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Protokół nr 41/2010 
sesji Rady Miejskiej w Głuszycy 

 
w dniu 28 czerwca 2010 r. 

 
XLI sesja Rady Miejskiej Głuszycy odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Głuszycy w godzinach 13.00 - 15.30. 
 
1. Otwarcie sesji. 
XLI sesję Rady Miejskiej otworzył Przewodniczący Rady, Jan Chmura.  
Powitał wszystkich zebranych na sali: radnych, sołtysów, pracowników urzędu i jednostek gminy, 
przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie gminy oraz mieszkańców gminy. Stwierdził, 
że w sesji udział biorą: Burmistrz, Z-ca burmistrza, Sekretarz gminy, Skarbnik gminy oraz radca 
prawny.  
 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji bierze udział 14 radnych, 
co stanowi quorum wystarczające dla prawomocności obrad w podejmowaniu uchwał. 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Nieobecny: 
- radny Jerzy Solarz 
 
2. Porządek obrad. 
Porządek obrad radni otrzymali w materiałach na sesję. 
 
Radny Roman Głód 
- zgłosił wniosek, aby wprowadzić do prządku obrad w ppkt 9.5 projekt uchwały w XX rocznicę 
wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego. Wniosek radny Głód uzasadnił 
następująco:”Dwadzieścia lat temu powołany na mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorząd 

terytorialny był w powojennej historii Polski czymś jakościowo nowym. Umożliwił społeczeństwu 

o decydowaniu o swoich „małych ojczyznach”. Bezsprzecznie jest to jedno z najważniejszych 

osiągnięć współczesnej demokracji. Po czarnych czasach komunizmu wykorzystując wielkie 

dziedzictwo ruchu „Solidarność” społeczeństwo otrzymało możliwość decydowania o władzach 

lokalnych, które wybierane w sposób demokratyczny sprawowały władzę w gminie, powiecie i 

województwie. W związku z powyższym uchwała ta ma na celu oddać cześć tym wszystkim, 

którzy przyczynili się do wdrożenia samorządności po roku 1990 oraz ją kształtowali do dnia 

dzisiejszego. W szczególności należy wywołać tych wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju 

samorządności w Głuszycy.” 
 
Radca prawny 

- od strony formalno-prawnej ta uchwała jest do przyjęcia, państwo zdecydujecie, czy włączycie ją 
do porządku dzisiejszej sesji. 
 
Głosowanie nad wnioskiem radnego Głoda 
za - 14 głosów 
/przy 14 obecnych na 15/ 
Ustalenia: Radni przyjęli do porządku obrad projekt uchwały w XX rocznicę wyborów do 
odrodzonego samorządu terytorialnego (ppkt 9.5) 
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad wraz ze zmianą 
za - 14 głosów 
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/przy 14 obecnych na 15/ 
Ustalenia: ustalono następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu nr 40/2010. 
4. Informacja o pracy Burmistrza między sesjami. 
5. Miejscowy rynek pracy, problemy bezrobocia. 
6. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie placów zabaw na terenie Gminy Głuszyca. 
7. Sprawozdanie ze współpracy władz samorządowych ze stowarzyszeniami i organizacjami 

pozarządowymi. 
8. Informacja z działalności Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych sp. z o.o.  

za 2009 rok i kierunki jej rozwoju w 2010 r. 
9. Podjęcie uchwał: 

9.1 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 
9.2 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Głuszyca 
9.3 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej 
9.4 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Głuszycy 
9.5 w XX rocznicę wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego 

10. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi. 
11. Sprawy różne. 
12. Zakończenie obrad. 

 
3. Przyjęcie protokołu nr 40/2010. 
Uwag do protokołu nie wniesiono. 
 
Głosowanie nad przyjęciem protokołu nr 40/2010 
za - 13 głosów 
przeciw - 0 głosów 
wstrzymujących się - 1 głos 
/przy 14 obecnych na 15/ 
Ustalenia: protokół nr 40/2010 został przyjęty. 
 
4. Informacja o pracy Burmistrza mi ędzy sesjami. 
Informację za okres od 1 czerwca do 28 czerwca 2010 r. przedłożył Burmistrz - Wojciech Durak. 
Informacja o pracy burmistrza w okresie między sesjami stanowi załącznik do protokołu.  
 
Odnośnie sprawozdania: 
Radny Bernard Szostak 
- zapytał, co to jest za lokal mieszkalny, który został przeznaczony do sprzedaży w przetargu? 
Burmistrz 
- wyjaśnił, że jest to wolny lokal przy ul. Grunwaldzkiej 43 o pow. powyżej 60m2. 
 
