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PROTOKÓŁ Nr IV/18 

z sesji VIII kadencji Rady Miasta Kościerzyna 

odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku 
 

A. Godzina rozpoczęcia obrad: 12:07  B. Godzina zakończenia obrad: 15:51 

C. Miejsce obrad: sala obrad Rady Miasta przy Urzędzie Miasta Kościerzyna 

D. Przewodniczący obrad: 1. Helena Kaszubowska – Nitz od 12:07 do 15:51 

E. Protokolant:   1. Magdalena Wierzba w godzinach od 12:07 do 15:51 

 

Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad 

 
Helena Kaszubowska-Nitz 

podpis przewodniczącego otwierającego obrady  

 

F. Przebieg obrad. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (czas: 12:07) 
Przewodniczący obrad, Helena Kaszubowska – Nitz, otworzyła obrady, powitała radnych, 

Burmistrza Kościerzyny, pracowników Urzędu, mieszkańców miasta – załącznik nr 1. 

 

Przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad. Ilość podpisów radnych na liście obecności: 

19 osób. Lista obecności stanowi załącznik nr 2. 

 

2. Ustalenie porządku obrad (czas: 12:08) 
Zaproszenie na sesję Rady stanowi załącznik nr 3. 

Helena Kaszubowska – Nitz poinformowała, że Klub Radnych Kościerska Marka zgłosił do 

porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie uchwalenia miesięcznych diet dla radnych, 

członków komisji Rady Miasta (załącznik nr 4). W związku z zachowaniem siedmiodniowego 

terminu wprowadziła do porządku obrad punkt 5n w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie 

uchwalenia miesięcznych diet dla radnych, członków komisji Rady Miasta". 

Zmianę do porządku obrad stanowiącą załącznik nr 5 zgłosił Michał Majewski – Burmistrz 

Miasta.  

Głosowanie wniosku burmistrza o zmianę w porządku obrad w części dotyczącej zdjęcia 

projektu uchwały na druku nr 19 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 19a. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 19 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Wniosek został przyjęty. 
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Głosowanie wniosku burmistrza o zmianę w porządku obrad w części dotyczącej zdjęcia 

projektu uchwały na druku nr 20 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 20a. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 19 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Wniosek został przyjęty. 

 

Przyjęty porządek obrad stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

3. Przyjęcie protokołu z I sesji (czas: 12:13) 
Nie zgłoszono uwag do protokołu z I sesji. 

Przyjęcie protokołu: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 18 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”:  1 

Wynik: Protokół z I sesji został przyjęty. 

 

4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie 

międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady (czas: 12:14) 
Sprawozdanie Burmistrza Kościerzyny przedstawił Michał Majewski – Burmistrz. 

Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

W dyskusji głos zabrali: Michał Kujach, Michał Majewski, Karina Młodzianowska. 

 

5. Podjęcie uchwał: 
a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/542/18 Rady Miasta 

Kościerzyna z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok (czas: 12:26) 

Projekt uchwały na druku nr 16 zaprezentował Jarosław Laska – Skarbnik Miasta. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 12 

 ilość głosów „przeciw”: 1 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 7 
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Wynik: Uchwała Nr IV/11/18 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 8. 

 

b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXX/543/18 Rady Miasta 

Kościerzyna z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok (czas: 12:29) 

Projekt uchwały na druku nr 17 zaprezentował Jarosław Laska – Skarbnik Miasta. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 12 

 ilość głosów „przeciw”: 5 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 3 

Wynik: Uchwała Nr IV/12/18 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 9. 

 

c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/486/18 Rady Miasta 

Kościerzyna z dnia 30 maja 2018r. w sprawie XI emisji obligacji miejskich 

(czas: 12:31) 

Projekt uchwały na druku nr 18 zaprezentował Jarosław Laska – Skarbnik Miasta. 

Stanowisko Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

W dyskusji udział wzięli: Zdzisław Czucha, Jarosław Laska, Michał Majewski, Kazimierz 

Stoltmann.  

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 11 

 ilość głosów „przeciw”: 6 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 3 

Wynik: Uchwała Nr IV/13/18 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 10. 

 

d. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/425/17 Rady Miasta 

Kościerzyna z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

Kościerzyna na 2018r. (czas: 12:42) 

Projekt uchwały na druku nr 19a zaprezentował Jarosław Laska – Skarbnik Miasta. 

