
Protokół sesji 
XXIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe 

 
Obrady rozpoczęto 26-10-2020 o godz. 16:08, a zakończono o godz. 17:08 tego samego dnia. 
 
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków: 
1. Tomasz Cichoń 
2. Dorota Stanek 
3. Rajmund Muskała 
4. Sebastian Bednarek 
5. Józef Duk 
6. Kamil Głowania 
7. Barbara Matuszek 
8. Andrzej Grabiec 
9. Małgorzata Michalska 
10. Paweł Michalski 
11. Teresa Sobota 
12. Monika Szarf 
13. Agata Trusz 
14. Sandra Tiszbierek 
 
Rozpoczęto sesję (16:08) 
 
Ad. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. (16:08) 
Sesja odbyła się w trybie hybrydowym. Na Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe uczestniczyło 
8 radnych, natomiast zdalnie udział brało 6 radnych oraz Burmistrz Ujazdu Hubert Ibrom. W związku 
z powyższym na ustawowy stan 15 Radnych w sesji wzięło udział 14 osób, co stanowiło prawomocne 
quorum.  
 
Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. (16:10) 
 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym. 
4. Informacja o pracy Burmistrza. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru obejmującego fragmenty wsi Sieroniowice, 

b) Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  
o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i  o  wolontariacie na rok 2021, 

c) przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji w latach 2020 - 2021 projektu 
p.n. „Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Ujazd”, 

d) zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok, 
e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.  

6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. 
7. Przedstawienie informacji dotyczących analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 

2019 rok przez 
- Radnych, 
- Pracowników samorządowych. 

8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. 
9. Interpelacje i zapytania. 



10. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej. 
11. Sprawy różne. 
12. Zakończenie posiedzenia. 

 
Przyjęcie porządku obrad XXIII Sesji. (16:13) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Agata Trusz, Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Tomasz Cichoń, Małgorzata Michalska, Monika 
Szarf, Andrzej Grabiec, Józef Duk, Sandra Tiszbierek, Barbara Matuszek, Sebastian Bednarek, Kamil 
Głowania, Paweł Michalski, Dorota Stanek 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Grzegorz Olesz 
Porządek obrad został zaakceptowany jednogłośnie.  
 
Ad. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym. 
(16:13) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń przedstawił pisemną informację o pracy Rady  
w okresie między sesjami tj. od dnia 22 września 2020 r. do 26 października 2020 r. 
Pisemna informacja stanowi załącznik do protokołu. 
Uwag nie zgłoszono. 
 
Ad. 4. Informacja o pracy Burmistrza. (16:14) 
 
 Wydano zarządzenia w sprawie:  
- zmiany planów finansowych na 2020 rok,  
- zmiana budżetu i w budżecie gminy na 2020,  
- ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania w 2020 roku zadań publicznych gminy 
przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w zakresie działalności na rzecz 
mniejszości narodowych, 
- ogłoszenia konsultacji Projektu Rocznego współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2021,  
- ustalenia normy zużycia paliwa dla specjalistycznych pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego 
eksploatowanego w jednostkach OSP na terenie Gminy Ujazd, - ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Stary Ujazd.                                                                                       
 
 Podpisano umowy:  
 - z PHU TRANSKOM Robert Białdyga na remonty cząstkowe dróg gminnych,  
- z Marek Lisoń na wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Nogowczycach na kwotę 
16.500,00 zł,  
- z PHU TRANSKOM Robert Białdyga na remont dróg polnych w Jaryszowie i Balcarzowicach na 
kwotę 7.692,70 zł.  
  