5. Miejscowy rynek pracy, problemy bezrobocia. 
Pisemna informacja sporządzona przez kierownika filii PUP panią Danutę Rech została 
umieszczona w materiałach na sesję. 
 
Przewodniczący Komisji ds Rozwiązywania Problemów Społecznych radny Marek Masiuk 
przedstawił opinię komisji. „Komisja po zapoznaniu się z materiałami przedstawionymi na sesję  
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i dodatkowymi informacjami przekazanymi przez panią Danutę Rech proponuje przyjąć 
przedłożoną informację o stanie bezrobocia na terenie gminy Głuszyca. Zaznaczyć należy, iż stan 
bezrobocia na terenie gminy systematycznie obniża się, a jest to spowodowane między innymi 
zwiększającą się liczbą organizowanych giełd pracy, szczególnie przez firmy działające na terenie 7 
specjalnych stref ekonomicznych z Wrocławia i Wałbrzycha.   
Wnioski: Zdaniem Komisji zasadnym byłoby zorganizowanie spotkania z prywatnymi 
przewoźnikami w zakresie możliwości uruchomienia dodatkowej linii na trasie Głuszyca Górna - 
Wałbrzych (strefa ekonomiczna), gdyż z ankiet i rozmów przeprowadzanych wśród bezrobotnych, 
część z nich rezygnuje z podjęcia pracy z uwagi na brak dojazdu.”  
Burmistrz 
- zostanie zorganizowane spotkanie z przewoźnikami i może przy pomocy Urzędu Pracy uda się 
zabezpieczyć dowóz pracowników do strefy. 
Radny Roman Głód 
- zaniepokojony jest faktem, że tak mało osób uczestniczy w kursach organizowanych przez Urząd 
Pracy? 
Pani Danuta Rech 
- wyjaśniła, że ilość miejsc na kursie przydziela PUP, Głuszyca z reguły otrzymuje 2-3 miejsca.                                 
Również nie wszystkie kursy cieszą się zainteresowaniem bezrobotnych.  
Radny Bernard Szostak 
- zapytał o funkcjonowanie spółdzielni socjalnych. 
Pani Danuta Rech 
- była próba utworzenia spółdzielni socjalnej, spółdzielnię muszą tworzyć aktywne osoby 
bezrobotne, które tylko na początku otrzymują pomoc, potem muszą same funkcjonować. 
Spółdzielnie socjalne nie sprawdziły się na terenie naszej gminy. 
 
6. Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie placów zabaw na terenie Gminy Głuszyca. 
Informacja pisemna została zawarta w materiałach na sesję. 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się z informacją. 
 
7. Sprawozdanie ze współpracy władz samorządowych ze stowarzyszeniami i organizacjami 
pozarządowymi. 
Pisemna informacja została zawarta w materiałach na sesję 
 
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zapoznała się z informacją i proponuje ją przyjąć. 
 
Obecni na sali przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych zapoznali radnych z 
działalnością i osiągnięciami. 
Pani Maria Sokołowska - Stowarzyszenie „Pomoc dziecku” i Stowarzyszenie Przyjaciół Grzmiącej 
Pani Anna Stefaniuk - Koło Emerytów i Rencistów 
Pani Władysława Ciura - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
Pani Halina Dzięcioł - Koło PCK i Koło HDK 
Pani Mieczysława Przączak - Koło Sybiraków 
Pan Grzegorz Czepil - Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy 
 
Przewodniczący Rady podziękował przedstawicielom stowarzyszeń za obecność na sesji i 
przekazane informacje. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę. 
 
