
Protokół z XIII sesji 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

odbytej w dniu 24 lipca 2007r. 
w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. 

pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
radnej Bożenny Gallera.

Uczestnicy  obrad  XIII  sesji  Rady  Miejskiej  wg.  załączonych  list  obecności,  które  stanowią
załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Obrady  XIII  sesji  Rady  Miejskiej  w  Makowie  Mazowieckim  o  godz.  12.00  otworzył
Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  radna  Bożenna  Gallera.  Przywitała  radnych,  Burmistrza
Miasta i jego Zastępcę, zaproszonych gości, przedstawicieli prasy, mieszkańców Miasta.

Ustawowy skład Rady 15 radnych, radny Rafał Barański, radny Jan Kubaszewski, radny Ireneusz
Pepłowski,  radny  Stanisław  Romanowski  i  radny  Waldemar  Zabielski  byli  nieobecni
usprawiedliwieni, na sesji obecnych było 10 radnych.

Wiceprzewodniczący RM stwierdziła quorum, podejmowane uchwały i decyzje mają moc prawną.
Obrady XIII sesji trwały w czasie od godz. 12.00 do godz. 13.30.

Ad. pkt. 1

Burmistrz  Miasta  Janusz  Jankowski  zaproponował  wprowadzenie  dwóch punktów do porządku
obrad:
1. Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i

Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  Makowie
Mazowieckim na rok 2007.

2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na programy operacyjne.

Następnie  Wiceprzewodniczący  RM  Bożenna  Gallera,  powyższą  propozycję  poddała  pod
głosowanie:

Za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymał się – 0 głosów.
Wniosek został przyjęty.

Porządek obrad po zmianach:
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
1) Przedstawienie porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zmian.
2) Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady.
3) Zapytania i interpelacje Radnych.
4) Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  XI/73/2007  Rady  Miejskiej  w  Makowie

Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2007
rok.

5) Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  XII/76/2007  Rady  Miejskiej  w  Makowie
Mazowieckim z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2007 rok.

6) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2007 rok.
7) Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i

Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  Makowie
Mazowieckim na rok 2007.
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8) Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na programy operacyjne.
9) Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
10)Zapytania i wolne wnioski.
11)Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej.

Wiceprzewodniczący RM powyższy porządek obrad poddała pod głosowanie:

Za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymał się – 0 głosów.
Porządek został przyjęty.

Ad. pkt. 2

Wiceprzewodniczący RM poinformowała, że protokół z XII sesji był do wglądu w biurze Rady, nie
zgłoszono żadnych uwag, przyjęcie jego poddała pod głosowanie:

Za- 10 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.
Protokół z XII sesji RM został przyjęty bez uwag.

Ad. pkt. 3

Radny Jarosław Wilkowski- na ostatniej sesji uchwaliliśmy zmiany w budżecie, gdzie miały zostać
zwiększone koszty budowy hali. Z nieoficjalnych źródeł wiem, że zostało wszczęte śledztwo przez
Policję dotyczące budowy hali  i  chciałbym wiedzieć,  co Panowie Burmistrzowie  wiedzą na ten
temat? Druga sprawa, na jakim etapie są negocjacje z Panem Gronostajskim odnośnie podpisania
aneksu do umowy? Chodzi mi głównie o zabezpieczenie finansowe.

Ad. pkt. 4

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed
przedstawiła  treść  projektu  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  XI/73/2007  Rady  Miejskiej  w
Makowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta
na 2007 rok. Następnie Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera poddała pod głosowanie:

Za- 10 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  10 radnych, 10 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XIII/77/2007  z  dnia  24  lipca  2007r.  zmieniającą  uchwałę  Nr  XI/73/2007  Rady  Miejskiej  w
Makowie Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta
na 2007 rok, która stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. pkt. 5

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed
przedstawiła  treść  projektu  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr  XII/76/2007  Rady  Miejskiej  w
Makowie Mazowieckim z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na
2007 rok. Następnie Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera poddała pod głosowanie:

Za- 10 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  10 radnych, 10 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
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XIII/78/2007  z  dnia  24  lipca  2007r.  zmieniającą  uchwałę  Nr  XII/76/2007  Rady  Miejskiej  w
Makowie Mazowieckim z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na
2007 rok, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. pkt. 6

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed
przedstawiła treść projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2007 rok.
Następnie Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera poddała pod głosowanie:

Za- 10 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  10 radnych, 10 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XIII/79/2007 z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta na 2007 rok,
która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. pkt. 7

