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PROTOKÓŁ Nr XII/19 

z sesji VIII kadencji Rady Miasta Kościerzyna 

odbytej w dniu 3 lipca 2019 roku 
 

A. Godzina rozpoczęcia obrad: 14:06  B. Godzina zakończenia obrad: 18:21 

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

D. Przewodniczący obrad: 1. Helena Kaszubowska – Nitz od 14:06 do 18:21 

E. Protokolant:   1. Magdalena Wierzba w godzinach od 14:06 do 18:21 

 

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: 14:06) 
Przewodniczący obrad, Helena Kaszubowska – Nitz, otworzyła obrady, powitała radnych, 

Burmistrza Kościerzyny, pracowników Urzędu, mieszkańców miasta – załącznik nr 1 i 2. 

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

17 osób. Lista obecności stanowi załącznik nr 3. 

 

2. Ustalenie porządku obrad (czas: 14:12) 
Zaproszenie na sesję Rady stanowi załącznik nr 4. 

Wniosek o zmianę porządku obrad zgłosił Michał Majewski – Burmistrz Miasta (załącznik nr 5). 

Nikt więcej nie zgłosił uwag do porządku obrad. 

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

projektu uchwały na druku nr 107 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 107a. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 16 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Wniosek został przyjęty. 

 

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

projektu uchwały na druku nr 108 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 108a. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 16 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 
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Wynik: Wniosek został przyjęty. 

Przyjęty porządek obrad stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

3. Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie 

międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady (czas: 14:05) 
Sprawozdanie Burmistrza Kościerzyny przedstawił Tomasz Nadolny – Zastępca Burmistrza. 

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

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Prezentacja multimedialna Burmistrza do sprawozdania Burmistrza z pracy Urzędu w okresie 

międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

W dyskusji głos zabrali: Katarzyna Knopik, Tomasz Nadolny, Kazimierz Stoltmann, Przemysław 

Brzeski. 

 

4. Podjęcie uchwał: 
a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/18 Rady Miasta 

Kościerzyna z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

Kościerzyna na 2019r. (czas: 14:41) 

Projekt uchwały na druku nr 107a zaprezentował Jarosław Laska – Skarbnik Miasta. 

Stanowisko Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

W dyskusji głos zabrali: Katarzyna Knopik, Jarosław Laska. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 12 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 4 

Wynik: Uchwała Nr XII/92/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 9. 

 

b. 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: 14:50) 

Projekt uchwały na druku nr 108a zaprezentował Jarosław Laska – Skarbnik Miasta. 

Stanowisko Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 12 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 5 

Wynik: Uchwała Nr XII/93/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 10. 
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c. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta Kościerzyna p.n. 

„Plebanka” (czas: 14:51) 

Projekt uchwały na druku nr 109 zaprezentowała Mariola Kowalkowska – DOM Biuro 

Urbanistyczne. 

Stanowisko Komisji: 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

W dyskusji głos zabrali: Ewa Aleksandrowicz, Mariola Kowalkowska, Andrzej Wronikowski. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 16 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XII/94/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 11. 

 

d. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla 

Kościerzyna Zachód w Kościerzynie (czas: 15:14) 

Projekt uchwały na druku nr 110 zaprezentowała Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowisko Komisji: 

Komisji Komunalnej: pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 14 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XII/95/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 12. 

 

e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu 

nieruchomości niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 

213/6, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna (czas: 

15:18) 

Projekt uchwały na druku nr 111 zaprezentowała Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 16 
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 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XII/96/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 13. 

 

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

nieruchomości niezabudowanych działek gruntu, oznaczonych nr 

geodezyjnym 1420/1, nr 50/10, nr 51/7, nr 53/1, nr 55/5 i nr 57/14, 

położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz działek 

gruntu oznaczonych nr geodezyjnym 166 i nr 165/1, położonych w obrębie 

geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna (czas: 15:20) 

Projekt uchwały na druku nr 112 zaprezentowała Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 16 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XII/97/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 14. 

 

g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu 

nieruchomości niezabudowanej działki gruntu, oznaczonej nr geodezyjnym 

186/65, położonej w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna (czas: 

15:23) 

Projekt uchwały na druku nr 113 zaprezentowała Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 16 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XII/98/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 15. 

