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P r o t o k ó ł  nr  11 / 15  
 

z XI Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
z dnia 25 czerwca 2015r. 

 
 XI Sesję Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój prowadził Jan Toczek – prze-
wodniczący Rady. Przywitał  radnych powiatowych pp. Martę Adamczyk, Mariana Do-
bosza, radnych Rady Miasta i Gminy, burmistrzów, dyrektorów zakładów  
i jednostek budżetowych, sołtysów, przew. rad osiedlowych oraz gości przybyłych na 
obrady sesji.  
Stwierdził, że w sesji Rady uczestniczy 15 radnych, na ogólna liczbę 15. 
 
Przewodniczący Rady Jan Toczek zaproponował zmiany do porządku obrad sesji Ra-
dy polegające na wprowadzeniu dodatkowych punktów  5 i 6. 
 
‘’ 5. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój   
       na 2015 r. 
  6. Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody ‘’. 
 
 Porządek obrad ze zmianami poddano pod głosowanie i przyjęto jedn. tj. 15-za. 
 
Ad 2. Przyjęcie protokołów z IX i X Sesji Rady. 
Protokoły przyjęto jedn. tj. 15-za. 
 
Burmistrzowie, Przewodniczący Rady, złożyli gratulacje Panu Stanisławowi Źrałce za 
otrzymaną odznakę ‘’ Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej ‘’.  
 
Pan Stanisław Źrałka podziękował za zaproszenie, czuję się podwójnie doceniony nie 
tylko przez powiat ale przez burmistrzów i Radę. 
 
Ad 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności miedzysesyjnej. 
 
Burmistrz Zbigniew Janeczek przedstawił sprawozdanie międzysesyjne : 
 

- 28 maja 2015 r. w Białce Tatrzańskiej odbyła się konferencja na temat Odna-
wialnych Źródeł Energii, 

- 30 maja br. Piwniczna-Zdrój gościła po raz kolejny uczestników spływu kaja-
kowego, 

- 31 maja br. – odbyła się kolejna edycja ‘’ Ekopikniku’’, 
- 22.06.br. – został oddany do użytku plac zabaw w Łomnicy Zdroju. Plac zabaw 

wybudowano również przy szkole podstawowej w Wierchonli. Stowarzyszenie, 
które prowadzi szkoły w Wierchomli i Kokuszce napisało projekt. W ramach 
projektu ‘’ Radosna szkoła ‘’ wybudowano plac zabaw przy Zespole Szkolno-
Gimnazjalnym w Łomnicy Zdroju,  

- 3.06. w Urzędzie odbyło się spotkanie z właścicielem Sanatorium Limba, . 
Omawiano temat, jak wspierać  działalność sanatoryjną na naszym terenie, 

- 11.06. br. w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyła się uroczysta se-
sja związana z obchodami Święta Samorządowca, wręczono odznaki ‘’ Zasłu-
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żony dla Ziemi Sądeckiej ‘’. Taką odznakę otrzymał mieszkaniec naszej gminy 
Stanisław Źrałka, 

- 14.06. odbyły się zebrania wiejskie w Mieście i Kokuszce, wybrano nowego 
sołtysa i osiedlowego, 

- 15.06. byliśmy wraz z zastępcą z wizytą w RZGW w Krakowie, omawialiśmy 
inwestycje, które są konieczne do wykonania na naszym terenie (regulacja 
rzek, budowanie wałów przeciwpowodziowych). Rzeka Poprad zagraża base-
nom na Radwanowie, lokalizacji cmentarza, MZGKiM, 

- w Krakowie uczestniczyliśmy w spotkaniu w Wojewódzkim Zarządzie Dróg nt. 
programu ‘’ EUROWELO 2014 –2020 ‘,’ w ramach współpracy transgranicznej  
INTERREG Polska–Słowacja. Szczegóły będą omawiane na naradzie w Muszy-
nie, 

