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Protokół nr II/2014 
z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród 

z  dnia 7 lutego 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:  
- wprowadzenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc 
gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 
- ustanowienie stypendiów dla zawodników z terenu Gminy i Miasta Wyszogród 
osiągających wysokie wyniki sportowe  
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2014 rok  
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród  
- 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  13 radnych 
 
 Nieobecni: 
 Radny Hubert Więckowski – obecność usprawiedliwiona 
 Radny Wiesław Tomkiewicz – obecność usprawiedliwiona 
 
 

Listy obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

 
Punkt 1. 

 
O godz. 11-tej Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród, Maryś Maciej 
Mieszkowski otworzył obrady XXXVI 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 13 
radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy i Miasta może podejmować 
prawomocne decyzje i uchwały. 
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Punkt 2. 
 
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród zapytał, czy są uwagi do porządku 
obrad. 
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, poprosił o wniesienie 5 uchwał, które były 
omawiane na ostatnim wspólnym posiedzeniu komisji, ale nie były wprowadzone do 
wcześniejszego porządku sesji: 
 
1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miejscowości  Kobylniki 
 
2. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na mienie komunalne gminy 
Wyszogród  
 
3. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Kołu nr 54 SUM z Wyszogrodu Polskiego 
Związku Wędkarskiego lokalu położonego przy ul. Niepodległości 11 w Wyszogrodzie 
 
4. przystąpienia do aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta 
Wyszogród do roku 2015 
 
5.  poparcia projektu  uchwały sejmowej  ws. Roku Rzeki Wisły w 2017 
 
Następnie Przewodniczący Rady wniósł 2 projekty uchwał, omawiane podczas ostatniej 
komisji: 
 

1. planów pracy Komisji Rewizyjnej, Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 
oraz Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich  

 
2. planu pracy Rady GiM Wyszogród  

 
W związku z brakiem uwag i dalszych wniosków 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. Radny Zbigniew Madany 
2. Radny Józef Zbigniew Boszko 
3. Radny Wojciech Janczak 

 
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. 
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Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli  protokół z obrad poprzedniej 
Sesji bez uwag. 

Punkt 5. 
 

W kolejnym punkcie Burmistrz przedstawił informację międzysesyjną. W pierwszej 
kolejności została przedstawiona informacja z odśnieżania dróg – szczegóły stanowi 
załącznik do protokółu.  
Burmistrz złożył podziękowania sołtysom, radnym oraz wszystkim zaangażowanym w 
usprawnieniu komunikacji w najbardziej newralgicznych miejscach w gminie podczas 
minionego weekendu. Burmistrz poprosił o zgłaszanie spostrzeżeń w kwestii 
odśnieżania. 
Następnie Burmistrz przestawił informację o pracy nowo otwartej zajezdni 
autobusowej, która jest czynna w godzinach 6.00 – 17.00, a z początkiem marca 
dodatkowo otwarty będzie punkt handlowo-gastronomiczny.  
W dalszej kolejności Burmistrz poinformował o ogłoszonym przetargu na „Przebudowę i 
modernizację targowiska miejsko – gminnego w Wyszogrodzie”. 
W lutym zostało podpisane porozumienie o zawarciu partnerstwa w ramach Obszaru 
Funkcjonalnego Miasta Płocka oraz zaakceptowanie programu RIT – w ramach 
porozumienia zostały zgłoszone 2 obszary: w ramach pierwszego rewitalizacja Starego 
Miasta, ul. Kilińskiego, ul. Klasztornej; w drugi obszar zostało wpisane wsparcie 
przestrzeni pod biznes. W tym miejscu Burmistrz powiedział o pozyskaniu środków 
finansowych w ramach nowej perspektywy finansowej. 
 
W styczniu zakończono kontrolę przeprowadzoną przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Nadesłany do Urzędu Gminy i Miasta raport 
pokontrolny stwierdza brak jakichkolwiek zastrzeżeń co do przeprowadzenia realizacji 
zadania pod nazwą Rębowski Dom Kultury oraz związanej z realizacją dokumentacją. 
Obecnie czekamy na zwrot środków. 

 
Następnie Burmistrz powiedział o  „Projekcie historycznym” (działanie RPO WM 6.2 
Turystyka): po przeprowadzeniu analizy harmonogramu rzeczowo – finansowego  
i naniesieniu wszelkich rekomendowanych zmian, harmonogram rzeczowo – finansowy 
został w dniu 31 stycznia 2014 r. ostatecznie zaakceptowany i przyjęty jako wiążący 
strony przed rozpoczęciem realizacji projektu.  

