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PROTOKÓŁ  Nr XXII/2011 

 
               z Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy 
                       w dniu 28 grudnia 2011 r. 
 

Posiedzenie Rady prowadził jej Przewodniczący p. Jarosław Zawalich. 
Obecni wszyscy radni wg. załączonej listy obecności. 
 
Porządek obrad: 
 

1. Otwarcie. Stwierdzenie kworum. 
2. Powołanie sekretarza obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokółu z sesji. 
5. Informacja Burmistrza z działań od ub. sesji. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2011-2025 
 

8. Uchwalenie Budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na 2012 rok. 
 

- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem 
- odczytanie opinii Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa 
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
- przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji 
- dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie 
- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2012 r i uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta  
Mogielnica na lata 2011-2025 

 
9. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale  

Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 21 lipca 2006 r. 
 

10. Podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  
     planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica dla  
    fragmentów sołectw Stamirowice, Michałowice, Borowe, Dziarnów,  
    Jastrzębia, Świdno, Tomczyce, Ślepowola, Stryków, Otaląż, Otalążka. 
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za przyjęcie  
     odpadów komunalnych na Gminnym składowisku we wsi Wężowiec. 
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych,  
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     sołtysów, przewodniczących zarządów komitetów osiedlowych oraz 
     określenia zasad na jakich radnym, sołtysom, przewodniczącym zarządów  
     komitetów osiedlowych przysługują diety. 
 
13. Sprawy bieżące, interpelacje radnych. 
14. Sprawy mieszkańców. 
15. Zakończenie obrad. 

 
Ad. pkt. 1. Przewodniczący obrad Jarosław Zawalich  otworzył obrady  
                   XXII Sesji Rady Miejskiej w Mogielnicy. 
 
Przewodniczący powitał zebranych Radnych, Burmistrza, Radną do Rady 
Powiatu p. Stefanię Fetraś, Dyrektora ZGKiM p. Henryka Maja, sołtysów, 
przedstawicielki Komitetów Osiedlowych, mieszkańców. 
Stwierdził prawomocność obrad. 
 
Ad. pkt. 2. Powołanie Sekretarza obrad. 
 
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na 
sekretarza obrad. 
 
Na sekretarza obrad powołano p. Irenę Bogdan za jej zgodą. 
 
 Głosowało 15 radnych – za 
 
Ad. pkt. 3. Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych z prośbą o wprowadzenie do 
porządku obrad sesji  uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Gminy i 
Miasta do przekazania odwodnienia drogi powiatowej ul. Dziarnowska w 
Mogielnicy. 
 
Radni w głosowaniu 15 radnych – za   wyrazili zgodę na wprowadzenie do 
porządku obrad powyższej uchwały. 
 
Ad. pkt. 4.  Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji. 
 
Przewodniczący obrad poinformował radnych, że do protokółu z  ostatniej sesji 
nie wpłynęły żadne uwagi, wobec powyższego poprosił o przegłosowanie 
przyjęcia protokółu.  
 
Głosowało 15 radnych – za /jednogłośnie/ 
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Ad. pkt. 5. Informacja Burmistrza z działań od ubiegłej Sesji. 
 
Burmistrz odczytał treść zarządzeń, które podpisał od ostatniej sesji. 
 
 
Ad. pkt. 6. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na  
                   2011 r. 
 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
 
Przed głosowaniem  p. Małgorzata Babska-Jakubczak powiedziała, że ponieważ 
uchwałę otrzymała tuż przed sesją prosi o 5 min. przerwy, aby mogła  z jej 
treścią dokładnie się zapoznać. 
 
Za przerwą głosowało 5 radnych – za 
                     Przeciw – 0 
                     Wstrzymało się od głosu  10 radnych 
 
Przewodniczący obrad ogłosił o 5 minutową przerwę w obradach. 
 
Po przerwie przystąpiono do głosowania nad uchwałą. 
 
                             9 radnych  - za 
                             3 radnych  - przeciw 
                             3 radnych  - wstrzymujące 
 
Uchwała otrzymała Nr XXII/113/2011 
 
 
Ad. pkt. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie  
                   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica    
                   na lata 2011 –2025 
 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Pytań ze strony radnych nie było, przystąpiono do głosowania. 
 
Głosowano   9 radnych  - za 
                     3 radnych  - przeciw 
                     3 radnych  - wstrzymujące 
 
Uchwała otrzymała Nr XXII/114/2011 
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           Uchwalenie Budżetu Gminy i Miasta  Mogielnica na 2012 r. 
                     