- byliśmy z wizytą w Krakowie w Urzędzie Wojewódzkim w sprawie budowy hali 
sportowej, hala jest na ukończeniu, wykonywane są drobne poprawki, doko-
nano już częściowych odbiorów przez Straż i SANEPID 

- w Krakowie uczestniczyłem w Forum Wójtów i Burmistrzów nt. projektów 
unijnych. Głównym naszym celem w najbliższym czasie będzie budowa przed-
szkola na  Czerczu i pozyskanie środków  unijnych na ten cel, śledzimy pro-
gramy. Na Forum omawiano Narodowy Program Przebudowy Dróg Gminnych, 

- przeznaczono 30 tyś zł na współpracę z organizacjami pozarządowymi, w  po-
wiecie przeznaczono tylko 5 tyś, 

- w Tęgoborzy odbyło się zebranie sprawozdawcze Sądeckiej Organizacji Tury-
stycznej, 

- 20.06. br. w Nowym Sączu odbyła się Gala Samorządowców, oceniano wyniki 
gmin za 2014 r. w 5 kategoriach. Najlepszymi okazała się Limanowa, Stary 
Sącz, Muszyna, 

- 21.06. br w Łomnicy Zdroju odbyła się uroczystość związana z 50-leciem pre-
zesowania ochotniczej Straży Pożarnej w Łomnicy Zdroju p. Józefa Jarzębaka, 

- odbyło się spotkanie z firmą odzyskującą VAT dla gmin, chcemy odzyskać jak 
największy VAT z hali sportowej, 

- 20 sierpnia w Piwnicznej odbędą się wojewódzkie dożynki, będzie to wspaniała 
promocja gminy, 

- dla OSP Kosarzyska został zakupiony samochód bojowy, 
- podpisano umowę na budowę drogi na Podbukowiec, Duze, Sutory z tzw. po-

wodziówki,  
- Towarzystwo Miłośników Piwnicznej wygrało konkurs na prowadzenie mu-

zeum, będzie czynne 40 godzin tygodniowo przez 6 dni, ponadto w ramach 
tego konkursu muzeum zorganizuje imprezę edukacyjną, 

- 3 lipca w Pijalni Artystycznej odbędzie się spotkanie z ministrem Słowacji  
i Polski i Wojewódzkim Zarządem Dróg Krajowych i Autostrad, będziemy pro-
mować dorobek gminy, zainteresujemy przebudową zakrętu i wjazdu przed 
kościołem, jest to temat waży, ale i trudny, będzie to też doskonała okazja, by 
porozmawiać o obwodnicy miasta, 

- przez cały czerwiec szkoły, przedszkola, świetlice profilaktyczno-wychowawcze 
mogły darmo korzystać z basenów. Dzieci przebywające na  basenach zachęcą 
rodziców, by częściej korzystali z tej formy rekreacji, 

- Komisja Rewizyjna Rady dokonała kontroli przeprowadzonego konkursu na dy-
rektora MZGKiM – protokół jest bez uwag, 
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Ad 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady. 
 
Jan Toczek–przewodniczący Rady 
 Poinformował, że rozmawiał z rezydentem budowy mostu na Majerzu, by uporząd-
kowali teren po budowie z gruzów. Droga do Bołozów na Majerzu została wykonana. 
 
Ad 5. Oświadczenia radnych powiatowych. 
 

1. Marian Dobosz – radny powiatowy. 
W Starostwie Powiatowych przeznaczono 1,5 mln złotych na remonty dróg i chodni-
ków, realizacja tego zadania będzie się odbywać na zasadzie współfinansowania 
50/50. Odczytał interpelacje jakie złożył do Rady Powiatu z terenu Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój : 

-    remont potoku na Czerczu, 
- remont drogi powiatowej i wybudowanie chodnika  ul. Szczawnicka, 
- w sprawie ronda przy ul. Krynickiej, w połowie lipca będzie otwarcie mostu na 

rzece Poprad, 
- obcięcia gałęzi  przy drogach powiatowych, 
- pomalowanie barierek wzdłuż dróg powiatowych, 

 
2. Marta Adamczyk – radna powiatowa 

Sądecka Organizacja Turystyczna zaproponowała wypracowanie wspólnej marki są-
decczyzny. Podziękowała, kapelom, Stowarzyszeniom za udział w promocji regionu. 
 
