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Na 15 radnych Rady Miejskiej w Zawadzkiem  w obradach Sesji w dniu                           
29 października  2012 r. uczestniczyło 14 radnych ( przy otwarciu obrad Sesji nieobecny był 
radny Paweł Klencz, który przybył  trakcie omawiania pkt. III). W Sesji uczestniczyli równieŜ 
goście zaproszeni oraz mieszkańcy gminy. 
Obradom Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek.  
Lista obecności radnych i zaproszonych gości w załączeniu. 
Porządek obrad Sesji: 

I. Sprawy regulaminowe: 
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.  

II.  Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.   
III.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie. 
IV.  Informacja na temat realizowanych przetargów w gminie. 
V. Stan realizacji prowadzonych inwestycji w gminie (stan na dzień 01.10.2012 r.).  
VI.  Podjęcie uchwał: 

1.  w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/102/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z 
dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budŜetowej na 2012 r.; 
2.  w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM”         
Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Świerklańskiej 2 zadania własnego 
Gminy Zawadzkie w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych; 
3. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
sprzedawanej jako lokal mieszkalny; 
4. w sprawie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

VII.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych             
w okresie międzysesyjnym. 

VIII.  Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.  
IX.  Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje. 
X. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski  zgłoszone na poprzedniej sesji. 
XI.  Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 24 września 2012 r.  r.  
XII.  Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. 
XIII.  Zakończenie obrad Sesji.  

 
Ad. I 
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
Otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek, który na podstawie 
listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
2.Przyjęcie porządku obrad Sesji. 
Porządek obrad Sesji został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. II 
Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek  przedstawił : 
- wyniki analizy oświadczeń majątkowych radnych gminy przedstawił (pismo Nr 
BRM.0004.92.2012  z dnia 3.10.2012 r.), 
- wyniki analizy oświadczeń majątkowych pracowników oraz kierowników jednostek 
organizacyjnych gminy (pismo Nr KA.2124.6.2012 z dnia 15.10.2012 r.), 
- wyniki analizy oświadczeń majątkowych złoŜonych do Wojewody Opolskiego (pismo Nr 
NK.I.414.1.171.2012 z dnia 24.10.2012 r.).  
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Ad. III 
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie. 
Informację na temat stanu realizacji zadań oświatowych w gminie złoŜyła Sonia 
Kaczmarczyk zajmująca samodzielne stanowisko ds. oświaty i wychowania. 
Radny Andrzej Orłowski zapytał, czy wyniki egzaminów są na bieŜąco analizowane, poza 
tym radni nie usłyszeli informacji o potrzebach oświatowych. 
Burmistrz Mieczysław Orgacki wyjaśnił, Ŝe organem kompetentnym do analizowania 
wyników jest Kurator Oświaty, natomiast gmina zajmuje się stroną finansową i 
administracyjno-obsługową. Średnia arytmetyczna nic nie mówi, daje jednak informację co 
naleŜy poprawić. W Publicznym Gimnazjum w Zawadzkiem został wprowadzony plan 
naprawczy i jest realizowany. Potrzeby szkół są bardzo duŜe, konieczna jest na przykład 
termomodernizacja, jednak szkoły nie tworzy sprzęt, tylko ludzie. Oczekiwania są takie, by 
poprawić jakość nauczania.  
Radny Andrzej Orłowski poruszył problem sanitariatów w Szkole Podstawowej w 
Zawadzkiem. 
Burmistrz Mieczysław Orgacki – wszystkie szkoły złoŜyły zapotrzebowanie, są duŜe 
zaniedbania, które są od wielu lat. NajwaŜniejsze jest to, by dzieci mogły uczyć się w 
warunkach bezpiecznych  i przyjaznych. 
Radny Joachim Szulc – dobre wyniki w szkole w śędowicach być moŜe wiąŜą się z w 
jakością nauczania. 
Radny Józef Romberg – wiemy, ze subwencja nigdy nie pokrywa kosztów, jak wygląda 
sprawa w tym roku, a jak na przyszły rok? Radny w swoje wypowiedzi podkreślił równieŜ, iŜ 
miarodajnym czynnikiem osiągania wyników pracy nauczycieli i uczniów jest uczestnictwo w 
konkursach przedmiotowych , czy coś zostało pominięte w tej kwestii w informacji? 
Sonia Kaczmarczyk – zestawienie zostało zrobione na podstawie protokołów, nic nie zostało 
pominięte. 
Burmistrz Mieczysław Orgacki powiedział, Ŝe subwencja jest mniejsza o 100 tys. zł, 
poniewaŜ mniej jest dzieci. 
Radny Dariusz Nowosielski – analizując tabelę Nr 18 okazuje się, Ŝe w szkole w śędowicach 
jest zatrudnionych 18 nauczycieli na 18 etatach, z czego to wynika – z dobrego zarządzania 
gminą, czy ze struktury organizacyjnej? 
Burmistrz Mieczysław Orgacki odpowiedział, Ŝe wynika to i dobrego zarządzania i ze 
struktury organizacyjnej. 
Radny Joachim Bielski – zapytał, czy wniosek radnego Piotra Beiera złoŜony na posiedzeniu 
komisji, a dotyczący doposaŜenia szkoły w komputery będzie realizowany? 
Burmistrz Mieczysław Orgacki – dąŜymy do tego, by rozwój oświaty był w gminie, a nie w 
danej miejscowości. 
Radna Brygida Polak zapytała o moŜliwość powiększenia oddziału Ŝłobkowego.  
Burmistrz Mieczysław Orgacki – Przedszkole Publiczne Nr 3 z oddziałem Ŝłobkowym 
powstało na bazie oświatowej, natomiast sam Ŝłobek musiałby działać na bazie ustawy o 
zakładach opieki zdrowotnej.  
Radna Beata Mańka- Kulik – zwróciła uwagę na przepływ uczniów pomiędzy gminami. 
Radna zwróciła się do Burmistrza o przygotowanie statystki z ostatnich lat. 
  
