Głosowano:             7 głosów  - za 
                                   0 głosów  - przeciw 
       0 głosów  - wstrzymujące 
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Radni Klubu Samorząd dla Mieszkańców pomimo obecności na sali nie brali 
udziału w głosowaniu. 
 
Uchwała otrzymała Nr XXV/134/2012 
 
 
 
Ad. pkt. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy i  
                   miasta Mogielnica  środków stanowiących fundusz sołecki na  
                   2013 r. 
 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. 
 
 
Klub Radnych „Samorząd dla Mieszkańców” zgłosił, aby z projektu uchwały 
 § 1 skreślić słowo „NIE” 
 
za taką propozycją głosowano: 
 
    11 głosów  - za 
                                          0 głosów  - przeciw  
                                          2 głosy     - wstrzymujące 
 
 
Radna Małgorzata Babska-Jakubczak przed głosowaniem nad uchwałą 
odczytała zapis informujący -  na co przeznaczyć mogą mieszkańcy środki  
wyodrębnione w budżecie gminy na fundusz sołecki. 
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały po skreśleniu słowa „NIE”. 
 
Za projektem uchwały głosowano: 
    6 głosów  - za 
                                        7 głosów  - przeciw 
                                        0 głosów  - wstrzymujące 
 
W wyniku głosowania treść uchwały brzmi tak jak w projekcie przygotowanym 
na Sesję  - Rada Gminy i Miasta w Mogielnicy uchwala co następuje: 
 
    § 1. 
 
 Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 
środków funduszu sołeckiego. 
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Uchwała otrzymała Nr  XXV/135/2012 
 
 
   Ad.pkt. 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia związku  
                       międzygminnego pod nazwą „Natura”.                                              
 
Przewodniczący obrad odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Radny Ireneusz Stępień zadał pytanie Burmistrzowi - czym może skutkować 
takie przystąpienie do związku. 
 
Burmistrz powiedział – 31 grudnia 2014 roku bez względu na zapełnienie 
naszego składowiska  zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami 
nasze składowisko będzie musiało być zamknięte. Sprowadza się to do 
rekultywacji wysypiska, czyli zasypania ziemią. Koszt zgodnie z wymogami 
wynosił będzie -  1.5 –2 –3 mln. zł. W „Okolicy” była informacja i prosiłem 
Radę o zwrócenie uwagi i przemyślenie skąd wziąć środki na ten cel i jaki 
powinien być dalszy los wysypiska. Przy obecnym budżecie środki na 
inwestycje wynoszą ok. 2 mln. zł. Za rok przy zadaniach jakie Rząd stawia na 
gminy budżet na inwestycje może być tylko w wys.1 mln. Apeluję, aby ktoś nie 
powiedział, że Burmistrz o niczym nas nie informował. Mówiłem to poprzedniej 
Radzie, mówię obecnej, a dotyczyć to będzie szczególnie następnej Rady. 
Po zamknięciu i rekultywacji wysypiska przez 30 lat będzie musiał być 
prowadzony monitoring, czyli sprawdzanie czy dno wysypiska jest dobrze 
uszczelnione, czy nie ma przecieków. Wysypisko możemy zapełnić, czyli kupić 
śmieci, bądź sprzedać, pozbędziemy się wówczas kosztów rekultywacji i 
monitoringu.  My jako gmina pozbędziemy się problemu. Natomiast jeśli 
zyskamy na podatku od nieruchomości, gdyż obecnie, aby utrzymać niską cenę 
za odbiór śmieci zwalniamy ZGKiM od tego podatku, jest to kwota 66 tys. zł na 
rok. Jeśli wysypiska nie sprzedamy, będzie to dla Gminy wielkie obciążenie 
finansowe. 
 
Czemu ma służyć związek międzygminny? – zapytał p. Ireneusz Stępień. 
Związek ma służyć zjednoczeniu wszystkich gmin w jednolitą strukturę, która 
rozpisze jeden przetarg na wybór firmy do odbioru odpadów. 
Burmistrz poinformował, że gminy Grójec i Jasieniec chcą u siebie 
zlokalizować zakład do przerobu odpadów. Dla każdej Gminy – powiedział 
Burmistrz, która chce  przejąć takie firmy będzie to ogromny zysk. Gminy, które 
posiadają na swoim terenie takie zakłady finansowo radzą sobie bardzo dobrze. 
Związek, jeśli dojdzie do realizacji tego zadania będzie partnerem dla tych 
podmiotów, które tam powstaną. 
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. 
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Głosowano:          13 głosów – za /jednogłośnie/ 
 
Uchwała otrzymała Nr XXV/136/2012 
      
 
Ad.pkt.11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby  
                  Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy. 
 
 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. 
Radni nie wnieśli uwag. 
Głosowano:                  
    13 głosów  - za /jednogłośnie/ 
 
Uchwała otrzymała Nr XXV/137/2012 
 
Ad.pkt.12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i      
                   Miasta Mogielnica do sprzedaży nieruchomości gruntowej  
                   będącej własnością Gminy. 
 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. 
Uwag nie wniesiono. 
Głosowano: 
                                             9 głosów  - za 
                                             0 głosów  - przeciw 
                                             4 głosy    - wstrzymujące 
 
Uchwała otrzymała Nr XXV/138/2012 
 
 
Ad.pkt. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w drodze darowizny  
                    nieruchomości zabudowanej we wsi Górki-Izabelin Gmina   
                    Mogielnica. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 
Projekt uchwały dotyczy sprawy mieszkanki Górki - Izabelina, która za oddanie 
Gminie części działki -  0.14 ha  zwraca się z prośbą o sfinansowanie  
utrzymania jej pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach. 
 