 

h. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością 

przesyłu działki ozn. nr geodez. 23/8, położonej w obrębie geodezyjnym nr 

06 miasta Kościerzyna (czas: 15:26) 
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Projekt uchwały na druku nr 114 zaprezentowała Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 16 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XII/99/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 16. 

 

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

nieruchomości działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 167/21 i 167/23, 

położonych przy ul. Dworcowej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta 

Kościerzyna (czas: 15:28) 

Projekt uchwały na druku nr 115 zaprezentowała Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

W dyskusji głos zabrali: Katarzyna Knopik, Tomasz Nadolny. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 16 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XII/100/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 17. 

 

j. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych 

działek gruntu ozn. nr geodezyjnym 500/1 oraz 500/2, położonych w rejonie 

ul. F. Borzyszkowskiego, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna 

(czas: 15:33) 

Projekt uchwały na druku nr 116 zaprezentowała Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 16 
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 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 

Wynik: Uchwała Nr XII/101/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 18. 

 

k. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie 

darowizny na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości zlokalizowanej przy ul. 

Leśnej, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna (czas: 

15:35) 

Projekt uchwały na druku nr 117 zaprezentowała Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Komunalnej: pozytywne. 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

W dyskusji głos zabrali: Katarzyna Knopik, Marcin Piotrzkowski, Kazimierz Stoltmann, Ewa 

Aleksandrowicz, Krzysztof Jażdżewski, Kazimierz Borzyszkowski, Michał Kujach, Adam Bork, 

Przemysław Brzeski. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 17 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XII/102/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 19. 

 

l. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu 

oznaczonych nr geodezyjnymi 86/10, 86/11 i 86/12, położonych przy ul. 

Fabrycznej, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna (czas: 16:00) 

Projekt uchwały na druku nr 118 zaprezentowała Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 15 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XII/103/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 20. 

 

m. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego, 

położonych przy ul. Drogowców, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta 

Kościerzyna (czas: 16:02) 
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Projekt uchwały na druku nr 119 zaprezentowała Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

W dyskusji głos zabrali: Michał Kujach, Sylwia Burczyk. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 16 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XII/104/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 21. 

 

n. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za 

świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych (czas: 

16:05) 

Projekt uchwały na druku nr 120 zaprezentowała Dorota Wejher – Zastępca Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

Stanowisko Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 14 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XII/105/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 22. 

 

o. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę 

dodatku energetycznego (czas: 16:08) 

Projekt uchwały na druku nr 121 zaprezentowała Dorota Wejher – Zastępca Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

Stanowisko Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 15 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XII/106/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 23. 
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p. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska 

Kościerzyna (czas: 16:10) 

Projekt uchwały na druku nr 122 zaprezentowała Alicja Kirstein – Dyrektor Biura Obsługi 

Placówek Oświatowych. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 15 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XII/107/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 24. 

 

q. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania 

kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023 (czas: 16:13) 

Projekt uchwały na druku nr 123 zaprezentowała Helena Kaszubowska – Nitz – Przewodniczący 

Rady Miasta.  

Przewodniczący Rady Miasta poinformowała, że do pracy w zespole zgłosili się radni: Kazimierz 

Maszk, Tomasz Szala, Justyna Gawin i Helena Kaszubowska – Nitz. Więcej kandydatur nie 

zgłoszono. 

W dyskusji głos zabrali: Kazimierz Stoltmann, Helena Kaszubowska – Nitz, Barbara Kerlin – 

Wojtysiak. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 16 

 ilość głosów „przeciw”: 0 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XII/108/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 25. 

 

r. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wniosku mieszkańca (czas: 

16:18) 

Projekt uchwały na druku nr 124 zaprezentowała Helena Kaszubowska – Nitz – Przewodniczący 

Rady Miasta. 

Stanowisko Komisji: 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

 ilość głosów „za”: 13 
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 ilość głosów „przeciw”: 4 

 ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr XII/…/19 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr ……. 

 

5. Przygotowanie miasta do sezonu letniego (czas: 16:26) 
Prezentację multimedialną, stanowiącą załącznik nr 27, zaprezentowała pani Jolanta Sutor 

– zastępca dyrektora Kościerskiego Domu Kultury. 

