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Protokół Nr I/2010
z odbytej w dniu 02 grudnia  2010 roku  I  sesji  Rady Miejskiej 
w Korfantowie.

Obrady sesji rozpoczął najstarszy wiekiem radny – Pan Henryk Kierpal.

Porządek obrad był następujący:
	Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej na temat organizacji 
i przebiegu wyborów do Rady Miejskiej i Burmistrza Korfantowa oraz wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
Ślubowanie Radnych.
Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie;
	zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej,
powołanie Komisji Skrutacyjnej,
przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej,
prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
przeprowadzenie głosowania (tajnego),
podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
	Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej:
	zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,
powierzenie Komisji Skrutacyjnej powołanej do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej,
prezentacja (wystąpienia) kandydatów,
przeprowadzenie głosowania,
podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
	Podjecie uchwał:
	w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych, tj.:
	Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów,
Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych,
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
	w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
	Wolne wnioski.
Komunikaty.
Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej. 


Ad. 1 Otwarcia obrad sesji dokonał Pan Henryk Kierpal – najstarszy wiekiem radny, który przywitał przybyłych na sesję Radnych, Burmistrza, kandydatkę na Burmistrza Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, Zastępcę oraz członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Korfantowie, Sołtysów i zaproszonych gości. 
W sesji uczestniczyło 14 Radnych (nieobecny radny Krzysztof Bernacki). Obrady odbyły się 
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Korfantowie w godzinach od 1010 do 1315.
Listy obecności radnych, sołtysów i gości stanowią załączniki nr 1,2 i  3 do protokołu.
Ad. 2  Radny senior udzielił głosu Panu Przewodniczącemu  Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Korfantowie- Panu Ryszardowi Szczepańskiegmu, który  przedstawił radnym 
i zaproszonym gościom informacje nt. organizacji i przebiegu wyborów do Rady Miejskiej 
w Korfantowie i Burmistrza Korfantowa. 
Informacja ta stanowi załącznik nr 4  do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej wręczył także radnym zaświadczenia 
o wyborze na radnego.
Zaświadczenia o wyborze radnych stanowią załączniki od nr 5 do 18 do niniejszego protokołu.
Ad. 3 Następnie radni przystąpili do złożenia ślubowania. Radny senior poprosił najmłodszego wiekiem radnego Pana Wojciecha Patera  o odczytywanie  kolejno 
z imienia i nazwiska  radnych, a następnie każdego wyczytanego radnego poprosił 
o powstanie i potwierdzenie woli złożenia ślubowania słowami „ślubuję”, po czym odczytał rotę ślubowania, a wszyscy radni potwierdzili wolę złożenia ślubowania. 
Radny senior pogratulował radnym i stwierdził, że radni objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Korfantowie.  
Ad. 4 a) Radny senior poinformował radnych, że przystąpią do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej i poprosił o zgłaszanie kandydatów. Przypomniał także, że zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 
 - pytanie zadał radny Andrzej Kruczkiewicz, który zapytał o to czy nie można wybrać Przewodniczącego RM na kolejnej sesji, już po wyborach Burmistrza Korfantowa.
Odpowiedzi udzieliła radca prawny urzędu, która powiedziała, że zgodnie z ustawą przewodniczący  musi zostać wybrany na I sesji Rady Miejskiej.
Radny R. Huzar powiedział, że zapewne jest możliwość zorganizowania przerwy w obradach sesji  i odroczenia jej do momentu wybrania  Burmistrza Korfantowa.
Jednak wniosek o przerwanie obrad Rady Miejskiej w Korfantowie nie został zgłoszony.
Następnie Przewodniczący  ponowił pytanie dotyczące zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego RM.
Zgłoszono dwie   kandydatury  na Przewodniczącego Rady Miejskiej:
	Pana Kazimierza Didyka , który wyraził zgodę na kandydowanie oraz 
	Pana Andrzeja Kruczkiewicza, który nie wyraził zgody na kandydowanie.

