
Protokół 
 XLIV Sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia 26 marca 2018 r. 
 
Ad.1. Otwarcie XLIV sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc powitał Burmistrza Pana Bartosza 
Romowicza, Panią Wiceburmistrz Katarzynę Sekułę, Skarbnika Panią Ewę 
Kaczmaryk-Elmerych, Sekretarza Panią Janinę Sokołowską, Pana Józefa 
Twardowskiego Prezesa Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Pana 
Aleksandra Szymaszek – pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego Policji  
w Ustrzykach Dolnych, Pana Grzegorza Koczerę – I Zastępcę Komendanta, Pana 
Emila Szmyda Komendanta Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ustrzykach 
Dolnych, wszystkich radnych, sołtysów, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego 
oraz zaproszonych gości.  
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali obecnych jest 14 radnych, wobec 
powyższego nasze obrady są prawomocne. Lista obecności stanowi załącznik  
Nr 1 do niniejszego protokołu.  
 
Nieobecni – Pan Henryk Tymejczyk. 
 
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad.      
 
Przewodniczący Rady Pan Bogdan Ferenc pod głosowanie porządek obrad: 
 
 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  
14 radnych (jednogłośnie). 

 
Porządek obrad został przyjęty. 
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Miejskiej. 
 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z XLIII Sesji Rady Miejskiej, 
pod głosowanie:  
 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych  
14 radnych (jednogłośnie). 

 
Protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 
 
Ad. 4. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny.  
 
Sprawozdanie za okres międzysesyjny przedstawiła Pani Janina Sokołowska 
Sekretarz Gminy– załącznik Nr 2 do protokołu.   
 
 
 
 



Ad. 5. Informacja Prezesa Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego  
nt. preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców. 
 
Informację nt. pożyczek dla przedsiębiorców przedstawił Prezes Mieleckiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego Pan Józef Twardowski. – prezentacja stanowi załącznik  
Nr 3. 
 
Ad. 6. Informacja Burmistrza Ustrzyk Dolnych w zakresie kontroli 
przestrzegania zakazu termicznego przekształcenia odpadów w paleniskach  
domowych. 
 
Informację przedstawiła Pani Joanna Szczepanik Kierownik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego – prezentacja stanowi 
załącznik Nr 4. 
 
Głos zabrał radny Pan Tadeusz Kocur, który stwierdził, że w okolicy gdzie 
przeprowadzona była kontrola znajduje się jeszcze jeden komin, którego nie było 
widać na przedstawionej prezentacji. Z komina ulatnia się specyficzny zapach 
pochodzący z palenia plastiku. Radny wnioskował wcześniej też o to by w komisji był 
obecny strażak, znający się na materiałach palnych. Radny stwierdził, że osoby 
kontrolujące, powinny sprawdzić również m.in. faktury za opał, ponieważ palenia  
w piecach jest kwestią oczywistą, chodzi o to czym się pali. Komisja również powinna 
przeprowadzać kontrole bez zapowiedzi. 
 
Głos w tej sprawie zabrała Pani Joanna Szczepanik, która poinformowała,  
że w trakcie przeprowadzania kontroli nie stosowano przepisów kpa, który przewiduje 
wcześniejsze zawiadomienie o fakcie kontroli stronę, więc kontrole były 
przeprowadzane znienacka. Poza tym Pani Kierownik zaproponowała zakup drona 
wyposażonego w odpowiednie czujniki do badania dymu, ponieważ pracownicy nie 
są wyposażeni w tego typu urządzenia. W obecnym stanie prawnym nie możemy 
kontrolować jakości pieców ani źródła pochodzenia opału. Przepisy prawne 
dopuszczają jedynie kontrole pod względem spalania odpadów w paleniskach 
domowych. 
 
Głos zabrał radny Pan Arkadiusz Lupa, który zapytał o proporcję pomiędzy odpadami 
segregowanymi i niesegregowanymi, która nieznacznie ale się zmieniła na korzyść,  
natomiast cena pomiędzy segregowanymi a niesegregowanymi jest stosunkowo 
niewielka. Radny zaproponował  aby zwiększyć tę różnicę cenową. 
 
W odpowiedzi Pan Burmistrz poinformował, że kwestia ceny za śmieci leży w gestii 
radnych, jednak obawia się że podniesienie ceny za śmieci niesegregowane 
przyniesie inny skutek. Mianowicie jest ryzyko, że mieszkańcy w deklaracji będą 
oświadczać o segregowaniu odpadów  jednak w praktyce nie będą tego stosować.  
 