Andrzej Korus – mieszkaniec Majerza 
Droga wojewódzka, które biegnie przez Muszynę i Piwniczną od Wierchomli, stan jest 
fatalny, złe oznaczenie, przez całą drogę namalowana jest linia ciągła, są odcinki 
gdzie może być linia przerywana. 
 
Leszek Cycoń – mieszkaniec Kosarzysk 
Przy drodze powiatowej do Kosarzysk rosną chwasty, należy wykosić pobocze tej 
drogi. 
 
Maria Kulig – Prezes Stowarzyszenia ‘’ Nasz Dom ‘’. 
Podziękowała radnej Marcie Adamczyk za przyjęcie w Miliku, poinformowała o grze 
miejskiej Stowarzyszenia. 
 
Joanna Jamorozowicz – dyr. szkoły podstawowej w Głębokiem 
Poruszyła problem wjazdu na most w Głębokiem, na drodze namalowana jest linia 
ciągła i jest niebezpieczeństwo przechodzenia dzieci do szkoły przez tę drogę. Pisała 
wielokrotnie do GDDiA, stwierdzili, że powstał projekt ale nie mają środków finanso-
wych. 
 
Marta Adamczyk – radna powiatowa 
Poinformowała, że z tym problemem zwróciła się do GDDiA, odczytała odpowiedź  
w tej sprawie. 
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Ad 6. Informacja nt. oświaty w mieście i gminie Piwniczna-Zdrój. 
 
Urszula Sikorska – p.o dyr. ZEAS-u 
Poinformowała nt. oświaty – 143 etaty nauczycieli, 44 etaty obsługi i administracji. 
 
Zbigniew Janeczek Burmistrz MiG 
Poinformował, że środki finansowe przeznaczone na oświatę są zapewnione do końca 
roku. Pełna ocena pracy nauczycieli będzie po analizie wyników nauczania. Będziemy 
oceniać funkcjonowanie szkół, wygląd, estetyka. W każdej szkole dyrektor musi być 
prawdziwym gospodarzem i menadżerem. Szkoły wyglądają okropnie na zewnątrz  
i wewnątrz. Nie może tak być, by przy placówkach oświatowych były połamane ploty, 
ławki, kosze. Na niektóre prace remontowe potrzebne są środki finansowe, ale wiele 
można zrobić przy pomocy pracowników zatrudnionych w szkołach. Bardzo dobrze 
wygląda szkoła podstawowa w Wierchomli. 
Nauczyciele poza etatem wypracowali darmo 2916 godzin w ciągu roku szkolnego są 
to : zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, spotkania z rodzicami, poprawianie zeszytów, 
konkursy, testy itp. 
Pensje nauczycieli, wynagrodzenia pracowników ZAEAS-u wypłacone są z subwencji 
oświatowej. 
Odczytał pismo – odpowiedź GDDiA, w sprawie przebudowy skrzyżowania przed mo-
stem w Glębokiem. 
 
Ad 7.Informacja miasta i gminy nt. spędzania wolnego czasu w Piwnicz-
nej-Zdroju. 
 
Informację  przyjęto, bez uwag. 
 
Ad 8.Informacja nt. przeglądu obiektów sportowo-rekreacyjnych przed se-
zonem letnim :stadion, baseny, Węgielnik, rewitalizacja brzegów Popradu, 
źródełka wody mineralnej, place zabaw, boiska sportowe. 
 
Informację przyjęto, bez uwag. 
 
Ad 9. Informacja nt. przygotowania miasta i gminy do sezonu letniego (es-
tetyka miasta). 
 
