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PROTOKÓ   Nr XXXI/09
z sesji Rady Miejskiej w I owej

odbytej w dniu 07 wrze nia 2009 r.
 w Gimnazjum w I owej

Pan Przewodnicz cy Rady na podstawie listy obecno ci stwierdzi  prawomocno  obrad (na 15
radnych w sesji uczestniczy o14 radnych) i otworzy  obrady XXXI sesji Rady Miejskiej w I owej.

W sesji uczestniczy y nast puj ce osoby - radni:
1. Brzezicki Józef
2. Czarnota Leszek
3. Burnat Krystyna
4. D browski Czes aw
5. Kopczy ska-Gronek Halina
6. Markilewicz Jolanta
7. Michalczuk Anna
8. P kala Ma gorzata
9. Rodak Jerzy
10. Rymarowicz Krystyna
11. S omi ski Tomasz
12. Suchodolski Krzysztof
13. Sygnowski Zygmunt
14. Wdowiak Miros aw

Nieobecni:
      Sawicki Marek

W zwi zku z obecno ci  wymaganej liczby osób (radnych), obrady sesji s  prawomocne.
Ponadto w sesji uczestniczy y osoby zaproszone:

1) Adam Gliniak – Burmistrz
2) Roman Andzel – Sekretarz Gminy
3) Agata Matusiak-Wojnicz – Radca Prawny Urz du Miejskiego w I owej
4) Piotr Kowalski – Kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I owej
5) Ma gorzata Kondraciuk – Kierownik Referatu Organizacyjnego
6) Jolanta D browska – Dyrektor Gimnazjum w I owej
7) Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej
8) Stanis awa Ostrowska – So tys wsi Szczepanów

Pan Przewodnicz cy Rady Miejskiej przedstawi  nast puj cy  porz dek obrad:
I. Sprawy regulaminowe
1. Otwarcie sesji i powitanie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porz dku obrad.
4. Zg oszenie (odczytanie) uwag i poprawek do porz dku obrad (w przypadku zmiany w porz dku
       obrad zatwierdza si  zmieniony porz dek obrad).

  Prowadzi Przewodnicz cy Rady Miejskiej
II. Obrady
1. Przedstawienie sprawozdania z dzia  w okresie mi dzy sesjami przez:

- Burmistrza I owej
- Przewodnicz cych komisji sta ych Rady Miejskiej w I owej

2. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych.

3. Przyj cie uchwa  w sprawie:
1) wyra enia zgody na przyj cie  nieruchomo ci Powiatu aga skiego do gminnego zasobu

nieruchomo ci – referuje J. Kaniecki, Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej
2) zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej – referuje

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
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3) pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowo ci Borowe, gmina I owa – referuje
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

4) wyra enia opinii wobec projektu uchwa y Rady Powiatu aga skiego o likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej w aganiu – referuje Burmistrz

owej

4. Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Zako czenie XXXI sesji Rady Miejskiej w I owej.

Porz dek obrad zosta  przyj ty bez uwag.

PRZEBIEG OBRAD
Ad.II pkt 1
Pan Adam Gliniak – Burmistrz przedstawi  sprawozdanie z podj tych dzia  mi dzy sesjami tj. za
okres od dnia 27 lipca 2009r. do dnia 07 wrze nia 2009r. i tak:

uczestniczy em w spotkaniu za ycielskim Stowarzyszenia ycka Lokalna Grupa Rybacka.
Zosta  przyj ty statut i upowa niono osoby do wyst powania przez s dem w celu
zarejestrowania tego stowarzyszenia,

odby o si  spotkanie z przedstawicielami Gminy Kromlau w sprawie wspólnego projektu
odnowy parku. Postanowi em przyst pi  do wspó pracy i z  wst pny wniosek do programu
Europejskiej Wspó pracy Turystycznej. Niezb dne b dzie poniesienie kosztów na oszacowanie
inwestycji i przygotowanie wniosku,

odby o si  spotkanie z so tysami na temat Funduszu So eckiego, gdzie wyja nili my zasady
sk adania wniosków i realizacji funduszu. Do tej pory wp yn  tylko jeden wniosek z
miejscowo ci aganiec, z pozosta ych miejscowo ci jeszcze wniosków nie ma, a termin
sk adania wniosków jest do ko ca miesi ca wrze nia br.,

og osili my przetargi na:

- Ogrodow ,

- wodoci gi – Jankowa aga ska, Czy ówek, aganiec,

podpisa em porozumienie na nabycie przez gmin  gruntu niezb dnego do funkcjonowania
wietlicy w Klikowie. Mo liwe jest podj cie dalszych prac projektowych,

rozwi zali my umow  z wykonawc  dokumentacji na k adk  na ul. M skiej. W tym
tygodniu chcemy podpisa  umow  z innym projektantem, by zrealizowa  t  inwestycj ,

w dniu 18 sierpnia 2009 r. zosta a podpisana umowa z samorz dem Województwa Lubuskiego
na dofinansowanie unijne w ramach programu PROW naszego projektu „Remont i
wyposa enie wietlicy wiejskiej w Czy ówku oraz zagospodarowanie przyleg ego do niej
terenu”. Ca kowity koszt projektu 197 108,28 z , dofinansowanie 120 343 z ,

w dniu 18 sierpnia 2009 r. Zarz d Województwa Lubuskiego podj  decyzj  w formie uchwa y
o rozszerzeniu Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego. Na jego li cie znalaz  si  nasz projekt „Uzbrojenie Strefy Aktywno ci
Gospodarczej przy autostradzie A-18 w Gminie I owa”. Ca kowita warto  projektu wynosi
7,46 mln z , dofinansowanie unijne 3,73 mln z  (50% kosztów kwalifikowanych),

Miejska Biblioteka Publiczna w I owej, która decyzj  obecnej Rady Miejskiej sta a si
instytucj  kultury od 2007 roku, otrzyma rodki na swój rozwój z Programu Rozwoju
Bibliotek. Program rozwoju Bibliotek potrwa pi  lat. Dysponuje on grantem w wysoko ci 28
milionów dolarów, przekazanych Polsko-Ameryka skiej Fundacji Wolno ci przez Fundacj
Billa i Melindy Gates. Fundusze zostan  przeznaczone na szkolenia bibliotekarek i
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bibliotekarzy, wsparcie teleinformatyczne bibliotek, wzmacnianie ca ego systemu
bibliotecznego oraz pakiet dzia  informacyjnych i promocyjnych. Miejska Biblioteka
Publiczna w I owej b dzie uczestniczy  w programie wspólnie z Miejsk  Bibliotek  Publiczn
w Gozdnicy i Gminn  Bibliotek  Publiczn  w Dzietrzychowicach (jako biblioteki partnerskie)
i Gminn  Bibliotek  Publiczn  w Brze nicy (jako biblioteka wiod ca). Dzi ki przekszta ceniu
biblioteki w instytucj  kultury, biblioteka mo e stara  si  o dotacje Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego na zakup i uzupe nienie zbiorów bibliotecznych. Z tego tytu u
biblioteka otrzyma a w 2007 roku 7 182 z , w 2008 roku 6 660 z , a w tym roku (ze wzgl du na
ograniczone rodki ministerstwa) 2 500 z ,

wydano 11 decyzji zezwalaj cych na wycink  drzew,

wydano 1 decyzj  o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi wzi cia polegaj cego na:
„Budowie warsztatu naprawy pojazdów, myjni samochodowej i stacji LPG” w I owej przy ul.