 
Ad. pkt. 8.  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
                    Gminy i Miasta  na lata 2012-2025. 
 
Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że zasadą uchwalania budżetu w pierwszej 
kolejności jest podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
 
Przewodniczący odczytał na wstępie projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, 
następnie opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 
Burmistrza Gminy i Miasta projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na lata 2012-2025   
Ponieważ nie było pytań do projektu uchwały przystąpił do głosowania nad 
projektem uchwały.  
 
                Za uchwałą głosowało 12 radnych – za 
                                                      2 radnych  - przeciw 
                                                      1 radny – wstrzymał się od głosu 
 
Uchwała otrzymała Nr XXII/115/2011 
 
 
Następnie przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały budżetowej na 
2012 rok oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedłożonym przez 
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica projekcie uchwały budżetowej na 
2012 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu. 
 
 Przewodniczący Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa p. Grzegorz 
Michalski  odczytał opinię do projektu Budżetu na 2012 r, którą podpisał jako 
przewodniczący. Natomiast stanowisko wypracowała Komisja Gospodarki 
Budżetu i Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2011 r. 
 
Burmistrz podziękował przewodniczącemu Komisji Gospodarki Budżetu  
do odczytanej opinii.  
O głos poprosił radny  p. Krzysztof Wrzosek. Zwrócił uwagę 
przewodniczącemu, że należy zmienić niektóre zapisy głosowania, ponieważ nie 
we wszystkich głosowaniach  był przeciwny. 
 
Pani Małgorzata Babska – Jakubczak, podobnie p. Ryszard Wiśniowski zadali  
pytanie – jakie jest zadłużenie gminy na dzień dzisiejszy. 
Po krótkiej analizie budżetu Burmistrz odczytał kwoty na które wzięliśmy 
kredyty oraz  jaki jeszcze planujemy wziąć. Zwrócił się do p. Małgorzaty 
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Babskiej – Jakubczak – wszystko jest napisane w projekcie budżetu, który dziś 
Pani uchwaliła, proszę czytać tam jest odpowiedź. 
 
Pan Bogdan Sawicki apelował, że mówił już na komisjach o oddzieleniu 
finansowania szkoły PSP Mogielnica i kompleksu sportowego, żeby było jasne 
ile kosztuje gminę kompleks sportowy /ile mamy zysku, a ile dokładamy/. 
 
Przewodniczący obrad zapytał radnych, czy są pytania do projektu uchwały 
budżetowej. Uwag nie wniesiono. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
                            10 radnych - za 
                             2 radnych  - przeciw 
                             3 radnych  - wstrzymało się od głosu 
 
Uchwała otrzymała Nr XXII/116/2011 
 
Radna do Rady Powiatu Pani Stefania Fetraś poprosiła o głos.  
Pogratulowała tak ambitnego budżetu na 2012 rok.  Powiedziała, że jesteśmy 
jako gmina w komfortowej sytuacji mając tak niewielkie zadłużenie. Natomiast 
zadłużenie Powiatu przekracza 50 % budżetu. Mimo to zaplanowane zadania 
będą realizowane. 
Złożyła wszystkim życzenia świąteczne i nowo roczne – „życzę Państwu dużo 
zdrowia, spełnienia marzeń, realizacji przyjętych zadań i jak największych 
sukcesów w pracy społecznej i każdemu z osobna z pracy zawodowej, szczęścia 
w życiu rodzinnym i wszystkiego co najlepsze.  
Szczęśliwego Nowego Roku 2012”. 
P. Fetras dodała, że utrzymana została zasada wspólnego finansowania na 
drogach, a dotacja na utrzymanie ulic pozostaje bez zmian. 
 
Radny Ireneusz Stępień poprosił p. Fetraś, że z racji tej że jutro jest sesja 
powiatu proszę pamiętać o naprawie drogi powiatowej w Kozietułach. 
P. Fetraś powiedziała, że wie o tej drodze, część została zrobiona w ubiegłym 
roku. Jeśli utrzymany zostanie priorytet dla zadań realizowanych wspólnie z 
samorządami gminnymi to wspólnie wypracujemy jakiś kierunek. Najlepszym 
rozwiązaniem byłoby pozyskanie środków zewnętrznych. 
Będę na pewno pamiętała o tej drodze – powiedziała Pani Fetraś – Radna do 
Rady Powiatu. 
 
