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Protokół nr III/2014 
z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród 

z  dnia 20 marca 2014 r. 
__________________________________________ 

 
      Porządek obrad:   
1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał. 
4. Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji. 
5. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.  
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie:  
- przyjęcia Strategii gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości  
- wyodrębnienie funduszu sołeckiego  
- zmian w budżecie  
- WPF. 
8. Sprawy różne. 
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.   
10. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał. 
11. Zakończenie obrad. 
 

     W obradach uczestniczy  15 radnych 
Listy obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

 
Punkt 1. 

 
O godz. 10-tej Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród, Maryś Maciej 
Mieszkowski otworzył obrady XXXVII Sesji Rady GiM witając radnych, Burmistrza wraz z 
pracownikami Urzędu, sołtysów, radnego powiatowego – Wojciecha Zmysłowskiego. 
Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 15 
radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy i Miasta może podejmować 
prawomocne decyzje i uchwały. 
 

Punkt 2. 
 
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród zapytał, czy są uwagi do porządku 
obrad. 
Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród, Bożena Myszkowska poprosiła o wniesienie 4 
uchwał, które były omawiane na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji, ale nie zostały 
wprowadzone do porządku sesji: 

1. Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020  

2. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Wyszogród do 
współpracy w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego 
Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” i zawarcie 
umowy partnerskiej pomiędzy Gminą i Miastem Wyszogród a Związkiem Gmin 
Regionu Płockiego i pozostałymi gminami Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji 
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Płockiej  
3. Uchwała w sprawie Domu Pomocy Społecznej  

w Wyszogrodzie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 
maja 2014 roku  

4. Uchwała w sprawie pozytywnej rekomendacji sposobu prowadzenia gospodarki 

komunalnej Gminy i Miasta Wyszogród w zakresie wodociągów, zaopatrzenia w 

wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych 

 
Następnie Sekretarz wycofała z porządku uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii 
gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. Sekretarz wyjaśniła, że uchwała 
zostaje wycofana z uwagi na dopracowanie załączników. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący przystąpił do głosowania w sprawie 
zatwierdzenia porządku obrad. Rada Gminy i Miasta Wyszogród jednogłośnie przyjęła 
porządek obrad.  
 

Punkt 3. 
 
W skład Komisji Wniosków i Uchwał weszli następujący radni: 
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i Uchwał w 
w/w składzie. 
 

1. Radna Elżbieta Biernat 
2. Radny Andrzej Woźniak 
3. Radny Mieczysław Majewski 

Punkt 4. 
 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród Pan Maryś Mieszkowski poinformował 
Radę, że nie zostały zgłoszone żadne uwagi do protokołu, po czym przeszedł do 
głosowania. 
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli  protokół z obrad poprzedniej 
Sesji bez uwag. 

Punkt 5. 
 

