P r o t o k ó ł Nr XLVI/2010
z odbytej sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 30 września 2010r. w sali Urzędu Stanu
Cywilnego – Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 1015 do 1300.
Obecnych 12 radnych na 15 osobowy skład Rady Miejskiej / lista obecności w załączeniu do
protokółu /.

Ponadto w sesji udział wzięli :
1. Burmistrz Gorzowa Śl.
2. Sekretarz Miasta
3. Skarbnik Miasta
4. Radca Prawny
5. Przewodniczący osiedli i sołtysi w osobach :

- Pan Artur Tomala
- Pan Roland Fabianek
- Pani Agata Olejarz
- Pani BoŜena Kindler
- Pani Nowak-Tracz Sabina
- Pan Józef KałuŜy
- Pani Eryka Jonek
- Pan Kazimierz Jankon
- Pan Karlak Włodzimierz
- Pan Miemiec Jan
- Pani Wioletta Brunsz
- Pan Trembulak Szczepan
- Pan Tomala Zygmunt
- Pan Gallus Erwin
- Pani Gabriela Włoch

Porządek o b r a d :
1.
2.
3.
4.
5.
a)

b)
c)

d)
e)

f)

g)

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Zgłoszenie pisemnych wniosków, interpelacji oraz zapytań przez radnych.
Ustalenie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Nr XLV/2010 z dnia 07.09.2010r.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim Nr XXXI/239/2009 z dnia 24 czerwca
2009r w sprawie zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
zmiany uchwały budŜetowej na 2010 rok
określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty
naleŜności pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunki dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Gorzów Śląski
stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
Gminy Gorzów Śl. w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z towarzyszącą
infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych z obowiązującym
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gorzów Śląski
w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z tworzącą infrastrukturą oraz
przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad dzieckiem i Rodziną na lata 20102015 w Gminie Gorzów Śląski

h) przyjęcie Miejsko-Gminnej strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gorzów
Śląski na lata 2010-2020
i) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności poŜytku publicznego
lub organizacji pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku
publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji
j) zawarcia porozumienia w celu udzielenia pomocy finansowej powiatowi Oleskiemu na
przebudowę drogi powiatowej nr 1314 O (Bąków-Jamy- Stacja Kolejowa) w m. Jamy ,
polegającej na budowie kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jamy
k) wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie części działki nr 399/24, połoŜonej w Gorzowie Śl.
6. Informacja o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2010 roku.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10.Wolne wnioski i informacje.
11.Zakończenie obrad .
Ad1. Otwarcia XLVI sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Roman Neugebauer – witając radnych, zaproszonych gości. Stwierdzając jednocześnie, Ŝe w
sesji uczestniczy 12 radnych na 15 osobowy skład Rady Miejskiej, co stanowi kworum przy którym
moŜe obradować i podejmować uchwały Rada Miejska.
Ad2. Nie zgłoszono pisemnych wniosków, interpelacji oraz zapytań przez radnych.
Ad3. Pan Roman Neugebauer - Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iŜ radni otrzymali
porządek obrad wraz z zawiadomieniem na sesje oraz projekty uchwał. Poinformował o
wprowadzeniu dodatkowych uchwał w sprawie:
- wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie części działki nr 1410, połoŜonej w Gorzowie Śl. przy
ul. Wałowej.
- zawarcia porozumienia w celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na
realizację jego zadań własnych.
- zabezpieczenia w formie weksla „in blanco „
Rada Miejska przyjęła porządek obrad jednogłośnie 12 głosami „za”, na obecnych na sesji 12
radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Ad4. Protokół Nr XLV/2010 z sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 07.09.2010r został
przyjęty bez odczytania jednogłośnie przez Radę Miejską (12 głosami „za” na obecnych na sesji
13 radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej) do wglądu w biurze Rady Miejskiej .
Nie wniesiono do protokółu uwag.
Ad5a. Pani Agata Olejarz – Skarbnik Miasta zapoznała z projektem uchwały w sprawie:
zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim Nr XXXI/239/2009 z dnia 24 czerwca 2009r w
sprawie zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Opolu informując , Ŝe niektóre roboty przesuwają się na rok następny
przesunąć transze poŜyczki na przyszły rok i w § 1 pkt. 1 uchwały Nr XXXI/239/2009 Rady Miejskiej
w Gorzowie Śląskim z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia poŜyczki długoterminowej z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyrazy „ w 2010 r. do
kwoty 1.150.000,00 zł „ zastępuje się wyrazami „ w 2010 r. do kwoty 630.000,00 zł w 2011 r. do
kwoty 520.000,00 zł „ Pozostałe paragrafy uchwały nie ulegają zmianie.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Przewodniczący Komisji ds. BudŜetu, Finansów i działalności Gospodarczej odczytali pozytywne
opinie /załącznik do protokołu/.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Rada Miejska w głosowaniu jawnym podjęła Uchwałę Nr XLVI/350/2010 Rady Miejskiej w
Gorzowie Śl. z dnia 30 września 2010r w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gorzowie
Śląskim Nr XXXI/239/2009 z dnia 24 czerwca 2009r w sprawie zaciągnięcia poŜyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu –
jednogłośnie 12 głosami „za”, na obecnych na sesji 12 Radnych, na 15 osobowy skład Rady
Miejskiej.
Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5b.Skarbnik Pani Agata Olejarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały
budŜetowej na 2010 rok
W § 1- Załącznik nr 1 - Dochody budŜetu gminy
zwiększa się dochody gminy o kwotę 713.970,05 zł
W § 2- Załącznik nr 2 - Wydatki budŜetu gminy
zwiększa się wydatki budŜetu gminy o kwotę 513.970,05 zł
W § 4 – Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budŜetu
Zmniejsza się przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym § 952
o kwotę 200.000,00 zł.
Dokonać zmian w załączniku nr 2 a do uchwały budŜetowej na 2010 r. zgodnie ze zmianami w
niniejszej uchwale.
Po wprowadzonych zmianach budŜet gminy wynosi :
1). Dochody
w tym :
- dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej
2). Przychody
3). Wydatki
w tym :
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej
4). Rozchody