8. Informacja z działalności Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych sp. z o.o.  
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za 2009 rok i kierunki jej rozwoju w 2010 r. 
Pisemna informacja została zawarta w materiałach na sesję. 
Radna Jolanta Kawa - Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej 
i Rozwoju Gospodarczego stwierdziła, że komisja zapoznała się z informacją zawartą w 
materiałach na sesję. Komisja rozumie, że sytuacja jest trudna ze względu na ograniczenia 
finansowe, ale komisja uważa, że informacja nie jest pełna, bo ZUMiK zajmuje się nie tylko 
mieszkaniami, ale również wieloma innymi sprawami. Komisja wie, że coraz trudniej pracuje się na 
terenie gminy ze względu na konkurencję, która wchodzi bardzo agresywnie do Głuszycy. Na temat 
konkurencji też nie ma informacji. 
Prezes spółki ZUMiK 
- informacja jest odniesieniem typowo do zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi 
znajdującymi się na terenie gminy. Spółka obsługuje również cmentarz komunalny, świadczy usługi 
pogrzebowe, utrzymania czystości na terenie miasta i gminy w tym również terenów zielonych.  
Radny Bernard Szostak 
- zapytał, jaka jest możliwość uzyskania lokalu pustego. 
Prezes spółki ZUMiK 
- wyjaśnił, że jeżeli lokal pusty jest opłacany na bieżąco, nie ma zaległości czynszowych nic nie 
można zrobić. Najemca mógł wyjechać, może przebywać za granicą. Są mieszkania, które są tzw. 
puste; wtedy prowadzone jest postępowanie windykacyjne, musi być założona sprawa i jeżeli 
prawomocnym wyrokiem sądu jest orzeczenie opuszczenia lokalu, komornik wykonuje eksmisję.  
Rady Marek Masiuk 
- zapytał, kiedy zostanie wykonany remont dachu przy ul. Częstochowskiej 8? 
Prezes spółki ZUMiK 
- przy ul. Częstochowskiej 8 jest wspólnota mieszkaniowa. Po podjęciu stosownej uchwały i 
zgromadzeniu środków przez współwłaścicieli oraz przedstawieniu kosztorysu niezwłocznie 
zostanie wykonany remont dachu. 
 
Prowadzenie obrad przejął Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Pieroń. 
9. Podjęcie uchwał: 
9.1 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010, 
Skarbnik gminy - pani Ewa Morawiec 
- „zmiany wprowadzone w tej uchwale są wynikiem wniosków złożonych przez jednostki 
organizacyjne i referaty Urzędu. Szczegółowych informacji udzieliłam Komisji budżetu i tutaj już 
proszę panią przewodniczącą komisji.” 
Radna Jolanta Kawa - przewodnicząca Komisji budżetu 
- komisja zapoznała się z propozycją zmiany uchwały i proponuje przyjąć ją w całości. 
Radny Marek Masiuk 
- kiedy rozpoczną się prace związane z oświetleniem ulic Parkowej, Polnej, Górnej i łącznika 
Mazurska-Sienkiewicza? 
- w związku z tym, że wycofano środki na adaptację pomieszczeń w Centrum Kultury na Centrum 
Informacji Turystycznej, co dalej z tym lokalem? 
- kto dokłada 62% środków do budowy kanalizacji sanitarnej w Głuszycy Górnej? 
Burmistrz 
- wyjaśnił: 
*odnośnie prac związanych z oświetleniem ulic trwają rozmowy z Zakładem  Energetycznym, 
poczyniono już uzgodnienia, zadanie to będzie zrealizowane w tym roku, 
*odnośnie Centrum Informacji Turystycznej, gmina dalej będzie poszukiwać środków z zewnątrz na 
utworzenie takiej Informacji. 
*odnośnie kolektora sanitarnego, 62% środków gmina otrzyma z Programu rozwoju obszarów 
wiejskich z funduszu Unii Europejskiej. 
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GŁOSOWANIE nad podj ęciem uchwały 
za - 13 głosów 
przeciw - 0 głosów 
wstrzymujących się - 1 głos 
/przy 14 obecnych na 15/ 
Ustalenia: uchwała nr XLI/225/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010 
została podjęta. 
 
9.2 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Głuszyca 
Z-ca burmistrza 
- wyjaśnił, że gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 100 tys. zł. na 
sporządzenie takiego planu. Jest nadzieja, że w ciągu 18 miesięcy gmina upora się z 
przygotowaniem tego dokumentu i plan zostanie uchwalony. Dokument ten będzie ułatwiał życie 
mieszkańcom, nie będą musieli występować o decyzje o warunkach zabudowy. 
 
Komisja Budżetu, Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 
GŁOSOWANIE nad podj ęciem uchwały 
za - 14 głosów 
przeciw - 0 głosów 
wstrzymujących się - 0 głosów 
/przy 14 obecnych na 15/ 
Ustalenia: uchwała nr XLI/226/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Głuszyca została podjęta. 
 
9.3 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej 
Burmistrz 
- przypomniał, że na jednej z poprzednich sesji Rada podjęła uchwałę o przejęciu sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej od SM”Górnik”. Aby ułatwić rozliczanie zużycia wody mieszkańcom poszczególnych 
budynków należy przekazać tę sieć dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. 
GŁOSOWANIE nad podj ęciem uchwały 
za - 14 głosów 
przeciw - 0 głosów 
wstrzymujących się - 0 głosów 
/przy 14 obecnych na 15/ 
Ustalenia: uchwała nr XLI/227/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej została podjęta. 
 