Ad.pkt. 9. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w  
                 uchwale Nr XLII/333/2006 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia  
                 21 lipca 2006 r. 
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Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. Uwag nie wniesiono. 
 
Przystąpiono do głosowania 
 
Głosowano     15 głosami – za /jednogłośnie/ 
 
Uchwała otrzymała Nr XXII/117/2011 
 
Ad.pkt.10.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  
                    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  
                    Mogielnica dla fragmentów sołectw Stamirowice, Michałowice,  
                    Borowe, Dziarnów, Jastrzębia, Świdno, Tomczyce, Ślepowola,  
                    Stryków, Otaląż, Otalążka. 
 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. Uwag nie wniesiono. 
 
Przystąpiono go głosowania. 
 
Głosowano          12 głosów – za 
                              3 głosy    – przeciw 
                              0 głosów – wstrzymujących 
 
Uchwała otrzymała Nr XXII/118/2011 
 
 
 
 
Ad.pkt. 11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny jednostkowej za  
                   przyjęcie odpadów komunalnych na Gminnym Składowisku 
                   we wsi Wężowiec. 
 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. Uwag nie wniesiono. 
 
Przystąpiono do głosowania. 
 
Głosowano        15 głosami – za /jednogłośnie/ 
 
Uchwała otrzymała Nr XXII/119/2011 
 
Ad.pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla  
                    radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów komitetów    
                    osiedlowych oraz określenia zasad na jakich radnym, sołtysom,  
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                    przewodniczącym zarządów komitetów osiedlowych  
                    przysługują diety. 
 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. 
 
Małgorzata Babska-Jakubczak w sprawie diet radnych powiedziała, że jeszcze 
przed głosowaniem radni powinni rozważyć sprawę diet, bo w tej kwocie jest 
ona tylko symboliczna. Krzywdząca jest kwota diety dla sołtysów. Powinni oni 
tak jak i radni na sesji otrzymywać tę samą dietę. 
 
O głos w sprawie diet radnych poprosił radny p. Ireneusz Stępień. Wnioskował 
o wyrównanie kwoty diet- taką samą kwotę na Sesji i na Komisji tj. 100 zł, 
wówczas wzrosłaby dieta dla sołtysów. 
 
W sprawie diet wypowiedział się radny Krzysztof Wrzosek, który powiedział, 
że nad inną kwotą ryczałtu głosował na Komisji dla Przewodniczącego  i 
Wiceprzewodniczącego Rady, niż to co otrzymał przed sesją. 
Przewodniczący Rady uzasadnił, że błędnie została napisana  kwota  na 
Komisji, ponieważ ustawa o samorządzie gminnym art. 25 pkt. 6  określa 
wysokość diet przysługujących radnym oraz w drodze  rozporządzenia Rada 
Ministrów określa maksymalną wysokość diet przysługujących radnemu w 
ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców gminy. Stąd ta zmiana – 
powiedział przewodniczący obrad. 
 
Przewodniczący obrad zgłosił błąd w projekcie uchwały i prosi o 
przegłosowanie poprawki. 
W § 1 pkt. 2 poprawnie brzmi: 
Wypłaty diety dokonuje się w kasie Urzędu Gminy w dniu posiedzenia po jego 
zakończeniu, a przewodniczącemu rady i wiceprzewodniczącemu miesięcznie, 
w terminie do ostatniego dnia miesiąca z dołu. / Nie było wyrazu 
wiceprzewodniczącemu/. 
 
Za wniesioną poprawką głosowało   15 radnych /jednogłośnie/ 
 
Przewodniczący obrad powiedział, że na Komisji Oświaty i Spraw Społecznych 
oraz Komisji Gospodarki Budżetu i Rolnictwa radni już dyskutowali na temat 
wysokości diet. Zaproponował, aby przegłosować odczytany projekt uchwały 
wraz z poprawką. W momencie kiedy uchwała nie zostanie przegłosowana 
będziemy brali pod uwagę zgłoszone wnioski p. Małgorzaty Babskiej-Jakubczak 
i p. Ireneusza Stępnia. 
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Przystąpiono do głosowania 
 
                   głosowano           9 głosów   – za 
                                               6 głosów  -  przeciw 
 
Wniosek p. Małgorzaty Babskiej-Jakubczak i p. Ireneusza Stępnia został 
odrzucony. 
 