Ad. IV 
Informacja na temat realizowanych przetargów w gminie. 
Informację na temat realizowanych przetargów w gminie przedstawiła Dorota Klyssek 
zajmująca samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Spraw Komunalnych. 
Radny Paweł Klencz zapytał, kto bezpośrednio odpowiada za przygotowanie dokumentacji 
inwestycyjnych do przetargów. Jest ewidentne, Ŝe w naszej gminie kaŜdy przetarg jest 
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obarczony niedoróbstwem. Radny zawnioskował o przeprowadzenie przez Komisję 
Rewizyjną kontroli przeprowadzenia procedury przetargu przepustu mostowego na ul. 
Dobrego Pasterza w Kielczy.  
Burmistrz Mieczysław Orgacki szczegółowo wyjaśnił procedury przetargowe obowiązujące 
zgodnie z przepisami prawa.  
Radny Paweł Klencz powiedział, Ŝe zaniepokojony jest przygotowaniem i 
odpowiedzialnością za to. Inwestycje są przeszacowane, te same inwestycje robione w innych 
gminach są tańsze.  
Radna Beata Mańka-Kulik – są osoby odpowiedzialne w urzędzie, jest nadzór. Nie ma 
Ŝadnych zarzutów.  
Radny Joachim Szulc zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji w tym temacie.  
Radny Józef Romberg – radny Klencz zadał pytanie, kto jest odpowiedzialny za 
przygotowanie inwestycji? 
Burmistrz Mieczysław Orgacki odpowiedział, Ŝe w Gminie Zawadzkie za inwestycje 
odpowiada Burmistrz Zawadzkiego. 
 
Ad. V 
Stan realizacji prowadzonych inwestycji w gminie (stan na dzień 01.10.2012 r.). 
Informację na temat stanu realizacji prowadzonych inwestycji w gminie przedstawiła Teresa 
Siejek zajmująca samodzielne stanowisko ds. Inwestycyjno-Drogowych. 
Radny Joachim Szulc nawiązując do informacji powiedział, Ŝe w duŜych inwestycjach nie ma 
słowa, czy był nadzór. 
Burmistrz Mieczysław Orgacki powiedział, Ŝe pracował tam zespół nadzoru budowlanego, 
który został wyłoniony nieograniczonym w 2009 r. Z firmą realizującą budowę kinoteatru ze 
względu na problemy gmina będzie dochodzić roszczeń. 
Radna Beata Mańka-Kulik – wyraziła swoje zadowolenie z ilości realizowanych inwestycji. 
Inwestycje są robione dobrze. 
Radny Józef Romberg – przy informacji na temat remontu drogi gminnej ul. Lubliniecka w 
Zawadzkiem nie ma słowa o opracowaniu dokumentacji, natomiast ul. Zielona – jest 
dokumentacja projektowa, a wykonano nawietrzni  drogi  2991 m kwadratowego. Porównując 
koszt tych inwestycji okazuje się, większa inwestycja  został zrobiona po mniejszych 
kosztach. 
Burmistrz Mieczysław Orgacki wyjaśnił, Ŝe są to dwa róŜne zadania. Na ul. Lublinieckiej 
została wykonana nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych , wykonano chodnik z 
kostki betonowej, natomiast na ul. Zielonej wykonano nawierzchnię z kostki betonowej  na 
podbudowie. Ulice te zostały wykonane w dwóch róŜnych technologiach. 
Radny Dariusz Nowosielski zwrócił uwagę na brak w zestawieniu pozycji „planowana 
kwota”.  
Burmistrz Mieczysław Orgacki – w budŜecie jest zaplanowana kwota, jeŜeli kwota w 
rozstrzygnięciu przetargowym jest wyŜsza  to wtedy inwestycji się nie realizuje ze względu 
na brak środków. 
    