Ponadto:  
- 22.09.2020 roku brałem udział w walnym zgromadzeniu członków Subregionu Kędzierzynsko - 
Strzelecki,  



- 23.09.2020 Zastępca Burmistrza Pani Katarzyna Tomczyk brała udział w walnym zgromadzeniu 
Stowarzyszenia Pradziad,  
- 25.09.2020 brałem udział w spotkaniu dotyczącym podziału środków Nowej Perspektywy Unijnej, 
- 30.09.2020 brałem udział w spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Kędzierzynie Koźlu w sprawie 
negocjacji budżetu Unijnego,  
 - 01.10.2020 zorganizowałem oraz uczestniczyłem w spotkaniu z członkami Międzygminnego 
Stowarzyszenia „Czysty Region”,  
- 05.10.2020 brałem udział w Video konferencji w sprawie Spisu Rolnego zorganizowanej przez Urząd 
Statystyczny,   
- 05.10.2020 odbyło się spotkanie w sprawie monitoringu gminnego,  
- 06.10.2020 brałem udział w spotkaniu z przedstawicielami Międzygminnego Stowarzyszenia „Czysty 
Region”,  
- 12.10.2020 brałem udział w spotkaniu z Sołtysami,  
- 13.10.2020 brałem udział w spotkaniu z OCRG w sprawie nowego inwestora na strefie ekonomicznej,  
- 15.10.2020 brałem udział w spotkaniu z przedstawicielami KSSE oraz nowego inwestora SAG.  
- 20.10.2020 brałem udział w spotkaniu przedstawicieli Międzygminnego Stowarzyszenia „Czysty 
Region”,  
- 20.10.2020 brałem udział w spotkaniu z przedstawicielami firm które zakupiły działki w Ujeździe pod 
stację benzynową oraz sklep, 
- 22.10.2020 brałem udział w posiedzeniu zgromadzenia Stowarzyszenia „Jedź z nami”,  
- 23.10.2020 brałem udział w spotkaniu  Członków Stowarzyszenia Śląskiego , 
  oraz na bieżąco prowadzono  szereg  spraw  związanych z funkcjonowaniem urzędu i gminy. 
 
Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: (16:20) 
 
a. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
obejmującego fragmenty wsi Sieroniowice, (16:20) 

Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Ujazdu. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że na terenie 
oznaczonym na załączniku nr 1, obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 
obejmującego część wsi Sieroniowice” uchwalony Uchwałą Nr XXXVIII.229.2017 Rady Miejskiej w 
Ujeździe z dnia 28 grudnia 2017 roku. Przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego wynika z wniosków 
złożonych przez właściciela terenu dotyczących korekty przeznaczenia na części terenu, zmiany wartości 
wskaźników zagospodarowania oraz parametrów zabudowy. Plan obejmować będzie obszar wyznaczony na 
załączniku nr 1, w tym działki o nr ewid. 220/2, 221, 222, 223, 224/2, 225, 226, 227/1, 227/2, 228/2, 229/4 
oraz część dz. nr 251, położone na wschód od drogi krajowej nr 88. Celem planu jest poprawa warunków 
prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym przeznaczenie większości terenu nie ulegnie zmianie. 
Przewidywane rozwiązania planistyczne, nie spowodują naruszenia ustaleń Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd. Radni nie zgłosili wniosków dot. uchwały. 

Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Sieroniowice, (16:25) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): Kamil Głowania, Paweł Michalski, Dorota Stanek, Małgorzata Michalska, Rajmund Muskała, 
Teresa Sobota, Barbara Matuszek, Andrzej Grabiec, Monika Szarf, Sandra Tiszbierek, Józef Duk, 
Agata Trusz, Tomasz Cichoń, Sebastian Bednarek 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Grzegorz Olesz 
Uchwała nr XXIII.174.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 



b. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie na rok 2021, 
(16:26) 
Projekt uchwały również przedstawił Burmistrz Ujazdu. Organy stanowiące jednostek samorządu 
terytorialnego mają obowiązek uchwalać corocznie program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok programowy. Podstawowym 
celem realizacji współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku jest efektywne 
wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i rozwiązywaniu problemów 
społeczności lokalnej Gminy Ujazd oraz wola kształtowania długookresowej współpracy gminy  
z organizacjami. 
W czasie trwania konsultacji wpłynął  jeden wniosek z uwagami dotyczącymi projektu Programu. 
Uwagi zostały wniesione przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów  koło terenowe 
Ujazd. Uwagi dotyczyły pkt. V ppkt.3 i 6 programu. Uwaga została przyjęta w całości. 
 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na rok 2021, (16:28) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): Agata Trusz, Dorota Stanek, Kamil Głowania, Małgorzata Michalska, Monika Szarf, 
Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Tomasz Cichoń, Andrzej Grabiec, Barbara Matuszek, Sandra 
Tiszbierek, Paweł Michalski, Józef Duk, Sebastian Bednarek 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Grzegorz Olesz 
Uchwała nr XXIII.175.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
c. przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji w latach 2020 - 2021 projektu p.n. „Rozwój edukacji 
przedszkolnej w gminie Ujazd” (16:28) 
Projekt uchwały przedstawił Burmistrz Ujazdu. Przyczyną podjęcia ponownie uchwały jest 
doprecyzowanie brzmienie  § 3 uchwały nr XXII.171.2020 było: „Środki finansowe na realizację 
projektu zostaną zabezpieczone w budżecie gminy”, a ma być „Środki finansowe na realizację projektu 
zostały zabezpieczone w budżecie gminy”. Brak uwag i wniosków.  
 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji w latach 2020 - 2021 
projektu p.n. „Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Ujazd” (16:30) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): Agata Trusz, Kamil Głowania, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Barbara Matuszek, Monika 
Szarf, Sandra Tiszbierek, Rajmund Muskała, Tomasz Cichoń, Małgorzata Michalska, Józef Duk, 
Paweł Michalski, Dorota Stanek, Sebastian Bednarek 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Grzegorz Olesz 
Uchwała nr XXIII.176.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
 



d. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok, (16:31) 
Projekt uchwały przedstawił i omówił Burmistrz Ujazdu – Hubert Ibrom.  
Omówił po kolei zmiany zwiększające i zmniejszające budżet po stronie dochodów i wydatków. Zmiany 
budżetu są następujące (uzasadnienie w załączeniu): 
1) Zwiększenie planu dochodów w kwocie 218 888,31 zł; 
2) Zmniejszenie planów dochodów w kwocie 280 000,00 zł; 
3) Zmniejszenie planów wydatków w kwocie  766 320,00 zł; 
4) Zwiększenie planu wydatków w kwocie 705 208,31 zł. 
Burmistrz Ujazdu  szczegółowo przedstawił zmiany w budżecie dotyczące rezygnacji z zadań: 
przebudowy drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w Ujeździe oraz remontu dróg ul. Strzeleckiej i części 
ul. Lipowej w Nogowczycach (zbyt mało czasu na ich realizację i przeniesienie zadań na rok 2021) na 
rzecz wykonania odwiertów studni głębinowych dla SUW Ujazd, SUW Zimna Wódka SUW 
Sieroniowice, które zwiększą wydajność przepływu wody. Także konieczny jest remont przepompowni 
w Starym Ujeździe i zakup nowego samochodu ciężarowego dla ZGKiM. 
 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok, (16:42) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): Agata Trusz, Kamil Głowania, Teresa Sobota, Dorota Stanek, Monika Szarf, Barbara 
Matuszek, Tomasz Cichoń, Józef Duk, Andrzej Grabiec, Paweł Michalski, Małgorzata Michalska, 
Rajmund Muskała, Sebastian Bednarek, Sandra Tiszbierek 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Grzegorz Olesz 
Uchwała nr XXIII.177.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
e. zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (16:43) 
Burmistrz Ujazdu przedstawił projekt uchwały. Po zmianach budżetu Gminy uchwałą Rady Miejskiej  
w Ujeździe zmieniają się wartości wykazane w załącznikach Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Dochody - Budżet Gminy w 2020 roku zmniejszył się po stronie dochodowej o 63 920,91 zł. 
Kwota dochodów ogółem po zmianach – 41 801 418,16 zł, dochody bieżące 
- 34 531 038,21 zł;  dochody majątkowe – 7 270 379,95 zł. 
Wydatki - Plan wydatków ogółem w 2020 roku zmniejszyły się o 63 920,91 zł. 
Po zmianach kwota wydatków ogółem 45 272 313,93 zł, w tym: wydatki bieżące 
- 32 479 794,01 zł, wydatki majątkowe – 12 792 519,92 zł. 
Wynik – na 2020 rok planowany jest deficyt w kwocie 3 470 895,77 zł, który zostanie pokryty 
zaciągniętymi pożyczkami i kredytami oraz nadwyżką z lat ubiegłych dotyczącą rozliczenia środków 
określonych w art., 5 ust.1 pkt 2. 
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi to kwota 2 051 244,20 zł. 
Planowane rozchody w 2020 roku wynoszą 1 036 000,00 zł. 
Planowana kwota długu na koniec 2020 roku 9 597 929,67 zł. 
Pytań nie zgłoszono. 