Burmistrz zanim przedstawił informację międzysesyjną zachęcił do uczestniczenia w 
dzisiejszym ciekawym przedsięwzięciu – Nadwiślańskim Dyktandzie z udziałem prof. 
Bralczyka (sala gimnastyczna ZS w Wyszogrodzie), a następnie złożył sprawozdanie z 
inwestycji przydomowych oczyszczalni. Burmistrz poinformował, iż został wybrany 
najtańszy wykonawca, który nie wszedł z inwestycją w okresie jesiennym i z początkiem 
wiosny, w związku z czym umowa została wypowiedziana. W  najbliższym czasie 
zostanie ponownie ogłoszona procedura przetargowa. Wkrótce w formie pisma  
mieszkańcy zostaną poinformowani o zaistniałej sytuacji i aktualnych działaniach 
Urzędu zmierzających do zrealizowania inwestycji. 
Następnie Burmistrz powiedział o pracach nad zmianami planów oraz  wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektów Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu w rejonie ul.  Zamieście i drogi Nr 50 w Wyszogrodzie oraz Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Wyszogrodzie między ul. 
Warszawską i Zamieście. 
Kolejne rozpoczęte działania Urzędu to oczyszczanie skrajni drogowych polegające na 
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przycince drzew. 
Rozpoczęto pracę związaną z odwodnieniem kolonii ,,Bziny,, w m. Kobylniki. 
Trwają konsultacje z sołtysami w kwestii opracowań projektowych na budowę dróg 
gminnych w m. Wilczkowo, Słomin, Kobylniki, Grodkowo/Pozarzyn/Bolino oraz w 
Wyszogrodzie ul. Słoneczna, Zamieście. W tym miejscu Burmistrz wspomniał o nowych 
możliwościach pozyskiwania środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. 
Zlecono wykonanie wyceny montażu zabezpieczeń alarmowych przed Rębowskim 
Domem Kultury. Działania te poprzedzą montaż i instalację zakupionego w ramach 
projektu sprzętu multimedialnego w świetlicowej części RDK.  
Kolejny realizowany temat to kontynuowanie współpracy ze Starostwem Powiatowym w 
ramach projektu: „Usługi publiczne w powiecie płockim – zmiany dla teraźniejszości i 
przyszłości”, którego efektem będzie opracowanie nowej Strategii Rozwoju Powiatu 
Płockiego; 
W ramach Regionalnego Instrumentu Terytorialnego odbyło się kolejne z cyklu spotkań 
gmin i miast członkowskich  RIT, na którym omówiony został powiększony pakiet 
inwestycji do planu działań RIT. Powiększenie zakresu inwestycji było konsekwencją 
rozszerzenia  RIT obszaru funkcjonalnego Płocka o projekty Starostwa Powiatowego w 
Płocku, Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz Starostwa Powiatowego w Gostyninie. 
Dwa strategiczne projekty Gminy i Miasta Wyszogród tj. rewitalizacja nabrzeża 
wiślanego oraz budowa kompleksowej bazy terenów inwestycyjnych, zostały utrzymane. 
Burmistrz wspomniał również o tym, iż Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Wyszogrodzie informuje, że od 10 marca  2014r. wydawane są wnioski na stypendia 
socjalne w Szkołach na terenie Gminy i Miasta Wyszogród jak również w Ośrodku 
Pomocy Społecznej dla uczniów, którzy uczęszczają do Szkół poza terenem Gminy.  
Dochód w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 
456zł.Termin składania wniosków do dnia 30 kwietnia 2014r. 
Następnie Burmistrz ogłosił, iż Przedszkole Samorządowe w Wyszogrodzie od dnia 1 
marca  2014 r. prowadzi rekrutację dzieci na rok szkolny 2014/2015. Rodzice proszeni 
są o pobranie w placówce lub ze strony przedszkola 
www.przedszkolewyszogrod.superszkolna.pl formularzy zgłoszeniowych do dnia 31 
marca 2014 r. Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości w terminie do 30 
kwietnia 2014 r. 
Burmistrz zaprosił uczestników sesji 26.03.2014 r. do Centrum Kultury „Wisła” na 
otwarcie wystawy Jana Korpowskiego (wystawa w Muzeum Wisły do 24 maja). 
Następnie Burmistrz odczytał sprawozdanie ze Związku Gmin Regionu Płockiego z 
realizacji nowego systemu gospodarowania odpadami (pełna informacja stanowi 
załącznik do protokołu). 
 
Podczas przedstawiania informacji na sesję dołączyli: 
Radny Wojciech Kuliński 
Radny Wiesław Tomkiewicz 
Sołtys wsi Ciućkowo – Przewodniczący powitał przybyłych na obrady. 
 
Po przedstawionym sprawozdaniu Burmistrz poinformował, iż Walne Zgromadzenie 
ZGRP dokonało korekty wielkości stawek za odbiór śmieci niesegregowanych na ternie 
zamieszkałym, które będą obowiązywały od 1 lipca 2014 r. (Załącznik do protokółu). 
 
Następnie Burmistrz z Przewodniczącym Rady złożyli życzenia Sołtysom oraz 

http://www.przedszkolewyszogrod.superszkolna.pl/
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Przewodniczącym Zarządów Osiedli z okazji Dnia Sołtysa (11 marca). Zostały wręczone 
pamiątkowe życzenia oraz odczytano list, który skierował Poseł na Sejm RP Piotr 
Zgorzelski do sołtysów z GiM Wyszogród. 
 
