PROTOKÓŁ Nr 21/04
XXI Sesja Rady Miasta Piechowice
z dnia 18 maja 2004 r.

Posiedzenie Sesji odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Piechowice.
Godzina rozpoczęcia – 1200 .
Godzina zakończenia – 1605.
Obecnych – 11 radnych, nieobecni: Bogusław Skowron, Henryk Szczybura, Roman
Tarczyński, Jan Gasz – będzie później, lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyły osoby zaproszone, lista obecności stanowi załącznik nr 2.
Ad. 1
Otwarcia obrad XXI Sesji Rady Miasta dokonał Wiceprzewodniczący Waldemar Wojtaś
witając przybyłych. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na skład 15 radnych obecnych
jest 11, na sali jest bezwzględna większość, tym samym posiedzenie jest prawomocne.
Przywitał także zaproszonych gości.
Ad. 2
Prowadzący zapoznał obecnych z porządkiem obrad i zapytał o proponowane zmiany
do porządku obrad.
Bronisław Daniło w imieniu Komisji Budżetu złożył formalny wniosek o wykreślenie
projektu uchwały w sprawie diet dla radnych. Komisja nie analizowała pod względem
merytorycznym w/w projektu z uwagi na to, że temat ten może być podjęty przy ustalaniu
budżetu na 2005 rok i aby ryczałty obowiązywały od stycznia 2005 roku.
Paweł Zackiewicz zapytał wnioskodawcę, czy to jest wniosek o zdjęcie projektu z porządku
obrad, czy o wprowadzenie punktu w uchwale, ze uchwała wchodzi w życie z dniem
01.01.2005 r.
Bronisław Daniło odpowiedział, że chodzi o zdjęcie z dzisiejszych obrad tego punktu.
Paweł Zackiewicz powiedział, że jeżeli Pan Kraszewski, który wcześniej przygotował
projekt uchwały, zgodzi się na wycofanie projektu, to też będzie za tym, powrócić do tematu
przy opracowywaniu budżetu na 2005 r.
Włodzimierz Kraszewski powiedział, że został zachowany termin 7 dni przed sesją na złoże
nie projektu uchwały i nie widzi potrzeby wycofywania projektu.
Rafał Mazur zapytał Pana Daniło, czy wniosek zawiera zapis, że radni zajmą się tematem
przy konstrukcji budżetu na 2005 rok.
Bronisław Daniło odpowiedział, że wniosek jest o wycofanie projektu uchwały, nie ma
zapisu, że musimy się tym zająć.
Waldemar Wojtaś zaproponował przegłosowanie wniosku Komisji Budżetu.
Podpunkt 8 punktu 7 został wycofany z obrad XXI Sesji Rady Miasta.
Więcej uwag nie zgłoszono i przedstawiony porządek został zaakceptowany. Porządek obrad
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 3
Burmistrz poinformował, że na ostatniej sesji został podjęta tylko jedna uchwała, która został
zrealizowana.

Ad. 4
Waldemar Wojtaś poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o złożenie informacji
na temat prac w komisjach w okresie między sesyjnym.
Informacje o pracach w Komisjach Rady przedstawili kolejno:
1) Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki
Komunalnej, Usług i Handlu – Andrzej Woroniec
2) Przewodniczący Komisji Prawa, Zdrowia i Pomocy Społecznej – Wacław Diłaj
Poinformował, że Strażacy 4 maja otrzymali umundurowanie oraz inne niezbędne
oprzyrządowanie, fundusze na remont dachu remizy.
Burmistrz powiedział, że jest zadowolony ze stosunków panujących pomiędzy
Urzędem i Strażakami, stosunki te nie uległy poprawie, gdyż zawsze były
poprawne.
3) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Młodzieży, Turystyki i Sportu – Iwona
Forszpaniak. Poinformowała, że 22.05.2004 r. odbędzie się 20 Rajd „Piechotka”
4) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Bogusław Skowron. Z powodu nieobecności
przewodniczącego Komisji informację złożyła Iwona Forszpaniak. Poinformowała,
że Przewodniczący Komisji prosi o składanie wniosków do planu pracy Komisji
w II półroczu 2004 roku.
