
PROTOKÓŁ NR XIX/12 
z XIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 

w dniu 2 kwietnia 2012 r. 
 
 
Sesja rozpoczęła się o godz. 14.40 i trwała do godz. 15:15. 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. 
 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat 
2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin 
3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska 
4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk 
5. Doradca Burmistrza Miasta i Gminy Leszek Droździel 
6. Radca prawny Krzysztof Judek 

   
Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych 
i uczestników sesji, stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 osób, 
w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych. 
Radny Tomasz Namieciński przybył na sesję o godz. 15.00. 
Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 2.  
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 3.    
 
Ad. II. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Rady. 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – powodem zwołania dzisiejszej sesji w trybie 
nadzwyczajnym jest zmniejszenie składu Komisji Rewizyjnej, która statutowo musi liczyć 
siedem osób. Z uwagi na rezygnację z prac w Komisji Rewizyjnej i w Komisji Budżetu radnej 
Magdaleny Chmury-Nycz istnieje konieczność powołania do Komisji Rewizyjnej 
dodatkowego radnego. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem Komisji Rewizyjnej  
i przepisami w komisji muszą być przedstawiciele wszystkich klubów. Klub Radnych 
Platformy Obywatelskiej przy poprzednim powoływaniu członków Komisji do 
reprezentowania klubu zgłosił Panią Magdalenę Chmurę-Nycz. Jestem po rozmowach  
z Panem Przewodniczącym Klubu Markiem Suchomskim i otrzymałem ustną informację, że 
do Komisji Rewizyjnej będzie desygnowana Pani radna Jolanta Witowska. Pani Magdalena 
Chmura-Nycz zgłosiła akces do prac w Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki 
Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska. 
Radny Rafał Guga – Panie Przewodniczący, jest to następna sesja, która odbywa się w takim 
trybie, z którego jako przedstawiciele największego na równi z GIS-em klubu radnych nie 
jesteśmy zadowoleni. Przed poprzednią sesją odbyło się spotkanie Prezydium Rady  
z przewodniczącymi klubów radnych. Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński zapytał 
przewodniczących klubów, czy będą przeciwni zmianie porządku obrad sesji i zajęciu się 
sprawą rezygnacji radnej Magdaleny Chmury-Nycz ze składu Komisji Rewizyjnej. 
Odpowiedziałem, że dajemy wolną rękę Prezydium, co zrobi Prezydium, my zaakceptujemy. 
Pan Przewodniczący Rady autorytarnie zadecydował, że nie, a dzisiaj musimy w dziwnym 
trybie zbierać się na sesji, na której mamy tylko jeden punkt. Jest przedświąteczny 
poniedziałek, w piątek otrzymaliśmy powiadomienia, do dnia sesji minęły trzy dni,  
a w międzyczasie był weekend. Chwilę przed południem w piątek dostałem zawiadomienie  
o sesji zwołanej na poniedziałek na godzinę 14.30. Jako Przewodniczący Klubu Radnych 
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Bezpartyjnego Bloku Samorządowego, kiedy miałem zwołać klub? W piątek było to już 
nierealne, dzisiaj przed sesją niektórzy z nas pracowali. Nie wiem, czy to jakaś złośliwość, 
czy próba pokazania nam, gdzie jest nasze miejsce. Dzisiaj spotykamy się dlatego, że Pan 
Przewodniczący popełnił błąd, nie zgadzając się na wprowadzenie tego punktu na poprzedniej 
sesji i dzisiaj kolegialnie musimy ten błąd prostować i naprawiać. Nikt nawet nie chciał 
skonsultować z naszym klubem terminu sesji. Brak szacunku dla radnych BBS-u nie jest nas 
w stanie zaskoczyć, my już się przyzwyczailiśmy do tego, ale Panie Przewodniczący moim 
