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Protokół Nr VIII/2011

z Sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 20 czerwca 2011 roku w sali
widowiskowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej. Sesja trwała od godz.
1000 do 1400.
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs. Udział w niej wzięli
Radni Rady Miejskiej oraz: Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Skarbnik Gminy Helena
Strycharz, Sekretarz Gminy Roman Więcek, Dyrektor GZO Michalina Ciapa, Dyrektor
MGODK GraŜyna Kocenda, Kierownik OPS Danuta Ogaza, Dyrektor ZGKiM Piotr
Przygoda, Kierownik referatu Urzędu Miejskiego Irena Tiszbierek oraz Sołtysi gminy: Teresa
Cwielong i Cecylia Kapica, a takŜe najlepsi absolwenci szkół gminnych wraz ze swoimi
wychowawcami. Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził
prawomocność obrad. Na ustawowy stan 15 Radnych w sesji brało udział 12, co stanowi
quorum.
Przewodniczący obrad powitał przybyłych gości oraz radnych i przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
Uroczysta część sesji z udziałem absolwentów szkół gminnych:
3. Przyjęcie protokołu Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych dot. przyznania
wyróŜnień absolwentom.
4. Wręczenie nagród wyróŜnionym absolwentom szkół gminy Ujazd
5. Wolna dyskusja.
Część robocza:
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między
sesyjnym.
7. Informacja o pracy Burmistrza.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2011 rok
b) określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej
c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka KsięŜy Las
9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
na lata 2007-2010
10. Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kompleksowej kontroli
zadania inwestycyjnego – Budowa drogi gminnej ul. Bursztynowej na osiedlu Piaski
w Ujeździe
11. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
12. Interpelacje i wolne wnioski
13. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej.
14. Sprawy róŜne.
15. Zakończenie posiedzenia.
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Część uroczysta VIII sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący obrad Rajmund Suhs zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Kultury,
Oświaty i Spraw Społecznych o przedstawienie protokołu z posiedzenia Komisji dotyczącego
przyznania wyróŜnień najlepszym absolwentom szkół gminy Ujazd w roku szkolnym
2010/2011.
Przewodnicząca Komisji Agata Trusz odczytała protokół, który został przyjęty jednogłośnie
przez obecnych radnych.
Przystąpiono do wręczenia nagród wyróŜnionym przez Radę Miejską absolwentom, a
wychowawcom listów gratulacyjnych i wiązanek kwiatów.
Za bardzo dobre wyniki w nauce wyróŜnieni zostali :
Absolwenci klas VI szkół podstawowych:
- Adriana Gruszka
- Kinga Kocur
- Katarzyna Suhs
- Magdalena Hajduk
- Szymon Pawletko
- Roksana Kozioł
- Sandra Pallus
- Julia śyła

-

Absolwenci klas III Publicznego Gimnazjum:
- Urszula Kainka
- Dominika Tiszbierek
- Martyna Hajduk
- Robert Kwas
Nagrodę specjalną otrzymała absolwentka klasy III b Publicznego Gimnazjum w Ujeździe
Urszula Kainka, która osiągnęła najwyŜszą wśród absolwentów gimnazjum średnią ocen –
5,35; wykazała się duŜą aktywnością, pracowitością i sumiennością oraz osiągnęła wiele
sukcesów pozaszkolnych, m.in.:
- została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego oraz Wojewódzkiego Konkursu
Biologicznego
- otrzymała wyróŜnienie II stopnia w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o śyciu i Twórczości
Fryderyka Chopina – Opole 2010
- w II klasie została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego oraz zajęła III
miejsce druŜynowe w Ogólnopolskim Konkursie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
- zdobyła takŜe I miejsce w Biegach Przełajowych na etapie powiatowym oraz VII na etapie
wojewódzkim
Ponadto uczennica wykazała się duŜym zaangaŜowaniem w pracach Samorządu
Uczniowskiego- pełniąc funkcję sekretarza oraz wzorową postawą - godnie reprezentując
szkołę na forum gminy, powiatu i województwa.
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WyróŜniono równieŜ absolwentki Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe:
- Annę Knopik
- Kingę Kocur
za wybitne osiągnięcia sportowe i wzorową postawę.