Na obrady dołączył Radny Powiatu Płockiego, Jan Boszko, który został powitany przez 
Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród. 
 

Punkt 6. 
 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji i zapytań.  
 
Sołtys Ciućkowa Wojciech Lubiszewski zapytał o termin realizacji inwestycji  
przydomowych oczyszczalni. 
Burmistrz udzielił odpowiedzi, że z uwagi na konieczność unieważnienia umowy na 
realizację przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie GiM Wyszogród, zostanie 
wszczęte kolejne postepowanie przetargowe. W związku z tym termin realizacji zadania 
ulegnie wydłużeniu. Wkład własny mieszkańców ulega zawieszeniu do czasu 
zakończenia postępowania przetargowego. Wpłacone przez mieszkańców pieniądze 
przechodzą na następną realizację inwestycji. Mieszkańcy mogą również wycofać 
zainwestowany wkład własny. Realizacja zadania kontynuowana będzie w roku 
bieżącym. 
Radny Wojciech Tomkiewicz zapytał o termin realizacji modernizacji ul. Kościuszki. 
Burmistrz odpowiedział, że zakończyła się zima i w niedługim czasie firma, która 
wygrała przetarg powinna rozpocząć prace. 
W tym momencie na obrady przybył Starosta Płocki, Michał Boszko – który został 
powitany przez Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród, Marysia 
Mieszkowskiego. 
Sołtys Grażyna Wilczyńska zapytała o termin budowy drogi w miejscowości Rostkowice. 
Burmistrz odpowiedział, że droga jest przygotowana do budowy, ale terminu jeszcze nie 
ma.  
Następnie sołtys Rostkowic zapytała o oświetlenie w m. Rostkowice wpisane  do 
realizacji w ramach funduszu sołeckiego.  
Burmistrz odpowiedział, że jeśli jest wpisane to będzie możliwość realizacji ponieważ, 
gmina nie może zmieniać zapisu mieszkańców ujętych w funduszu sołeckim. 
Sołtys Rostkowic zgłosiła również zapotrzebowanie na lustro na głównym skrzyżowaniu 
w Rostkowicach, bądź zainstalowanie fotoradaru, przy czym sołtys wyjaśniła na czym 
polega niebezpieczna sytuacja na wskazanym skrzyżowaniu. 
Sekretarz Gminy wyjaśniła, iż w kwestii fotoradaru gmina wystąpi do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a lustro zostało już zamówione  dodała Sekretarz 
Bożena Myszkowska. 
Następnie Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 w Wyszogrodzie Piotr Kafliński 
powiedział, że została zrobiona korekta stawek za odbiór śmieci od przedsiębiorców, ale 
i tak jest większa opłata niż przed wejściem do nowego systemu.  
Burmistrz powiedział nie jest możliwe wprowadzenie niższych stawek, być może przez 
jakiś czas byłoby inaczej gdyby gmina nie weszła w system w ZGRP, ale i tak „za chwilę” 
wszyscy przedsiębiorcy będą zmuszeni być objęciem w system, łącznie z miastem Płock, 
który do tej pory nie objął przedsiębiorców, a w niedługim czasie będzie musiał. 
Radny Zbigniew Madany powiedział, że w miejscowości Rębowo jest szkoła, znaki 
ostrzegawcze, trzy razy w tygodniu stoi policja, a i tak nie poprawiło to sytuacji na 
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drodze krajowej.  
Sołtys wsi Wiązówka Marek Jurkiewicz zapytał, czy będzie robiony przegląd stanu dróg 
po okresie zimowym w GiM Wyszogród, a następnie zgłosił, iż nie jest możliwe 
przejechanie przez drogę na Wiązówce. 
Burmistrz powiedział, że zostanie to poprawione. 
Wywiązała się dyskusja w kwestii bezpieczeństwa na droga w Gminie i Mieście 
Wyszogród. 
Sołtys miejscowości Starzyno Ewa Woźniak zgłosiła problem podorywania dróg na 
sołectwie Starzyno. 
Burmistrz wyjaśnił, iż w tej kwestii zostały wysłane pisma, a następnie będą wyciągnięte 
konsekwencje.  
 