Radny senior poddał pod głosowanie jawne zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego RM.. Za zamknięciem listy głosowało 14 radnych.
Ad. 4 b) Radny senior zaproponował radnym przystąpić do powołania 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej. Radny przypomniał, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji zgłoszono następujące kandydatury:
	Pani Krystyny  Trzcińskiej, która nie wyraziła zgody na pracę w Komisji;
	Pana Andrzej Kruczkiewicza, który wyraził zgodę na pracę w Komisji;
	Pana Jana Olesia, który wyraził zgodę na pracę w Komisji;

Pani Teresy Mizera,  który wyraził zgodę na pracę w Komisji;
Kandydatury od pkt. 2 do 4 zostały pozytywnie zaakceptowane przez radnych Rady Miejskiej – 14 radnych było za przyjęciem do składu Komisji w/w osób. 
Następnie radny senior ogłosił przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej. 
 Radny senior w punkcie tym, poprosił zgłaszającego kandydaturę Pana Kazimierza Didyka na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie o uzasadnienie zgłoszenia. Radny J. Dawidowicz uzasadnił kandydaturę Pana K. Didyka.
 W punkcie tym prezentacji swojej osoby dokonał kandydat na Przewodniczącego RM radny Pan Kazimierz Didyk.
Pytanie dla kandydata na Przewodniczącego RM zadał radny Andrzej Kruczkiewicz, który zapytał o to jak będzie głosował radny K. Didyk, gdy w przyszłości pod głosowanie zostanie poddana likwidacja gimnazjum w Ścinawie Małej?
Radny senior powiedział, że w punkcie tym nie zadaje się pytań dla kandydata na przewodniczącego i wyjaśnił, że z prośbą o zadawanie pytań wystąpi w dalszej części obrad.
Ad. 4 c) Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Teresa Mizera zapoznała radnych z Regulaminem wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie. 
Nikt z radnych nie wniósł zastrzeżeń do Regulaminu. Następnie  rady senior poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Uchwała w sprawie  przyjęcia Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej została podjęta przez Radę jednogłośnie, 14 radnych głosowało za jej podjęciem. 
Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie  stanowi załącznik  nr 19 do niniejszego protokołu. 
Ad. 4 d) Pan Henryk Kierpal  – radny senior poprosił kandydata na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie Pana Kazimierza Didyka o zaprezentowanie swoich kandydatury. Radny powiedział, że przedstawienia dokonał w poprzednim punkcie.
Radny senior poprosił o zadawanie pytań do kandydata na przewodniczącego.
Pytanie dla kandydata na Przewodniczącego RM zadał  ponownie radny Andrzej Kruczkiewicz, który zapytał o to jak będzie głosował radny K. Didyk, gdy w przyszłości pod głosowanie zostanie poddana likwidacja gimnazjum w Ścinawie Małej?
 Odpowiedzi  udzielił kandydat na Przewodniczącego RM Pan K. Didyk, który powiedział, że będzie głosował przeciw likwidacji gimnazjum w Ścinawie Małej.
Pytanie zadał także radny Ryszard Huzar, który zapytał o to jakie czynności będzie wykonywał, aby Rada pracowała zgodnie, uwzględniając to, że każdy z radnych inaczej widzi rozwiązywanie wspólnych problemów.
Kandydat na Przewodniczącego RM powiedział, że będzie on przewodniczącym wszystkich radnych i całej Rady, a w swoich działaniach nie będzie kierował się tym, czy ktoś jest z tzw. koalicji czy opozycji. Ponadto będzie on  współpracował także z nowo wybranym burmistrzem.
Po zakończonej autoprezentacji oraz zadawaniu pytań, radny senior poprosił  radcę prawną 
o wyjaśnienie kwestii związanej z głosowaniem.
Radca prawny wyjaśniła, że zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, radny w głosowaniu  dotyczącym jego interesu prawnego nie głosuje, czyli Komisja Skrutacyjna nie daje takiemu kandydatowi karty do głosowania.