Stanowisko Komisji: 

Komisji Budżetowej: pozytywne. 

W dyskusji udział wzięli: Zdzisław Czucha, Michał Majewski, Katarzyna Knopik, Kazimierz 

Stoltmann, Ewa Chmielecka, Kazimierz Borzyszkowski. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 11 
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 ilość głosów „przeciw”: 8 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 

Wynik: Uchwała Nr IV/14/18 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 11. 

 

e. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta 

Kościerzyna z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Miejskiej Kościerzyna (czas: 13:10) 

Projekt uchwały na druku nr 20a zaprezentował Jarosław Laska – Skarbnik Miasta. 

Stanowisko Komisji: 

Komisji Budżetowej: pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 12 

 ilość głosów „przeciw”: 7 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 

Wynik: Uchwała Nr IV/15/18 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 12. 

 

f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu 

nieruchomości lokalu użytkowego nr 1, znajdującego się w budynku nr 1 przy 

ul. Osiedle Tysiąclecia 1, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna 

(czas: 13:12) 

Projekt uchwały na druku nr 21 zaprezentowała Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

W dyskusji udział wzięli: Zdzisław Czucha, Michał Majewski, Katarzyna Knopik, Kazimierz 

Stoltmann, Karina Młodzianowska. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 11 

 ilość głosów „przeciw”: 5 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 4 

Wynik: Uchwała Nr IV/16/18 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 13. 

 

g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej 

działki gruntu nr 49 położonej przy ul. Gimnazjalnej nr 19, w obrębie 

geodezyjnym nr 14 miasta Starogard Gdański (czas: 13:29) 

Projekt uchwały na druku nr 22 zaprezentowała Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 
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W dyskusji udział wzięli: Zdzisław Czucha, Michał Majewski. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 21 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr IV/17/18 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 14. 

 

h. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 

przesyłu działki ozn. nr geodez. 80/30, położonej w obrębie geodezyjnym 02 

miasta Kościerzyna  (czas: 13:34) 

Projekt uchwały na druku nr 23 zaprezentowała Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

W dyskusji udział wzięli: Zdzisław Czucha, Sylwia Burczyk, Michał Majewski, Krzysztof Jaroniec. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 20 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 

Wynik: Uchwała Nr IV/18/18 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 15. 

 

i. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 

przesyłu działki ozn. nr geodez. 371, położonej w obrębie geodezyjnym 07 

miasta Kościerzyna  (czas: 13:43) 

Projekt uchwały na druku nr 24 zaprezentowała Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 18 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 

Wynik: Uchwała Nr IV/19/18 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 16. 
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j. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "GMINNEGO PROGRAMU 

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 

PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA KOŚCIERZYNA NA ROK 2019" 

(czas: 13:45) 

Projekt uchwały na druku nr 25 zaprezentowała Sylwia Trzebiatowska – Glok – Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: pozytywne. 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: jednogłośnie pozytywne. 

W dyskusji udział wzięli: Zdzisław Czucha, Sylwia Trzebiatowska – Glok, Ewa Chmielecka. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 21 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr IV/20/18 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 17. 

 

k. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, 

świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub 

żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 

dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole 

i w domu” na lata 2019-2023 (czas: 13:56) 

Projekt uchwały na druku nr 26 zaprezentowała Sylwia Trzebiatowska – Glok – Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: pozytywne. 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 21 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr IV/21/18 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 18. 

 

l. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023 (czas: 14:01) 

Projekt uchwały na druku nr 27 zaprezentowała Sylwia Trzebiatowska – Glok – Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Stanowisko Komisji: 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 
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Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 20 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr IV/22/18 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 19. 

 

m. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/536/18 Rady Miasta 

Kościerzyna z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wysokości i zasad 

udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

żłobki niepubliczne na obszarze Gminy Miejskiej Kościerzynie w roku 2019 

(czas: 14:04) 

Projekt uchwały na druku nr 28 zaprezentowała Sylwia Trzebiatowska – Glok – Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: pozytywne. 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 20 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr IV/23/18 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 20. 

 

n. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miesięcznych diet dla radnych, 

członków komisji Rady Miasta (czas: 14:07) 

Projekt uchwały na druku nr 29 zaprezentowała Katarzyna Knopik – Radny Rady Miasta 

Kościerzyna. 