zdaniem jest to pewien brak klasy politycznej i brak szacunku dla tych ludzi, którzy poparli 
BBS w ostatnich wyborach. Chciałbym Panu przypomnieć, że BBS wynikiem 3.538 głosów 
wygrał te wybory. To jest następny „prztyczek”, który ma pokazać BBS-owi, gdzie jest jego 
miejsce. Traktujecie Radę Miejską, jak swój prywatny folwark, nie zasłużyliśmy na miejsce  
w Prezydium, może dlatego, że wygraliśmy te wybory. Nawet w polskim parlamencie, gdzie 
jest pełno antagonizmów, agresji jest pewien dobry zwyczaj, którego w naszej gminie nie ma. 
Może dla większości w Radzie Miejskiej te prawie 30% ważnie oddanych głosów przez 
mieszkańców Gryfina nie ma znaczenia, może pokazujecie tym mieszkańcom, że nie ma 
znaczenia jakiego wyboru dokonali, bo dokonali według was złego. Prawdopodobnie zaraz mi 
się dostanie, za to, że w ogóle mam śmiałość myśleć inaczej niż Pan Przewodniczący. Jest to 
wielokrotnie powodem do tego, żebym stał się „wyklęty”, odczuwam to szczególnie po sesji, 
kiedy składałem wniosek o Pana odwołanie. Na ostatniej komisji Pan radny Kuduk, który 
widocznie ma amnezję i zapomniał, gdzie był przez poprzednie osiem lat, nagle stał się 
najbardziej zagorzałym przeciwnikiem BBS-u. Na komisji, przy aprobacie Pani 
Przewodniczącej Pan Kuduk zabrania wolności dyskusji, zabrania głosu, nie ma prawa ktoś 
mieć innego zdania, niż GIS i uzasadniał to długością wypowiedzi. Chociaż jeszcze nie 
zdążyłem się porządnie odezwać to słyszałem, że nie ma czasu, szkoda czasu, że nam się 
śpieszy. To po co Pan startował na radnego, jeżeli Pan nie ma czasu, żeby pełnić tą funkcję? 
Wiem, że zaraz z ust Pana Przewodniczącego usłyszę klasyczne „bez komentarza”, ale już 
mnie to nie interesuje. Mam prawo mieć własne zdanie, nie wszystkim można narzucić 
dyscyplinę klubową, ja sobie takiej dyscypliny narzucić nie dam. Panie Przewodniczący 
wielokrotnie i wiele Pan mówi o chęci porozumienia, ale są to puste frazesy. Nie słowa,  
a czyny niech świadczą o tym, działanie na zasadzie „im gorzej, tym lepiej” prowadzi 
donikąd, w samorządzie powinniśmy walczyć wspólnie o pewne niepodważalne rzeczy, o jak 
najlepsze życie dla naszych mieszkańców o jak najjaśniejszą przyszłość naszej gminy, a nie 
tak ja wy, zastanawiając się, jak by tu zaszkodzić Burmistrzowi Piłatowi. Co należy 
skrytykować, co jest nie tak,  to trzeba i my to też wielokrotnie robimy, ale szukanie „dziury 
w całym” i krytykanctwo może dla naszej gminy skończyć się dramatem. Zacznijcie 
zauważać też tych, którzy mogą mieć inne zdanie, bo oni wygrali te wybory i dostali 
największy mandat społeczny, chociaż wy tego nie chcecie zauważyć. To jest mówione 
przeze mnie z rozżaleniem, ale też z pewną troską, bo my ze swojej strony wielokrotnie 
udowadnialiśmy, ze chcemy porozumienia, że chcemy żeby jak najlepiej w tej Radzie 
Miejskiej się działo. To jest niedopuszczalne, żeby zwoływać sesję i nie zadzwonić do 
Przewodniczącego Klubu, ja takiej sytuacji sobie nie wyobrażam i powiedzieć, że stało się 
źle, powinniśmy się spotkać i czy mamy coś przeciwko temu. Czy my kiedykolwiek nie 
szliśmy na układ? Tego niestety zabrakło i to przelało pewną czarę goryczy. To o czym 
mówiłem to są rzeczy które my odbieramy, jako działania mające pokazać nam nasze miejsce, 
a nasze miejsce dali nam nasi wyborcy. 
Radna Ewa De La Torre – jako radna opozycji chciałabym poprzeć kandydaturę radnej 
koalicji, Pani Jolanty Witowskiej, jako członka Platformy Obywatelskiej, zgłoszonej do 
Komisji Rewizyjnej. Uważam, że pełen ekumenizm w Komisji Rewizyjnej zostanie 
zachowany, więc niewątpliwie będę głosowała za Pani kandydaturą. 
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Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – czy Pani Jolanta Witowska wyraża zgodę na 