Do dyskusji włączył się Przewodniczący Rady, który stwierdził że musi się zwiększyć 
świadomość społeczna w kwestii segregacji odpadów. 
 
 
 
 



Ad 7. Prezentacja uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie. 
 

1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 
2018, 

 
Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych – Skarbnik. 
 
Opinię Komisji Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych przedstawił Pan Andrzej Steciuk  
i krótko uzasadnił – opinia negatywna w części dotyczącej wydatków – zał. Nr 5. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za – 2, przeciw – 12, wstrzymujących się – 0, obecnych 
14 radnych  

Projekt uchwały nie został przyjęty. 
 

2) w sprawie podziału gminy Ustrzyki Dolne na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  
w każdym okręgu wyborczym. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Sekretarz Janina Sokołowska. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że w tym momencie Burmistrz złożył wniosek  
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018 po punkcie 7. – wniosek Pana 
Burmistrza stanowi załącznik Nr 6. 
 
Kolejno Pan Przewodniczący zwrócił się do Burmistrza z pytaniem czego dotyczy 
zmiana w uchwale budżetowej i czy z punktu prawnego możemy teraz uwzględnić 
wniosek w porządku obrad. 
 
Głos zabrał Pan Sławomir Tarnawski radca prawny, który poinformował, że jak 
najbardziej jest to możliwe, zmiana porządku obrad musi być przegłosowana przez 
Radę.  
 
Głos zabrał radny Pan Czesław Urban, który zaproponował aby ogłosić przerwę  
i aby odpowiednia komisja miała czas potrzebny do przeanalizowania złożonego 
projektu uchwały. 
 
Głos zabrał ponownie Pan Sławomir Tarnawski, który poinformował aby w woli 
zachowania porządku obrad zakończyć procedowanie w kwestii projektu uchwały  
o okręgach wyborczych, w dalszej kolejności pochylić się nad złożonym wnioskiem. 
 
Pani Leokadia Bis rozdała nowy projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej. Po rozdaniu projektów Pan Przewodniczący Rady  zarządził powrót do 
procedowania projektu uchwały w sprawie okręgów wyborczych, otworzył dyskusje  
w tej sprawie. 
 
Głos w dyskusji zabrał radny Pan Bogusław Pleskacz, który poinformował, że 
przedstawiony projekt w największym stopniu robi rewolucję w okręgu Nr 5 w którym 



dotychczas znajdowały się trzy miejscowości: Równia, Ustjanowa Dolna i Górna. 
Radny poinformował, że w związku z przekroczeniem wskaźnika o 18 osób, jest to 
bardzo małe przekroczenie progu wskaźnika i dla tego przekroczenia o 0,17 (normy 
przedstawicielskiej) wycina się z Ustjanowe Górnej 140 domów, które są 
przypisywane do okręgu wyborczego Nr 14. Radny stwierdził również że 
uzasadnienie do niniejszego projektu uchwały jest lakoniczne. Radny odczytał 
końcówkę uzasadnienia do podobnego projektu uchwały innej gminy w którym jest 
mowa o konsultacjach z mieszkańcami okręgów wyborczych. Aby zachować 
odpowiednie wskaźniki radny zaproponował przyłączenie jedynie kilku domów  
w okolicy stacji Orlen tym samym nie dzieląc sołectwa na dwie części. Radny 
przytoczył fragment uchwały PKW w sprawie wytycznych dot. podziału jednostek 
samorządu terytorialnego, oraz przedstawił na mapie propozycję uwzględniająca 
minimalną zmianę okręgu Nr 5.  
 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie dokładnej informacji kto jest 
wnioskodawcą niniejszego projektu oraz jaka jest rola Rady. 
 
Głos zabrał Pan Burmistrz, który poinformował, że musimy się dostosować do 
obecnie obowiązującej ustawy. Gdyby nie ten fakt, nie byłoby konieczności 
dokonywania jakiejkolwiek zmiany. Burmistrz poinformował, że ponad miesiąc temu 
skierował pismo na ręce Pana Przewodniczącego w tej sprawie wraz z trzema 
wariantami zawierającymi propozycje podziału. 
 