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed
przedstawiła  treść  projektu  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  Miejskiego  Programu
Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  w
Makowie  Mazowieckim  na  rok  2007. Następnie  Wiceprzewodniczący  RM  Bożenna  Gallera
poddała pod głosowanie:

Za- 10 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  10 radnych, 10 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XIII/80/2007  z  dnia  24  lipca  2007r.  zmieniającą  uchwałę  w  sprawie  Miejskiego  Programu
Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii  w
Makowie Mazowieckim na rok 2007, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. pkt. 8

Nie zgłoszono żadnych uwag, co do projektu uchwały, Wiceprzewodniczący RM Grażyna Szwed
przedstawiła  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  środków  na  programy  operacyjne.
Następnie Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera poddała pod głosowanie:

Za- 10 głosów, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się- 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Maz. w obecności  10 radnych, 10 głosami „za” podjęła uchwałę Nr
XIII/81/2007 z dnia 24 lipca 2007`r. w sprawie określenia środków na programy operacyjne, która
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. pkt. 9

Z-ca  Burmistrza  Kazimierz  Białobrzeski-  odnośnie  rzekomego  dochodzenia  przez  Policję  w
sprawie hali. W związku z ukazaniem się artykułu w "Kurierze Makowskim", Policja dokonuje tzw.
dochodzenia sprawdzającego, mianowicie informację prasową traktuje jako swoisty donos. Jeżeli z
artykułu wynika, że są jakieś przesłanki ewentualnego przestępstwa, to obowiązkiem Policji jest to
sprawdzić. Komenda Powiatowa Policji  zwróciła się do nas o dostarczenie specyfikacji i wzoru
umowy, jaka była przy przetargu. Sprawa aneksu z Panem Gronostajskim (wykonawcą hali), Pan
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Gronostajski otrzymał projekt aneksu, do którego miał się odnieść i w czwartek w tym tygodniu jest
zaplanowane  spotkanie  z  udziałem  przedstawicieli  inwestora  wykonawczego,  tj.  WDI  w  celu
ewentualnego podpisania tego aneksu zgodnie z naszą propozycją. Póki co, Pan Gronostajski nie
wnosi żadnych uwag do propozycji przedstawionego przez nas aneksu.

Radny Jerzy Dąbrowski- na ostatniej sesji Rada zobowiązała Pana Burmistrza do zawarcia takiego
aneksu z Panem Gronostajskim, ale pierwszą czynnością, jaką Pan Gronostajski powinien zrobić, tj.
wniesienie należytego zabezpieczenia umowy, czyli w formie zabezpieczenia bankowego. Czy takie
zabezpieczenie zostało wniesione, czy jeszcze nie?

Z-ca  Burmistrza  Kazimierz  Białobrzeski-  Pan  Gronostajski  otrzymał  taką  informację,  że  przed
podpisaniem aneksu takie zabezpieczenie musi być zrobione. Myślę, że skoro w czwartek ma być
podpisany aneks, ma przedstawić nam takowe zabezpieczenie.
Chciałbym  uprzedzić  pytanie  Pana  Wilkowskiego  odnośnie  selektywnej  zbiórki  odpadów  i
podpisywania  umów  z  mieszkańcami  w  tej  sprawie.  Jeszcze  w  tym  tygodniu  będą  wysłane
wezwania  do podpisania  umów. Mamy pewną wiedzę na ten temat  i  po kolei  chcemy ulicami
wzywać tych, którzy nie podpisali  umowy z  żadną firmą na odbiór odpadów. Chcemy również
wprowadzić  edukację  społeczną  w formie  ogłoszeń,  przypomnień,  plakatów w Mieście,  bo  nie
wszyscy wiedzą, że jest taki obowiązek ustawowy, a wszyscy są zobowiązani do podpisania umów.
Poza  tym pojawiają  się  pytania,  gdzie  dostarczać  śmieci?  Zobowiązana  do  odbioru  wszystkich
śmieci  (np.  stare  meble)  jest  firma,  z  którą  mamy  podpisaną  umowę.  Wysypisko  śmieci  jest
zamknięte  i  nie  ma  możliwości  tam  dostarczania  śmieci.  Zgodnie  z  zamierzeniami  Celowego
Komunalnego Związku, który się tworzy, w każdej z gmin będą punkty odbioru, inne rzeczy, jak
np.  odpady  wielkogabarytowe  będą  w  innym  samorządzie.  Póki  co  firmy,  które  zajmują  się
odbiorem odpadów są zobowiązane do odbioru wszystkich odpadów. 