Ad. VI 
Podjęcie uchwał: 

1.  w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/102/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z 
dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budŜetowej na 2012 r. 

Projekt uchwały przedstawiła i szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy Karina Nowak.  
Opinie komisji problemowych przedstawili kolejno: 
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Przewodniczący Danieliusz Gałązka, 
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal, 
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3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Przewodnicząca Beata Mańka-
Kulik. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”). 
 

2.  w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM”         
Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Świerklańskiej 2 zadania własnego 
Gminy Zawadzkie w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych 

Radny Józef Romberg – na sesji miała być informacja od osoby z ZAW-KOM-u  na temat 
moŜliwości finansowych wykonywania tego zadania przez spółkę. 
Burmistrz Mieczysław Orgacki – projekt tej uchwały jest konsekwencją działań rady. Dalej 
Burmistrz wyjaśnił radnym jakie problemy występują na etapie wyłaniania firm w procedurze 
przetargowej. NaleŜy równieŜ wziąć pod uwagę, Ŝe wchodzi w Ŝycie nowa ustawa śmieciowa, 
więc spółka wejść w inny rynek.   
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Nadzorczej Eugeniusz Konik, który wyjaśnił, ze 
w przypadku przejęcia odśnieŜania spółka dostaje kontrakt na kilka lat, ma zagwarantowane 
finansowanie, pieniądze zostają w  gminie, jest to zlecenie poza przetargiem. Od strony 
organizacyjnej naleŜy się dobrze przygotować, bo jest to zadanie spółki. 
Burmistrz Mieczysław Orgacki powiedział, Ŝe Rada Nadzorcza spółki została powołana w 
składzie: Eugeniusz Konik – przewodniczący, Jacek Pieczonka i Eugeniusz Gałuszka – 
członkowie.  
Radny Andrzej Orłowski zapytał jaka jest obecnie sytuacja zarządzania spółką? 
Burmistrz Mieczysław Orgacki – Burmistrz wypełnia obowiązki właścicielskie spółki, przy 
czym prezes spółki oceniany jest bardzo wysoko, ale niepokojąca jest jego nieobecność. 
Radny Joachim Bielski zapytał, jaki jest w tej chwili wynik finansowy spółki? Skąd wziąć 
środki? 
Eugeniusz Konik – od tego jest zarząd spółki, który ma to wszystko przygotować. Prezes miał 
przygotować swoją koncepcję, ale w tej chwili nie ma z nim kontaktu. 
Burmistrz Mieczysław Orgacki – niepokojące jest to, Ŝe w tej chwili spółki nie ma 
reprezentacji. 
Eugeniusz Konik na powtórne zapytanie radnego Joachima Bielskiego na temat wyniku 
finansowego spółki odpowiedział, Ŝe wynik jest ujemny i tym bardziej trzeba szukać nowej 
działalności. 
Radny Józef Romberg – w tej chwili moŜemy  zrobić szkodę spółce. Przez tę uchwałę 
moŜemy doprowadzić, Ŝe będzie gorzej. Skoro to jest takie proste, dlaczego mieliśmy w 
poprzednich latach problemy ze znalezieniem wykonawcy do tej pracy. Radny zawnioskował 
o odpowiedź od kompetentnej osoby ze spółki, która faktycznie powie jak to będzie. 
Radny Danieliusz Gałązka – opowiedział się za podjęciem uchwały.  
Radny Joachim Bielski – załoga spółki jest zdeterminowana, ludzie czują się zagroŜeni. 
W dalszej części dyskusji radni dąŜyli do uzyskania wyjaśnień jak spółka będzie 
funkcjonować po przyjęciu tego zadania. Radni wyrazili swoje obawy związane z  
moŜliwościami finansowymi spółki. Radny Joachim Bielski poinformował zebranych, iŜ 
powstał w spółce związek zawodowy, których jest przewodniczącym. Radny Andrzej 
Orłowski mówił o konieczności wglądu w biznesplan spółki. Przewodniczący Rady 
Nadzorczej Eugeniusz Konik poinformował, iŜ Rada Nadzorcza zobowiązała prezesa do 
przygotowania takiego planu.   
Radny Paweł Klencz zgłosił wniosek o zakończenie dyskusji w tym temacie. 
Za zakończeniem dyskusji głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.  
Opinie komisji problemowych przedstawili kolejno: 
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Przewodniczący Danieliusz Gałązka, 
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal, 
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3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Przewodnicząca Beata Mańka-
Kulik. 
Sposób głosownia: 8 głosów „za”, 4 glosy „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”.   
 