5) Przewodniczący Komisji budżetu, Rozwoju i Zagospodarowania Miasta – Bronisław
Daniło
Szczegółowe informacje na temat prac poszczególnych komisji znajdują się w protokołach
z posiedzeń komisji.
Irmina Paszkowska powiedziała, że należą się podziękowania Strażakom, za Ich bardzo
ciężką pracę, powinniśmy się cieszyć, że mamy Strażaków Ochotników.
Ad.5
Prowadzący przekazał głos Panu Andrzejowi Kurpiewskiemu członkowi Zespołu
opracowującego Program Ochrony Środowiska dla Miasta Piechowice z Zakładu Ochrony
Środowiska „DECYBEL” w Jeleniej Górze. Program stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Włodzimierz Kraszewski zapytał, o regulację rzek. Wiadomo, że rzeka Kamienna jest
uregulowana, ale nie ma stopni wodnych. Jeśli pozostanie tak jest, to nastąpi podmywanie
brzegów, przy dużej wodzie, czy w tym programie jest ujęta budowa stopni wodnych na rzece
Kamiennej.
Andrzej Kurpiewski odpowiedział, że można je ująć, tylko trzeba wskazać, kto i za jakie
pieniądze to zrobi. Rzeka jest pod zarządem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i na
dzień dzisiejszy jeszcze nie wiadomo, czy RZGW przewiduje taką regulację rzeki, jakie prace
będą na terenie Piechowic prowadzone.
Iwona Hasiec – Kukułka zapytała, czy natężenie hałasu jest badane także w okresie ferii,
czyli wtedy, kiedy jest zwiększony ruch samochodowy, czy tylko w czasie przedsezonowym.
Andrzej Kurpiewski odpowiedział, że poziom hałasu jest przekroczony nawet obecnie,
dobrze by było, aby był monitoring całoroczny hałasu, ale zamontowanie urządzeń jest
kosztowne. O poziomie hałasu decydują nie samochody osobowe, ale samochody ciężarowe,
autobusy.
Irmina Paszkowska podziękowała Panu Andrzejowi Kurpiewskiemu, za przedstawienie
programu i powiedziała, że osoby, które miałyby jakieś pomysły powinny się kontaktować
z Panią Insp. ds. Ochrony Środowiska Sylwią Nowak.
Andrzej Kurpiewski powiedział, że powstał Komitet Sterujący zrzeszający 21 osób, wysłano
zawiadomienia o przystąpieniu do takiego Programu do przedsiębiorców Piechowickich,
z propozycją składania wniosków. Zachęcał i prosił o składanie wniosków wszystkie
zainteresowane osoby.

O godzinie 1325 przyszedł Przewodniczący Jan Gasz, radni obradowali w 12 osobowym
składzie.
Ad. 6
Irmina Paszkowska powiedziała, że z rozmów z wyborcami wie, że obniża się bezpie
czeństwo w mieście i zapytała się, kiedy będzie policjant w mieście.
Burmistrz odpowiedział, że policjant już jest, wie, że stan bezpieczeństwa nie poprawia się.
W planach Komisji Prawa jest zaproszenie na jedną z najbliższych sesji Komendanta
Miejskiego Policji bądź zastępcę i Komendanta z Cieplic, aby te sprawy omówić. Nie podoba
się współpraca z Cieplicami nie tylko mieszkańcom, ale także i jemu, nie ma efektów takich,
na jakie Urząd liczył podpisując umowę z Policją.
Ryszard Dudek złożył na ręce Przewodniczącego i Burmistrza gorące podziękowanie
za uchwalenie absolutorium i jednomyślność w głosowaniu z przyjęcia budżetu.