Anna Knopik i Kinga Kocur zdobyły:
- I miejsce w gminnych i II miejsce w powiatowych zawodach w mini piłkę siatkową,
- III miejsce na etapie wojewódzkim w igrzyskach szkół wiejskich w mini piłce siatkowej
dziewcząt
- II miejsce w powiatowych zawodach piłki noŜnej dziewcząt.
Gratulacje i podziękowania od Rady Miejskiej i Burmistrza Ujazdu otrzymali wychowawcy i
opiekunowie wyróŜnionych absolwentów: Irena Kosarzycka, Małgorzata Sopała, Joanna
Oronowicz, Michał Bębenek, oraz Marcin Napieracz - nauczyciel wychowania fizycznego w
PSP Ujazd.
Dyrektor GZO Pani Michalina Ciapa złoŜyła serdeczne gratulacje nagrodzonym uczniom i
wyraziła dumę z ich znakomitych osiągnięć. Nasi absolwenci są chlubą i dumą rodziców,
nauczycieli i całej gminy. Dyrektor złoŜyła im Ŝyczenia udanego startu w kolejnym etapie
edukacji, znalezienia wielu nowych przyjaciół, dobrego zaaklimatyzowania się w nowych
środowiskach i dalszych sukcesów w nauce oraz cudownych, słonecznych i bezpiecznych
wakacji!
Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch zwrócił się do nagrodzonych uczniów i ich wychowawców
z podziękowaniami i gratulacjami za wspaniałe wyniki zarówno naukowe, jak i sportowe.
Dzięki własnej pracy, ale takŜe pracy nauczycieli i rodziców wyróŜnieni absolwenci są
doskonale przygotowani do dalszej nauki i rozwoju, podejmowania Ŝyciowych wyborów i
moŜliwości satysfakcjonującej samorealizacji.
Wszystkim absolwentom Burmistrz złoŜył serdeczne Ŝyczenia wielu sukcesów i powodzenia
w dalszej edukacji, realizacji zamierzonych celów i wytrwałości w dąŜeniu do nich, a
kończącym naukę w szkołach podstawowych Ŝyczył owocnej nauki w gimnazjum i
ponownego spotkania za trzy lata, na podobnej do dzisiejszej uroczystości. Zwrócił się do
młodzieŜy o stałe doskonalenie, wytyczanie celów i nie obniŜanie poprzeczki, Ŝeby dalsze
wyniki nie były gorsze od obecnych.
Absolwentom Gimnazjum przekazał, aby dobrze przeanalizowali swoje cele i zamierzenia i
obrali właściwy kierunek. Wysokie lokaty na świadectwie umoŜliwią dostanie się do
renomowanych szkół i zdobycie dobrego wykształcenia, a w dalszej kolejności
satysfakcjonującego zawodu.
Gratulacje i podziękowania otrzymali równieŜ nauczyciele – wychowawcy wyróŜnionych
absolwentów.
Na zakończenie swojego wystąpienia Burmistrz Ujazdu Ŝyczył wszystkim wspaniałych,
pełnych wraŜeń i bezpiecznych wakacji, które będą nagrodą za wytęŜoną pracę w roku
szkolnym.
Głos zabrała przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Agata Trusz
dołączając się do serdecznych podziękowań i gratulacji młodzieŜy za takie wspaniałe wyniki,
które są rezultatem duŜego ich trudu i wysiłku. śycząc powodzenia w dalszym zdobywaniu
wiedzy zwróciła uwagę takŜe na konieczność dbania o przyjaźń i dobre relacje
międzyludzkie, co jest niemniej istotne niŜ osiąganie dobrych wyników w nauce.
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs dołączając się do gratulacji dla wyróŜnionych
uczniów poinformował o moŜliwości uzyskania specjalnego stypendium od Marszałka
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Województwa Opolskiego dla najlepszych absolwentów, którzy uzyskali takŜe najwyŜsze
wyniki egzaminów końcowych.
Na zakończenie uroczystej części sesji zrobiono pamiątkowe zdjęcie wyróŜnionych uczniów i
ich wychowawców.
Przewodniczący obrad zarządził 15-minutową przerwę.
Część robocza
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między
sesyjnym.
Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pisemną informację o pracy Rady w okresie
między sesyjnym tj. od dnia 28 kwietnia do dnia 20 czerwca b.r.
