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Protokół z V wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Otmuchowie 
w dniu 25 maja  2015 r. 

 
Nr 5/VII/2015 Komisji Planowania Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej; 
Nr 5/VII/2015 Komisji O światy Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia Ochr ony     
Środowiska i Opieki społecznej; 
Nr 5/VII/2015 Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi. 
 
Porządek posiedzenia komisji: 
1. Zaopiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2014 rok 
wraz z informacją o stanie mienia gminy. 
2. Zaopiniowanie projektów uchwał  w sprawach : 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Otmuchów za 2014 rok; 

2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy 
Otmuchów; 

3) oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Otmuchów; 
4) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami; 
5) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości bezpłatną i nieograniczoną służebnością 

przesyłu; 
6) zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok; 
7) zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; 
8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego; 
9) ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego  oraz umieszczenie urządzeń w pasie 

drogowym; 
10) zmiany uchwały nr  XXVII/196/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca   

2009 r.  w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do stowarzyszenia –  LGD pn. Nyskie 
Księstwo Jezior i Gór. 

11) zmiany uchwały nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 marca 2013 r. 
w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa 
Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek 
samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami 
społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego; 

12)  utworzenia Zespołu Przedszkoli w Otmuchowie. 
 
Ad 1.  
Przewodniczący poinformował, ze radni otrzymali Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 
Gminy Otmuchów za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy. 
i spytał, czy są uwagi do przedstawionego sprawozdania. Nie zgłoszono. 
Przewodniczący stwierdził, ze w/w sprawozdanie rozpatrzone zostało przez Komisje Rady, które 
nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie głosowania 
w sprawie zaopiniowania sprawozdania. 
1. Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, 2. Komisja 
Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej 
oraz 3. Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi -  pozytywnie zaopiniowały Sprawozdanie  roczne 
z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2014 rok wraz z informacją  o stanie mienia gminy.        
 
Ad 2. 

1) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2014 rok. 

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Nie zgłoszono. 
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Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały rozpatrzony został przez Komisje Rady, 
które nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie 
głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej i Komisja 
Rolnictwa i Problemów Wsi, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2014 
rok. 
Głosów za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się 0.  
Nieobecni: Górski Zbigniew, Łucki Sylwester, Pacławski Aleksander. 

 
2) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów i zapytał, czy są 
uwagi, wnioski zapytania do przedstawionego projektu uchwały. Nie zgłoszono. 
    Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium   
Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów rozpatrzony został 
przez Komisje Rady, które nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji        
o przeprowadzenie głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej, Komisja Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Społecznej i Komisja 
Rolnictwa i Problemów Wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały                   
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu 
Gminy Otmuchów. 
Głosów za – 12, przeciw – 0, wstrzymało się 0. 
 
3) Omówiono projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 
Otmuchów; 
Radny Napora: W części pierwszej nie ma błędów? W latach poprzednich podawane były inne 
dane, skąd ta różnica?  
Burmistrz: dotyczy to np.  rotacji pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, dzieci pieczy 
zastępczej itp. 
Radny Napora: ocena przedstawiona Radzie Miejskiej, to budowanie budżetu, ale kierownik 
winien przedstawić swoje sprawozdanie do oceny programów, jakie ma wdrożone np. walki        
z alkoholizmem, narkomanią.... Tego mi brakuje. Jest ocena zasobów, ale brak mi sprawozdania.  
Burmistrz: sprawozdanie takie będzie przygotowane.  
 

Na salę obrad wszedł radny Łucki Sylwester. 
 

 Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Nie zgłoszono. 
    Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy 
społecznej Gminy Otmuchów, rozpatrzony został przez Komisje Rady, które nie wniosły do 
niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie głosowania w sprawie 
zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska  
i Opieki społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt . 
Głosów za – 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. 
 
4) omówiono projekt uchwały w spawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami; 
Radny Napora: na poprzedniej sesji, gdy podejmowaliśmy tą uchwałę, projekt był niepełny.  
W tej chwili są zmiany, dlaczego?  
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Burmistrz: nadzór zwrócił nam uwagę, że nie wskazaliśmy w uchwale lekarza weterynarza, więc 
trzeba było to uzupełnić, stad różnica.  
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
programu opieki nad zwierzętami rozpatrzony został przez Komisje Rady, które nie wniosły do 
niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie głosowania w sprawie 
zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska  
i Opieki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie.        
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0. 
 
5) omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości 
bezpłatną i nieograniczoną służebnością przesyłu; 
Radny Piórcki: czy to dotyczy ulicy Kolejowej? 
Burmistrz: tak, kable znajdują się po obu stronach drogi, pod budynkami, musimy to udostępnić 
zarządowi PKP w razie konieczności. 
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na obciążenie nieruchomości bezpłatną i nieograniczoną służebnością przesyłu rozpatrzony 
został przez Komisje Rady, które nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących 
Komisji o przeprowadzenie głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska  
i Opieki społecznej jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały     
w tej sprawie. 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0. 
 
6) omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2015 rok; 
Radny Napora: chciałbym wiedzieć o jaką kwotę VAT tutaj chodzi. Dział 758... . Chciałbym też 
coś więcej wiedzieć na temat rewitalizacji miasta. 
Burmistrz: rewitalizacja miasta – Partnerstwo Nyskie, z tego programu na lata 2014 – 2020, 
chcemy uzyskać środki na rewitalizację miasta. W uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków ustalimy, które obiekty i ulice będą rewitalizowane. Jeśli będzie taka możliwość, to 
będziemy rozszerzać zakres tej rewitalizacji. Jeśli chodzi o rozliczanie VAT, to sięgniemy po 
zwrot VATu, na mocy dokumentów, jakie zostały opracowane przez większość gmin 
województwa. Stąd kwota w sumie 400 tys. zł. Współpraca z firma dobiega końca i jest to kwota 
za usługę. Sami występujemy o zwrot VATu i rozliczamy się ostatecznie. Zwrot uzyskamy         
z Ministerstwa. 
Radny Napora: w wydatkach majątkowych jest ujęta kanalizacja ul. Warszawskiej. cos więcej   
na ten temat...? 
Burmistrz: ujęta jest część miasta, ulice: Lipowa, Warszawska, Prusa, część Kolejowej, koło 
PKS i od Biedronki dalej, w sumie 14 lub 16 ulic kończymy w 100% kanalizację miasta. 
Złożymy wnioski i będziemy mogli włączyć się do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Radny Gitlar: zwiększenie do 700 tys. zł na place zabaw dla dzieci, ale gdzie konkretnie? 
Burmistrz: będzie to ulokowane przy ulicy Łokietka, w Mesznie, Goraszowicach, doposażenie na 
ulicy Jagiełły i na osiedlu Lata Kwiatów.  
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Otmuchów na 2015 rok rozpatrzony został przez Komisje Rady, które nie wniosły           
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do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie głosowania w sprawie 
zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska  
i Opieki społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0. 
 
7) omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej; 
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej rozpatrzony został przez Komisje Rady, które nie 
wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie głosowania w 
sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska  
i Opieki społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymał się 0. 
 
8) omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu lokalu użytkowego; 
Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego rozpatrzony został przez Komisje Rady, 
które nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie 
głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie.  
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska  
i Opieki społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej  sprawie.  
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 
Głosów za – 13, przeciw – 0 wstrzymał się 0. 
 
9) omówiono projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa 
drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym; 
Burmistrz: stawki nie zmieniane były od 2011 roku. Musieliśmy ujednolicić stawki za 2014 rok. 
Wpływy to około 10 tys. zł. Ktoś np. remontuje drogę, budynki, więc musi być podjęta uchwała 
w sprawie zajęcia pasa drogowego. 
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 
rozpatrzony został przez Komisje Rady, które nie wniosły do niego zmian i poprosił 
Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie głosowania w sprawie zaopiniowania tego 
projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska  
i Opieki społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0. 
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10) omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/196/2009 Rady 

Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy 
Otmuchów do stowarzyszenia – LGD pn. Nyskie Księstwo Jezior i Gór. 

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Nie zgłoszono. 
Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały rozpatrzony został przez Komisje Rady, 
które nie wniosły do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie 
głosowania w sprawie zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki 
Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie. 
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w tej sprawie. 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0. 
 
11) omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/217/2013 Rady 

Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji 
wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój 
miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog 
społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” 
współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego; 

Burmistrz: każda gmina podejmuje taka uchwałę, ponieważ dochodzą inne gminy i szacunkowa 
kwota ustalana jest na podstawie ilości mieszkańców. 
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie 
przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu 
terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa 
obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, rozpatrzony został przez Komisje Rady, które nie wniosły do niego 
zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie głosowania w sprawie 
zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska  
i Opieki społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Głosów za – 13, przeciw – 0, wstrzymało się 0. 
 