Głosowano: 
                                             12 głosów  - za 
                                               0 głosów  - przeciw 
                                               1 głos       - wstrzymujący      
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Uchwała otrzymała Nr XXV/139/2012 
 
 
Ad.pkt. 14. Sprawy bieżące, interpelacje radnych. 
 
Przewodniczący obrad odczytał pismo, które złożył p. Ryszard Wiśniowski do 
Przewodniczącej Rady Społecznej SP ZOZ  p. Joanny Kaźmierskiej, a do 
wiadomości Radnych.  
W piśmie p. Ryszard Wiśniowski informuje, że do chwili kiedy Kierownik SP 
ZOZ Dariusz Woźniak nie będzie dostarczał potrzebnych materiałów zgodnie z 
prawem, nie będzie uczestniczył w spotkaniach. 
 
     x  x  x 
 
Pani Skarbnik Anna Lewandowska udzieliła odpowiedzi na pytania p. Bogdana 
Sawickiego – ile razem wydano środków z budżetu gminy na kolektory 
słoneczne do ogrzewania wody w basenie na kompleksie sportowym. 
Pani Skarbnik powiedziała – jest to kwota 5.738 zł. z przeznaczeniem na mapy 
do celów projektowych oraz na wykonanie dokumentacji. 
 
Ad.pkt.15. Sprawy mieszkańców. 
 
Pani Jolanta Radzimirska – Przewodnicząca Zarządu Komitetu Osiedlowego 
 Nr 1 w Mogielnicy odniosła się do odczytanego pisma Przewodniczącego 
Rady. Powiedziała, że Rada Społeczna jest ciałem opiniodawczym i nie ma 
takiego obowiązku, aby jej członkowie materiały musieli otrzymywać w 
terminie 7 dniowym. Wystarczy, że z materiałami zapoznamy się na posiedzeniu 
Rady Społecznej. Pan Ryszard Wiśniowski nie występował w imieniu nas, 
członków Rady Społecznej, tylko w swoim własnym imieniu. Naraził nas na 
ośmieszenie prosząc poprzedniego Przewodniczącego Rady Społecznej p. 
Marka Ścisłowskiego  o udostępnienie akt toczącej się sprawy w Prokuraturze. 
Pismo to zostało odrzucone, otrzymaliśmy  odmowę udostępniania takich akt.  
Pan Ryszard Wiśniowski – powiedziała p. Radzimirska - szkaluje Kierownika 
SP ZOZ, bo sprawa nie toczy się wobec nikogo, tylko w pewnej sprawie, gdzie 
stroną nie jest nawet SP ZOZ. A właściwie – dodała - nie chodzi tu o nic innego 
jak tylko zniszczyć Kierownika SP ZOZ. 
 
                                                x x x 
 
Pani sołtys Kozietuł Nowych  Beata Haśkie poinformowała wszystkich 
obecnych, że jako sołtys organizuje wśród mieszkańców każdego roku tzw. 
akcje sprzątania i uważa, że udaje się jej się to dobrze zorganizować. Do tej 
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akcji niezbędne i potrzebne byłyby worki, o które nieśmiało prosi. Niech inne 
sołectwa również mobilizują swoich mieszkańców, bo to naprawdę ludzi 
jednoczy.  
Powiedziała również, że na jej terenie powstała biogazownia, która istnieje już 
od roku  i wcale to nie jest tak, że zanieczyszcza powietrze. Jest o wiele lepiej 
niż było przy poprzedniej oczyszczalni.W dokumentach było zapisane, że jest to 
rozbudowa oczyszczalni, modernizacja i przestawienie na nowe technologie. 
 
 
          x  x  x 
 
Przewodnicząca Zarządu Komitetu Osiedlowego  w Mogielnicy Nr 3 p. Emilia 
Kępka bardzo dużo ciepłych słów powiedziała o p. sołtys Kozietuł Nowych. 
Pogratulowała jej wspaniałej postawy obywatelskiej w sytuacji ratowania 
sąsiadów, ponieważ udaremniła włamanie. Było to wieczorem, bardzo ciemno, 
w odległości od ludzi i zabudowań, gdzie nie każdy miałby tyle odwagi co  
zrobiła to p. sołtys. Powiadomiła Policję i pomimo że złodzieje uciekli,  to nie 
doszło do kradzieży. Wielki szacunek i pełne uznanie dla Pani – powiedziała p. 
Emilia Kępka. 
 
                                           x x x 
 
Na zakończenie obrad Sesji przybył przedstawiciel Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego p. Tomasz Wawrzyniak, który poinformował 
radnych i sołtysów o wprowadzonych zmianach w ubezpieczeniach dla 
rolników. 
 
Ad.pkt. 16. Zakończenie obrad. 
 
Z uwagi, że porządek XXV Sesji Rady Miejskiej został wyczerpany 
Przewodniczący ogłosił zakończenie obrad. 
 
 
 
Protokółowała                  Sekretarz obrad                    Przewodniczący obrad 
 
H.Dobrzyńska                    Rafał Rek                             Jarosław Zawalich 