9.4 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Głuszycy 
Przewodniczący Rady odczytał skargę złożoną przez panią Beatę Panter na Burmistrza Głuszycy 
do Starosty Wałbrzyskiego. 
Starosta odesłał skargę do przewodniczącego rady celem rozpatrzenia jej zgodnie z właściwością. 
 
Radca prawny 
- odniósł się do treści skargi, stwierdzając, że w każdym wypadku, kiedy skarga wpływa na Burmistrza 
musi być rozpatrzona przez Radę. Analiza tej skargi pokazuje czy jest ona zasadna czy nie. To ma na 
celu uniknięcia podejrzenia próby ukrycia jakiejkolwiek skargi, niezależnie od tego, czy jest ona 
właściwie skierowana czy też nie. W ocenie radcy trudno dopatrzyć się jakiejkolwiek skargi na 
Burmistrza, może poza jednym wyjątkiem „wziął szklankę i wyszedł”. Niezależnie od tego jak 
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oceniamy zawartość merytoryczną takiej skargi, ona musi być formalnie rozpatrzona przez Radę, 
ponieważ nie ma innego organu, który rozpatrywać skargę na Burmistrza. W pierwszej kolejności 
rozpatruje komisja, a później Rada decyduje czy skarga jest zasadna czy nie. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - radny Roman Głód 
- stwierdził, że Komisja Rewizyjna w wyniku wnikliwej analizy i wysłuchaniu wyjaśnień 
pracowników Urzędu oraz ZUMiK postanowiła nie wydawać opinii w sprawie zasadności skargi, 
jednakże przychyla się do wydanej decyzji Wojewody Dolnośląskiego. 
Analizując skargę Komisja wypracowała następujące wnioski: 
 

1. W związku z pojawieniem się w skardze kwestii społeczny przekazanie jej do właściwej 
komisji. 
2. Komisja wnioskuje o pilne zlecenie przez Burmistrza Miasta Głuszyca kontroli umów 
najmów lokali w ZUMiK w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami podczas badania 
dokumentów w sprawie P. Beaty Panter. 
3. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie błędnego prowadzenia akt sprawy p. 
Beaty Panter. 
4.Zaniechanie udzielania porad prawnych dla mieszkańców przez Radcę Prawnego 
zatrudnionego w Urzędzie Miejskim.  
5. Opracowanie regulaminu rozpatrywania skarg.  
6. Przeprowadzenie kontroli sposobu i metod postępowania ze skargami i pismami 
wpływającymi do Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuszycy.  
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odczytał decyzję wraz z uzasadnieniem Wojewody 
Dolnośląskiego (...) „- po rozpatrzeniu odwołania Beaty Panter, od decyzji Burmistrza Głuszycy z dnia 
30 marca 2010 r. orzekającej o odmowie wymeldowania Mateusza Wlazło z miejsca pobytu stałego w 
lokalu (...) w Głuszycy - utrzymuję w mocy zaskarżoną decyzję.” 
 
Przewodniczący Rady 
- poinformował, że pani Beata Panter została poproszona przez panią Sekretarz o to, żeby przyszła do 
Urzędu w tej sprawie, ale niestety nie zgłosiła się. Pani Anna Panter, która pracuje w Urzędzie i jest 
siostrą męża pani Beaty, odmówiła na piśmie zajmowania się tą sprawą, bo przysługuje jej takie 
wyłączenie. Natomiast pani Moździerz, o której wspomina, nie jest do drugiego stopnia powinowata. 
 
Burmistrz 
- wyjaśnił, że również wzywał panią Panter w celu określenia skargi, czy skarga jest na Burmistrza czy 
na pracowników. Pracownik zrobił wszystko zgodnie z przepisami skoro decyzję utrzymał w mocy 
Wojewoda. Pani Panter nie zgłosiła się.    
 
Wiceprzewodniczący Rady 
- złożył wniosek o uznanie skargi za bezzasadną i zaproponował głosowanie 
GŁOSOWANIE nad podj ęciem uchwały 
za - 10 głosów 
przeciw - 0 głosów 
wstrzymujących się - 4 głosy 
/przy 14 obecnych na 15/ 
Ustalenia: uchwała nr XLI/228/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Głuszycy została 
podjęta. Skargę uznano za bezzasadną. 
 