Prezentację multimedialną, stanowiącą załącznik nr 28, zaprezentował pan Szymon 

Słomiński – dyrektor Kościerskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

 

6. Informacja z działalności spółek z udziałem kapitału Miasta za 
2019r. (czas: 16:42) 

Prezentację multimedialną, stanowiącą załącznik nr 29, zaprezentował – pan Robert Fennig – 

Dyrektor MPI KOS–EKO. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Prezentację multimedialną, stanowiącą załącznik nr 30, zaprezentował – pan Krzysztof Knut – 

Dyrektor KTBS. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Prezentację multimedialną, stanowiącą załącznik nr 31, zaprezentował – pan Michał Kupc – 

Dyrektor AQUA Centrum. 

W dyskusji głos zabrali: Kazimierz Stoltmann, Michał Kupc, Ewa Aleksandrowicz, Kazimierz 

Maszk. 

 

7. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych 

(czas: 17:40) 
 Katarzyna Knopik – odczytała interpelację w sprawie programu "Rozwój lokalny" 

(załącznik nr 32). 

 Kazimierz Stoltmann – odczytał interpelację dotyczącą rozdysponowania 

zaoszczędzonej subwencji oświatowej (załącznik nr 33). 

 Krzysztof Jażdżewski – odczytał wniosek dotyczący postawienia kosza na śmieci nad 

Jeziorem Kaplicznym (załącznik nr 34). 

 

8. Wolne wnioski i informacje (czas: 17:45)  
Nikt nie zabrał głosu 

 

9. Zakończenie sesji (czas: 17:45) 
Dnia 3 lipca 2019 r. o godzinie 17:45 nastąpiło zakończenie XII 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 zaproszonych gości tak tak 

3.  Lista obecności radnych tak tak 

4.  Zaproszenie na sesję 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.  Prezentacja burmistrza zaprezentowana w punkcie 3 nie tak 

9.  Uchwała Nr XII/92/19 tak tak 

10.  Uchwała Nr XII/93/19 tak tak 

11.  Uchwała Nr XII/94/19 tak tak 

12.  Uchwała Nr XII/95/19 tak tak 

13.  Uchwała Nr XII/96/19 tak tak 

14.  Uchwała Nr XII/97/19 tak tak 

15.  Uchwała Nr XII/98/19 tak tak 

16.  Uchwała Nr XII/99/19 tak tak 

17.  Uchwała Nr XII/100/19 tak tak 

18.  Uchwała Nr XII/101/19 tak tak 

19.  Uchwała Nr XII/102/19 tak tak 

20.  Uchwała Nr XII/103/19 tak tak 

21.  Uchwała Nr XII/104/19 tak tak 

22.  Uchwała Nr XII/105/19 tak tak 

23.  Uchwała Nr XII/106/19 tak tak 

24.  Uchwała Nr XII/107/19 tak tak 

25.  Uchwała Nr XII/108/19 tak tak 

26.  Uchwała Nr XII/109/19 tak tak 

27.  Prezentacja multimedialna zaprezentowana w punkcie 5 nie tak 

28.  Prezentacja multimedialna zaprezentowana w punkcie 5 nie tak 

29.  Prezentacja multimedialna zaprezentowana w punkcie 6 nie tak 

30.  Prezentacja multimedialna zaprezentowana w punkcie 6 nie tak 

31.  Prezentacja multimedialna zaprezentowana w punkcie 6 nie tak 

32.  Interpelacja radnej Katarzyny Knopik tak tak 

33.  Interpelacja radnego Kazimierza Borzyszkowskiego i Kazimierza Stoltmanna tak tak 

34.  Wniosek radnego Krzysztofa Jażdżewskiego tak tak 

35.  Wyniki głosowania podczas sesji nie tak 

36.  Zestawienie czasów nagrania video z XII Sesji Rady Miasta z dnia 3 lipca 2019r. tak tak 

37.  Projekty uchwał na sesję (od 107 do 124 i 107a, 108a) – 20 plików nie tak 

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

39.  Cyfrowy nośnik danych – CD nr 1/XII/2019 

 

 

 

 