Powiedział również, że w marcu zostało uchwalone 5 minut, że można zabierać głos. On
zabrał 5 minut, później zabrała Pani Irmina Paszkowska, Pani Forszpaniak, Pan Wacław Diłaj
i rozmawiali ile chcieli. Uważał, że to troszeczkę jest źle, ale wytrzymał. Cieszy się
niezmiernie, że w maju na sesji Pan Wiceprzewodniczący nie wyskoczył, że będzie 5 minut
i to Go cieszy, że zaczyna się poprawiać atmosfera bardzo dobra.
Zapytał Panią Forszpaniak: powiedziała Pani, że nie zna sprawy, a ja z Kuratorium nie
otrzymałem pisma, dlatego nie chciałby dyskutować, ale słyszał, że Pani Dyrektor słyszała
te sprawy, że nauczyciele byli winni i uczniowie, to była jedna taka do Pani uwaga, za którą
ja przepraszałem Panią na sesji w marcu, przypomina sobie Pani. Teraz mam takie do Pana
Przewodniczącego Wacława Diłaja i do Wiceprzewodniczącego Pana Wojtasia 19 lutego był
wezwany w sprawie skargi i nie znając przepisów, tak uważa, w osobach cztery osoby, które
były, powiedzieli, że Mu nie wolno było nagrywać Komisji. Nawet nie raczyli Państwo
przeprosić mieszkańca, ja jako mieszkaniec Ryszard Dudek, to jest taka moja osobista
refleksja, z braku kompetencji, znajomości przepisów Statutu i Konstytucji Rzeczypospolitej
bym złożył wniosek, że nie mogą tacy ludzie pracować jak Pan Przewodniczący Komisji
Wacław Diłaj i być Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Pan Wojtaś, to jest moja taka
uwaga, nie zabiorę głosu, bo nie ma tutaj radnego, który by prowadził i wprowadził to w ży
cie, ale Jego osobiste zdanie, które wyraził dość jasno powiedział, podziękował.
Ad. 7 pkt 1
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie
do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice.
Jacek Kubielski udzielił wyjaśnień dotyczących powyższego projektu.
Andrzej Woroniec zapytał Jacka Kubielskiego, czy gdyby była podjęta uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości użytkownikom wieczystym, to przy sprzedaży
bezprzetargowej, czy ułatwiłaby pracę.
Jacek Kubielski odpowiedział, że nie trzeba byłoby za każdym razem podejmować uchwał
dla pojedynczych spraw.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Prowadzący zaproponował przegłosowanie projektu uchwały.
Uchwała Nr 104/XXI/2004 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży
nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice, przyjęto 12 głosami „za”.
Ad. 7 pkt 2
Jan Gasz przedstawił projekt w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Piechowice.

Jacek Kubielski udzielił wyjaśnień dotyczących powyższego projektu.
Włodzimierz Kraszewski zapytał, czy ma obowiązek usuwania śniegu z trawnika, gdyż
według uchwały rozdział 2, § 4, punkt 7, mieszkaniec byłby zobowiązany do usuwania
śniegu.
Jacek Kubielski odpowiedział, że projekt uchwały odnosi się do chodnika, terenu
utwardzonego, trawnik takim terenem nie jest, więc nie ma takiego obowiązku.
Burmistrz powiedział, że temat jest skomplikowany. W momencie wdrażania życie tej
uchwały będą kłopoty. Mieszkańcy odśnieżają na chodnik, za chwilę przejeżdża pług i cały
śnieg ląduje na chodniku z powrotem. Powiedział, że nie maja obowiązku mieszkańcy
odśnieżać nieutwardzonych gruntach.