 Radny Senior poprosił Komisję Skrutacyjną o przystąpienie do pracy i rozdanie kart do głosowania-wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do regulaminu przewodniczącego RM. Głosowanie było tajne. 
Ad. 4 e) Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej   zwróciła się z prośbą do radnych o wrzucanie kart do głosowania do  przygotowanej na tą okoliczność urny wyczytując kolejno każdego radnego z imienia i nazwiska. 
Po wrzuceniu ostatniej karty do urny radny senior ogłosił przerwę w celu obliczenia głosów  przez Komisję Skrutacyjna i podania wyników wyborów. 
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Teresa Mizera odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej, w którym Komisja stwierdziła, że Przewodniczącym Rady Miejskiej został  wybrany w głosowaniu tajnym Pan Kazimierz Didyk uzyskując 10 głosów, najwięcej ważnie oddanych głosów, 3 głosy były nieważne .
 Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Przewodniczącego RM  stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Radny senior pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu  Rady Miejskiej 
w Korfantowie Panu Kazimierzowi Didykowi  i życzył owocnej pracy.
Ad. 4 f) Następnie radny senior odczytał radnym uchwałę Rady Miejskiej w Korfantowie 
w sprawie wyboru na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Korfantowie Pana Kazimierza Didyka oraz poddał ja pod głosowanie.
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.
Uchwała  Nr I/2/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Korfantowie stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Ad. 5  Pan Henryk Kierpal – radny senior dziękując za powierzenie mu tak zaszczytnej funkcji jaką było prowadzenie obrad Rady Miejskiej do czasu wyboru Przewodniczącego przekazał prowadzenie obrad Panu Kazimierzowi Didykowi –  nowo wybranemu Przewodniczącemu.  
Ad. 6 Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Kazimierz Didyk  podziękował radnemu seniorowi za prowadzenie obrad, a radnym za zaufanie, którym został obdarzony tj. poprzez wybranie go na funkcje Przewodniczącego Rady.   Dodał, iż będzie on Przewodniczącym całej Rady i wszystkich radnych.
Ad. 6 a) Następnie Przewodniczący stwierdził, iż kolejnym punktem obrad jest wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. Poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących, przypominając jednocześnie, iż każdy z kandydatów musi wyrazić zgodę na kandydowanie.  
Na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej zgłoszono następujących kandydatów:
	Panią Krystynę Trzcińską, która wyraziła zgodę na kandydowanie;
	Pana Andrzeja  Kruczkiewicza, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Wobec powyższego Przewodniczący RM zaproponował zamknięcie  listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie. Za zamknięciem listy kandydatów głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.
Ad. 6 b) Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, która to przeprowadzi głosowanie. Zgłoszono następujących radnych do pracy w Komisji:
	Pan Mariusz Żabiński, który wyraził zgodę na pracę w Komisji;
	Pani Teresa Mizera, która wyraziła zgodę na pracę w Komisji;
	Pan Jan Oleś, która wyraził zgodę na pracę w Komisji. 

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za w/w składem Komisji.
 Przewodniczący RM ogłosił 10 minutową przerwę w celu ukonstytuowania się komisji.
 Po przerwie.
Ad. 6 c) Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Teresa Mizera odczytała radnym Regulamin  wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie, a radca prawny Urzędu Miejskiego w Korfantowie ponownie przypomniała o zapisach art. 25a ustawy
 o samorządzie gminnym dotyczącym wyłączenia z głosowania radnego, którego interes prawny dotyczy.
Następnie Przewodniczący Rady Pan Kazimierz Didyk zapytał czy radni mają uwagi do przedstawionego Regulaminu. 
Radny Jan Dawidowicz zapytał o to jak będą traktowane krzyżyki na karcie do głosowania?
 Odpowiedzi udzieliła radca prawny UM, która powiedziała, że należy ustalić, że wszelkie krzyżyki, dopiski itp. nie będą mieć wpływu na ważność głosu.