3. w sprawie wyraŜenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 
sprzedawanej jako lokal mieszkalny 

Projekt uchwały omówiła Danuta Baingo pracownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami. 
Opinie komisji problemowych przedstawili kolejno: 
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Przewodniczący Danieliusz Gałązka, 
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal, 
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Przewodnicząca Beata Mańka-
Kulik. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”). 
 

4. w sprawie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
Projekt uchwały omówił Marek Kutyła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Zawadzkiem.  
Opinie komisji problemowych przedstawili kolejno: 
1. Komisji Samorządności i Porządku Publicznego – Przewodniczący Danieliusz Gałązka, 
2. Komisji BudŜetowo-Gospodarczej – Przewodniczący Kazimierz Szmal, 
3. Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki – Przewodnicząca Beata Mańka-
Kulik. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów „za”). 
 
Ad. VII 
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie 
międzysesyjnym. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek odczytał informację o działaniach w 
okresie międzysesyjnym (informacja w załączeniu). 
 
Ad. VIII 
Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.  
Burmistrz Mieczysław Orgacki przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie 
międzysesyjnym (sprawozdanie w załączeniu). 
 
Ad. IX 
Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski i informacje. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek przedstawił następujące pisma, które 
wpłynęły do Rady: 
- list otwarty Karola Cebuli w sprawie poparcia wniosku władz Inowrocławia do Trybunału 
Konstytucyjnego dotyczący sprzeciwu nakładania na samorządy przetargów w przypadku 
zadań wykonywanych przedtem przez spółki gminne,  
- mieszkańców ulicy Osiedle Świerkle w Zawadzkiem w sprawie wykonania drogi, 
- odpowiedź na skargę na Prezesa ZAW-KOM-u, która została rozpatrzona przez Rade 
Nadzorczą spółki, 
- pismo pp. Rudzik w sprawie zobowiązania Burmistrza do przedstawienia podstawy prawnej 
odrzucenia wniosku o rozłoŜenie na raty naleŜności pienięŜnych. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek poprosił radnego Andrzeja Orłowskiego o 
zabranie głosu w sprawie zakupu słuchawek. 
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Radny Andrzej Orłowski w imieniu pięciu radnych złoŜył wniosek o odwołanie na dzisiejszej 
sesji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zawadzkiem. Uzasadnienie wniosku to między 
innymi utrata zaufania do Przewodniczącego za jego stronniczość, zastrzeŜenia są równieŜ do 
sposobu organizacji pracy rady (np. brak reakcji na nieprawidłowości ze strony Burmistrza 
Zawadzkiego). Dalej radny Andrzej Orłowski mówił o braku odpowiedzi Przewodniczącego 
Rady na niektóre pisma, które zostały do niego wystosowane, między innymi w sprawie 
pełnienia dyŜuru radnego w szkole w śędowicach, organizacji pracy rady i obowiązkach 
przewodniczącego.  
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Kiełek powiedział, Ŝe stara się robić to, co naleŜy 
do obowiązków przewodniczącego i poddaje się woli radnych. 
Burmistrz Mieczysław Orgacki -  mówił na temat kompetencji organów gminy. Zgodnie z art. 
30 ustawy o samorządzie gminnym burmistrz gospodaruje mieniem gminy. Mienie zostało 
oddane w trwały zarząd dyrektorowi, ale w decyzji jest mowa o tym, Ŝe dyrektor ma 
obowiązek zawiadomienie właściwego organu o takich rzeczach. Brak było zasad i kosztów. 
Dalej Burmistrz mówił o dostępie mieszkańców do radnych oraz podległości słuŜbowej 
pracowników oraz o tym, jeŜeli będzie wola o stworzeniu biur rady w sołectwach i będą 
środki finansowe to będziemy to robić 
Radny Andrzej Orłowski – odniósł się do wypowiedzi przedmówcy, któremu zarzucił 
przekręcanie faktów. 