Paweł Zackiewicz powiedział, że takie przepisy porządkowe, gdzie są określone obowiązki,
traktowane są bardziej przez Policję na zasadzie obowiązków, które są później skutkami
ewentualnych cywilnych roszczeń. Policja w tej chwili, jeżeli nie ma zgłoszenia od obywate
la, że np. ktoś mu zastawił wjazd do bramy swoim samochodem, gdzieś jest nie odśnieżone,
albo posypany i nie posprzątany piasek po zimie, nie interweniuje, jeżeli nie ma takiego
zgłoszenia od osoby, która domaga się interwencji. Nie należy się bać kar, są później czasami
skutki roszczeń cywilnych, jak ktoś nie posypie lodu, a ma obowiązek wynikający z jakiejś
ustawy, czy uchwały, inna osoba poślizgnie się i ciężko poturbuje, nie będąc ubezpieczona
staje się inwalidą, dochodzi do roszczeń odnośnie odszkodowania.
W § 18 proponuje skreślić punkt 2 i 3, pozostawić tylko punkt 1.
Jacek Kubielski prosił o zachowanie § 18 w całości.
Sylwia Nowak powiedziała, że często wzywa do Urzędu osoby, które nie maja umowy na
wywóz śmieci, np. starsze osoby, które nie zapełnią pojemnika w ciągu tygodnia, zapis ten
jest do stosowania tylko w wyjątkowych sytuacjach.
Burmistrz powiedział, że opinia odpowiedniego inspektora dotyczyła projektu uchwały
w formie przedstawionej, jeżeli miałoby dojść do jakiś zmian, to należałoby znów wystąpić
o opinię.
Bronisław Daniło zapytał, czy wszystkie gospodarstwa mają pojemniki przy domach,
powiedział, że najpierw trzeba byłoby to sprawdzić.
Irmina Paszkowska zapytała, w jaki sposób uchwała dotrze do mieszkańców, gdyż
informowanie przez służby komunalne, to za mało.
Burmistrz odpowiedział, że uchwała ukaże się w Biuletynie Informacji Publicznej, „Informa
torze Piechowickim”, a także trzeba się zastanowić nad dostarczeniem każdemu z mieszkań
ców do domu.
Prowadzący powiedział, że w „Informatorze Piechowickim” należy zamieścić informację
o podjęciu takiej uchwały, a także w zmniejszonym formacie w jak najkrótszym czasie dos
tarczyć mieszkańcom.
Rafał Mazur zapytał, w jaki sposób byli poinformowani mieszkańcy o podjęciu uchwały 279
z 1998 roku w tej samej sprawie.
Nie zostali poinformowani.
Paweł Zackiewicz wycofał swój wniosek.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący zaproponował przegłosowanie projektu uchwały.
Uchwała Nr 105/XXI/2004 w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Piechowice, przyjęto 12 głosami „za”.
Ad. 7 pkt 3
Jan Gasz przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Jolanta Karońska udzieliła wyjaśnień dotyczących projektu uchwały.

Irmina Paszkowska powiedziała, że w tym roku Program jest dostosowany do potrzeb
Piechowic. Po raz pierwszy postanowiono wyodrębnić ¼ środków na profilaktykę w szko
łach, są środki, aby pomóc szkołom. Poprosiła o przyjęcie Programu.
Uwag nie zgłoszono.
Prowadzący zaproponował przegłosowanie projektu uchwały.
Uchwała Nr 106/XXI/2004 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjęto 12 głosami „za”.
Ad. 7 pkt 4
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 141/XXIV/2000
w sprawie Miejskiego Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
Krzysztof Pałka udzielił wyjaśnień dotyczących projektu.
Burmistrz powiedział, że dodatek motywacyjny nauczycieli szkolnych wynosi 3.535 zł, czyli
zmniejszenie tego o 20%, to jest w skali miesiąca kwota około 700 zł, natomiast w przedsz
kolach jest to kwota 1.654 zł, czyli w skali miesiąca jest to około 320 zł, jeśli pomnożymy
to przez 12 miesięcy, wyjdzie nie mała kwota. Powiedział, że jest to wniosek Komisji
Oświaty, który popiera. Powiedział także, że 5% jest to maksymalny dodatek motywacyjny,
rzadko, w której gminie sąsiedniej jest to 5%.
Prowadzący powiedział, że 5% jest przewidziane na jeden etat.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Jan Gasz zaproponował przegłosowanie projektu uchwały.