 
Kolejna informacja dotyczyła zakończenia realizacji projektu, którego efektem finalnym 
jest utworzenie Izby Gospodarczej z Oddziałem w Wyszogrodzie, która swoją siedzibę 
będzie miała udostępniony lokal od Lokalnej Grupy Działania. 
 
Następnie Burmistrz powiedział, że Spółdzielnia Socjalna ”Wyszogrodzianka” w 
ostatnim kwartale roku 2013r oraz w miesiącu styczniu 2014r  realizowała  zlecenia 
polegające  na remoncie Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowie w tym 
rozliczenie finansowe  projektu z PROW, kontynuowała roboty drogowe –układanie 
polbruku na ul. Płockiej, prace porządkowe na terenie Wyszogrodu, odśnieżanie  
wskazanych ciągów pieszych oraz posypywanie  dróg na terenie gminy Wyszogród. W 
okresie od 01.10. 2013r do 31.01.2014r dokonali zakupu  sprzętu i wyposażenia w 
ramach pożyczki  z TISE (Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w 
Warszawie )w wysokości 75 000,00 zł, oprocentowanie  0,64 % w skali roku. 
Pożyczka ta zgodnie z wnioskiem przeznaczona została na zakup między innymi 



4 

 

samochodu ciężarowego IVECO DAILY, rębaka  do wycinki drzew, itp. 
Stan zatrudnienia w Spółdzielni Socjalnej uległ zmniejszeniu ( dokonano zwolnień ) . W 
chwili obecnej zatrudnionych jest pięciu pracowników, co w okresie zimowym  jest 
adekwatne do realizowanych  obecnie  zadań.  

 
Kolejne informacje to: 
- nominacja Wyszogrodu - Już po raz drugi Kapituła Plebiscytu pod nazwą „Z Tumskiego 
Wzgórza” – wydarzenie roku 2013. Tym razem na nominację w kategorii „W regionie” 
zasłużył debiutujący na Wiśle Tramwaj Wodny Vistula. Plebiscyt pod szyldem Tygodnika 
Płockiego wyróżnia wydarzenia, które według oceny Organizatorów wpływały w 
minionym roku na jakość życia mieszkańców naszego regionu. Bez wątpienia nowy 
produkt turystyczny przyciągnął do Wyszogrodu kilka tysięcy osób. – za chwilę na 
stronie szczegóły dotyczące głosowania. 
 

- 4 lutego br., w siedzibie Muzeum Wisły samorząd ziemi wyszogrodzkiej gościł 
reprezentantów Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI oraz mołdawskiego 
partnera Business Consulting Institute. Celem wizyty było przekazanie doświadczeń 
uczestnictwa aktywnych obywateli w procesie tworzenia i realizacji strategii samorządu. 
Delegacja składająca się z przedstawicieli administracji samorządowych z Teleneşti i z 
Orhei z Mołdawii odbywa wizytę studyjną do Polski w ramach projektu „Promoting PPI as 
an efficient mechanism for community empowerment and sustainable local development”.  
W tym miejscu Burmistrz opowiedział o zainicjowanej współpracy w ramach 
pozyskiwania pracowników do pracy. 
W tym miejscu został zgłoszony wniosek w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie 
współpracy z Mołdawią w zakresie pozyskiwania pracowników do prac sezonowych. 
 
- W styczniu odbył się XXII Finał WOŚP – w tym roku zebrano prawie 20 tyś. 

- SUWNICA siłownia przy hali sportowej w Wyszogrodzie wzbogaciła się o nowe 
urządzenie do ćwiczeń. Jest to suwnica skośna wyprodukowana przez renomowaną 
firmę Sewim.  
 
Na koniec punktu Burmistrz zaprosił do udziału w szkoleniu dotyczącym WPR na lata 
2014 – 2020. 
 
Przewodniczący Rady podziękował za przedstawienie obszernej informacji z działań 
urzędu, po czym przeszedł do kolejnego punktu. 
 

Punkt 6. 
 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji i zapytań.  
W tym miejscu radny Marek Głowacki złożył podziękowania dla Burmistrza, Sekretarz, 
Artura Kaźmierczaka oraz całemu sztabowi za szybką interwencję w sprawie 
odśnieżania. Do podziękowań dołączył się radny Zbigniew Madany.  
W tym miejscu uczestnicy sesji rozmawiali o odśnieżaniu dróg powiatowych oraz o 
efektach zamówień publicznych w tym zakresie. 
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Punkt 7. 
 