Burmistrz Mieczysław Orgacki – dyrektor szkoły nie poinformowała o kosztach i zasadach 
korzystania z lokalu. 
Radny Paweł Klencz – zwrócił się do wnioskodawców o wstrzymanie tego wniosku. 
Radny Józef Romberg – głosowałem za przewodniczącym i byłem przekonany, Ŝe coś się 
zmieni i nie zmieniło się nic. Przewodniczący jest stronniczy. Brak jest merytorycznej 
dyskusji na sesji, często odbierany jest nam głos. 
Radny Andrzej Orłowski – jeŜeli przewodniczący będzie odwołany, podam kandydaturę 
radnego Dariusza Nowosielskiego. 
Dalej głos zabrali Jan Czanuleit sołtys Kielczy oraz  
Mieszkaniec śędowic Zbigniew Kądziołka poruszył następujące tematy: 
- zasadność budowy nowego przedszkola w Kielczy, 
- zasadność budowy drogi ul. Zielonej w Zawadzkiem, 
- budowa przepustu w Kielczy, 
Burmistrz Mieczysław Orgacki wyjaśnił, Ŝe inwestycje - budowa drogi ul. Zielonej w 
Zawadzkiem, przepustu na ul. Kilińskiego w Zawadzkiem i przepustu w Kielczy zostały 
dofinansowane jako zadania określone po powodzi. Burmistrz poinformował równieŜ, Ŝe do 
gminy wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Opolu o obowiązku odśnieŜania i 
utrzymania czystości chodników przez właścicieli  posesji przyległych do ulicy Opolskiej. 
  Następnie głos zabrała Małgorzata Rabicka Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Zawadzkiem, która mówiła o osiągnięciach uczniów tej szkoły. 
Mieszkaniec Zawadzkiego Kamil Kazuch mówił o niebezpiecznym wyjeździe z ulicy 
Szymanowskiego na ul. Opolską w Zawadzkiem. 
Burmistrz Mieczysław Orgacki – sprawa lustra została zainicjowana przez radnego Rady 
Miejskiej. Temat ten był badany przez komisję z Urzędu Marszałkowskiego.   
Następnie po wyjaśnieniu  wątpliwości prawnych przez radcę Prawnego Mirosławę Sulewską 
została powołana Komisja Skrutacyjna do przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem 
Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
Wybór Komisji Skrutacyjnej: 
1) Radny Andrzej Orłowski – wyraził zgodę, 
2) Radna Brygida Polak -  wyraziła zgodę, 
3) Radny Piotr Guzy – wyraził zgodę. 
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Za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w powyŜszym składzie głosowało 11 radnych. 
Następnie Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania nad odwołaniem 
Przewodniczącego Rady Miejskiej. 
Kolejno kaŜdy radny dokonywał aktu głosowania w miejscu, gdzie zachowana była tajność 
głosowania. 
Po przeprowadzonym głosowaniu Komisja Skrutacyjna przeliczyła głosy i przygotowała 
protokół Komisji Skrutacyjnej. 
Za odwołaniem Przewodniczącego Rady Miejskiej głosowało 5 radnych, przeciw 7 radnych, 
1 radny „wstrzymał się” od głosu. 
  
Ad. X 
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski  zgłoszone na poprzedniej sesji. 
Brak 
 
Ad. XI 
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej z dnia 24 września 2012 r.  r.  
Protokół z Sesji Rady Miejskiej z dnia 24 września 2012 r. został przyjęty stosunkiem głosów 
12 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”. 
   
Ad. XII 
Przyjęcie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. 
Do Komisji Uchwał i Wniosków wpłynął wniosek radnego Joachima Bielskiego w sprawie 
zdemontowania progu zwalniającego znajdującego się na ul. Paderewskiego. Próg 
zabudowany w tym miejscu nie spełnia swojej roli z uwagi na małe natęŜenie ruchu oraz brak 
zabudowy. 
Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, „przeciw” 3 radnych, 9 radnych „wstrzymało 
się” od głosu. 
 
 
XIII. 
Zakończenie obrad Sesji.  
Na tym zakończono obrady Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 października 2012 r. 
Obrady sesji zakończyły się o godz. 20.50. 
 
Protokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczył:  
Inspektor ds. BRM                       Danieliusz Gałązka        Przewodniczący Rady Miejskiej 
Joanna Zawadzka                                                                             Stanisław Kiełek   
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 