Kolejne zapytanie zgłosił radny powiatowy Jan Boszko pytając kto jest właścicielem 
gruntów w Grodkowie? 
Burmistrz odpowiedział, że w styczniu została sprzedana ziemia. Nie zostały sprzedane 
bloki, ponieważ najpierw dużo wcześniej zostały przekształcone  w wspólnotę, każdy 
blok jest oddzielną wspólnotą, a wszystkie bloki po PGR w latach ubiegłych utworzyły 
spółdzielnię. W tych 3 blokach jest tylko 17 mieszkań które nie zostały wykupione. Cała 
reszta jest wykupiona, w związku z czym 17 stanowi własność Agencji. Gmina ma 
propozycję przejęcia tych 17mieszkań. Wspólnie z Radą rozważaliśmy wykupienie tych 
mieszkań plus dodatkowo gruntów niezagospodarowanych oraz oczyszczalni ścieków - 
po warunkiem wybudowania przez Agencję nowej. W chwili obecnej prowadzone są 
negocjacje pomiędzy gminą a Agencją Nieruchomości Rolnych. 
 

Punkt 7. 
 
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród, Maryś Mieszkowski poinformował, że 
przechodzimy do podejmowania uchwał, po czym poprosił Kierownika MGOPS o 
odczytanie projektu uchwały.  
Pani Grażyna Piotrowska odczytała uchwałę w sprawie wprowadzenia wieloletniego 
programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na 
lata 2014 – 2020, po czym Przewodniczący Rady Przeszedł do głosowania: 
Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 277/XXXVII/2014 w 
sprawie wprowadzenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Treść uchwały stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Kolejny projekt uchwały odczytała Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie 
utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w 
Wyszogrodzie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 
2014 roku, po czym Przewodniczący Rady Przeszedł do głosowania: 
Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 278/XXXVII/2014 w 
sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w 
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Wyszogrodzie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 
2014 roku. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

 
Sekretarz odczytała kolejną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 
Gminy i Miasta Wyszogród do współpracy w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach 
Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju 
subregionu” i zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą i Miastem Wyszogród a 
Związkiem Gmin Regionu Płockiego i pozostałymi gminami Obszaru Funkcjonalnego 
Aglomeracji Płockiej. W związku z brakiem pytań Przewodniczący przeszedł do 
głosowania: 
Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 279/XXXVII/2014 w 
sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Wyszogród do 
współpracy w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego 
Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” i zawarcie 
umowy partnerskiej pomiędzy Gminą i Miastem Wyszogród a Związkiem Gmin Regionu 
Płockiego i pozostałymi gminami Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej. Treść 
uchwały stanowi załącznik do protokółu. 
 
Kolejny projekt odczytała Pani Sekretarz w sprawie w sprawie pozytywnej rekomendacji 
sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej Gminy i Miasta Wyszogród w zakresie 
wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 
komunalnych. W związku z brakiem pytań Przewodniczący przeszedł do głosowania: 
Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 280/XXXVII/2014 w 
sprawie pozytywnej rekomendacji sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej Gminy 
i Miasta Wyszogród w zakresie wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania 
i oczyszczania ścieków komunalnych. Treść uchwały stanowi załącznik do protokółu. 
 
O odczytanie pozostałych uchwał Przewodniczący poprosił Skarbnika GiM Wyszogród. 
Skarbnik Gminy i Miasta Wyszogród odczytała projekt uchwały w sprawi wyodrębnienia 
funduszu sołeckiego. 
Przewodniczący przeszedł do głosowania. 
Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 281/XXXVII/2014 w 
sprawie  wyodrębnienia funduszu sołeckiego. Treść uchwały stanowi załącznik do 
protokołu. 

Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. 
W związku z brakiem pytań Przewodniczący przeszedł do głosowania. 
Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
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Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 282/XXXVII/2013 w 
sprawie  zmian w budżecie. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany w  Wieloletniej Prognozie 
Finansowej wyjaśniając, że zmiany WPF są konsekwencją zmian w budżecie. 
Przewodniczący przeszedł do głosowania. 
Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 283/XXXVII/2013 w 
sprawie  zmian w WPF. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
 

Punkt 8. 
 

W sprawach różnych jako pierwszy zabrał głos Starosta Płocki, Pan Michał Boszko na 
wstępie dziękując za zaproszenie na sesję. Następnie Pan Starosta powiedział, że cieszy 
się, że w Radzie panuje dobry klimat, po czym wspomniał o pełnionej funkcji przez 
sołtysów, zgłaszanych przez nich problemów i ich codziennej aktywności.  
Pan Starosta poinformował również o zgłoszonym do GDDKiA budowy chodnika w 
miejscowości Kobylniki. W dalszej części Pan Starosta zgodził się wnioskami radnych i 
sołtysów w kwestii niebezpieczeństwach na drogach. 
Na koniec swojej wypowiedzi Pan Starosta zapewnił o wspieraniu przez Powiat Płocki 
zgłaszanych inicjatyw przez mieszkańców. 
 
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród podziękował Panu Staroście za 
przybycie i zachęcił uczestników sesji do zgłaszania spraw różnych. 
 
Radny Powiatu Płockiego Wojciech Zmysłowski poinformował, że Komisja Budżetu Rady 
Powiatu Płockiego podejmowała będzie decyzje w sprawie zatwierdzenia planu 
realizacji budowy dróg powiatowych. 
 
Ponownie głos zabrał Starosta Płocki, Pan Michał Boszko mówiąc o nie wykorzystanych 
możliwościach dofinansowania – dopłaty unijnej oraz schetynówki. Przedstawił również 
sytuację  finansową samorządów w  świetle wprowadzanych zmianach w budżetach jst.  
 
Następnie głos zabrali radni z Gminy i Miasta Wyszogród, wyrażając swoje uwagi w 
kwestii budowy drogi powiatowej Orszymowo-Rębowo. 
 
Na koniec Pan Starosta powiedział, że dokumentacja dla drogi powiatowej w Rębowie 
jest przygotowana. Starostwo będzie się starało, aby ta droga została zrobiona, ale do 
tego potrzebna będzie uchwała Rady GiM Wyszogród – dodał Starosta Płocki. 
 
W tej sprawie zabrał głos Burmistrz GiM Wyszogród, Mariusz Bieniek mówiąc, że 
samorząd podejmie w tej kwestii decyzję. W pierwszej kolejności muszą być 
zrealizowane zaplanowane inwestycje – powiedział Burmistrz. 
 
Radny Wojciech Kuliński zapytał Starostę, czy został sprzedany budynek po szkole w 
Ciućkowie? Radny przypomniał, że Pan Starosta wspomniał, że po sprzedaży budynku 
zostaną dołożone pieniądze do budowy dróg na terenie GiM Wyszogród. 
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Pan Starosta powiedział o inwestowaniu  środków finansowych w Zespół Szkół w 
Wyszogrodzie, a następnie powiedział, iż jest to 3 przetarg bez wyłonienia kupca, w 
związku z tym zostanie obniżona cena. 
 
Następnie radna Elżbieta Biernat zapytała, czy jest zainteresowanie mieszkaniami po 
starej przychodni. 
Burmistrz odpowiedział, że zostało wydzierżawione jedno mieszkanie. 
  

Punkt 9. 
 

W punkcie 6 zostały udzielone odpowiedzi na zgłoszone zapytania. 
 

Punkt 10.  
 

Komisja wniosków i uchwał poinformowała, iż podczas obrad nie został zgłoszony żaden 
wniosek do realizacji. 
 

Punkt 11. 
 
W związku z wyczerpaniem  porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 11:10 zamyka 
obrady XXXVII Sesji Rady GiM Wyszogród. 
 
  
 
                                                                  Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród 

     Maryś Mieszkowski 
  
 
 
Protokołowała: 
Agata Szczurowska 

 
 