W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród, Maryś Mieszkowski 
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  12 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 264/XXXVI/2013 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 odczytał Dyrektor Miejsko-Gminnych Obiektów Sportowych 
Pan Feliks Jędryczka w sprawie ustanowienia stypendiów dla zawodników z terenu 
Gminy i Miasta Wyszogród osiągających wysokie wyniki sportowe, po czym 
Przewodniczący Rady Przeszedł do głosowania: 
Za przyjęciem uchwały jest  12 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 265/XXXVI/2013 w 
sprawie stypendiów dla zawodników z terenu Gminy i Miasta Wyszogród osiągających 
wysokie wyniki sportowe. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
 
Następnie Artur Kaźmierczak odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy i Miasta Wyszogród. 
Przewodniczący przeszedł do głosowania: 
Za przyjęciem uchwały jest  12 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 266/XXXVI/2013 w 
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród. Treść uchwały stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
W dalszej kolejności Burmistrz odczytał uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
miejscowości  Kobylniki.  
Przewodniczący przeszedł do głosowania: 
Za przyjęciem uchwały jest  12 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 267/XXXVI/2013 w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miejscowości  Kobylniki. Treść uchwały stanowi załącznik do 
protokołu. 
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Kolejny projekt uchwały to wyrażenie zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na 
mienie komunalne gminy Wyszogród. Burmistrz odczytał projekt uchwały, a następnie 
Przewodniczący przeszedł do głosowania: 
Za przyjęciem uchwały jest  12 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 268/XXXVI/2013 w 
sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na mienie komunalne 
gminy Wyszogród. 
Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
 
Kolejny projekt odczytany przez Burmistrza to uchwała w wyrażenia zgody na 
przekazanie w drodze darowizny prawa własności  nieruchomości położonej w 
Wyszogrodzie. Przewodniczący zarządził głosowanie w wyniku którego radni 
jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę: 
Za przyjęciem uchwały jest  12 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 269/XXXVI/2013 w 
sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa własności  
nieruchomości położonej w Wyszogrodzie. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

Projekt uchwały w sprawie poparcia projektu  uchwały sejmowej  ws. Roku Rzeki Wisły 
w 2017 został odczytany przez Burmistrza, a następnie Przewodniczący przeszedł do 
głosowania: 
Za przyjęciem uchwały jest  12 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 270/XXXVI/2013 w 
sprawie poparcia projektu  uchwały sejmowej  ws. Roku Rzeki Wisły w 2017. Treść 
uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący poprosił Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród o odczytanie kolejnych 
projektów uchwał. 
Sekretarz odczytała uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Wyszogród do roku 2015. Następnie 
Przewodniczący przeszedł do głosowania: 
Za przyjęciem uchwały jest  12 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 271/XXXVI/2013 w 
sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta 
Wyszogród do roku 2015. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
Kolejny projekt odczytane przez Sekretarz to uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. 
Następnie Przewodniczący przeszedł do głosowania: 
Za przyjęciem uchwały jest  12 radnych 
Przeciw - 0 
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Wstrzymało się – 0  
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 272/XXXVI/2013 w 
sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2014 rok. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

W dalszej kolejności Przewodniczący odczytał harmonogram pracy Rady Gminy i Miasta 
Wyszogród przy czym wyjaśnił, że plan pracy komisji stałych Rady Gminy i Miasta 
Wyszogród oparty jest na planie pracy Rady. 
Następnie Agata Szczurowska odczytała projekt uchwały w sprawie: planów pracy 
Komisji Rewizyjnej, Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Gospodarki 
Komunalnej i Spraw Obywatelskich. 
Przewodniczący przeszedł do głosowania: 
Za przyjęciem uchwały jest  12 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 273/XXXVI/2013 w 
sprawie: planów pracy Komisji Rewizyjnej, Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 
oraz Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich. Treść uchwały stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
Koleją uchwałę odczytała Agata Szczurowska w sprawie planów pracy Komisji 
Rewizyjnej, Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz Gospodarki Komunalnej i 
Spraw Obywatelskich. 
Przewodniczący przeszedł do głosowania: 
Za przyjęciem uchwały jest  12 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 274/XXXVI/2013 w 
sprawie  planu pracy Rady GiM Wyszogród. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 

O odczytanie pozostałych uchwał Przewodniczący poprosił Skarbnika GiM Wyszogród. 
Elżbieta Biernat odczytała uchwałę w sprawie zmian w budżecie. W ramach zmian 
wprowadzono do budżetu zadanie pn " Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i 
Miasta Wyszogród" w związku z podpisaną umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania 
Programów Unijnych Nr PRMA.06.02.00-14-017/13-00./ tzw. Projekt turystyczny/. 