W dyskusji udział wzięli: Karina Młodzianowska, Kazimierz Stoltmann, Michał Majewski, 

Zdzisław Czucha, Tomasz Nadolny, Tomasz Dargacz. 

Głosowanie wniosku o przerwę: 

 ilość głosów „za”: 13 

 głosów „przeciw”: 4 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Wniosek został przyjęty. 

 

PRZERWA (czas: 14:26) 

Wznowienie obrad po przerwie (czas: 14:34) 

 

Głos zabrali: Helena Kaszubowska – Nitz, Zdzisław Czucha, Tomasz Nadolny, Aleksander Mach, 

Michał Majewski, Michał Kujach, Karina Młodzianowska, Jarosław Laska, Tomasz Dargacz, 

Katarzyna Knopik, Kazimierz Stoltmann, Krzysztof Jaroniec, Kazimierz Borzyszkowski.  
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Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 9 

 ilość głosów „przeciw”: 12 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Rady Miasta nie została podjęta (załącznik nr 21). 

 

6. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych 

(czas: 15:14) 
 

 Katarzyna Knopik:   

1. Odczytała interpelację w sprawie programu "Opieka 75+" (załącznik nr 22). 

2. Odczytała interpelację (załącznik nr 23). 

3. Odczytała skargę w sprawie braku odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia 

Kościerska Marka (załącznik nr 24).   

 Kazimierz Borzyszkowski: 

1. Odczytał interpelację w sprawie przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności (załącznik nr 25) 

2. Odczytał zapytanie w sprawie wycięcia drzew przy ulicy Legionów Polskich 

w Kościerzynie (załącznik nr 26).  

 Karolina Chmielewska odczytała interpelację w sprawie dokumentacji sal 

gimnastycznych (załącznik nr 27). 

 Karina Młodzianowska odczytała interpelację w sprawie wynagrodzenia zastępcy 

burmistrza (załącznik nr 28). 

 Krzysztof Jażdżewski złożył wniosek o treści: w imieniu mieszkańców ulic Jeziornej, 

Szopińskiego i Wodnej poprosił o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania 

incydentów do jakich dochodzi w godzinach wieczornych na parkingu pod Urzędem 

Miasta, czyli jest to uciążliwy hałas powodowany przez młodych ludzi 

i ich samochody. Zapytał jakie kroki podejmuje Straż Miejska.  

 Aleksander Mach złożył wniosek grupy radnych o umieszczenie w porządku obrad 

najbliższej sesji dwóch uchwał (załącznik nr 29). 

Głos zabrali: Helena Kaszubowska – Nitz, Aleksander Mach. 

 Zdzisław Czucha odczytał interpelację (załącznik nr 30). 

 Krzysztof Jaroniec złożył wniosek o treści: zapytał, czy wszystkie kluby mają swoich 

przedstawicieli w Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg i Wniosków. 

Głos zabrali: Karina Młodzianowska, Helena Kaszubowska – Nitz, Krzysztof Jaroniec.  

 Tomasz Dargacz złożył wniosek o treści: przypomniał, że zgłaszał awarię w bloku 

socjalnym, już była komisja i dlatego chciałby na piśmie uzyskać odpowiedź, jakie są 

wnioski po spotkaniu komisji i jak komisja pomogła mieszkańcom.  

 

7. Wolne wnioski i informacje (czas: 15:41)  
W punkcie głos zabrali:  

 Kazimierz Stoltmann poprosił o zwięzłą informację na temat tego ile odbyło się sesji 

Młodzieżowej Rady Miasta, jak pracuje, kto jest koordynatorem, bo doszły do niego 
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niepokojące sygnały, że przez rok odbyła się jedna sesja. Doszły do niego również 

sygnały, że jest zła jakość techniczna obrad na żywo sesji. Powiedział, że dobrym 

pomysłem byłoby, gdyby odbyło się wyjazdowe spotkanie Rady Miasta na Dworcu PKP, 

ale nie tylko, żeby zwiedzić obiekt, ale również żeby zapytać się i dowiedzieć od osób 

kompetentnych, co tam będzie się działo.   