Ad. pkt. 10

Radny Jerzy Szymborski- przed chwilą usłyszeliśmy od Pana Burmistrza informację dot. odbioru i
wywozu śmieci. Wniosek- jeśli  to mieszkańcy Miasta mają udowadniać wobec urzędu, że mają
podpisaną umowę z taką, czy inną firmą, to czy przynajmniej w przypadku MPUK, który jest spółką
miejską, nie lepiej byłoby wysłać stosownego pracownika na miejsce, do biura i  niech wypisze,
sporządzi  listę  makowian,  którzy  taką  umowę  mają  podpisaną.  Myślę,  że  będzie  to  działanie
bardziej ekonomiczne w czasie dla urzędu, jak i mieszkańców. Sprawa druga, to sprawa informacji,
jakie się ukazują w prasie na temat działalności Rady i tego, co my tu czynimy. Mam nieodparte
wrażenie, że z niektórymi informacjami trudno do prasy się przebić. Swego czasu stawiałem bardzo
konkretne  pytania  pod  adresem  poprzedniego  Pana  Burmistrza,  co  nim  powodowało,  że  w
przypadku  jednej  z  firm  umorzył  zaległości  na  kwotę  prawie  200  tys.  zł?  To  było  zapytanie
niezgłoszone w moim osobistym interesie, a myślę, że w interesie społecznym mieszkańców tego
Miasta. Niestety to pytanie nie zostało wyartykułowane w żadnym z artykułów lokalnej prasy, po
odbytej przez nas sesji.  Bardzo często w informacjach prasowych pojawiają się rozliczne błędy.
Pomylone są  imiona,  nazwiska,  ulice,  zdarzenia.  Myślę,  że  można to  zrobić  o  wiele  lepiej,  bo
wypowiedzi  nasze  są  nagrywane.  Z  uroczystości  są  sporządzane  jakieś  gablotki,  np.  jubileusz
małżeństwa i nie ma potrzeby popełniać błędy i mylić osoby. Jeden z ostatnich artykułów nosi tyt.
"Kosztowny czeski błąd", skąd ta informacja została wzięta,  że ten czeski  błąd był kosztowny?
Proszę Państwa, jeśli obsługujecie posiedzenia naszej Rady, to powinniście wiedzieć, że my nie
bierzemy diety za konkretne posiedzenie sesji, czy za pracę podczas posiedzeń komisji, bo wtedy
nasze  diety byłyby zdecydowanie wyższe.  To jest  XIII sesja naszej  Rady, a upływa zaledwie 8
miesiąc naszej działalności. Każda sesja jest poprzedzona posiedzeniami Komisji Konsultacyjnej i
posiedzeniami  innych  Komisji.  Odbyły  się  też  dwie  nieformalne  kuluarowe  debaty  na  temat
organizacji prac w Radzie, a także na temt uchwały budżetowej. Z moich wyliczeń wynika, że około
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40 razy każdy z nas uczestniczył w posiedzeniach Komisji bądź sesji. Jeśli byśmy brali pieniądze za
konkretne posiedzenie, to mieszkańcy Miasta i Państwo, jako prasa, mielibyście prawo podejżewać,
że  Rada  usiłuje  zarabiać.  Tak  oto  w czasie  urlopowym,  jest  lipiec,  drugi  raz  odbywamy sesję
poprzedzoną  posiedzeniami  Komisji.  Chciałbym  nadmienić,  iż  w  tej  kadencji  wyjątkowo
praktycznie wszyscy z nas biorą udział w posiedzeniu nie jednej, a dwóch Komisji i nie biorą z tego
tyt. więcej pieniędzy. Czeski błąd nie kosztował Miasta 1500 zł, a jeśli, to druk materiałów i trochę
wody mineralnej na stolikach.

Redaktor "Kuriera Makowskiego" Katarzyna Kurek- Burmistrz Ciak umorzył firmie "MAVER" 200
tys. zł podatku, gwoli wyjaśnienia, były Burmistrz, Pan Ciak, odpowiedział na to pytanie na łamach
naszej prasy dwa numery później, jak był przeprowadzany wywiad z Panem Ciakiem. Konferencja
była  specjalnie  zorganizowana,  żeby odpowiedzieć  na  zarzuty  Pana  Radnego.  Odniósł  się  tam
również do tego zarzutu, powiedział (przypomnę), że umorzył długi firmie "MAVER", bo do tego
go zobowiązała umowa, jaką Miasto podpisało z tą firmą. Gdyby Pan radny nie tylko patrzył na
błędy, ale także czytał uważnie naszą gazetę, to napewno by o tym wiedział. W sprawie drugiej
pomyłki, naczelna "Kuriera Makowskiego" zawsze mówi, że ten co nic nie robi, ten się nie myli i to
jest w sprawie pomyłek, więcej komentarzy nie będzie. Jeden z radnych zgłosił się do nas zaraz po
ukazaniu się artykułu i prosił o wyjaśnienie, że kosztowało to Radę 1500 zł., przyznaliśmy się do
błędu, że faktycznie nie będzie to kosztowało Radę 1500 zł.,  bo Radni dostają diety ryczałtem.
Nasza pomyłka i za to przepraszamy. Może to kosztowało nie odrobinę papieru i wody mineralnej,
ale napewno bardzo dużo kosztowało roboczogodzin. Jeżeli Państwo nie cenią swojego czasu, to
bardzo mi przykro, ale każde godziny, które człowiek spędzi na jakimś zagadnieniu, są istotne. Nie
będę oceniać, czy Pan, Panie Radny, ceni swój czas, ale na pewno ja bym oceniła go odpowiednio.