Informacje przyjęto, bez uwag. 
 
Ad 10. Informacja dot. planowanych prac związanych z infrastrukturą dro-
gową, w związku z przygotowaniem miasta do sezonu letniego. 
 
Informacje przyjęto, bez uwag. 
 
Ad II.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finan-
sowego Biblioteki Publicznej za 2014 r. 
 
U c h w a ł a  Nr XI / 66/15 przyjęto jedn. tj. 15-za. 
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Ad II.2. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za 2014r. 
 
U c h w a ł a Nr XI / 67 / 15 – przyjęto jedn. tj. 15-za. 
 
Ad II.3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania bu-
dżetu miasta i gminy za 2014 r. 
 
Irena Merha – skarbnik Miasta i Gminy 
Poinformowała o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 r. i przedstawiła infor-
mację o stanie komunalnego. 
 
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dot. wykonania budżetu miasta 
i gminy za 2014 r. 
 
Radni otrzymali kserokopie opinii RIO – nie było pytań. 
 
c) opinia komisji budżetowo-gospodarczej dot. wykonania budżetu za 
2014 r. 
 
Przewodniczący komisji budżetowo-gospodarczej Bronisław Rusiniak poinformował, 
że komisja wydała pozytywną opinię do wykonania budżetu miasta i gminy za 2014 r. 
 
Justyna Deryng – radna Miasta 
Stwierdziła, że RIO sprawdza wykonanie budżetu pod względem prawnym, natomiast 
Komisja Rewizyjna oceniała wykonanie budżetu pod względem celowości, rzetelności. 
 
U c h w a ł a  Nr XI / 68/15 – przyjęto jedn. tj. 15 – za. 
 
Ad II. 4. Uchwała w sprawie  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2014 r. 
 
Radni Rady Miasta i Gminy zapoznali się  z: 

a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój za 
2014r, 

b) sprawozdaniem finansowym, 
c) opinią Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kra-

kowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój za 
2014 r, 

d) informacją o stanie mienia Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój wg stanu na dzień 
31 grudnia 2014 r. 

 
Radni otrzymali kserokopię w/w dokumentów.  
 

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku 
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 
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Radni otrzymali kserokopie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, po zapoznaniu się 
z opinią stwierdzili, że nie ma potrzeby odczytywania. 
 

b) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o absolutorium. 
 

Radni otrzymali kserokopię opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o absoluto-
rium i stwierdzili, że nie ma potrzeby odczytywania. 
 
     c) podjęcie uchwały 
 
Witold Kaliński – radny Wierchomli 
Zgłosił wniosek do projektu uchwały, błąd formalno-językowy. Projekt Uchwały wi-
nien brzmieć  ‘’ uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu za 2014 r ’’. Głosujemy za udzieleniem, a możemy nie udzielić. 
 
Włodzimierz Grucela – Sekretarz Miasta i Gminy 
Wyjaśnił zasady głosowania nad absolutorium oraz przepisy prawne dot. absoluto-
rium. 
 
Witold Kaliński – radny Wierchomli 
Poprosił o przegłosowanie zgłoszonego wniosku, w projekcie uchwały należy dopisać 
‘’ Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2014 r ‘’. 
 
W n i o s e k  poddano pod glosowanie i przyjęto : 13 – za, 2 – wstrzymujące. 
 
W dalszej części obrad poddano pod glosowanie uchwalę ‘’ w sprawie udzielenia 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r ‘’. 
 
U c h w a ł a  Nr XI/ 69/15-głosowanie: 3-za, 10-przeciw, 2–wstrzymujące. 
 
W wyniku jawnego głosowania, bezwzględną ilością głosów radni  nie udzielili ab-
solutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Piw-
niczna-Zdrój za 2014r. 
 
Ad II. 5. Uchwała w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Piwniczna-
Zdrój na 2015 r. 
 