19.989.585,77 zł
2.069.104,00 zł
5.610.425,00 zł
24.695.142,57 zł
2.069.104,00 zł
904.868,20 zł

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia, Przewodniczący Komisji
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Przewodniczący Komisji ds. BudŜetu, Finansów
i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinię.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XLVI/351/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 30 września 2010r w sprawie:
zmiany budŜetu gminy na 2010r została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 12 głosami „za”,
na obecnych na sesji 12 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.

Ad5c. Skarbnik Pani Agata Olejarz przedstawiła projekt uchwały w sprawie: określenia
szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty naleŜności
pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
Przewodniczący Komisji ds. BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytał pozytywną
opinię.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XLVI/352/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 30 września 2010r w
sprawie: określenia szczegółowych zasad , sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na
raty naleŜności pienięŜnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunki dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną została
podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 12 głosami „za”, na obecnych na sesji 12 Radnych, na
15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinia stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5d. Burmistrz Pan Artur Tomala przedstawił projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzów Śląski
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska odczytał pozytywną
opinię.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XLVI/353/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 30 września 2010r w
sprawie: uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Gorzów Śląski została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 12 głosami „za”, na
obecnych na sesji 12 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opina stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5e. Burmistrz Pan Artur Tomala przedstawił projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia
zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gorzów Śl.
w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz
przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych z obowiązującym Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska odczytał pozytywną
opinię.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XLVI/354/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 30 września 2010r w
sprawie: stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla Gminy Gorzów Śl. w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z towarzyszącą
infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych z obowiązującym
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzów Śląski

została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 12 głosami „za”, na obecnych na sesji 12
Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opina stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5f. Burmistrz Pan Artur Tomala przedstawił projekt uchwały w sprawie: uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gorzów Śląski w zakresie trasy
gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z tworzącą infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla
kabli do transmisji danych
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska odczytał pozytywną
opinię.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XLVI/355/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 30 września 2010r w
sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gorzów
Śląski w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z tworzącą infrastrukturą oraz
przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych została podjęta przez Radę Miejską
jednogłośnie - 12 głosami „za”, na obecnych na sesji 12 Radnych, na 15 osobowy skład Rady
Miejskiej.
Uchwała i opina stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5g. Dyrektor MGOPS Pani Krystyna Wolna przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad dzieckiem i Rodziną na lata 2010- 2015 w Gminie
Gorzów Śląski
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia, Przewodniczący Komisji ds.
BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinię.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XLVI/356/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 30 września 2010r w
sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad dzieckiem i Rodziną na lata
2010- 2015 w Gminie Gorzów Śląski została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 12
głosami „za”, na obecnych na sesji 12 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5h. Dyrektor MGOPS Pani Krystyna Wolna przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przyjęcie
Miejsko-Gminnej strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gorzów Śląski na lata
2010-2020
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia, Przewodniczący Komisji ds.
BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinię.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XLVI/357/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 30 września 2010r w
sprawie: przyjęcie Miejsko-Gminnej strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy

Gorzów Śląski na lata 2010-2020 została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 12 głosami
„za”, na obecnych na sesji 12 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5i.Sekretarz Pan Roland Fabianek przedstawił projekt uchwały w sprawie: określenia
szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności poŜytku publicznego lub organizacji
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŜytku publicznego projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Ochrony Zdrowia, Przewodniczący Komisji ds.
BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinię.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XLVI/358/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 30 września 2010r w
sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności poŜytku
publicznego lub organizacji pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poŜytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 12
głosami „za”, na obecnych na sesji 12 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opina stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5j. Przewodniczący Pan Roman Neugebauer przedstawił projekt uchwały w sprawie:
zawarcia porozumienia w celu udzielenia pomocy finansowej powiatowi Oleskiemu na
przebudowę drogi powiatowej nr 1314 O (Bąków-Jamy- Stacja Kolejowa) w m. Jamy,
polegającej na budowie kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jamy
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Przewodniczący
Komisji ds. BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinię.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XLVI/359/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 30 września 2010r w
sprawie: zawarcia porozumienia w celu udzielenia pomocy finansowej powiatowi Oleskiemu na
przebudowę drogi powiatowej nr 1314 O (Bąków-Jamy- Stacja Kolejowa) w m. Jamy, polegającej
na budowie kanalizacji deszczowej i chodnika w miejscowości Jamy została podjęta przez Radę
Miejską jednogłośnie - 12 głosami „za”, na obecnych na sesji 12 Radnych, na 15 osobowy skład
Rady Miejskiej.
Uchwała i opina stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5k. Burmistrz Pan Artur Tomala przedstawił projekt uchwały w sprawie: wyraŜenia zgody na
wydzierŜawienie części działki nr 399/24, połoŜonej w Gorzowie Śl.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Przewodniczący
Komisji ds. BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinię .
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.

Uchwała Nr XLVI/360/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 30 września 2010r w
sprawie: wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie części działki nr 399/24, połoŜonej w Gorzowie Śl.
została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 12 głosami „za”, na obecnych na sesji 12
Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5l. Burmistrz Pan Artur Tomala przedstawił projekt uchwały w sprawie: wyraŜenia zgody na
wydzierŜawienie części działki nr 1410, połoŜonej w Gorzowie Śl. przy ul. Wałowej
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, Przewodniczący
Komisji ds. BudŜetu, Finansów i Działalności Gospodarczej odczytali pozytywne opinię .
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XLVI/361/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 30 września 2010r w sprawie: w
wyraŜenia zgody na wydzierŜawienie części działki nr 1410, połoŜonej w Gorzowie Śl. przy
ul. Wałowej została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 12 głosami „za”, na obecnych na
sesji 12 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała i opinie stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad5m.Sekretarz Pan Roland Fabianek przedstawił projekt uchwały w sprawie: zawarcia
porozumienia w celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na realizację jego
zadań własnych
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XLVI/362/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 30 września 2010r w
sprawie: zawarcia porozumienia w celu udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu na
realizację jego zadań własnych została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 12 głosami
„za”, na obecnych na sesji 12 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała stanowi załącznik do protokółu sesji.
Ad5n. Burmistrz Pan Artur Tomala przedstawił projekt uchwały w sprawie: zabezpieczenia w formie
weksla „in blanco „
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono uwag.
Uchwała Nr XLVI/363/2010 Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. z dnia 30 września 2010r w sprawie:
zabezpieczenia w formie weksla „in blanco „ została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie - 12
głosami „za”, na obecnych na sesji 12 Radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej.
Uchwała stanowią załącznik do protokółu sesji.
Ad 6.Informację o przebiegu wykonania budŜetu gminy za I półrocze 2010r. przedstawiła Skarbnik
Pani Agata Olejarz.
Natomiast Przewodniczący obrad Pan Roman Neugebauer zapoznał z Uchwałą Nr 286/2010 z dnia
14 września 2010r Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o
przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze 2010r.

Rada Miejska przyjęła sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy za I półrocze br. – jednogłośnie (12
głosami „za” na obecnych na sesji 12 radnych, na 15 osobowy skład Rady Miejskiej).
Sprawozdanie, opinia RIO i uchwała stanowią załącznik do protokółu.
Przerwa od 1130 do 1130
Ad7. Przewodniczący Pan Roman Neugebauer poinformował o oświadczeniach majątkowych,
wszyscy radni złoŜyli w terminie.
Ad8. Burmistrz Pan Artur Tomala przedstawił informację o wydanych Zarządzeniach i podjętych
decyzjach w okresie międzysesyjnym /załącznik do protokółu/.
Ponadto Burmistrz Pan Artur Tomala poinformował o piśmie od Marszałka Województwa
Opolskiego w sprawie zaproszeń z okazji 20- lecia samorządu.
Ad10.
Przewodniczący Pan Roman Neugebauer odczytał pismo Pani Boćko z Pawłowic.
Radny Pan Joachim Kinach poinformował, Ŝe było juŜ tak daleko, Ŝe miał być zrobiony frez.
Sekretarz Pan Roland Fabianek poinformował, Ŝe były zapewnienia przez firmę Ŝe dostaną frez,
ale nie dostali.
Radny Pan Edward śurawicki zapytał, o zakup tłucznia na drogi i o czyszczenie rowów.
Burmistrz Pan Artur Tomala poinformował, Ŝe w tym budŜecie były juŜ drobne przesunięcia na
zakup tłucznia, natomiast rowy czyścimy w miarę posiadanych środków.
Ad11. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Roman Neugebauer stwierdził, Ŝe wyczerpany został
porządek obrad, dziękując za udział w obradach, zamykając XLVI sesję Rady Miejskiej.
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