Uwag nie zgłoszono.
Informacja o pracy Burmistrza.
Burmistrz przedstawił pisemną informację o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym.
Informacja dotyczyła m.in. opracowanych projektów uchwał na sesję, wydanych zarządzeń i
podpisanych umów na zadania inwestycyjne w gminie.
Podpisano m.in. umowę na budowę zjazdów z ul. Bursztynowej w Ujeździe, remont
nawierzchni drogi gminnej ul. Dębowej w Balcarzowicach, remont kanalizacji burzowej na
ul. Cmentarnej w Starym Ujeździe, roboty dodatkowe w zadaniu „Adaptacja poddasza
budynku Urzędu oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku”(związane z drenowaniem
terenu) oraz na kompleksową promocję Ujazdowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości
(zadanie wymagane przy inwestycjach dofinansowanych środkami unijnymi).
Burmistrz Ujazdu zapowiedział przygotowanie do zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego Ujazdu. Jedną z istotnych przesłanek jest sprawa planowanej budowy
biogazowni na terenie miasta Ujazd. RozwaŜane są dwie lokalizacje – na tzw. „Dziedzince” i
koło oczyszczalni ścieków. Przy produkcji biogazu wytwarzane jest ciepło, które moŜe być
wykorzystane do ogrzewania budynków uŜyteczności publicznej np. szkół.
W ramach konkursu „Opolskie kwitnące 2011” została powołana specjalna komisja do oceny
zgłoszonych kandydatur. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Marszałka Woj.
Opolskiego prawdopodobnie z okazji DoŜynek.
W dniu 16 czerwca dokonano otwarcia ofert złoŜonych do przetargu budowy drogi ul. Pięknej
w Ujeździe. Do przetargu przystąpiło 8 firm.
Burmistrz Ujazdu uczestniczył w konsultacjach w Opolu w sprawie budowy obwodnicy KKoźle –Pyskowice. Spotkanie z projektantem odbyło się teŜ w Ujeździe na temat uwag
właścicieli działek, głównie rolników.
Został przeprowadzony przegląd dróg gminnych w Nogowczycach – odbyły się rozmowy z
Nadleśnictwem w Rudzińcu odnośnie usunięcia gałęzi i konarów zarastających drogę.
Według stanowiska Nadleśnictwa Gmina sama musi uporządkować drogę. Jednocześnie
droga jest podorywana przez rolników, co dodatkowo utrudnia przejazd.
Burmistrz omówił teŜ sprawę kolejnej wieŜy telefonii komórkowej w Jaryszowie. W
ubiegłym roku wnioskodawca zwrócił się do Starostwa o pozwolenie na montaŜ wieŜy i
dostał odmowę. Jednak odwołał się do Wojewody Opolskiego i ten uchylił decyzję Starosty.
W świetle obowiązujących przepisów w planach zagospodarowania przestrzennego nie
powinno być zapisów zabraniających montowania tego typu urządzeń.
Na zakończenie Burmistrz zapowiedział wyjazd z delegacją z gminy Ujazd na DoŜynki do
Pakosławia w Wielkopolsce dnia 21 sierpnia b.r. Zaprosił radnych do wzięcia udziału w tej
imprezie.
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Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmian budŜetu i w budŜecie gminy na 2011 rok
Projekt uchwały został przedstawiony przez Skarbnik Gminy-Helenę Habrajską-Strycharz.
Zwiększenie planu dochodów wyniosło 119 600 zł w wyniku dodatkowych, ponadplanowych
dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych i zwrotu środków z PROW na zadania
zrealizowane w roku ubiegłym.
Zwiększenie planu wydatków wyniosło 122 100 zł z powodu m.in. dodatkowych środków na
wynagrodzenie, zakup zestawu ratowniczego dla OSP Olszowa, współfinansowanie zakupu
alkosensora dla Policji i przebudowę ścieŜek w parku w Ujeździe.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki- Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Uwag do projektu nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 12 Radnych,
Za oddano
12 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr VIII/36/2011 została podjęta jednogłośnie.
- określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej
Projekt uchwały przedstawił radnym Sekretarz Gminy Roman Więcek.
Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Wniosek moŜe składać organizacja społeczna,
rada sołecka, klub lub grupa mieszkańców. Powinien być zgodny ze Strategią Rozwoju
Gminy i Planem Odnowy danej Miejscowości. Uchwała ma na celu pobudzenie inicjatywy
lokalnej, zaktywizowanie społeczności wiejskiej. Ustawa o działalności poŜytku publicznego
i wolontariacie określa szczegółowo jakie zadania publiczne mogą być realizowane w ramach
inicjatywy lokalnej.
Maria Krupa zadała pytanie o moŜliwość złoŜenia wniosku w sprawie zatrudnienia opiekunki
dla dzieci wiejskich na czas wakacji. Sekretarz Gminy wyjaśnił, Ŝe wg wspomnianej ustawy
sfera zadań publicznych objęta moŜliwością realizacji w ramach inicjatywy lokalnej nie
zawiera wypoczynku dzieci i młodzieŜy, zatem na ten cel nie moŜna składać wniosku.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki- Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Więcej uwag do projektu nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 12 Radnych,
Za oddano
12 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr VIII/37/2011 została podjęta jednogłośnie.
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- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka KsięŜy Las
Projekt uchwały omówił Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch.
Uchwała dotyczy zmiany zakresu oraz obszaru objętego miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka
KsięŜy Las. Konieczne zmiany wynikają z:
- potrzeby przebudowy linii wysokiego napięcia wraz ze zmianą jej przebiegu,
- zmiany ustaleń obowiązujących w zakresie szerokości strefy bezpieczeństwa dla gazociągu
- oraz przeznaczenia i warunków zabudowy obszaru obejmującego grunty rolne wraz z
obsługującym je układem drogowym na wniosek właściciela gruntów.
Przewodniczący Komisji BudŜetu, Finansów i Gospodarki- Tomasz Cichoń odczytał
pozytywną opinię Komisji o przedłoŜonym projekcie uchwały.
Uwag do projektu nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 12 Radnych,
Za oddano
12 głosów
Przeciw
0
Wstrzymujących się
0
Uchwała nr VIII/38/2011 została podjęta jednogłośnie.
Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
na lata 2007-2010
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony zabytków i sprawowania nad
nimi opieki w Polsce jest- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) Ustawa ta określa obowiązek
przedstawiania okresowo Radzie Miejskiej sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad
Zabytkami. Sprawozdanie za lata 2007-2010 Gminy Ujazd przedstawiła radnym Kierownik
Referatu Urzędu Miejskiego w Ujeździe Irena Tiszbierek.
Uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kompleksowej kontroli
zadania inwestycyjnego – Budowa drogi gminnej ul. Bursztynowej na osiedlu Piaski w
Ujeździe
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Maria Krupa przedstawiła radnym protokół pokontrolny
nr 02/2011 z kompleksowej kontroli zadania inwestycyjnego- Budowa drogi gminnej ul.
Bursztynowej na osiedlu Piaski w Ujeździe przeprowadzonej dnia 10 maja 2011 r.
Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o przegłosowanie przyjęcia protokołu.
W głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Za przyjęciem protokołu zagłosowało 12 radnych.
Przedstawienie wniosków Komisji Stałych
Odczytano wnioski Komisji:
1. - Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego w sprawach porządkowych
gminy po przeprowadzonej wizji lokalnej dróg i brzegów rzeki Kłodnica
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2. - BudŜetu, Finansów i Gospodarki w sprawie zaplanowania podwyŜek dla
pracowników niepedagogicznych szkół w gminie Ujazd oraz w sprawie naprawy
ławek na pl. Lompy w Ujeździe

Interpelacje i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi Burmistrza Ujazdu na interpelacje zgłoszone na
ostatnich Sesjach dotyczące:
- dróg powiatowych /wysłano do Zarządu powiatu Strzeleckiego/
- zamontowania oświetlenia na budynku hali sportowej w Jaryszowie
oraz:
- pismo z Zarządu Powiatu Strzeleckiego w sprawie remontu nawierzchni dróg powiatowych,
ustawienia lustra i znaku drogowego, remontu murku oporowego w Starym Ujeździe
- z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w sprawie złego stanu technicznego
budynków w Zimnej Wódce i Kluczu
- z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w sprawie wyznaczenia lewoskrętu na drodze
wojew. 426 w stronę Klucza
Radni zgłosili następujące wnioski:
1. Wniosek radnej Marii Krupa w sprawie uregulowania odpływu wody (poprzez
oczyszczenie rowu) z terenu za halą sportową w Jaryszowie, która obecnie spływa
na posesję sąsiedzką p. Kingi Heide zalewając piwnice jej budynku.