Irena Merha – skarbnik MiG 
Omówiła zmiany w budżecie. 
 
U c h w a ł a  Nr XI / 70 / 15 – przyjęto jedn. tj. 15-za. 
 
Ad II.6. Uchwała w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. 
 
U c h w a ł a  Nr XI / 71 / 15 – przyjęto jedn. tj. 15-za. 
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Ad II. 7. Uchwała w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów. 
 
U c h w a ł a Nr XI / 72 / 15 – przyjęto jedn. tj. 15-za. 
 
Ad II.8.Uchwała w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego. Jednostka Strukturalna A.I. Miasto. 
 
U c h w a ł a Nr XI / 73/15 – przyjęto jedn. tj. 15-za. 
 
Ad II.9.Uchwała w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego. Jednostka Strukturalna A.III.Hanuszów Zagrody. 
 
U c h w a ł a Nr XI / 74/15 – przyjęto jedn. tj. 15-za. 
 
Ad II.10.Uchwała w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego. Jednostka Strukturalna C. Kokuszka. 
 
U c h w a ł a Nr XI / 75/15 – przyjęto jedn. tj. 15-za. 
 
Ad II.11.Uchwała w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego. Jednostka Strukturalna E. Wierchomla Wielka i Ma-
ła. 
 
U c h w a ł a Nr XI / 76/15 – przyjęto jedn. tj. 15-za. 
 
Ad II.12.Uchwała w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego. Jednostka Strukturalna F. Zubrzyk. 
 
U c h w a ł a Nr XI / 77/15 – przyjęto jedn. tj. 15-za. 
 
Ad II.13. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości do lat 3. 
 
U c h w a ł a  Nr XI / 78 /15 – przyjęto jedn. tj. 15-za. 
 
Ad.II.14.Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości na uzupełnienie 
działki własnej Piwniczna-Zagrody. 
 
U c h w a ł a  Nr XI / 79/15 – przyjęto jedn. tj. 15-za. 
 
Ad III.1i2 Interpelacje i wolne wnioski. 
 
1. Justyna Deryng – radna Miasta 
Poinformowała, że złożyła dwie pisemne interpelacje dot. komisji statutowej i dot. 
nieczystości płynnych. 
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2. Krzysztof Długosz – radny Zawodzia. 
Wnioskował o zajęcie się wylewaniem nieczystości z szamb na Śmigowskiem. Na 
Radwanowie zrzucane są ścieki do kanału. 
 
3. Kazimiera Sikorska – radna Borownic. 
Po dokonanym przeglądzie, najwięcej dróg do remontu jest wykazanych w Kosarzy-
skach. Remonty dróg przy udziale mieszkańców nie są dobrym pomysłem, później 
trzeba poprawiać te drogi. Należy czynić starania o budowę placu zabaw na działce 
przy remizie OSP w Głębokiem. Remontuje się drogi, a nie myśli się o budowie 
przedszkola na Czerczu. Na Witkowskim  nic nie jest wykonywane, prosiłam o zamo-
towanie lampy, barierki. Jak wygląda sprawa osuwiska na Witkowskim. 
 
Mariusz Lis – wiceburmistrz 
Remonty dróg wykonywane przy udziale mieszkańców są to o 50% mniejsze koszty. 
Dajemy płyty na drogi i mieszkańcy sami układają. Jeśli chodzi o budowę przedszko-
la, to nie trzeba nam przypominać, jest to dla nas priorytetowe zadanie. Remonty 
dróg na pozostałych osiedlach i sołectwach będą wykonywane po ostatecznym rozli-
czeniu zadania jakim jest ‘’ Budowa hali sportowej ‘’. Zaproponował spotkanie radnej 
Sikorskiej na Witkowskim, by określić najpilniejsze potrzeby. Proponował, aby w 
pewnych sprawach podejść do pracownika zajmującego się merytorycznie sprawami i 
on udzieli szczegółowych informacji. 
 