 Zdzisław Czucha poprosił, aby pan burmistrz przedstawił w najbliższym czasie projekt 

dotyczący oświetlenia łącznie z informacją, czy po wykonaniu tego zadania będzie 

wykonany pomiar natężenia oświetlenia i czy spełnia on wymagane normy, jeżeli 

chodzi o natężenie oświetlenia przewidziane dla poszczególnych kategorii dróg. 

Głos zabrał Tomasz Dargacz.  

 Karina Młodzianowska poprosiła o wizualizację Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów. 

Zapytała, czy burmistrz planuje powołać Radę Seniorów i w jakim czasie.   

 Helena Kaszubowska – Nitz przypomniała o obowiązku złożenia oświadczenia 

majątkowego.  

 Zdzisław Czucha powiedział, że Rada Miasta powinna zapoznać się ze stanem budynku 

socjalnego kiedyś przy ul. Gajowej, aby radni mogli sami zweryfikować jaki rzeczywiście 

jest stan tego budynku, bo różne opinie są przekazywane. Poprosił Przewodniczącą, 

aby Rada przejechała wszystkie obiekty komunalne ważne dla funkcjonowania miasta, 

ponieważ wielu radnych nie ma wyobrażenia jak pracuje miejskie ujęcie wody, jakie 

tam są potrzeby, nie wie co czeka miasto jeżeli chodzi o rozbudowę miejskiej 

oczyszczalni ścieków i jakie będą skutki dla mieszkańców związane z tą inwestycją.  

 

8. Zakończenie sesji (czas: 15:51) 
Dnia 19 grudnia 2018 r. o godzinie 15:51 nastąpiło zakończenie IV sesji Rady Miasta 

Kościerzyna.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

 

 

H. Podpisy: 

 

    

Magdalena Wierzba 

Protokolant 1 

Helena Kaszubowska-Nitz 

Przewodniczący obrad 1 
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1.  Lista obecności przedstawicieli Urzędu Miasta i kierowników jednostek podległych tak tak 

2.  Lista obecności radnych tak tak 

3.  Zaproszenie na sesję tak tak 

4.  Wniosek Klubu Radnych Kościerska Marka tak tak 

5.  Wniosek Burmistrza o zmianę porządku obrad tak tak 

6.  Przyjęty porządek obrad nie tak 

7.  
Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym  

i z wykonania uchwał Rady 
tak tak 

8.  Uchwała Nr IV/11/18 tak tak 

9.  Uchwała Nr IV/12/18 tak tak 

10.  Uchwała Nr IV/13/18 tak tak 

11.  Uchwała Nr IV/14/18 tak tak 

12.  Uchwała Nr IV/15/18 tak tak 

13.  Uchwała Nr IV/16/18 tak tak 

14.  Uchwała Nr IV/17/18 tak tak 

15.  Uchwała Nr IV/18/18 tak tak 

16.  Uchwała Nr IV/19/18 tak tak 

17.  Uchwała Nr IV/20/18 tak tak 

18.  Uchwała Nr IV/21/18 tak tak 

19.  Uchwała Nr IV/22/18 tak tak 

20.  Uchwała Nr IV/23/18 tak tak 

21.  Projekt uchwały na druku nr 29 tak tak 

22.  Interpelacja radnej Katarzyny Knopik tak tak 

23.  Interpelacja radnej Katarzyny Knopik tak tak 

24.  Skarga radnej Katarzyny Knopik tak tak 

25.  Interpelacja radnego Kazimierza Borzyszkowskiego tak tak 

26.  Zapytanie radnego Kazimierza Borzyszkowskiego tak tak 

27.  Interpelacja radnej Karoliny Chmielewskiej tak tak 

28.  Interpelacja radnej Kariny Młodzianowskiej tak tak 

29.  Wniosek grupy radnych tak tak 

30.  Interpelacja radnego Zdzisława Czuchy tak tak 

31.  Wyniki głosowania podczas sesji nie tak 

32.  Zestawienie czasów nagrania video z IV Sesji Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2018r. tak tak 

33.  Projekty uchwał na sesję (od 16 do 29 i 19a, 20a) – 16 plików nie tak 

34.  Spis materiałów i dokumentów na cyfrowych nośnikach danych tak tak 

35.  Cyfrowy nośnik danych – CD nr 1/IV/2018 

 