kandydowanie do Komisji Rewizyjnej? 
Radna Jolanta Witowska - tak, wyrażam. 
Radny Zenon Trzepacz – to że spotykamy się dzisiaj to jest chyba mniejsze zło, mogliśmy 
zwołać tą sesję jutro albo pojutrze, uznałem wspólnie z Panem Przewodniczącym, że dzisiaj 
jest jedyny najrozsądniejszy dzień, żeby tą sprawę uporządkować, żeby Komisja Rewizyjna 
mogła po świętach pracować i wykonywać swoje statutowe obowiązki. Tym się 
kierowaliśmy, nie było w tym żadnej gry politycznej. 
Radny Krzysztof Hładki – chciałbym tylko dodać i potwierdzić słowa Pana radnego Gugi, 
że dobrym zwyczajem jednak byłoby, gdyby Pan Przewodniczący, czy cała Rada ustalała 
terminy sesji, a jeżeli jest nadzwyczajna wypadało zadzwonić na pewno do 
Przewodniczącego BBS-u, jak i każdego klubu. 
Radna Magdalena Chmura – Nycz – ktoś mógłby pomyśleć, że to przeze mnie spotykamy 
się w ten przedświąteczny poniedziałek, w związku z tym chciałabym przedstawić swoje 
oświadczenie. Zwracam się do Państwa z krótki wystąpieniem, gdyż jestem głęboko 
zaniepokojona zaistniałą sytuacją w naszej Radzie. Każdy z nas radnych ma prawo do wyboru 
komisji, w której chce pracować. Jest to nasze niezbywalne prawo, które nie może podlegać 
żadnym ograniczeniom. Żaden akt prawny nie reguluje kwestii zmiany komisji w trakcie 
trwania kadencji, w związku z powyższym jedyną możliwością jest złożenie rezygnacji ze 
składu aktualnej komisji i powołanie uchwałą Rady do składu komisji, do które deklarujemy 
akces. W dniu 21 marca 2012 r. złożyłam pisemną rezygnację ze składu Komisji Rewizyjnej 
oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej jednocześnie 
deklarując chęć pracy w Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, 
Inwestycji i Ochrony Środowiska. Z nieznanych mi powodów Prezydium Rady Miejskiej 
podjęło decyzję o niezmienianiu porządku obrad na sesji Rady Miejskiej w dniu 22 marca 
2012 r. poprzez wprowadzenie punktu dotyczącego powołania mnie w skład w/w komisji. Nie 
było żadnego merytorycznego powodu, dla podjęcia takiej decyzji. Na pewno nie stały temu 
na przeszkodzie względy proceduralne, o czym świadczy fakt dokonania zmiany w porządku 
obrad powyższej sesji i wprowadzenie nowego punktu, jakim było wsparcie przez Radę 
Miejską Radia Maryja i TV Trwam w ich staraniach o miejsce na multipleksie. Wobec braku 
jakichkolwiek zastrzeżeń merytorycznych oraz proceduralnych dla uregulowania mojej 
sytuacji na sesji w dniu 22 marca 2012 r., trudno mi zrozumieć, dlaczego Prezydium Rady 
Miejskiej postanowiło nie zmienić porządku obrad. Ta decyzja była sprzeczna nie tylko  
z ekonomiką prac naszej Rady, ale również sprzeczna z zasadami prawidłowego dbania  
o sprawy organizacyjne. Chciałabym podziękować Wiceprzewodniczącemu Pawłowi 
Nikitińskiemu za postawę godną uregulowania powyższej sytuacji na sesji w dniu 22 marca 
2012 r. Dziękuje Panie Przewodniczący, że mimo różnic między nami, potrafił Pan wznieść 
się ponad nimi i zachować się w sposób właściwy i godny. Niestety, ale skutkiem takiego 
działania Prezydium na czele z Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej była decyzja  
o zwołaniu dzisiejszej sesji nadzwyczajnej. Osobiście uważam, że dzisiejsza sesja to 
marnowanie czasu i nie szanowanie innych radnych, gdyż powyższą sytuację Pan 
Przewodniczący mógł uregulować na ostatniej sesji, a jeśli uznał, że pokaże mi swoją 
wyższość jako Przewodniczący, mogliśmy poczekać do następnej sesji, spokojnie mogłabym 
pracować w tym czasie w Komisji Planowania, a jedynym skutkiem byłby brak możliwości 
głosowania na posiedzeniu Komisji. Przykro mi, że Pan Przewodniczący nie poradził sobie  
z prawnymi aspektami powyższej sytuacji, ale także jak się wydaje z własnymi emocjami. 
