PROTOKÓŁ NR XVI/2016
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU
w dniu 26 kwietnia 2016 roku
odbytej w Sali
39-320 Przecław.
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W posiedzeniu Rady Miejskiej w Przecławiu, której przewodniczył Pan Zenon Krawczyk Przewodniczący Rady, udział wzięli Radni Rady Miejskiej wg listy obecności stanowiącej
załączniki Nr 1 do protokołu , sołtysi i przewodniczący zarządu osiedli wg listy obecności
stanowiącej załączniki Nr 2 do protokołu oraz przybyli goście – lista gości stanowi
załącznik Nr 3 do protokołu.
Obrady XVI sesji Rady Miejskiej (zwanej dalej Radą) w VII kadencji otworzył o godz. 10:00
i prowadził Pan Zenon Krawczyk – Przewodniczący Rady (zwany dalej Przewodniczącym),
wygłaszając formułę: „Wysoka Rado, otwieram XVI sesję Rady Miejskiej”. Następnie przywitał
przybyłych na posiedzenie: Panią i Panów Radnych, Burmistrza Przecławia Pana Ryszarda
Wolanina, Zastępcę Burmistrza Pana Edwarda Janusza Dybskiego, Sekretarza Gminy Pana
Janusza Krakowskiego, Skarbnika Gminy Panią Joannę Krzempek, Radnych Rady Powiatu,
Dyrektorów i Kierowników Jednostek Organizacyjnych, sołtysów i przewodniczących osiedli
oraz wszystkich przybyłych gości. Złożył gratulacje nowo wybranemu sołtysowi sołectwa Łączki
Brzeskie Panu Tadeuszowi Kudle. Życzył dobrej współpracy z Radą Miejską, samorządem
gminnym i całą społecznością Łączek Brzeskich.
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że w sesji bierze udział 15 radnych.
Następnie poinformował, iż porządek obrad sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o
sesji i pozostałymi niezbędnymi materiałami. Porządek ten stanowi załącznik nr 4 do
protokołu. Przewodniczący poinformował, iż wpłynął do niego wniosek od Burmistrza o
wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wykup działki położonej w Błoniu gmina Przecław. Projekt ww. uchwały, którą radni otrzymali
przed sesją - stanowi załącznik nr 5 do protokołu. W związku z powyższym Przewodniczący
zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad XVI sesji Rady punkt „Podjęcie uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na wykup działki położonej w Błoniu gmina Przecław”.
Przewodniczący – poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza o poszerzenie porządku obrad o
w/w punkt:
W głosowaniu nad poszerzeniem porządku posiedzenia o wyżej wnioskowany punkt
wzięło udział 15 radnych.
Za wnioskiem o poszerzenie porządku posiedzenia o pkt „Podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na wykup działki położonej w Błoniu gmina Przecław” głosowało 15 radnych,
nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada poszerzyła porządek posiedzenia o punkt „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wykup działki położonej w Błoniu gmina Przecław”, który będzie rozpatrywany w pkt.
11 „nowego”, przedstawionego porządku obrad.
Porządek obrad XVI sesji Rady Miejskiej przyjęty jednogłośnie przez Radnych przedstawia
się następująco:
1.

Pytania i wnioski radnych, pisma do Rady Miejskiej w Przecławiu.
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2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Przecławiu.
3.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Przecławiu radnego Dariusza Chmury.
4.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Przecławiu i jej składu osobowego
5.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Przecławiu
6.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przecław w 2016r.
7.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Przecław za 2015 r.
8.
Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy Gminy Przecław z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2015.
9.
Podjęcie uchwały w sprawie darowizny lokalu nr 2 o powierzchni 96m2 wraz z częścią
wspólną dla lokalu nr 2 (korytarz na parterze w ułamku 960/3944 znajdującego się w budynku
wielofunkcyjnym oznaczonym numerem porządkowym 28) z którym związane jest prawo
użytkowania wieczystego w ułamku 960/3944 co do działki nr 746/1 położonej w Dobryninie,
gmina Przecław.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Przecław na rok 2016.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup działki położonej w Błoniu
gmina Przecław
12.