aga skiej na dzia ce o numerze ewidencyjnym 136/8,

podpisa em protoko y uzgodnie  , a nast pnie umowy notarialne dotycz ce sprzeda y na rzecz
najemców lokali mieszkalnych nr 1 i 2 przy ul. Ko ciuszki 1 w I owej,

w dniu 15 lipca podpisa em umow  notarialn  darowizny z Gmin  Wymiarki w sprawie przekazania
hydroforni Borowe,

podj em zarz dzenie w sprawie wyznaczenia do dzier awy dzia ki nr 351/4 w Jankowej aga skiej,

w dniu 3 sierpnia odby y si  I przetargi na sprzeda  3 dzia ek po onych przy autostradzie A-18 .
Przetargi zako czy y si  wynikiem negatywnym ze wzgl du na to , i  brak by o wp aty wadium,

w dniu 11 sierpnia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadzi  kontrol  placu zabaw
przy ul. B.Chrobrego ,

w dniu 14 sierpnia odby y si  przetargi na sprzeda  : II przetarg na sprzeda  4 dzia ek przy ul. Ró anej
(d. Piaskowej) , I przetarg na sprzeda  nieruchomo ci zabudowanej dawn  kot owni  osiedlow  na
osiedlu Czy ówek, I przetargi na sprzeda  6 dzia ek przy ul. aków oraz I przetarg na sprzeda  dzia ki
w Koninie aga skim ( przy magazynach Vitrosiliconu) . W wyniku przetargów  wy oniono jednego
nabywc  dzia ki przy ul. Ró anej , natomiast w przypadku dzia ki w Koninie aga skim osoba , która
wp aci a wadium nie zg osi a wymaganego post pienia,

podpisa em protoko y uzgodnie  dotycz ce sprzeda y lokali mieszkalnych na rzecz najemców w I owej
przy ul. Nadrzecznej 11/25 i ul. aga skiej 23/3,

og osi em I przetargi na sprzeda  dwóch dzia ek pod budow  gara y przy ul. Poniatowskiego oraz na
sprzeda  dzia ki przy ul. Traugutta (przy drodze wojewódzkiej naprzeciw budynków wielorodzinnych),

odmówi em sprzeda y cz ci dzia ki nr 818/1 w I owej przy ul. M skiej 13,

w zwi zku z wnioskiem podj em kroki w celu przygotowania do sprzeda y dzia ki nr 369/19 w
obr bie Czerna (po prawej stronie drogi wojewódzkiej za w em autostradowym),

 wyst pi em z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji o uchylenie decyzji
komunalizacyjnej w cz ci dotycz cej dzia ek w Borowem, przez które przebiega droga wojewódzka nr
300 (do Gozdnicy),

nie skorzysta em z prawa pierwokupu w stosunku do dzia ki nr 517/11 w I owej przy ul. Ogrodowej,
która jest przeznaczona pod budow  gara u,

na wniosek u ytkownika wieczystego wszcz em post powanie w sprawie przekszta cenia prawa
ytkowania wieczystego w prawo w asno ci w stosunku do gruntu oznaczonego dzia  nr 62 w

Czy ówku.

wydano 6 decyzji o warunkach zabudowy,
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wydano 21 za wiadcze  okre laj cych przeznaczenie w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego lub w studium

wyst piono pisemnie do Starostwa Powiatowego w aganiu w sprawie poruszanej interpelacji
dotycz cej notorycznego niszczenia chodnika przy ul. Ogrodowej (na wprost wjazdu do bazy
magazynowej skupu metali),

zamontowano tabliczki z nazwami nowo powsta ych ulic: Ja minowa, Daliowa, Ró ana,

dokonane zosta o zg oszenie do Starostwa Powiatowego w aganiu wykonania remontu ulicy
Blacharskiej polegaj ce na utwardzeniu asfaltem cz ci gruntowej ulicy na odcinku 500m,

utwardzono odcinek 47 m drogi gruntowej w miejscowo ci Czerna mas  asfaltow  grubo ci 5 cm, o
powierzchni 200 m2 (odcinek drogi – po czenie drogi wojewódzkiej z drog  z kostki betonowej
prowadz cej w stron  rzeki), pobocze („trójk t”) przy skrzy owaniu utwardzono frezowin , dokonane
zosta o stosowne zg oszenie do Starostwa Powiatowego w aganiu,