Przewodniczący RM poddał pod głosowanie dodanie zaproponowanych zmian do regulaminu. Za przyjęciem w/w zmian głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania. 
Przewodniczący poddał pod głosowanie   projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących  Rady Miejskiej w Korfantowie wraz ze zmianą. Uchwała została przez radnych podjęta. 13 radnych głosowało, 1 radny wstrzymał się od głosowania za jej podjęciem. 
Uchwała  Nr I/3/2010  w sprawie przyjęcia Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących  Rady Miejskiej w Korfantowie stanowi załącznik  nr 22 do niniejszego protokołu.
Ad. 6 d)  Przewodniczący poprosił kandydatów  na Wiceprzewodniczących  o krótkie przedstawienie swoich kandydatur. 
Po autoprezentacji kandydatów Przewodniczący zwrócił się z prośbą  do Komisji Skrutacyjnej o rozdanie kart do głosowania i ogłosił 5 minutową przerwę.
Ad. 6 e)   Po przerwie Pan Kazimierz Didyk poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej 
o odczytywanie kolejno z imienia i nazwiska radnych, a wyczytanych radnych 
o podchodzenie i wrzucanie kart do urny. Po wrzuceniu karty przez ostatniego radnego Przewodniczący  ogłosił przerwę w celu obliczenia głosów i podania wyników przez Komisję Skrutacyjną.  
Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała radnym  protokół z wyborów Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, stwierdzając, iż kandydaci na Wiceprzewodniczących otrzymali następujące liczby głosów:
	Pani Krystyna Trzcińska  – 13 głosów,
	Pan Andrzej Kruczkiewicz – 12 głosów.

Ad. 6 f) Przewodniczący Rady Kazimierz Didyk  odczytał radnym uchwałę w  sprawie wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie, tj. Pani Krystyny Trzcińskiej i Pana Andrzeja Kruczkiewicza. Po odczytaniu uchwały stwierdzającej wybór, Przewodniczący poddał pod głosowanie Rady projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Korfantowie.
Radni podjęli w/w uchwałę jednogłośnie, 14 radnych głosowało za jej podjęciem. 
Uchwała Nr I/4/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej 
w Korfantowie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący ogłosił 5 minutową przerwę  prosząc radnych o pozostanie na sali  i ustalenie składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej oraz Komisji Rewizyjnej.
Ad. 7 a)  Po przerwie Przewodniczący RM powiedział, że zgodnie ze statutem Komisje powinny liczyć od 3 do 5 członków, natomiast do Komisji Rewizyjnej zgłoszono 7 członków, w związku z tym, proponuje przegłosowanie każdej z zaproponowanych osób do składu najpierw Komisji Rewizyjnej, a później komisji kolejnych. Podobnie jak uprzednio osoba, na którą się głosuje  nie bierze  udziału w głosowaniu. Radny każdego z kandydatów do poszczególnych komisji pytał o to, czy wyrażają zgodę na kandydowanie. Wszyscy radni taką zgodę wyrazili.
Poszczególni kandydaci do Komisji Rewizyjnej otrzymali następującą liczbę głosów:
1. Radny Henryk Kierpal -,,za” głosowało 10 radnych, głosów wstrzymujących się było 3;
2. Radny Mariusz Żabiński - za” głosowało 13 radnych, 
3.Radny Henryk Iżykowski- ,,za” głosowało 10 radnych, głosów wstrzymujących się było 3;
4. Radny Ryszard Duś- ,,za” głosowało 8 radnych, głosów wstrzymujących się było 5;
5.Radna Teresa Mizera- ,,za” głosowało 12 radnych, głosów wstrzymujących się było 1;
6. Radna Katarzyna Sankala- ,,za” głosowało 3 radnych, głosów wstrzymujących się było 10;
7.Radny Ryszard Huzar-  ,,za” głosowało 4 radnych, głosów wstrzymujących się było 9.