Wolne zapytania i wnioski
Przewodniczący poinformował Radnych że uchwała w sprawie darowizny lokalu nr 2 o
powierzchni 96m2 wraz z częścią wspólną dla lokalu nr 2 (korytarz na parterze w ułamku
960/3944 znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym oznaczonym numerem porządkowym
28) z którym związane jest prawo użytkowania wieczystego w ułamku 960/3944 co do działki
nr 746/1 położonej w Dobryninie, gmina Przecław została doprecyzowana i do materiałów
należy dołączyć poprawiony projekt uchwały, który Radni otrzymali przed sesją.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Ad 1.
Pytania i wnioski radnych, pisma do Rady Miejskiej w Przecławiu
Joanna Kwaśniowska – Radna – w imieniu własnym, księdza proboszcza oraz mieszkańców
miejscowości Kiełków na ręce Burmistrza Przecławia Pana Ryszarda Wolanina oraz Zastępcy
Burmistrza Edwarda Janusza Dybskiego złożyła podziękowania za wykonanie drogi przy
cmentarzu
Nikt więcej nie zabierał głosu w tym punkcie. Do Rady nie wpłynęły żadne pisma.
Przewodniczący Rady zamknął pkt 1 i przeszedł do realizacji pkt. 2.
Ad 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Przecławiu.
Przewodniczący – zabierając głos w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji Rady
Miejskiej, zwrócił się z zapytaniem, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej z sesji Rady
Miejskiej.
W głosowaniu nad przyjęciem protokołu uczestniczyło 15 radnych.
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Za przyjęciem protokołu Nr XV/2016 z dnia 22 marca 2016 roku głosowało 14 radnych,
nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Zatem Protokół Nr XV/2016 z dnia 22 marca 2016 roku został przyjęty przez radnych
14 głosami „za”.
Ad 3.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu radnego Dariusza Chmury.
Przewodniczący – omówił i przedstawił projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
Nikt nie zabierał głosu na temat projektu uchwały.
W związku z tym, że nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu radnego Dariusza Chmury.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych, nikt nie głosował przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XVI/158/2016 w sprawie przyjęcia rezygnacji z
członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu radnego Dariusza Chmury stanowiącą załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 3 i przeszedł do realizacji pkt. 4.
Ad 4.
Podjęcie uchwały w zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu i jej składu osobowego.
Przewodniczący – omówił i przedstawił projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.
Odnośnie przedstawionego projektu uchwały głos zabrał Pan Władysław Grzelak – Radny.
Władysław Grzelak – Radny – zadał pytanie odnośnie ilości osób w Komisji Rewizyjnej,
sugerując że w chwili obecnej Komisja Rewizyjna liczy trzech członków.
Przewodniczący – wyjaśnił Panu Grzelakowi, że w chwili obecnej Komisja Rewizyjna liczy
5 członków z tym że Przewodniczący i Wiceprzewodniczący powoływani są odrębnymi
uchwałami.
Nikt więcej nie zabierał głosu na temat projektu uchwały.
W związku z tym, że nikt więcej nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu i jej składu osobowego.
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W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 14 radnych (Radny Roman Gawryś nie brał udziału
w głosowaniu – wyszedł z sali obrad). Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny
głosował przeciw i 1 wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XVI/159/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przecławiu i jej składu osobowego - stanowiącą załącznik
nr 7 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 4 i przeszedł do realizacji pkt. 5.
Ad 5.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w
Przecławiu
Przewodniczący – omówił i przedstawił projektu uchwały.
Przedstawił sposób wyboru Wiceprzewodniczącego.
Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Przewodniczący zgłosił kandydaturę Dariusza Chmury i przedstawił jego charakterystykę.
Dariusz Chmura wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego.
Nie zgłoszono innej kandydatury.
Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej.
1. Radny Zbigniew Kipa zgłosił Stanisława Moździocha. Radny Stanisław Moździoch
wyraził zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.
2. Radny Sławomir Feląg zgłosił Zbigniewa Jurka. Radny Zbigniew Jurek wyraził zgodę na
udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.
3. Radny Tadeusz Kopera zgłosił Sławomira Feląga. Radny Sławomir Feląg wyraził zgodę
na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.
W związku z tym, że nikt więcej nie został zgłoszony do Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie skład Komisji Skrutacyjnej.
W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych (Radny Władysław Grzelak nie brał udziału w
głosowaniu). Za przyjęciem zaproponowanego składu Komisji Skrutacyjnej głosowało 14
radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy, w czasie której ukonstytuowała się Komisja
Skrutacyjna i przygotowano karty do głosowania.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybór Wiceprzewodniczącego.