przygotowano uchwa  w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi ozn. dz. nr 664
po onej w I owej stanowi cej obecnie drog  powiatow  2701F – ul. Hutnicza, projekt uchwa y zosta
pozytywnie zaopiniowany przez Zarz d Powiatu aga skiego,

przygotowano uchwa  w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych, zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowo ci Borowe; projekt uchwa y
zosta  pozytywnie zaopiniowany przez Zarz d Powiatu aga skiego,

wydano 42 za wiadczenia dot. ewidencji dzia alno ci gospodarczej,

wydano 4 decyzje o wykre leniu przedsi biorcy z ewidencji dzia alno ci gospodarczej,

wydano 5 zezwole  na sprzeda  napojów alkoholowych przeznaczonych do spo ycia poza miejscem
sprzeda y,

wydano 2 jednorazowe zezwolenia na sprzeda  napojów alkoholowych zawieraj cych do 4,5%
alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spo ycia w miejscu sprzeda y:

- do ynki wiejskie w miejscowo ci Borowe na dzia ce nr 454,
- do ynki w I owej przy ul. aga skiej 15,
wydano 1 decyzj  o wyga ni ciu  2  zezwole  na sprzeda  napojów alkoholowych i likwidacji
punktu sprzeda y detalicznej napojów alkoholowych zawieraj cych do 4,5% alkoholu oraz na
piwo i powy ej 4,5% do 18% alkoholu (z wyj tkiem piwa) w m. Klików 4A,

wydano 2 za wiadczenia o dokonaniu op aty za korzystanie z zezwole  na sprzeda  alkoholu,

nadano n/w budynkom mieszkalnym numery porz dkowe:

- owa ul. Traugutta na dzia ce Nr 1145/12  - Numer budynku 29 „g”,

- owa ul. aga ska na dzia ce Nr 374/1      - Numer budynku 53 „b”

29 lipca br. przes em do  Lubuskiego Kuratora O wiaty wnioski o udzielenie wsparcia
finansowego w roku 2009 na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw i na modernizacj
szkolnego placu zabaw. Wnioski dotyczy y Szko y Podstawowej w I owej,

w wyniku og oszonego przetargu nieograniczonego  na „Modernizacj  placówki Przedszkola
Miejskiego w I owej” najkorzystniejsz  ofert  przedstawi  Pan Piotr Handzlik.

W dniu 13 sierpnia br. podpisa em umow  na warto  184.015,36 z  brutto.

19 sierpnia br. zosta  przeprowadzony  egzamin dla nauczyciela ubiegaj cego si  o awans na
stopie  nauczyciela mianowanego. Egzamin zda a jedna nauczycielka z Gimnazjum z
wychowania fizycznego,
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20 sierpnia br. otrzyma em rodki  w kwocie 19.279,68 z  na dofinansowanie pracodawcom
kosztów przygotowania zawodowego m odocianych pracowników. Wydano decyzje 3
pracodawcom a dofinansowanie dotyczy 4 m odocianych,

28 sierpnia br. zosta y wr czone 4 akty nadania stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego nauczycielom którzy wcze niej zdali egzaminy. Akty
nadania zosta y wr czone 3 nauczycielom ze Szko y Podstawowej i 1 z Gimnazjum.

Przewodnicz cy Komisji sta ych Rady Miejskiej z yli sprawozdania z pracy Komisji za okres
mi dzysesyjny.

Ad. II pkt 2
Interpelacje, wolne wnioski i zapytania radnych
Pan Zygmunt Sygnowski – Radny
Poniewa  stacja uzdatniania wody, której zarz dc  jest Zak ad Gospodarki Komunalnej w Witoszynie
jest na terenie Borowego zapyta , czy Rada Miejska w I owej nie powinna zatwierdza  taryfy za wod .

Pani Ma gorzata P kala – Radna
1. Przekaza a pro  starszych mieszka ców Czernej o zwrócenie si  do Zarz du Dróg
Wojewódzkich, czy istniej  szanse by powsta y dwa przystanki na danie.
2. Zapyta a, czy b  robione poprawki na drodze w Czernej, poniewa  wej cia do posesji s  ni ej i
niektórzy w ciciele chc  ju  przyst powa  do ich dostosowania do wykonanych np. wjazdów oraz
czy b  jeszcze wykonywane dodatkowe chodniki.
3. Zapyta a, czy jest odpowied  w sprawie Pa acu w Czernej.