 
Głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (16:45) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): Dorota Stanek, Agata Trusz, Paweł Michalski, Kamil Głowania, Rajmund Muskała, Sandra 
Tiszbierek, Małgorzata Michalska, Monika Szarf, Teresa Sobota, Andrzej Grabiec, Barbara Matuszek, 
Tomasz Cichoń, Sebastian Bednarek, Józef Duk 



PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Grzegorz Olesz 
Uchwała nr XXIII.178.2020 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
sesji. 
 
Ad. 6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. (16:45) 
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Cichoń poinformował radnych, że informacja o stanie 
realizacji zadań oświatowych została wcześniej przesłana przez system Rada365, dlatego też radni mieli 
czas na zapoznanie się z materiałem. Zatem poproszono o zadawanie pytań. Burmistrz Ujazdu Hubert 
Ibrom dodał, że podczas sierpniowego posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych 
powyższa informacja została przedstawiona przez Dyrektora GZO Małgorzatę Kulesa oraz przez 
dyrektorów szkół Gminy Ujazd. Pytań nie zadano.  
 
Ad. 7. Przedstawienie informacji dotyczących analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 
2019 rok przez (16:46) 
a. - Radnych, (16:46) 
b. - Pracowników samorządowych (16:47) 
Przewodniczący Rady przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych Radnych  za 2019 rok 
oraz wyniki analizy Burmistrza Ujazdu oświadczeń majątkowych za 2019 rok złożonych przez 
pracowników samorządowych zobowiązanych do ich złożenia. Następnie przewodniczący obrad 
odczytał pismo Wojewody Opolskiego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza 
Ujazdu i Przewodniczącego Rady Miejskiej za 2019. 
 
Ad. 8. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych. (16:47) 
Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego zgłosiła wniosek  o dalsze próby 
apelowania do wszystkich rolników i właścicieli gruntów przyległych do dróg gminnych  
o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć nawierzchni dróg, nie zaśmiecać oraz nie 
zaorywać rowów i poboczy dróg. Informacja ma zostać zamieszczona na stronie Urzędu Miejskiego 
oraz w tygodniku Strzelec Opolski.  

 
Ad. 9. Interpelacje i zapytania. (16:49) 
Przewodniczący obrad odczytał odpowiedzi na interpelacja złożone podczas poprzedniej sesji. 
Nawiązała się dyskusja dotycząca wystosowania pisma do właściciela terenu wokół stawu w 
Sieroniowicach oraz właściciela  działki na ul. Bursztynowej na osiedlu Piaski w Ujeździe, które 
dotyczyło uporządkowania tych terenów po przez przycięcie krzaków na skrzyżowaniu ul. Strzeleckiej 
ze Strzelecką obok małej wysepki i wykoszeniem wysokich i zachodzących na ul. Bursztynową 
krzewów i chwastów. Zwrócono się do Burmistrza o ponowne przeanalizowanie w/w problemu oraz o 
wystosowanie przez Gminę pisma grzecznościowego do właścicieli tych działek w celu 
uporządkowania swoich posesji, które z pewnością poprawią estetykę tych terenów oraz poprawią 
bezpieczeństwo mieszkańcom sąsiednich posesji.  