Przewodniczący przypomniał również o inicjatywie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Przecławiu
– rozegranie meczu piłki siatkowej pomiędzy Radami. Chętni zostali poproszeni o wpisanie się
na listę
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Stanisław Moździoch – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z ustalenia
wyników głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przecławiu
sporządzony na sesji w dniu 26 kwietnia 2016r. - stanowiący załącznik nr 8 do protokołu,
z którego wynika że na Wiceprzewodniczącego wybrano radnego Dariusza Chmurę.
Nikt więcej nie zabierał głosu na temat projektu uchwały.
W związku z tym, że nikt więcej nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przecławiu.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XVI/160/2016 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Przecławiu - stanowiącą załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący Rady zamknął pkt 5 i przeszedł do realizacji pkt. 6.
Ad 6.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przecław
w 2016r.
Przewodniczący – poprosił Panią Elżbietę Żelazny – Pracownika Wydziału Urbanistyki,
Inwestycji, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami o omówienie i przedstawienie projektu
uchwały.
Odnośnie przedstawionego projektu uchwały głos zabrał Pan Piotr Grochowina i Władysław
Grzelak – Radni.
Piotr Grochowina – Radny – zadał pytanie kto może karać właścicieli wałęsających się psów.
Ryszard Wolanin - Burmistrz Przecławia – odpowiadając Radnemu poinformował wszystkich
zebranych że kary, mandaty właścicielom wałęsających się psów może nakładać tylko Policja.
Władysław Grzelak – Radny – zwrócił uwagę na problem porzucania psów.
Nikt więcej nie zabierał głosu na temat projektu uchwały.
W związku z tym, że nikt więcej nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Przecław w 2016r.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XVI/161/2016 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przecław
w 2016r. - stanowiącą załącznik nr 10 do protokołu.
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Przewodniczący zamknął pkt 6 i przeszedł do realizacji pkt. 7.
Ad 7.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Przecław za 2015r.

ds.

Przewodniczący – poprosił Pana Lucjana Łazarza – Kierownika Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Przecławiu o przedstawienie sprawozdania stanowiącego
załącznik nr 11 do protokołu.

Marcin Cieśla - Radny - zwrócił uwagę na niedołączenie sprawozdań do materiałów, które
Radni otrzymują przed sesją. Poprosił o przesyłanie takich sprawozdań warz z projektami
uchwał.
Nikt więcej nie zabierał głosu w omawianym temacie.
Przewodniczący zamknął pkt 7 i przeszedł do realizacji pkt. 8.
Ad 8.
Sprawozdanie z działalności rocznego Programu współpracy Gminy Przecław z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2015.

Przewodniczący – poprosił Pana Mariusza Barnasia – Dyrektora Wydziału Promocji
i Rozwoju Gminy o przedstawienie sprawozdania stanowiącego załącznik nr 12 do
protokołu.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – poinformował Radnych że sprawozdania, informacje
które nie będą przesyłane Radnym będą dostępne na stronie internetowej.
Józef Bogdan – Radny – podziękował całemu Wydziałowi Promocji i Rozwoju Gminy za pomoc
przy realizacji zadań w ramach konkursu ofert. Do podziękowań dołączył się Przewodniczący
Rady.
Nikt więcej nie zabierał głosu w omawianym temacie.
Przewodniczący Rady zamknął pkt 8 i przeszedł do realizacji pkt. 9.
Ad 9.
Podjęcie uchwały w sprawie darowizny lokalu nr 2 o powierzchni 96m2wraz z
częścią wspólną dla lokalu nr 2 (korytarz na parterze w ułamku 960/3944
znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym oznaczonym numerem
porządkowym 28) z którym związane jest prawo użytkowania wieczystego w
ułamku 960/3944 co do działki nr 746/1 położonej w Dobryninie, gmina Przecław.
Przewodniczący – poprosił Pana Macieja Jemioło – Dyrektora Wydziału Urbanistyki, Inwestycji,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami o omówienie i przedstawienie projektu uchwały.
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Nikt nie zabierał głosu na temat projektu uchwały.