Pani Anna Michalczuk - Radna
Zg osi a, e w chodniku na rogu ulic Pl. Wolno ci – Ko ciuszki (obok sklepu p. Falandysza) jest
wyrwa, nierówno ci chodnika powoduj  upadki przechodniów.

Pan Jerzy Rodak – Radny
Zg osi , e na przeje dzie kolejowym na ul. Borowskiej d wi k sygnalizacyjny jest przera liwy,
mieszka cy s  zm czeni t  sytuacj . W zwi zku z tym prosi o wyst pienie do PKP z pismem o
wy czenie d wi ku.

Ad.II pkt 3
Przyj cie uchwa  w sprawie:

1) wyra enia zgody na przyj cie  nieruchomo ci Powiatu aga skiego do gminnego zasobu
nieruchomo ci

Pan Janusz Kaniecki - Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej
Wyja ni , e dzia ka b ca przedmiotem uchwa y stanowi obecnie drog  powiatow  nr F2701 -  ul.
Hutnicza odcinek od aga skiej do Piaskowej.  Zarz d Powiatu aga skiego pismem z dnia 19
sierpnia br. zaproponowa  pozbawienie tej drogi kategorii powiatowej i zaliczenie jej do kategorii
drogi gminnej. Jednym z dzia  zwi zanych ze zmian   jej kategorii jest przej cie dzia ki na w asno
Gminy I owa. Drug  niezale  uchwa  b dzie uchwa a w sprawie zaliczenia jej do kategorii
gminnych. Podstawow  przes ank  decyduj  o podj ciu dzia  w sprawie przej cia drogi jest
szansa uzyskania dofinansowania w 50% kosztów remontu z „Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych na lata 2008-2011”  (pozosta e koszty obci  w 25% bud et Gminy i w 25 % bud et
Powiatu).

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

2) zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej
Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej
Przedstawi   uzasadnienie do projektu uchwa y. Poinformowa , e zgodnie z art. 6a ustawy o drogach
publicznych (Dz. U. nr 204 z 2004 r. poz. 2086 z pó n. zm.) do dróg powiatowych zalicza si  drogi
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stanowi ce po czenia miast b cych siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin
pomi dzy sob . Z punktu widzenia potrzeb gospodarczych i uk adu sieci transportowej powiatu
aga skiego ul. Hutnicza w I owej nie spe nia kryteriów ustawowych dla dróg powiatowych.

Ulica Hutnicza jest drog  o znaczeniu lokalnym, stanowi uzupe nienie sieci dróg miejskich s cych
miejscowym potrzebom.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

3) pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowo ci Borowe, gmina I owa

Pan Janusz Kaniecki – Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej
Wyja ni , e pozbawia si  odcinki dróg wymienione w uchwale kategorii dróg gminnych, poniewa
stanowi  drogi dojazdowe do gruntów rolnych i nie spe niaj  wymogów ustawowych dla dróg
gminnych. Zaliczone zostaj  do dróg wewn trznych.
Dotyczy § 1. i § 2. uchwa y – zgodnie z art. 10 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pó n. zm.) drogi niezaliczone do adnej
kategorii dróg publicznych, w szczególno ci drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do
gruntów rolnych i le nych, dojazdowe do obiektów u ytkowanych przez przedsi biorców, place przed
dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz p tle autobusowe, s  drogami wewn trznymi.
Zalicza si  do kategorii drogi gminnej drog  po on  na dzia ce nr 440 w cz ci wymienionej w
uchwale w § 3., ze wzgl du na to, i  droga stanowi dojazd do budynków mieszkalnych i spe nia
warunki dla dróg gminnych zawarte w art. 7 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którymi
do dróg gminnych zalicza si  drogi o znaczeniu lokalnym, stanowi ce uzupe niaj  sie  dróg

cych miejscowym potrzebom.
Przebieg dróg gminnych  (§ 4. uchwa y) – ka da droga gminna posiada po czenie z inn  drog
gminn  lub drog  o wy szej kategorii.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych.
Uchwa a zosta a podj ta jednog nie.