Radny Tadeusz Szczuciński- od kiedy Burmistrz podpisuje z Radnymi umowy?

Redaktor  "Kuriera  Makowskiego"-  zapraszam do  redakcji,  bo  wydaje  mi  się,  że  sesja  nie  jest
odpowiednim miejscem do wymiany poglądów.

Radny Jerzy Szymborski- w przeciwieństwie do Pani Redaktor, uważam, że sesja jest odpowiednim
miejscem na wymianę poglądów. Mamy do tego święte prawo w imieniu własnym i mieszkańców
Miasta. Odnośnie firmy "MAVER" chodziło mi o to, że moje zapytanie w żadnym z artykułów nie
znalazło miejsca. Odpowiedź byłego Burmistrza tak, Pan Burmistrz i dwie Panie redaktorki, jeśli to
się zwie konferencją prasową, miałbym do tego wątpliwości, myślę, że to nie zasługuje na miano
konferencji. Wracając do tego, czy my cenimy sobie czas, czy nie. Pracownicy owszem mogliby w
tym czasie zająć się bardziej pożytecznymi sprawami, niż wyszukiwaniem błędów. Natomist my,
poprzez mandat radnego, jesteśmy zobligowani do tego i ja swoim czasem chętnie społeczeństwu
służę. 

Mieszkanka Makowa Maz. Alina Melnicka- chodnik przy ul. Polnej, na wysokości Przychodni, czy
Pan Burmistrz zna stan nawierzchni tego chodnika? W związku z tym, że prowadzone są prace
remontowe  przy  pomniku  koło  MDK,  chciałabym zapytać,  czy  nie  bardziej  sensowne  byłoby
wyremontowanie  tego  chodnika,  którym  przemierzają  mieszkańcy  Makowa  bardzo  często  do
Przychodni  na Polnej,  a  chodnik  przy pomniku,  z  całym szacunkiem dla  ofiar  tych,  których w
pamięci powinniśmy czcić,  ale to jeszcze nie było miejsce tak wymagające remontu. Ile będzie
kosztowała wymiana nawierzchni przy pomniku? Drugie pytanie, czy w planie inwestycyjnym na
ten rok była przewidziana ul. Witosa do remontu? Kolejne pytanie do Pana Dyrektora biblioteki,
dlaczego "Tygodnik  Ciechanowski"  jest  dostępny w Bibliotece  Miejskiej  dopiero  w piątek?  W
kioskach ukazuje się we wtorek. "Tygodnik Ostrołęcki" i "Kurier Makowski" są dostępne w te dni,
w które ukazują się w kioskach, a "TC" w piątek. Nie wiem, czy to kara za artukuły, czy jest jakaś
inna przyczyna, bardzo proszę o wyjaśnienie w imieniu czytelników i w imieniu swojej redakcji.
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Jeszcze chciałam zwrócić uwagę, nie wiem, kto jest władny do zmiany tej sytuacji, ale mieszkańcy
ul.  Krasickiego narzekają  na  użytkowników boiska-  stadionu.  Użytkujący,  nie  wiem,  czy to  są
zawodnicy, bo nie zawsze  to  są zawodnicy Makowianki,  często trenują tam również amatorzy,
używają takich wulgaryzmów, że na ten czas musimy swoje dzieci zamykać w domu, bo nie da się
tego  wytrzymać.  Bardzo  proszę  w  imieniu  mieszkańców  o  wpłynięcie  na  zmianę  tej  sytuacji.
Chciałam również spytać, kiedy będą kosze na śmieci na wszystkich ulicach? Na koniec zostawiłam
sobie sympatyczną sprawę, bardzo dziękuję Panu Burmistrzowi, jeżeli to jego zasługa, za to, że
został zreperowany pomost na Zalewie na terenie kąpieliska i to kąpielisko zostało wyznaczone
bojami. Jeżeli to była reakcja na artykuł, to bardzo serdecznie dziękuję.