Uchwała 107/XXI2004 w sprawie zmiany uchwały Nr 141/XXIV/2000 w sprawie
Miejskiego Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli, przyjęto 11 głosami „za”, przy 1
„wstrzymującym się”.
Ad. 7 pkt 5
Prowadzący przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok.
Jadwiga Kublicka udzieliła wyjaśnień dotyczących projektu.
Irmina Paszkowska zapytała, czy wystarczy te 9.000 zł na zakup komputera i oprogra
mowania. Powiedziała, że od 1 maja wszystkie zasiłki przeszły na gminy, a jest ich bardzo
dużo.
Jadwiga Kublicka odpowiedziała, że jeżeli chodzi o zakup komputera, to komputer już jest
kupiony, oprogramowanie także. Należy dostosować pomieszczenie, kupić biurko, szafy,
gdyż trzeba stworzyć nowe stanowisko pracy.
Irmina Paszkowska na ręce Burmistrza złożyła słowa uznania, za sprawne wprowadzenie
zmian, gdyż sami mogliśmy widzieć w telewizji, co działo się w innych miastach.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący zaproponował przegłosowanie projektu uchwały.
Uchwała Nr 108/XXI/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 rok, przyjęto
12 głosami „za”.
Ad. 7 pkt 6
Jan Gasz przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej przekształcenia
Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich.
Krystyna Chmielewska udzieliła wyjaśnień dotyczących projektu.
Irmina Paszkowska powiedziała, że w uzasadnieniu jest podane: dla zabezpieczenia pacjen
tów wskazano również placówkę w Kowarach, czy jest pewne, że pacjenci pojadą do Kowar.
Krystyna Chmielewska odpowiedziała, że jeżeli skoro korzystali we Wrocławiu, to pojadą
do Kowar, jest obowiązek, należy wskazać zastępstwo, kto będzie świadczył usługi.
Więcej uwag nie zgłoszono.

Prowadzący zaproponował przegłosowanie projektu uchwały.
Uchwała Nr 109/XXI/2004 w sprawie wydania opinii dotyczącej przekształcenia
Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich, przyjęto
11 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”.
Ad. 7 pkt 7
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej
przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Uwag nie zgłoszono.
Jan Gasz zaproponował przegłosowanie projektu uchwały.
Uchwała Nr 110/XXI/2004 w sprawie wydania opinii dotyczącej przekształcenia
Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej, przyjęto 8 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących się”.
O godzinie 1510 posiedzenie opuścił Włodzimierz Kraszewski i radni obradowali w 11
osobowym składzie.
Ad. 8
Wacław Diłaj poinformował o wpłynięciu do Rady Miasta skargi od Pana Jana Skoczylas,
przedstawił treść radnym. Skarga stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Następnie przedstawił odpowiedź wypracowaną przez Komisję Prawa, Zdrowia i Pomocy
Społecznej.
Prowadzący zaproponował przegłosowanie odpowiedzi Komisji.
Odpowiedź została przegłosowana 11 głosami „za” i w najbliższym czasie będzie przekazana
zainteresowanym osobom. Odpowiedź stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Iwona Forszpaniak poprosiła Komisję Prawa o interwencję u właścicieli psów na Grzybow
cu, 22 maja będzie szła tamtędy młodzież, dzieci podczas 20 Rajdu Piechotki.
Wacław Diłaj powiedział, że trzeba uprzedzić, podobna sytuacja jest też na Uroczysku, psy
biegają luzem. Właściciele twierdzą, że psy są zamknięte.
Iwona Forszpaniak poprosiła także o pomoc w zamontowaniu barierek przy tunelu w
Michałowicach, przy ul. Sudeckiej, gdyż pisma do Powiatowego Zarządu Dróg nie przynoszą
żadnego skutku, prosiła o postawnie, chociaż znaku bardzo niebezpieczny zakręt.