Przewodniczący przeszedł do głosowania. 
Za przyjęciem uchwały jest  12 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 275/XXXVI/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  12 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
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Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 276/XXXVI/2013 w 
sprawie  zmian w budżecie. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący ogłosił przerwę. 

Punkt 8. 
 
Po 10 minutach Przewodniczący wznowił obrady. 
Jako pierwszy zabrał głos radny Józef Zbigniew Boszko, składając na ręce Pana 
Burmistrza podziękowania dla Kierownika MGOPS za interwencję i pomoc dla 
mieszkańca miejscowości Drwały. Radny w tej samej sprawie podziękował również dr 
Celińskiemu. 

Następnie radny Marek Głowacki przedstawił szczegóły akcji zbierania podpisów pod 
obywatelskim projektem ustawy przywracającej w Polsce możliwość uboju rytualnego.  

Następnie głos zabrał radny Wojciech Zmysłowski, przedstawiając działania z 
ostatniego miesiąca prowadzone przez powiat. Dalej radny powiedział o wpisanej do 
budowy do budżetu powiatu drogi na odcinku Bulkowo – Kobylniki oraz budowie drogi 
w Rębowie.  

Następnie głos zabrał Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1 w Wyszogrodzie Pan Piotr 
Kafliński, który podziękował Burmistrzowi za wsparcie inicjatywy organizacji sylwestra 
na Hali Sportowej oraz pomoc w wyremontowaniu auli w szkole podstawowej.  
Następnie Pan Piotr zgłosił swoją uwagę w kwestii wyliczonej opłaty za odbiór śmieci 
po organizacji sylwestra. 

Burmistrz wyjaśnił, że w następnym tygodniu odbędzie się posiedzenie Zarządu ZGRP 
na którym zostaną podjęte kwestie dotyczące obniżenia stawki w obszarze 
nieruchomości niezamieszkałych. W tym miejscu Burmistrz opowiedział o skargach, 
które wpłynęły, z uwagi na fakt złego naliczenia. Teraz jest sprawa wyjaśniana, ale bez 
względu na to za chwilę będą obniżane stawki dla przedsiębiorców – wyjaśnił 
Burmistrz. 

Następnie sołtys Ciućkowa Pan Wojciech Lubiszewski zapytał o modernizację świetlicy 
w Ciućkowie. 

Burmistrz odpowiedział, że czekamy na odpowiednią pogodę, która umożliwi 
przystąpienie do wykonywania prac modernizacyjnych.  
Następnie wywiązała się dyskusja w kwestii oświetlenia ulicznego. 
 

Na koniec spraw różnych Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród zaprosił do 
uczestniczenia w konferencji szkoleniowo-informacyjnej pt. „Problematyka zatrudnienia 
cudzoziemców w gospodarstwach rolnych”. W ramach spotkania zostanie omówione: 
Rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi z 
Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy – PUP Płock 
Zameldowanie obcokrajowców na pobyt czasowy – UGiM Wyszogród 
Przeprowadzanie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, kontrola 
legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia przez nich 
działalności gospodarczej, powierzanie im wykonywania pracy – przedstawiciele Straży 
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Granicznej Warszawa-Modlin. Konferencja odbędzie się 28 lutego o godz. 10:00 w Hali 
Sportowej w Wyszogrodzie.  
 

Punkt 9. 
 

W punkcie 6 nie zostały zgłoszone interpelacje.  
 

Punkt 10.  
 

Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie współpracy z Mołdawią w zakresie 
pozyskiwania pracowników do prac sezonowych - został przyjęty do realizacji 
jednogłośnie. 
 

Punkt 11. 
 
W związku z wyczerpaniem  porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 13:00 zamyka 
obrady XXXVI Sesji Rady GiM Wyszogród. 
 
  
 
                                                                  Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród 

     Maryś Mieszkowski 
  
 
 
Protokołowała: 
Agata Szczurowska 

 