Kolejno Pani Janina Sokołowska poinformowała, że zgodnie z Kodeksem 
Wyborczym ustawa nie zabrania dzielić jednostek pomocniczych, ponadto nie jest 
wymagane uzasadnienie do projektu uchwały, a organem który wnosi projekt jest 
Burmistrz. 
 
Pan Czesław Urban zapytał czy funkcjonują gdzieś w obiegu trzy warianty 
przedstawiające propozycje podziału  o których mówił Pan Burmistrz. 
 
Pan Burmistrz przedstawił trzy propozycje podziału na okręgi wyborcze i krótko 
omówił. Ponadto poinformował, że  jedynym wnioskodawcą w zakresie tych zmian 
jest Burmistrz. W przypadku nie dokonania zmian w dniu 1 kwietnia Komisarz 
Wyborczy dowolnie zmieni okręgi wyborcze na terenie naszej gminy. Burmistrz 
poinformował ponadto, że konsultacje polegały na tym iż niejednokrotnie spotykał się 
z radnymi w niniejszej sprawie w ramach komisji w celu omówienia niniejszej kwestii. 
W ocenie Burmistrza to jedynie rozsądne rozwiązanie, aby mieszkańcy nie odczuli 
dużej różnicy a głosowanie nie było dla nich uciążliwe. 
 
Głos zabrał radny Pan Arkadiusz Lupa, który poinformował, że z radnymi Klubu PiS 
nikt nie omawiał żadnych wariantów, nie było też żadnych konsultacji oraz że dziwi 
się że taka sytuacja miała miejsce. Radny zapytał również prawnika czy jest to 
zgodne z prawem że wyborca mieszkający na wsi będzie głosował na kandydata 
mieszkającego w mieście. 
 
Radca Prawny w odpowiedzi poinformował, że przepisy Kodeksu Wyborczego nie 
mówią, że nie można dokonać takiego podziału gdzie część okręgu wyborczego 
będzie znajdowała się na wsi a część w mieście. Ustawodawca przewidział 



możliwość łączenia terenów wiejskich z terenami miejskimi. Projekt uchwały trafił do 
Komisarza Wyborczego, Komisarz nie miał do niego żadnych zastrzeżeń.   
 
Przewodniczący Rady poinformował że w kwestii wariantów przedstawionych przez 
Burmistrza, wszelkie materiały dotyczące okręgów wyborczych radni dostali  
w odpowiednim terminie, a drogą mailową nawet wcześniej tak, aby każdy miał czas 
się zapoznać. 
 
Głos zabrał radny Pan Arkadiusz Lupa który zapytał Burmistrza czy warianty  
o których mówimy były adresowane do grupy radnych czy do wszystkich radnych 
Rady Miejskiej. 
 
Pan Burmistrz w odpowiedzi poinformował że rozmawiał na ten temat  
z Przewodniczącym Rady,  koncepcje te były później przedmiotem dyskusji radnych. 
 
Głos zabrał Pan Bogusław Pleskacz poinformował, że w piątek skontaktował się  
z sołtysem, odbyło się w tej sprawie posiedzenie Rady Sołeckiej, radny rozmawiał 
również z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Panem Grzegorzem Oleksykiem 
wiem ze również Pan Oleksyk kontaktował się w tej sprawie z Przewodniczącym 
Rady. 
 
W odpowiedzi Pan Bogdan Ferenc potwierdził, że takie rozmowy telefoniczne miały 
miejsce. 
 
Głos zabrał również Pan Andrzej Steciuk – Przewodniczący Komisji Budżetu  
i Inicjatyw Gospodarczych, który poinformował że nie miał wiedzy że warianty 
przedstawione przez Burmistrza nie dotarły do wszystkich radnych. 
 
Pan Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że w Komisji Budżetowej są osoby ze 
wszystkich opcji politycznych.  
 
Kolejno Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za – 8, przeciw – 4, wstrzymujących się – 2, obecnych 
14 radnych  

 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku 
obrad: 
 

Głosowanie: za – 9, przeciw – 2, wstrzymujących się – 3, obecnych 
14 radnych  

 
Kolejno Przewodniczący Rady ogłosił 15-sto minutową przerwę. 
 
Po przerwie: 
 

3) w sprawie podziału gminy Ustrzyki Dolne na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych. 

 



Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Pani Janina Sokołowska. 
 