Uchwała otrzymała Nr XXII/120/2011 
 
 
Po głosowaniu o głos poprosiła p. Jolanta Radzimirska – przewodnicząca 
zarządu komitetu osiedlowego, która powiedziała, że jest jej bardzo przykro za 
podjęcie uchwały w tej formie. Należało rozważyć propozycję p. Małgorzaty 
Babskiej –Jakubczak, aby wyrównać diety radnych i sołtysów – dlaczego mamy 
tylko 50 % diety radnych, przecież nasza praca jest tylko pracą społeczną.  
 
Przewodniczący obrad odczytał treść uchwały wprowadzonej do porządku 
obrad w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta do przekazania 
odwodnienia drogi powiatowej ul. Dziarnowska w Mogielnicy. 
 
Uwag nie wniesiono. 
Przystąpiono do głosowania 
 
  Głosowano      15 głosami  - za /jednogłośnie/ 
 
Uchwała otrzymała Nr XXII/121/2011 
 
 
 
Ad. pkt. 13. Sprawy bieżące, interpelacje radnych. 
 
Radny Ireneusz Stępień zwrócił się do Burmistrza i powiedział - Panie 
Burmistrzu dochodzą do mnie ludzie i  pytają, co się dzieje w ZSO , prosili 
abym zapytał Pana jako , że Pan zatrudnia Dyrektorów szkół  co się dzieje, co 
takiego wydarzyło się , chodzi o Pana Dyrektora ZSO p. Dariusza Sańprucha. 
 
Burmistrz odpowiedział  - nic się nie dzieje,  Pan Dyrektor przychodzi do pracy, 
pracuje, wykonuje swoje obowiązki dyrektora nienagannie. 
 
Dobrze Panie Burmistrzu, tak będę odpowiadał mieszkańcom – powiedział  
Ireneusz Stępień. 
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     x x x 
 
Sołtys wsi Ślepowola p. Jan Dudek jest członkiem do Izby Rolniczej z naszego 
terenu, zapytał Przewodniczącego Rady, Burmistrza i radnych, czy jest taka 
możliwość,  p. Leszka Przybytniaka  Radnego Sejmiku  Województwa 
Mazowieckiego oraz p. Jacka Pruszkowskiego Członka Zarządu Izby Rolniczej 
na najbliższą Sesję Rady. 
 Tak oczywiście, odpowiedzieli Burmistrz i Przewodniczący obrad. 
Jednocześnie p. Jan Dudek zapytał Burmistrza, czy droga we wsi Ślepowola jest 
ujęta do realizacji w planie budżetu na 2012 r. 
Burmistrz odpowiedział – nie jest ujęta, tak jak wiele dróg, na które zostały 
złożone podania, a nie są w planie budżetu na 2012 r. To nie Burmistrz uchwala 
budżet, tylko Rada. 
             x x x  
 
Radny p. Bogdan Sawicki zaapelował z negatywnym wnioskiem  dotyczącym 
zwołania  na dziś przed sesją Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Swoją 
nieobecność na Komisji oraz pozostałych członków  /Barbary Michalak, 
Andrzeja Dąbrowskiego/ uzasadnił zbyt późną informacją o zwołaniu Komisji. 
Zgodnie ze statutem gminy wnioskuję – powiedział p. Sawicki , że członków 
Komisji zawiadamia się na 5 dni wcześniej z gotowymi materiałami do dyskusji. 
 
Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja nie odbyła się, ponieważ nie 
było kworum, choć była podpisana lista obecności przez wszystkie obecne 
osoby. Byli pozostali członkowie Komisji, Przewodniczący Rady, 
Wiceprzewodniczący, Burmistrz, przewodniczący Komisji Gospodarki Budżetu 
i Rolnictwa oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Członkowie Komisji nie 
wzięli diet za uczestnictwo w posiedzeniu. 
Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych p. Radosław Ptaszek 
chciał przedstawić radnym program poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy i 
miasta. 
              x x x   
 
Pan Ryszard Wiśniowski  zadał kilka pytań, na które chciał odpowiedzi  na 
sesji: 