4) Wyra enia opinii wobec projektu uchwa y Rady Powiatu aga skiego o likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej w aganiu

Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Wyja ni , e w zwi zku z uchyleniem przez Wojewod  Lubuskiego uchwa y Powiatu aga skiego o
zamiarze likwidacji szpitala z powodów formalnych, nasza uchwa a Nr 260/5/XXX/09 z dnia 27 lipca
2009 r. straci a swoj  wa no . Pod obrady Rady Miejskiej przedstawiany jest projekt nowej uchwa y
w sprawie opinii o likwidacji szpitala, o identycznej tre ci jak poprzednia. Nowa uchwa a odnosi si
do uchwa y Rady Powiatu w sprawie ju  nie zamiaru likwidacji lecz konkretnie w sprawie likwidacji
szpitala. Podj cie nowej uchwa y jest jedynie „odnowieniem” wcze niej wydanej opinii.

osowanie uchwa y:
w g osowaniu uczestniczy o 14 radnych
za przyj ciem uchwa y g osowa o – 10 radnych
przeciw – 4 (J.Brzezicki, L.Czarnota, A.Michalczuk, Z.Sygnowski)
wstrzymuj cych si  – 0

Ad. II pkt 4
Przyj cie protoko u z poprzedniej sesji Rady Miejskiej
za przyj ciem protoko u g osowa o – 13 radnych
przeciw – 0
wstrzymuj cych si  – 1 (M.P kala)

Ad. II pkt 5
Odpowiedzi na interpelacje radnych.
Pan Roman Andzel – Sekretarz Gminy
Odno nie taryf za wod  wyja ni , e przekazanie maj tku nast pi o na pocz tku lat
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dziewi dziesi tych, gdzie nie obowi zywa a ustawa o zaopatrzeniu w wod . Wówczas by o zawarte
porozumienie z Gmin  Wymiarki, w ramach którego Rada Gminy Wymiarki ustala stawki. Zgodnie z
ustaw  w drodze uchwa y Rada Gminy Wymiarki sprawdza taryfy i ustala dla nas ceny za wod .
Mo emy te  kupowa  wod  hurtowo i ustala  taryfy sami lub taryfy nadal b dzie ustala  Gmina
Wymiarki.
Pan Adam Gliniak – Burmistrz
Przystanki na danie – Zarz d Dróg Wojewódzkich udzieli  pisemnej informacji dot. przystanków, w
której poda , e na etapie projektowania nale o sk ada  wnioski. Nie mniej maj c na wzgl dzie
pro  mieszka ców spraw  b dziemy ponawia .
Je li chodzi o pytanie, czy b  robione poprawki –  wykonawca zg osi  ju  zako czenie robót.
Odno nie pa acu w Czernej – sprawa jest nadal nie wyja niona, bo fundacja mie ci si  pod innym
adresem ni  by  nam znany.
W sprawie wyrwy na rogu ulic Ko ciuszki – Plac Wolno ci – przyjrzymy si  i ustalimy co mo na tam
zrobi .
Pro ba o wy czenie sygna u na przeje dzie kolejowym na ulicy Borowskiej zostanie przekazana do
Zak adu Linii Kolejowych.

Ad.II pkt 6
Wobec  wyczerpania si   porz dku  obrad  Pan Miros aw Wdowiak - Przewodnicz cy Rady   Miejskiej
zamkn   obrady XXXI sesji  Rady Miejskiej  w I owej.

Na tym protokó  zako czono. Protokó  zawiera 6  stron, ponumerowanych od 1 do 6.
Sesja trwa a nieprzerwanie od godz. 1500  do  godz. 1620

Protoko owa a:

Maria Soko owska