Panie Przewodniczący, nie musi Pan mnie lubić, nie musi mnie Pan szanować jako człowieka, 
radną oraz kobietę, ja też nie zamierzam w jakiś szczególny sposób o to zabiegać, ale ma Pan 
obowiązek respektowac moje decyzje, co do sposobu pełnienia przeze mnie mandatu radnego 
i jeśli korzystam z przysługujących mi praw, ma Pan obowiązek mi to zagwarantować. 
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Zgodził się Pan pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej, którego podstawowym 
obowiązkiem jest organizacja pracy Rady oraz prowadzenie obrad. Bezstronności  
i obiektywizmu nie wymagam, ale warto, żeby Pan wziął przykład ze swoich poprzedników: 
Zenona Trzepacza, Kazimierza Fischbacha i Jana Ragana, który kiedy prowadził obrady 
powiedział, że jest lektorem sesji i ją prowadzi zgodnie ze statutem i Regulaminem Rady 
Miejskiej. Jest się od kogo uczyć, a przecież człowiek uczy się całe życie. 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Pani radna złożyła swój wniosek o rezygnacji 
z prac w Komisji Rewizyjnej i w Komisji Budżetu w dniu 21 marca 2012 r., dzień przed sesją 
i to jest przejaw wyjątkowej „odpowiedzialności” o prace Komisji Rewizyjnej. Dzień przed 
sesją Pani radna składa rezygnację w sytuacji, kiedy te dwie komisje mają w planie spotkania 
i prace. Pomijam Pani ostatnie wystąpienie, że w trakcie prac Komisji Rewizyjnej przeglądała 
Pani protokoły w sprawach kontroli PEC-u widziała tam Pani ugodę, której nie było, a dzisiaj 
wysuwa Pani kolejne insynuacje. Wysoka Rado, sprawa jest oczywiście przeprowadzona 
zgodnie z wszystkimi zasadami. Pracami komisji kierują ich przewodniczący, pracami Rady 
kieruje Przewodniczący Rady i jest to rzecz normalna. Wniosek Pani radnej Magdaleny 
Chmury-Nycz wpłynął na dzień przed sesją, sesja była napięta, trwała do godziny blisko 
19.00, konieczne były uzgodnienia z Klubem Platformy Obywatelskiej w sprawie powołania 
dodatkowego członka Komisji Rewizyjnej. Gdyby faktycznie Pani chciała przeprowadzić te 
sprawy zgodnie z wszystkimi zasadami, to warto było na tydzień przed sesją, złożyć taki 
wniosek, przeprowadzilibyśmy wszystkie konsultacje i na pewno na sesji w dniu 22 marca 
2012 r. dokonalibyśmy takiego rozstrzygnięcia. Niestety uznała Pani, że Prezydium Rady 
można zaskoczyć, złożyć wniosek do Prezydium, które tak naprawdę w komplecie zebrało się 
w dniu 22 marca br. i oczekiwać na to, że bez konsultacji w trakcie sesji, która była bardzo 
pracowita uda się zwołać spotkanie Prezydium, uda się spotkać z Przewodniczącym Klubu 
PO i uzgodnić wszystko. My potrzebowaliśmy kilku dni czasu, a jednocześnie 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wniósł do Przewodniczącego Rady wniosek o konieczne 
uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej. O ile nie ma takiego pospiechu w przypadku prac 
Komisji Planowania, bo może ona pracować w składzie takim jak do tej pory, to w przypadku 
Komisji Rewizyjnej jest tak, że jej statutowy skład wymaga siedmiu członków. Gdyby Pani 
wcześniej nie na piśmie, ale chociaż telefonicznie powiadomiła Przewodniczącego, 
powiedziała że ma taki zamiar, a nie kilka godzin przed sesją takim pomysłem go zaskoczyła, 
to nie doszłoby do takich sytuacji o których Pani mówi. Ja nie widzę nic złego w tym, że 
Rada spotyka się na godzinę w poniedziałek, bo każdy z radnych deklarował chęć pracy i nie 
ma żadnego problemu, żebyśmy tą sprawę załatwili dzisiaj. Jednocześnie Panu 
Przewodniczącemu Klubu BBS przypominam rozmowy dwóch klubów, deklaracje, jakie Pan 
Przewodniczący składał, co zapowiadał, co mówił i potem nie wyjaśnił tylko zasłonił się, że 
koledzy i dyscyplina klubowa zobowiązują go do pewnych zachowań, on się z nimi nie 
zgadza, ale klub zmusza go do tego, wobec tego będzie głosował tak jak klub. Zamknijmy 