12) omówiono projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkoli w Otmuchowie. 
Dyr. ZOS Pan Mazek: uchwała ta nie powoduje likwidacji przedszkola, a oznacza tylko,           
że przedszkolami będzie zarządzał jeden dyrektor, a nie jak dotychczas dwóch. Spowodowane 
jest to tym, że odeszły nam dzieci 6 letnie, wydaje się więc, ze takie rozwiązanie będzie lepsze.  
Burmistrz: organizacyjnie będzie to sprawniejsze Powiększony będzie oddział żłobkowy i nie 
będzie konieczności przenoszenia dzieci z jednego przedszkola, do drugiego. 
Dyr. ZOS Pan Mazek: wcześniej nie było takiej możliwości, teraz, po nowelizacji ustawy, 
korzystamy z tej możliwości. W ślad za tą uchwałą wejdą inne dotyczące zmian w statucie 
gminy i obsadzie szkolnictwa oraz pensum dla dyrektora tego przedszkola. 
Radny Napora: wcześniej były dwa przedszkola i miały odrębne statuty, teraz będzie jeden statut 
dla dwóch placówek, więc na jakiej podstawie prawnej będzie ten statut? 
Dyr. ZOS Pan Mazek: połączenie przedszkoli w zespół, to ta sama procedura, jak tworzenie 
szkoły podstawowej w latach poprzednich, czyli na podstawie aktu założycielskiego. Organ 
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założycielski nadaje pierwotny statut. Tu statut jest załącznikiem do uchwały. Statut uchwala 
Rada Pedagogiczna, ale pierwszy statut musi zawierać 6 elementów z ustawy o systemie oświaty 
i właśnie ten statut musi być uchwalony w oparciu o ta ustawę. Przedszkole potem może dopisać 
załączniki np.  regulamin Rady Pedagogicznej. Tak było przy tworzeniu Zespołu Szkół. Nadzór 
kuratora wskazał nam, że powinniśmy zawierać przepisy dotyczące ramowego statutu 
przedszkola. 
Radny Wąsowicz: w związku z tym, że dzieci 6 letnie wyszły z przedszkoli i idą do szkoły, jakie 
są konsekwencje kadrowe dla nauczycieli? 
Dyr. ZOS Pan Mazek: będzie to wiązało się z wypowiedzeniem umowy o pracę, ale ta osoba 
odchodzi na świadczenie przedemerytalne. 

Na salę obrad wszedł radny Zbigniew Górski. 
Musieliśmy zabezpieczyć pensum nauczycieli. Planujemy przenieść jedną nauczycielkę do 
szkoły i pozostała kadra będzie pracowała na pełnych etatach. Będą obniżki godzin, ale 
docelowo wszyscy będą na pełnym etacie. Mamy przedszkole nr 2, przewidziane jest 100 zieci. 
Maksymalna grupa to 25 dzieci. 
Burmistrz: może liczyć do 25 dzieci, ale w praktyce jest tych dzieci mniej. W Otmuchowie są 
przedziały na grupy wiekowe, natomiast na wioskach jest rozpiętość wiekowa w grupach od 2,5 
rocznych do 5 letnich i starszych. 
Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały.               
Nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, ze w/w projekt uchwały w sprawie utworzenia 
Zespołu Przedszkoli w Otmuchowie rozpatrzony został przez Komisje Rady, które nie wniosły 
do niego zmian i poprosił Przewodniczących Komisji o przeprowadzenie głosowania w sprawie 
zaopiniowania tego projektu uchwały.  
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Działalności Gospodarczej pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki 
Społecznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Komisja Rolnictwa i Problemów Wsi pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
Głosów za – 14, przeciw – 0, wstrzymało się 0. 
 
Na tym zakończono protokół. 
1. Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu  
 i Finansów oraz Działalności Gospodarczej i Opieki Społecznej - ........................................... 
                                                                                                                 Sylwester Łucki 
 
2. Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Kultury Fizycznej 
oraz Zdrowia, Ochrony Środowiska i Opieki Zdrowotnej -             ........................................... 
                                                                                                                 Brząkała Dorota 
 
3. Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Problemów Wsi- 
                                                                                                           .........................................  
                                                                                                               Pacławski Aleksander 
 
 
4. Przewodniczący Rady Miejskiej -                                                  ........................................ 
                                                                                                                 Stanisław Zaczyk 
 
 
Protokołowała J. Wiktorowska  

 