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski- nie była to reakcja na artykuł. Jeżeli chodzi o kosze na śmieci,
to będą wkrótce, zamówiliśmy 45 szt. Co do złego zachowania na stadionie, obiecuję, że się tym
zajmę,  wystosuję  pisma  i  przeprowadzę  rozmowy.  Ul.  Witosa  była  w  planie  inwestycyjnym.
Pomnik przy MDK 28 tys. zł. Na ul. Polnej chodnik był zrobiony jesienią ubiegłego roku.

Mieszkanka Makowa Maz. Alina Melnicka- na stadionie od 2 dni świecą się wszystkie lampy.

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski- elektryk sugeruje, żeby te lampy przed większymi imprezami
przepalać,  ale  w  tej  chwili  nie  dlatego  się  palą,  tylko  dlatego,  że  tam są  prowadzone  prace  i
pracownicy korzystają z energii.

Mieszkanka Makowa Maz. Alina Melnicka- czy ktoś nadzoruje stadion?

Burmistrz Miasta Janusz Jankowski- prowadzimy rozmowy z Komendantem Policji, a na następnej
sesji poprosimy Państwa Radnych o znalezienie środków na monitoring tego obiektu. Jako takiego
opiekuna tam nie ma. 

Radny Tadeusz Szczuciński- odnoszę wrażenie, że ten monitoring nie przyniesie efektu. 

Dyrektor  MBP Tadeusz  Marciniak-  Rada po  raz  pierwszy będzie  się  zajmować  nierzetelnością
redakcji, ponieważ to, kiedy prasa dociera do odbiorcy, to jest sprawa redakcji, następnym etapem
jest  dystrybutor.  "Tygodnik  Ostrołęcki"  jest  w  kioskach  w  poniedziałek,  natomiast  my  go
otrzymujemy w poniedziałek.  Poza  tym "Tygodnik Ciechanowski"  nie  cieszy się  aż  tak dużym
zainteresowaniem. Zawiera on informacje, które najczęściej już wcześniej się ukazały w "Kurierze",
czy w innych gazetach, ale utrzymujemy go i będziemy nadal utrzymywać i ci, którzy chcą z niego
skorzystać,  to  mogą.  Nie  mamy  wpływu  na  to,  żeby  przesyłanie  tego  tygodnika  zostało
przyspieszone. Jeśli Pani sobie życzy, możemy w każdym tygodniu przedstawić Pani specyfikację,
bo ona z każdą przesyłką przychodzi i może nas tylko Pani podejżewać, że gdzieś go chowamy, ale
zapewniam Panią, że tak nie jest.

Radny Jerzy Szymborski- wydaje mi się, że mniej nieporozumień między nami by było, jeżeli przed
każdą sesją przedstawiciele prasy otrzymywaliby również materiały, jakimi dysponują radni. 

Wyjaśniono, że przedstawiciele prasy otrzymują komplety matriałów przed każdą sesją.

Prezes  SM  "Jublilatka"  Lech  Gadomski-  bardzo  dobrze,  że  został  wywołany  temat  prasy,  bo
dziennikarze piszą  o nas,  ale  też  sami  jesteśmy sobie  winni  w pewnych momentach,  ponieważ
dziennikarze otrzymują informacje od nas. 
Następnie Pan Prezes wyjaśnił kwestię odbioru odpadów i obowiązku gminy utrzymania czystości i
porządku w Mieście. 
Zwrócił równiez uwgę, że odpowiedź na pismo w sprawie otrzymania wypisu i wyrysu w planie
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zagospodarowania  przestrzennego w poprzedniej  obsadzie  kadrowej  otrzymywał,  natomist  teraz
odpowiedź na pismo otrzymał po 2 miesiącach z informacją, że w planie nie ma zapisu. 

Wiceprzewodniczący RM Bożenna Gallera odczytała pismo Pana Mieczysława Budziszewskiego
dotyczące  przystąpienia  do  realizacji  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego,  które  stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.

W późniejszym terminie Rada Miejska podejmie stosowną uchwałę.

Ad. pkt. 11

Wobec zrealizowania porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej Wiceprzewodniczący
RM Bożenna Gallera o godz. 13.30 zamknęła jej posiedzenie.
Na tym obrady i protokołowanie zakończono.

Protokołowała Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej     
Marzanna Rostkowska
Inspektor w UM Bożenna Gallera                     
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