takie dyskusje polityczne, one nie mają żadnego sensu. Nie ma żadnego przepisu ani  
w ustawie o samorządzie gminnym, ani w Statucie, ani w Regulaminie Rady Miejskiej, żeby 
Przewodniczący konsultował termin zwołania sesji z przewodniczącymi klubów. Nie ma 
takiego obowiązku, wiem że był Pan przez Biuro Rady o takiej możliwości informowany  
i mógł Pan zadzwonić do Przewodniczącego i zapytać o pewne rzeczy. 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – myślę, że zapomnieliśmy o jednym, a warto 
byłoby to przypomnieć, że dziś jest 2 kwietnia i 7. rocznica śmierci Jana Pawła II. mam 
nadzieję, że pozostało w nas trochę przesłania Jana Pawła II. Róbmy to, po co się dzisiaj 
zebraliśmy i skończmy tą sesję. Zaczyna się Wielki Tydzień, uszanujmy to, zagłosujmy  
i zakończmy sesję. Życzmy sobie wesołych, szczęśliwych i radosnych Świąt. 
Radny Rafał Guga – pewne rzeczy należy prostować, a Święta powinny sprzyjać mówieniu 
prawdy, zresztą nie tylko w święta, ale w życiu powinno mówić się prawdę, a ja jestem 
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zwolennikiem tej zasady. Panie Przewodniczący, nie ma takiego zapisu, ale ja nie 
powiedziałem, że on jest, ja powiedziałem, że to jest ewidentny brak klasy politycznej, 
dobrego zwyczaju. Dobry zwyczaj wymagałby, żeby to Pan zadzwonił, a Pan w tej chwili 
próbuje „odwrócić kota ogonem” i powiedzieć, że ja mam wiedzieć, kiedy  
u Przewodniczącego pojawi się chęć zwołania sesji nadzwyczajnej i mam zadzwonić. To jest 
jakieś nieporozumienie. Panie Przewodniczący, też chciałbym Panu przypomnieć, że 
spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, wiele rzeczy mówiliśmy, tez mógłbym Panu przypomnieć 
co Pan mówił, chociażby na temat członków swojego klubu, ich ewentualnej lojalności, ale 
myślałem, że nie zejdziemy nigdy na taki poziom. Skoro Pan chce, możemy śmiało 
porozmawiać nawet publicznie o tym, ja tego nie chcę, natomiast jeżeli Pan mnie sprowokuje, 
to będę na ten temat rozmawiał. 
Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – Klub Radnych Gryfińskiego Przymierza 
Wyborczego jak sądzę in gremio poprze kandydaturę radnej Jolanty Witowskiej do Komisji 
Rewizyjnej i poprze kandydaturę radnej Magdaleny Chmury-Nycz do Komisji Planowania 
Przestrzennego. Na tej sali słyszałem wielokrotnie takie zdanie ze środowiska BBS-u, które 
przyjmowałem ze zrozumieniem, że nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi. Ja myślę, 
że przekraczamy pewną granicę. Chciałbym przypomnieć, że całość Prezydium została 
wybrana większością głosów tej Rady, przypomnę też, że Pan Skrzypiński dostał 21 głosów 
„za”, ja otrzymałem 17 głosów „za”, być może nie jesteśmy idealni, być może nie jesteśmy 
wzorowi, ale pozwolę sobie przypomnieć, że wszystkie kluby zostały poproszone 
o konsultacje w sprawie naszego stanowiska do PGE, poprosiliśmy o konsultacje wszystkie 
kluby, poprosiliśmy też przedstawiciela radnych niezależnych. 
Staram się to zrekapitulować najdelikatniej jak to się da, bo gdybyśmy mieli rozkładać tą 
sytuację na czynniki pierwsze, to osób, które są tej sytuacji winne jest więcej niż trzy, ja 
powstrzymam się od wskazywania personalnego. 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - czy radna Magdalena Chmura –Nycz wyraża 
zgodę, aby została powołana do Komisji Planowania Przestrzennego? 
Radna Magdalena Chmura-Nycz - złożyłam swój akces na piśmie. 
 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian  
w składach osobowych Komisji Rady. 
Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w ww. sprawie. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie w sprawie zmian w składach 
osobowych Komisji Rady została przyjęta. 
Uchwała Nr XIX/168/12 stanowi załącznik nr 4. 
 