1. W sprawie pobytu pensjonariuszy z terenu naszej gminy w DPS 
Tomczyce zapytał jaką kwotę gmina przeznaczyła w budżecie na 
finansowanie pobytu, w 2011 r, dlaczego kwota 15 tys. zł. została 
niewykorzystana w budżecie w 2011 r. ile kosztuje pobyt jednej osoby, ile 
osób finansujemy jako gmina, jaka kwota przeznaczona jest w budżecie 
na 2012 r.  dla jakiej liczby osób. 
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Burmistrz odpowiedział – Zgodnie z ustawą sejmową gminy mają obowiązek 
finansowania utrzymanie osób przebywających w DPS  Tomczyce, tych osób 
które nie mają możliwości finansowania przez członków rodziny. Niewykonanie 
środków wynika z tego, że ktoś zmarł lub został przeniesiony do innego 
ośrodka. Nie zagraża to utrzymania tych, których musimy utrzymać. 
Informacja ile wynosi koszt finansowania jednej osoby zależy od tego jaką 
część pokrywa z własnych środków. Są przypadki, że pokrywamy koszt w 
100%,a są takie że tylko część. 
Pensjonariuszowi DPS pozostawia się część pieniędzy z jego emerytury -  na 
własne potrzeby. Zależy to od tego jaką otrzymuje emeryturę. Jest to w 
granicach 300-400 zł. 
W planie budżetu w części opisowej jest zapisana kwota, która jest 
przeznaczona na utrzymanie pensjonariuszy DPS w 2012 r.  jest również  liczba  
pensjonariuszy i przeznaczona kwota na osobę. 
Informacje dotycząca osób imiennie są niedostępne, ponieważ są objęte ochroną 
danych osobowych, pozostałe są dostępne w projekcie budżetu w części 
opisowej. 
 
 

2. Pytanie to dotyczyło kwoty za telefony stacjonarne i komórkowe, ile jest 
telefonów, ile za nie gmina płaci, kto posiada telefony komórkowe 
służbowe i ile to kosztuje gminę. Jaki jest plan na 2011 r. jego wykonanie 
oraz plan na 2012 r. 

 
 
Burmistrz odpowiedział –  na telefony wydawane jest z budżetu gminy tyle, ile 
jest przeznaczone na bieżące utrzymanie Urzędu. 
Informacje dotyczące finansowania telefonów mają Państwo w projekcie 
budżetu, w części opisowej.  
Oprócz telefonów stacjonarnych, są 4 telefony komórkowe. Posiadają je 
Burmistrz, p. Skarbnik, Komendant OSP i telefon rotacyjny, który posiada 
pracownik będący w terenie i  jako Burmistrz muszę mieć z nim kontakt. 
Szczegółowych informacji ile kosztują rozmowy z jednego telefonu, nie 
posiadam. Na 4 telefony przychodzi 1 faktura. Miesięcznie na 4 telefony 
płacimy ok. 500-600 zł. Od kwietnia  w „Play” Burmistrz  będzie miał 
nieograniczoną ilość rozmów, a abonament miesięcznie  wyniesie 270 zł. 
 
Informacja Burmistrza na zadane pytania była dla p. Wiśniowskiego 
niewystarczająca. Burmistrz i przewodniczący obrad odpowiedzieli – proszę 
napisać pytania na piśmie, wówczas uzyska p. odpowiedź. 
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     x x x 
 
Pani Małgorzata Babska-Jakubczak poinformowała radnych i sołtysów, że 
NSZZRI „Solidarność” organizuje zimowisko w Zakopanem - w dniach 
 15-24.01.2012 r. dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum. Koszt zimowiska 
300 zł + koszty transportu. Zapisy chętnych dzieci wraz  z wpłatą pieniędzy i 
kompletem zaświadczeń należy dokonać do 13 stycznia 2012 r. 
Dla zainteresowanych organizatorzy przewidują wiele atrakcji. 
Pani Małgorzata Babska-Jakubczak zaprosiła wszystkich chętnych na spotkanie 
.Związku NSZZRI „Solidarność” do Jasieńca w dniu  28 grudnia 2012 r.   
 o godz. 16.00 
 
             x x x 
 
Mieszkaniec Mogielnicy p. Leszek Matysiak przysłuchując się wszystkim 
wypowiedziom zadał pytanie  - przed kim odpowiedzialni są przewodniczący 
poszczególnych Komisji jeśli podejmują błędne decyzje. /w tym przypadku 
chodziło o zbyt późne poinformowanie członków komisji na posiedzenie/. 
 
Pan Matysiak uzyskał odpowiedź, że jest to odpowiedzialność zbiorowa. Skoro 
wybrali go wyborcy i jest radnym odpowiada przed  radnymi. Radni uchwałą 
rady  powołali go na przewodniczącego Komisji , więc uchwałą Rady mogą 
odwołać. 
 
 
 
Protokółowała                   sekretarz obrad                     Przewodniczący Rady 
 
Henryka Dobrzyńska    Irena Bogdan    Jarosław Zawalich 