Przewodniczący RM stwierdził, że w wyniku głosowania do  składu  Komisji Rewizyjnej weszli:
1. Radny Henryk Kierpal;
2. Radny Mariusz Żabiński, 
3.Radny Henryk Iżykowski
4. Radny Ryszard Duś;
5.Radna Teresa Mizera
 Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Korfantowie.
Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 5 radnych było przeciw.
Uchwała Nr I/5/2010 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej 
w Korfantowie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący przeczytał zaproponowany skład do Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska i poddał pod głosowanie   radnych przyjęcie każdej z niżej wymienionych osób do składu Komisji:
1. Radny Ryszard Duś- ,,za” przyjęciem do komisji głosowało13 radnych;
2.Radny Jan Dawidowicz- ,,za” przyjęciem do komisji głosowało 13 radnych
3. Radny Jan Oleś- ,,za” przyjęciem do komisji głosowało 11 radnych,2 wstrzymało się od głosowania;
4. Radna Katarzyna Stankala- ,,za” przyjęciem do komisji głosowało13 radnych
5. Radny Wojciech Pater- ,,za” przyjęciem do komisji głosowało12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ustalenia przedmiotu  jej działania oraz składu osobowego.
Radni  jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ustalenia przedmiotu  jej działania oraz składu osobowego.
Uchwała Nr I/6/2010 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ustalenia przedmiotu  jej działania oraz składu osobowego stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący przeczytał zaproponowany skład do Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych  i poddał pod głosowanie   radnych przyjęcie każdej z niżej wymienionych osób do składu Komisji:
1. Radny Henryk Kierpal- ,,za” przyjęciem do komisji głosowało 11 radnych;2 osoby wstrzymały się od głosowania;
2.Radny Mariusz Żabiński- ,,za” przyjęciem do komisji głosowało13 radnych
3. Radny Henryk Iżykowski- ,,za” przyjęciem do komisji głosowało11 radnych,2 wstrzymało się od głosowania;
4. Radna  Krystyna Trzcińska- ,,za” przyjęciem do komisji głosowało13 radnych.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych ustalenia przedmiotu  jej działania oraz składu osobowego.
Radni  podjęli uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych, ustalenia przedmiotu  jej działania oraz składu osobowego.
Uchwała Nr I/7/2010 w sprawie powołania   Komisji Oświaty, Wychowania i Spraw Społecznych ustalenia przedmiotu  jej działania oraz składu osobowego stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.
Następnie Przewodniczący przeczytał zaproponowany skład do Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów, poddał pod głosowanie   radnych przyjęcie każdej z niżej wymienionych osób do składu Komisji:
1. Radna Teresa Mizera- ,,za” przyjęciem do komisji głosowało 13 radnych;
2.Radny  Kazimierz Didyk- ,,za” przyjęciem do komisji głosowało12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania;
3. Radny Andrzej Kruczkiewicz- ,,za” przyjęciem do komisji głosowało 13 radnych,
4. Radna  Anna Bardoń-Łaszczewska- ,,za” przyjęciem do komisji głosowało13 radnych;
5. Radny Ryszard Huzar - ,,za” przyjęciem do komisji głosowało13 radnych;
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, ustalenia przedmiotu  jej działania oraz składu osobowego.
Radni  jednogłośnie  podjęli uchwałę sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, ustalenia przedmiotu  jej działania oraz składu osobowego.
Uchwała Nr I/8/2010 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu 
i Finansów,  ustalenia przedmiotu  jej działania oraz składu osobowego stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.
Ad. 8  W wolnych wnioskach  żaden z radnych nie chciał  zabrać głosu.
Ad. 9 Komunikatów nie zgłoszono.
Ad. 10. Przewodniczący Rady zamknął obrady I sesji Rady Miejskiej dziękując radnym za aktywny udział w sesji  i informując, że o terminie kolejnej sesji Rady Miejskiej radni zostaną powiadomieni pisemnie.


Przewodniczący
                                                                                /-/ Kazimierz Didyk
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