9.5 w XX rocznicę wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego 
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GŁOSOWANIE nad podj ęciem uchwały 
za -  14 głosów 
przeciw - 0 głosów 
wstrzymujących się - 0 głosów 
/przy 14 obecnych na 15/ 
Ustalenia: uchwała nr XLI/229/2010 w XX rocznicę wyborów do odrodzonego samorządu 
terytorialnego została podjęta. 
 
10. Interpelacje, zapytania, odpowiedzi. 
Sołtys wsi Sierpnica 
- w związku z planowanym urządzeniem placu zabaw w Sierpnicy nad rzeką, zachodzi konieczność 
wybudowania muru oporowego na rzece. Pani sołtys zwraca się z prośbą o wystąpienie do zarządcy  
rzeki, aby zabezpieczył brzegi. 
Burmistrz 
- rzeka w Sierpnicy zarządzana jest przez Wojewódzki Zarząd Melioracji w Świdnicy, jest obietnica ze 
strony Zarządu, że będą robione mury oporowe w neuralgicznych punktach. Gmina wystąpi o 
wybudowanie dodatkowego muru przy boisku. 
Sołtys wsi Grzmiąca 
- zgłosił uszkodzenia nowej drogi łączącej Łomnicę z Grzmiącą. Zwrócił się z prośbą o ustawienie na 
tej drodze znaku „ograniczenie tonażu”. 
Radny Bernard Szostak 
- zgłosił konieczność ustawienia koszy na śmieci na terenie kamieniołomów. Również na terenie 
kamieniołomów leży duża ilość opon.  
- kiedy będzie robiony chodnik koło świetlicy w Górnej Głuszycy? 
Burmistrz 
- będą montowane kosze na śmieci na kamieniołomach, przy drodze do przejścia granicznego oraz 
na parkingu w Głuszycy Górnej. 
- chodnik będzie robiony przy okazji remontu świetlicy. 
Sołtys wsi Łomnica 
- zgłosiła, że przystanek w Łomnicy został zdewastowany. 
Pani Ogorzelec Alicja - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 
- wyjaśniła, że pracownicy Urzędu byli na wizji w Łomnicy i okazało się, że przystanek zawalił się, 
trzeba odbudować na nowo. 
Sołtys wsi Kolce 
- czy sołtysi otrzymają informację odnośnie funduszu sołeckiego? 
Wiceprzewodniczący Rady 
- Z-ca burmistrza musiał opuścić obrady, ale przekazał, że ruszył już Program Odnowy Wsi. Z-ca 
będzie spotykał się z sołtysami, kwestia tylko kiedy zostanie uruchomiony fundusz sołecki, aby można 
było wpisać te środki jako wkład własny. Do końca lipca projekt musi być złożony. 
Radny Jacek Mastalerz 
- zapytał, czy będzie Biedronka w Głuszycy i co z budową marketu „Dino” na osiedlu? 
Burmistrz 
- budowa Biedronki ruszy we wrześniu, natomiast budowa „Dino” rozpocznie się w lipcu. 
 
11. Sprawy różne. 
Przewodniczący Rady 
- odniósł się do wniosków radnego Romana Głoda w sprawie rozpatrywania skarg (ppkt 9.4 porządku 
obrad). Rada była kontrolowana przez Urząd Wojewódzki w zakresie rozpatrywania skarg, uznano, że 
są one rozpatrywane prawidłowo.  
Odnośnie regulaminu rozpatrywania skarg należy zastanowić się, czy ta Rada powinna opracować taki 
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regulamin, czy nowa Rada? 
Burmistrz 
- wyjaśnił, że Radca prawny obsługuje pracowników Urzędu i jest zatrudniony na potrzeby Urzędu. 
w ramach możliwości i wolnego czasu Radca udziela porad prawnych dla mieszkańców gminy. 
Przewodniczący Rady 
- zapytał, czy problematyką społeczną, która jest zawarta w skardze zajmie się Komisja ds 
Rozwiązywania Problemów Społecznych? 
Radny Marek Masiuk - przewodniczący komisji ds  Rozwiązywania Problemów Społecznych 
potwierdził. 
Przewodniczący Rady zapytał, kto z Radnych jest za opracowaniem procedury rozpatrywania skarg? 
za - 1 głos 
przeciw - 1 głos 
wstrzymujących się - 12 głosów 
/przy 14 obecnych na 15/ 
Ustalenia: Rada tej kadencji nie zajmie się opracowaniem regulaminu rozpatrywania skarg. 
 
12. Zakończenie obrad. 
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady zamknął 
XLI sesję Rady Miejskiej w dniu 28 czerwca 2010 r. 
Na tym protokołowanie zakończono. 
Protokoł.: T.N. 