Powiedziała także o zwierzętach leśnych przebiegających przez ulicę przy tunelu aż do byłej
poczty w Michałowicach, prosiła o ustawienie znaku.
Prosiła także Powiat o uzupełnienie pasa przy drodze powiatowej, jezdnia jest rozjeżdżona,
załamana, niestety Powiat nic nie robi.
Ad. 9
Protokół przyjęto 11 głosami „za”.
Ad. 10
Jan Gasz zaprosił wszystkich radnych na Dzień Matki organizowany przy Kościele PCK
w Cieplicach.
Waldemar Wojtaś przekazał informację z dyżuru Radnego. Zgłoszono propozycję założenia
Koła Miłośników Miasta Piechowice, osoby te chcą działać społecznie na rzecz naszego
Miasta.
Iwona Hasiec – Kukułka poinformowała o kwocie, która został zebrana na operację dla
chorej Basi Karwowskiej, zostało zebranych 4.400 zł, niestety Basia zmarła w dniu wczoraj
szym zmarła.

Iwona Forszpaniak zaprosiła wszystkich obecnych na spotkanie w schronisku w Michałowi
cach z okazji zakończenia Rajdu Piechotka.
Iwona Hasiec – Kukułka zaprosiła wszystkich, a także poprosiła o wsparcie finansowe Dnia
Dziecka organizowanego 31.05.2004 r. od godziny 1600 na placu za SPAR-em.
Rafał Mazur zaproponował, aby sprawy związane z Powiatem przekazywać na ręce Radnych
Powiatowych.
Burmistrz poprosił Piotra Ryczkowskiego, aby powiedział, o osobach, które można zatrudnić
za pieniądze Urzędu Pracy.
Piotr Ryczkowski powiedział, że ma zostać podpisana umowa dla trzech osób w ramach prac
interwencyjnych pod hasłem Drogi Powiatowe. W ubiegłym tygodniu rozmawiał z Panem
Sobałą, powiedział, że ZUK pokryje koszty związane ze sprzętem, to co trzeba zapewnić, aby
mogli pracować, Pan Sobała odpowiedział, że o żadnych pieniądzach nie może być mowy.
Pan Ryczkowski powiedział, że chodziło tylko o paliwo do kosiarek, które dałby ZUK. W
ubiegłym roku dużo zostało zrobione, za co koszty poniósł ZUK, Powiatowy Urząd Pracy
płacił tylko wynagrodzenie pracownikom. Pan Sobała powiedział, że o żadnych pieniądzach
nie może być mowy.
Burmistrz powiedział, że nie jest to widzimisie Pana Sobały, tylko finansowa zapaść
Powiatu.
Iwona Hasiec – Kukułka powiedziała, że w ubiegłym tygodniu w Jagniątkowie zostały
oczyszczone rowy, a jest to ta sama droga powiatowa.
Piotr Ryczkowski powiedział, że Jelenia Góra Jagniątków ma w swojej administracji
i wszystkie drogi znajdujące się na terenie Jeleniej Góry są w gestii Zarządu Dróg.
Ad. 11
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady
dokonał oficjalnego zamknięcia XXI Sesji Rady Miasta
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Przewodniczył:

Agnieszka Butkiewicz

Jan Gasz

Zastrzeżenie do Protokołu Nr 21/04 z XXI sesji Rady Miasta z dnia 18 maja 2004 roku.
Protokół Nr 21/04 z XXI sesji Rady Miasta Piechowice, która odbyła się w dniu 18
maja 2004 roku został przyjęty przez Radę Miasta Piechowice na sesji XXII, która odbyła się
dnia 29.06.2004 roku z zastrzeżeniem zdania umieszczonego w punkcie 2: „W wyniku
głosowania wniosek Komisji Budżetu przeszedł 7 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 1
„wstrzymującym się”
W wypowiedzi Pani Iwony Forszpaniak umieszczonej w punkcie 8 napisane zostało,
że „poprosiła o pomoc w naprawie barierek”, powinno być „pomoc w zamontowaniu
barierek”.