2. Wniosek radnej Marii Krupa w sprawie zaplanowania budowy chodnika do
przysiółka Kolonia w Jaryszowie
3. Radny Tomasz Cichoń zwrócił uwagę na problem nieprawidłowego oznaczenia
jednym adresem - ul. Mickiewicza 3 w Ujeździe - siedziby: GZO i Haba- Beton sp.
z o.o. oraz prywatnej posesji państwa WyleŜoł, dla których adres ten jest właściwy.
4. Radny Tomasz Cichoń złoŜył wniosek o zwiększenia patroli Policji w porach
wieczornych podczas weekendu na terenie miasta Ujazd
5. Wniosek radnego Sebastiana Golec w sprawie połączenia mostku na boisko w
Starym Ujeździe z kładką dla pieszych poprzez wyłoŜenie kostki ze strony drogi i
boiska.
6. Drugi wniosek radnego Sebastiana Golec dotyczył konieczności oczyszczenia
zarastających brzegów zbiornika retencyjnego w Ujeździe na odcinku, gdzie
znajduje się plaŜa i miejsce rekreacyjne dla mieszkańców
Ponadto Radny Sebastian Golec zwrócił uwagę na linię wysokiego napięcia przebiegającą nad
jednym domem w Starym Ujeździe, na co Burmistrz odparł, Ŝe linia ta jest przeznaczona do
przeniesienia i uruchomiono juŜ w tym celu odpowiednią procedurę.
Burmistrz Ujazdu zapowiedział radnym, Ŝe planowane są dwa przedsięwzięcia związane
gospodarką wodną na terenie gminy Ujazd:
- oczyszczenie i zabezpieczenie brzegów potoku Jordan
- zarybienie amurem zbiornika retencyjnego w Ujeździe w celu jego naturalnego
oczyszczenia.
Radna Maria Krupa pogratulowała Burmistrzowi Tadeuszowi Kauchowi otrzymania
Srebrnego KrzyŜa Zasługi dla najlepszego samorządowca w województwie opolskim.
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Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej.
Protokół z VII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag.
Sprawy róŜne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund Suhs odczytał pisma skierowane do Rady:
- od Wojewody Opolskiego zawierające rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające niewaŜność
§ 1 ust.1 i 2 oraz § ust. 3 uchwały RM nr VI/29/2011 w sprawie ustalenia sposobu sprawienia
pogrzebu przez Gminę Ujazd
- od Wojewody Opolskiego w sprawie dostosowania treści planów miejscowych do wymagań
określonych w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
Radny Dawid Rust skierował do Burmistrza Ujazdu pytanie o moŜliwość wydzielenia działki
w Ujeździe na plac zabaw do konkursu z okazji 100 jubileuszu marki Nivea.
Burmistrz odpowiedział, Ŝe koszt wykupu działki i zapłaty za projekt poniosłaby Gmina, ale i
tak konkurs ten skierowany jest do większych aglomeracji.
Radny Dawid Kubicki zgłosił wniosek o zmianę terminu sesji absolutoryjnej z godz. 15-tej na
10-tą z powodu niemoŜności uczestniczenia w niej w godzinach popołudniowych.
Przewodniczący obrad poddał wniosek radnego pod głosowanie wszystkich obecnych
radnych.
W głosowaniu wzięło udział 12 osób.
Za zmianą głosowało
- 6 osób
Przeciw zmianie
- 3 osoby
Wstrzymało się od głosu - 3 osoby
Większością głosów radni zdecydowali o zmianie godziny rozpoczęcia kolejnej, IX Sesji, na
godz. 10-tą.
Zakończenie posiedzenia.
Wyczerpawszy porządek przewodniczący obrad zakończył VIII sesję Rady Miejskiej.

Protokołowała Ewa Adamczyk
Przewodniczący obrad:
Rajmund Suhs