 
Ad.10. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej. (16:56) 
Głosowanie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej. (16:56) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): Agata Trusz, Kamil Głowania, Paweł Michalski, Małgorzata Michalska, Dorota Stanek, 
Rajmund Muskała, Teresa Sobota, Sandra Tiszbierek, Barbara Matuszek, Andrzej Grabiec, Tomasz 
Cichoń, Sebastian Bednarek, Monika Szarf, Józef Duk 



PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Grzegorz Olesz 
Protokół nr XXII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty przez radnych jednogłośnie bez uwag. 
 
Ad. 11. Sprawy różne. (16:56) 
Radny Józef Duk zwrócił uwagę na kiepski stan tarasu zamku w Ujeździe (przy bocianim gnieździe). 
Uważa, że taras wykonany jest z desek z drzewa metrowego i są już spróchniałe. Stwarza to 
niebezpieczeństwo dla osób zwiedzających. Burmistrz Ujazdu odpowiedział, że zauważył ten problem 
i już zlecił zabezpieczenie tego terenu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.  
 
Radna Małgorzata Michalska wyraziła swoje nie zadowolenie z przebiegu sesji. Bardzo źle słychać 
Burmistrza i pozostałych uczestniczących w sesji. Domaga się zakupu przez gminę lepszego sprzętu, 
który ułatwi pracę w systemie zdalnym w czasie trwającej pandemii koronawirusa.  
 
Przewodniczący obrad Tomasz Cichoń przedstawił radnym uchwałę Nr 113/II/2020 z r. Zgromadzenia 
Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” z dnia 22 października 2020 r. w celu zaopiniowania 
przez radnych gminy Ujazd wprowadzonych zmian w Statucie Związku. Zmiany wprowadzane  
w statucie zostały wyjaśnione radnym przez Burmistrza Ujazdu, uzasadniając, że przyjęta zmiana statutu 
umożliwia rozszerzenia Związku Powiatowo-Gminnego  „JEDŹ Z NAMI” o inne (spoza Powiatu 
Strzeleckiego) zainteresowane Powiaty i Gminy, w związku z rozszerzeniem komunikacji publicznej.  
Uwag nie zgłoszono, a następnie radni przystąpili do głosowania.  
 
Zaopiniowanie uchwały Związku Powiatowo-Gminnego Jedź z nami w sprawie zmiany statutu 
(17:07) 
 
Wyniki imienne: 
ZA(14): 
Kamil Głowania, Paweł Michalski, Małgorzata Michalska, Rajmund Muskała, Barbara Matuszek, 
Monika Szarf, Andrzej Grabiec, Teresa Sobota, Dorota Stanek, Sebastian Bednarek, Agata Trusz, 
Tomasz Cichoń, Sandra Tiszbierek, Józef Duk 
 
PRZECIW(0): 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0): 
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): 
Grzegorz Olesz 
 
Ad. 12. Zakończenie posiedzenia. (17:08) 
Wyczerpawszy porządek Przewodniczący obrad zakończył XXIII sesję Rady Miejskiej. 
 
Zakończono sesję (17:08) 
 
Przebieg obrad był nagrywany i transmitowany „na żywo”. Wersja archiwalna jest dostępna na 
stronie BIP Urzędu.  
  
 
 
Protokołowała:               Przewodniczący obrad:  
Monika Krahl                Tomasz Cichoń 
 
 



 
 