Kolejno trwała dyskusja nt. projektu uchwały w której głos zabrali: 
 
Pan Bogusław Pleskacz - stwierdził, że propozycja przedstawiona przez Burmistrza 
to próba podziału sołectwa. Radny przedstawił również swoją propozycję podziału 
obwodu w formie prezentacji. Zaznaczył również że jeśli radni przyjmą tę uchwałę, 
zostanie złożona skarga. 
 
Pan Burmistrz - przedstawił argumenty świadczące o niezasadności stwierdzenia  
iż zwiększy się odległość do lokalu wyborczego co utrudni zagłosowanie szczególnie 
osobom starszym. Burmistrz zapewnił że jego propozycja miała na celu skrócenie  
w jak największym stopniu odległość do obwodowej komisji wyborczej. Wyjaśnił 
również ze zmiany dotyczą większości lokali wyborczych a wynika  
to z obowiązujących przepisów prawa. 
 
Pan Arkadiusz Lupa - poinformował, że każda tego typu zmiana wywołuje 
zdenerwowanie wśród wyborców ze względu na przyzwyczajenie. Radny stwierdził, 
ze byłby ostrożny we wprowadzaniu zmian szczególnie w mieście. 
 
Pan Burmistrz- poprosił o wskazanie innych możliwości lub wskazanie które zmiany 
nie są wystarczająco uzasadnione. 
 
Pan Arkadiusz Lupa - chodzi jedynie o zmiany w mieście, im mniej zmian tym lepiej. 
 
Pan Burmistrz - przedstawił przykład m.in. lokalu po byłej pizzerii Orlik, z uwagi na to 
iż znajduje się tam siedziba firmy nie ma możliwości aby była tam siedziba 
obwodowej komisji w związku z powyższym przedstawił trzy propozycje miejsca 
lokalu poprosił radną z tego okręgu Panią Martę Mermer o wskazanie gdzie jest 
najbliżej. 
 
Pani Marta Mermer - poinformowała, że faktycznie najbliżej jest do lokalu 
wyborczego znajdującego się w Zespole Basenów Delfin. 
 
Kolejno Burmistrz przeanalizował pozostałe lokale wyborcze znajdujące się  
w mieście oraz na terenach wiejskich, zaznaczył, że tam gdzie nie było konieczności 
zmian, zmian nie dokonywano. 
 
Pan Andrzej Steciuk - czy posiadamy informację ilu w gminie mamy wyborców 
niepełnosprawnych. 
 
Pan Burmistrz - nie mamy takich danych. Wyjaśnił również, że wyborca 
niepełnosprawny ma prawo wybrać sobie lokal wyborczy. 
 
Pan Bogusław Pleskacz - przedstawił propozycję aby powrócić do konsultacji w tym 
temacie ze względu na zaprezentowane zmiany. 
 
Pan Burmistrz - wnioskodawcą może być jedynie wójt/burmistrz miasta, 
poinformował, ze konsultował ten projekt również z komisarzem wyborczym 
zawnioskował o przyjęcie uchwały w zaprezentowanym brzmieniu. 



 
Kolejno przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za – 1, przeciw – 10, wstrzymujących się – 3, obecnych  
14 radnych 

Projekt uchwały nie został przyjęty. 
 

4) w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne”. 
 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Joanna Szczepanik. 
 
Opinia Komisji ds. Wsi  – pozytywna – zał. Nr 7. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 
14 radnych (jednogłośnie). 

 

5) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym  
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą  
6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Ustrzyki Dolne, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych, 
 

Projekt uchwały przedstawił Pan Zygmunt Krasowski Kierownik Wydziału Oświaty. 

Opinia Komisji Oświaty, Turystyki, Sportu i Kultury  – pozytywna – zał. Nr 8. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 
14 radnych (jednogłośnie). 

 

6) w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, 
wobec których Gmina Ustrzyki Dolne nie ma ustawowego obowiązku 
zapewnienia bezpłatnego transportu, 

 
Projekt uchwały przedstawił Pan Zygmunt Krasowski Kierownik Wydziału Oświaty. 

 
Opinia Komisji Oświaty, Turystyki, Sportu i Kultury  – pozytywna – zał. Nr 8. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 
14 radnych (jednogłośnie). 

 



7) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres dłuższy 

niż 3 lata nieruchomości położonej w Równi, 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz. 

 

Głos zabrał radny Pan Czesław Urban – zapytał na jaki okres proponuje się 

wydzierżawienie tego terenu. 