W związku z tym, że nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie darowizny lokalu nr 2 o powierzchni
96m2wraz z częścią wspólną dla lokalu nr 2 (korytarz na parterze w ułamku 960/3944
znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym oznaczonym numerem porządkowym 28) z
którym związane jest prawo użytkowania wieczystego w ułamku 960/3944 co do działki nr
746/1 położonej w Dobryninie, gmina Przecław.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 12
radnych, nikt nie głosował przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XVI/162/2016 w sprawie darowizny lokalu nr 2 o
powierzchni 96m2wraz z częścią wspólną dla lokalu nr 2 (korytarz na parterze w ułamku
960/3944 znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym oznaczonym numerem porządkowym
28) z którym związane jest prawo użytkowania wieczystego w ułamku 960/3944 co do działki
nr 746/1 położonej w Dobryninie, gmina Przecław - stanowiącą załącznik nr 13 do
protokołu.
Przewodniczący Rady zamknął pkt 9 i przeszedł do realizacji pkt. 10.
Ad 10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Przecław na 2016
rok.
Przewodniczący – poprosił Panią Joannę Krzempek – Skarbnika Gminy o omówienie i
przedstawienie projektu uchwały.
Joanna Krzempek – Skarbnik Gminy - omawiając projekt uchwały uwzględniła wprowadzone
autopoprawki do projektu uchwały - stanowiące załącznik nr 14 do protokołu.
Nikt nie zabierał głosu na temat projektu uchwały.
W związku z tym, że nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XVI/163/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej
na 2016 rok. - stanowiącą załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 10 i przeszedł do realizacji pkt. 11.
Ad 11.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup działki położonej w Błoniu
gmina Przecław.
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Przewodniczący – poprosił Pana Macieja Jemioło – Dyrektora Wydziału Urbanistyki, Inwestycji,
Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami o omówienie i przedstawienie projektu uchwały.
Maciej Jemioło – Dyrektor WUIOŚiGG – omawiając projekt uchwały poinformował że działka
nr 422/1 o powierzchni 0,0120 ha w położona w miejscowości Błonie przeznaczona będzie na
poszerzenie drogi.
Nikt nie zabierał głosu na temat projektu uchwały.
W związku z tym, że nikt nie zabierał głosu w dyskusji nad projektem uchwały Przewodniczący
poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup działki położonej
w Błoniu, gmina Przecław.
W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 15
radnych, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zatem Rada podjęła Uchwałę Nr XVI/164/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wykup
działki położonej w Błoniu, gmina Przecław- stanowiącą załącznik nr 16 do protokołu.
Przewodniczący zamknął pkt 11 i przeszedł do realizacji pkt. 12.
Ad 12
Wolne zapytania i wnioski.
Piotr Grochowina – Radny – podziękował za wykonanie barierki w miejscowości Tuszyma oraz
zwrócił się z prośba o wykonanie (utwardzenie) poboczy.
Władysław Grzelak - Radny – zadał pytanie odnośnie jakie środki finansowe z budżetu Gminy
zostały przekazane za zakup kamienia. Odpowiedzi udzieliła Pani Joanna Krzempek – Skarbnik
Gminy.
Piotr Rusin – Naczelnik OSP Dobrynin – podziękował Radzie z podjęcie uchwały sprawie
darowizny lokalu nr 2 o powierzchni 96m2wraz z częścią wspólną dla lokalu nr 2 (korytarz na
parterze w ułamku 960/3944 znajdującego się w budynku wielofunkcyjnym oznaczonym
numerem porządkowym 28) z którym związane jest prawo użytkowania wieczystego w ułamku
960/3944 co do działki nr 746/1 położonej w Dobryninie, gmina Przecław.
Ryszard Wolanin – Burmistrz Przecławia – przypomniał o realizacji zadań w ramach funduszu
sołeckiego i budżetu obywatelskiego. Przekazał informację odnośnie realizacji PROGRAMU
500+. Zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w wydarzeniu organizowanym przez Młodzieżową
Radę Miejską w Przecławiu - Przecławska Eurowizja, która odbędzie się 1 maja na
przecławskim Rynku.
Władysław Grzelak - Radny – podziękował za wykonanie asfaltu na parkingu przy Szkole
Podstawowej w Łączkach Brzeskich.
Przewodniczący – przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych. Zaprosił
wszystkich na uroczyste obchody Gminnego Dnia Strażaka oraz Jubileusz 110-lecia założenia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszymie.
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Nikt więcej nie zabierał głosu.
Na tym zakończono punkt 12.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział w obradach i wygłaszając formułę „Wysoka Rado zamykam XVI sesję Rady Miejskiej w
Przecławiu” zamknął posiedzenie o godzinie 11.55.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Dorota Strzelczyk

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Przecławiu
Zenon Krawczyk
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