Ad. III. Wolne wnioski i informacje. 
Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poinformował radnych o życzeniach dla Rady  
z okazji Świąt Wielkanocnych od dyrekcji, pracowników i uczniów Zespołu Szkół w Gardnie, 
ze Szkoły Podstawowej Nr 2, poinformował o zaproszeniu od Województwa  
Zachodniopomorskiego na uroczystości organizowane w ramach 7. rocznicy forsowania Odry 
w dniu 21 kwietnia 2012 r., zaproszeniu z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego na 72 
masowe biegi przełajowe, które odbędą się 14 kwietnia 2012 r., zaproszeniu na koncert oraz 
wystawę obrazów Tadka Wasilewskiego, który odbędzie się 12 kwietnia 2012 r. o godz. 
18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Międzyzdrojach. Do Rady wpłynęło również 
zaproszenie od Społecznego Komitetu Upamiętnienia Ofiar Katastrofy Lotniczej pod 
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Smoleńskiem na uroczystą mszę świętą w kościele pw. Narodzenia NMP w Gryfinie w dniu 
10 kwietnia 2012 r. o godz. 18.00. 
Przewodniczący Rady w imieniu Prezydium złożył Burmistrzowi, radnym oraz wszystkim 
pracownikom UMIG życzenia szczęśliwych Świąt Wielkanocnych. 
 
W związku z tym, że nikt więcej nie zabrał głosu, Przewodniczący Rady stwierdził, 
że porządek obrad został wyczerpany i zamknął XIX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. 
 
Integralną część protokołu stanowią załączniki: 
1/ Lista  obecności  radnych  - załącznik nr 1 
2/ Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej - załącznik nr 2 
3/ Porządek  obrad   sesji -  załącznik nr  3 
4/ Uchwała Nr XIX/168/12 - załącznik nr 4. 
 
 
Protokół sporządziła 
         inspektor 
 
Agnieszka Grzegorczyk 
 
 
 
                                                                                      PRZEWODNICZĄCY RADY 
                    
                                                                                              Mieczysław Sawaryn 
 