 

Pani Alicja Kisielewicz – propozycja dzierżawy jest powyżej trzech lat, w przypadku 

realizacji inwestycji musiałaby być przedłużona umowa na 10 czy 15 lat, natomiast  

w przypadku braku realizacji inwestycji nie byłoby przedłużenia umowy dzierżawy. 

 

Pan Czesław Urban – poinformował, że to m.in. on był wnioskodawcą 

wydzierżawienia całego ternu. Ponownie zapytał czy inwestor proponował na ile lat 

wydzierżawiłby teren. 

 

Pani Alicja Kisielewicz – poinformowała, że dotychczas w rozmowach nie pojawiła się 

propozycja w tym temacie, jednak wiadomym jest, że będzie to inwestycja 

wielomilionowa dlatego też dzierżawa nie może być np. na okres 5 lat. 

 

Radny Pan Bogusław Pleskacz – czy istnieje możliwość podjęcia uchwały, który  

w załączniku zawierałby projekt przygotowanej umowy.  

 

W odpowiedzi radca prawny Pan Sławomir Tarnawski odpowiedział, że może być taki 

zapis w projekcie uchwały jednak to Burmistrz reprezentuje gminę i ustala warunki 

dzierżawy. Taki wzór umowy nie byłby dla Burmistrza wiążący. 

 

W uzupełnieniu Pani Alicja Kisielewicz poinformowała, że w poprzednich latach  

w sytuacjach gdy wpisywano  do projektu uchwały to co należy do kompetencji 

Burmistrza, było to uchylane przez Nadzór Prawny. 

 

Na koniec dyskusji ustalono aby zmienić powierzchnię w projekcie uchwały na 

większą. 

 

Opinia Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych  – pozytywna – zał. Nr 5. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 
14 radnych (jednogłośnie). 

 

8) w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie 
Ustrzyk Dolnych nieruchomości mienia komunalnego, 

 



Projekt uchwały przedstawiła Pani Alicja Kisielewicz. 

 

Opinia Komisji Ochrony Środowiska, Nadzoru Architektonicznego  
i Zagospodarowania Przestrzennego – pozytywna – zał. Nr 9. 

 
Opinia Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych  – pozytywna – zał. Nr 5. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 
14 radnych (jednogłośnie). 

 

9) w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 

2018 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Kaczmaryk-Elmerych – Skarbnik. 
 
Opinia Komisji ds. Budżetu i Inicjatyw Gospodarczych  – pozytywna – zał. Nr 5. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie: 
 

Głosowanie: za – 14, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0, obecnych 
14 radnych (jednogłośnie). 

 
Ad.8. Wolne wnioski i zapytania radnych. 

 

Głos zabrał radny Pan Bogusław Pleskacz, który złożył interpelację do Burmistrza 

Ustrzyk Dolnych w sprawie zagospodarowania działki Nr 1688 w Ustrzykach 

Dolnych. – treść interpelacji stanowi załącznik Nr 10. 

 

Kolejno interpelacje złożył radny Pan Czesław Urban w sprawie zagrożenia przy ulicy 

Szkolnej  w Ustrzykach Dolnych – interpelacja stanowi załącznik Nr 11 oraz  

w sprawie oświetlenia boiska sportowego przy SP nr 1 w Ustrzykach Dolnych  

– interpelacja stanowi załącznik Nr 12. Radny nawiązał również do interpelacji  

z kwietnia ubiegłego roku w sprawie sieci kanalizacyjnej. Zapytał czy prawdą jest że 

jest zgoda sklepu Biedronka w sprawie podłączenia do sieci kanalizacyjnej budynku 

mieszkalnego przy ul. 29 listopada. Radny odniósł się do słów mieszkańców  

– zapytał czy prawda jest że na rogatkach miasta mają stanąć rzeźby duchów Biesa  

i Czada, radny poinformował, że jest przeciwko temu pomysłowi. Zaproponował aby 

miasto miało swojego patrona. 

 

Głos zabrał radny Pan Arkadiusz Lupa, który poinformował, że w naszym prawie 

lokalnym obowiązuje uchwała dot. pracy pedagogów szkolnych która jest w tym 

momencie niezgodna z nowa ustawą oświatową, radny zwrócił uwagę, ze może jest 

więcej takich uchwał wymagających aktualizacji. 

 



Ad.9. Sprawy różne. 

Nie było. 

 

Ad. 10. Zakończenie obrad. 

Zakończenie: 13.00. 

Sporządziła: 

Agnieszka Konopelska 

 