Włodzimierz Źrałka – radny Głebokiego i Młodowa 
Jeśli chodzi o przedszkole przy remizie OSP w Głębokiem już poczyniłem pewne usta-
lenia, najpierw trzeba dokonać zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, 
by działa spełniała wymogi i była przeznaczona na budowę placu zabaw dla dzieci. 
 
3. Wojciech Dominik – mieszkaniec Piwnicznej-Zdroju 
Wnioskował o uporządkowanie i remont chodnika na dł ok. 5 m przy ul. Kościuszki. 
 
Mariusz Lis – wiceburmistrz 
Chodnik  będzie remontowany i teren uporządkowany, wysłaliśmy już pisma do 
GDDiA, jeszcze zainterweniujemy. 
 
4. Andrzej Korus – mieszkaniec Majerza 
Wnioskował o poprawienie drogi od Głębokiego w kierunku basenów, należy utwar-
dzić pobocze drogi. Na zatoczce pod Kicarzem w kierunku Łomnicy brak kosza na 
śmieci. Odnośnie oświaty, należy co roku wypłacać wyrównania, żeby nie był zaległo-
ści na koniec roku. Ustalenie wysokości funduszu motywacyjnego zależy od Rady. 
Należy zwiększyć fundusz nagród, żeby nie było dopłat na koniec roku. Hala sporto-
wa – czy będzie wykonane ogrodzenie, jakie są przewidywane koszty utrzymania ha-
li, czy będzie to obiekt szkolny, czy jako samodzielny. 
 
Mariusz Lis – wiceburmistrz 
Planujemy częściowe wykonanie ogrodzenia, rozeznajemy temat, staramy się odzy-
skać VAT z hali. Gdyby hala została przekazana pod dom kultury, mielibyśmy większy 
VAT. 
 



 9 

5. Maria Kulig – mieszkanka Piwnicznej-Zdroju 
Poinformowała o badaniach tarczycy mieszkańców Piwnicznej. Środki na ten cel po-
zyskano od Starostwa Powiatowego i Burmistrza Piwnicznej-Zdroju. Zostało wykry-
tych 30% przypadków zachorowań. 
Wnioskowała o pomalowanie i odrestaurowanie barierki przy drodze krajowej do p. 
Gniewka. 
 
Zbigniew Janeczek – burmistrz MiG 
Poinformował, że temat jest nam znany, wystosowaliśmy już dwa pisma o pomalo-
wanie  i wyremontowanie  barierek przy drogach krajowych i powiatowych. 
 
6. Leszek Cycoń – mieszkaniec Kosarzysk 
Poinformował, że złożył 4 wnioski dot. położenie kostki brukowej na parkingu przy 
kościele, rejestracji sesji VIDEO w internecie, remont drogi i wykonanie oświetlenia 
do Błankowej, naprawienie pobocza drogi na Zamakowisko, przeznaczenia 100 płyt 
na drogę na Rewałówke. 
 
7. Justyna Deryng – radna Miasta 
Wnioskowała o remont ul. Kolejowej. Podczas objazdów została  droga zniszczona. 
 
Mariusz Lis – wiceburmistrz 
Odnośnie składanych wniosków przez p. Cyconia. Jeśli by słuchał, co się mówi na 
sesjach Rady, a nie wychodził i nie przerywał odpowiedzi, wówczas pisanie przez 
niego wniosków byłoby zbędne. Na zadane  pytania już wielokrotnie miał udzielone 
odpowiedzi. Pan Cycoń już zlecał wykonanie prac na osiedlu powołując się na burmi-
strza m.in. mostek do p. Barnowskiego, który został zabrany przez wodę. Takie 
sprawy są niedopuszczalne i sprzeczne z prawem. 
 

           Na tym obrady XI Sesji Rady zakończono. 
 
Protokołowała : 
 

Insp. Rady MiG 
 

H.Diakow 
 
 

 
 
 
 
 
 


