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Protokół nr VII/2014 
z obrad XLI Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród 

z  dnia 17 września 2014 r. 
__________________________________________ 

  

Proponowany porządek obrad posiedzenia:   

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał. 
4. Przyjęcie protokółów z obrad z poprzednich Sesji. 
5. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.  
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie:  

- utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej  
w Wyszogrodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., 
- przystąpienia do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wyszogród, 
 - zmian w budżecie, 

    - zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
 

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. 10.00 Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród, Maryś Maciej Mieszkowski 
otworzył obrady XLI Sesji Rady GiM witając radnych, Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, 
sołtysów, przewodniczącego zarządu osiedla. 
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. 
 
W tym miejscu Przewodniczący zapytał czy są uwagi, co do zaplanowanego porządku obrad.  
Burmistrz poprosił o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie do realizacji Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na 
terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze 
środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie 
zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na 
liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania.  
Po przedstawieniu zgłoszonej propozycji Przewodniczący przeszedł do głosowania porządku 
obrad, w wyniku którego porządek został przyjęty jednogłośnie „za” z wniesioną uchwałą. 
 



2 
 

Punkt 3. 
 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do pracy w komisji wniosków i uchwał. 
Zgłoszeni radni to: 

1. Mieczysław Majewski 
2. Andrzej Woźniak 
3. Wiesław Gaworski 

Przewodniczący zarządził głosowanie – Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali 
Komisję Wniosków i Uchwał w w/w składzie. 
 

Punkt 4. 
 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród Pan Maryś Mieszkowski przeszedł do 
głosowania. 
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli  protokół z obrad poprzedniej Sesji bez 
uwag. 

 
Punkt 5. 

 
Na początku obrad Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród Mariusz Bieniek, podziękował 
wszystkim sołtysom, radnym oraz mieszkańcom zaangażowanym w organizację tegorocznych 
Dożynek Gminnych w Kobylnikach, szczególnie za wniesiony ogrom pracy i tak liczny udział w 
naszym święcie. Wyrazy podziękowania skierowane zostały do rady sołeckiej na czele z 
sołtysem wsi Kobylniki Romanem Pawlakiem, radnego Andrzeja Dobaczewskiego, a także do 
całej lokalnej społeczności. 
W tym miejscu Przewodniczący Rady powitał Wojciecha Zmysłowskiego radnego powiatowego, 
który dołączył do obrad. 
Następnie została przedstawiona informacja międzysesyjna z bieżących działań Urzędu. 
Burmistrz poinformował o: 
- przekazaniu terenu  na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej 
w ul. Kościuszki 
- podpisaniu umowy i przekazaniu terenu na realizację   zadania pn: „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w ramach realizowanego projektu 
pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród” 
- podpisaniu umowy i przekazaniu terenu na realizację zadania pn: ”Remont i wyposażenie 
świetlic wiejskich w gminie Wyszogród tj. miejscowościach Ciućkowo, Bolino, Marcjanka, 
Pruszczyn; 
- aktualizacji kosztorysów na termomodernizacje budynków wielorodzinnych mieszczących się 
przy ul. Płockiej w Wyszogrodzie; 
- przygotowaniu dokumentów do wniosku aplikacyjnego na realizacje zadania 
„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz Przedszkola 
samorządowego w Wyszogrodzie; 
- zakończeniu termoizolacji budynku OSP w Wyszogrodzie wraz z remontem schodów 
wejściowych; 
- rozpoczęciu remontu ciągu pieszego w ul. Czerwińskiej w m. Wyszogród; 
- wyłonieniu wykonawcy na remont drogi gminnej w m. Rakowo – firma REN TRANS Renata 
Zych; 
- rozpoczęciu remontu ciągu pieszego przy Stacji Pogotowia Ratunkowego w m. Wyszogród. 
Następnie Burmistrz powiedział, że w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w 
Płocku na terenie Wyszogrodu w ramach prac społecznie użytecznych pracuje 21 osób, 8 osób 
odbywa staż w różnych placówkach, 4 osoby zatrudniono w ramach robót publicznych.  
Kontynuując przedstawianie informacji o pracy pomiędzy sesjami Burmistrz wspomniał o 
trwających pracach nad określeniem ostatecznego kształtu RIT. Dwa strategiczne projekty 
Gminy i Miasta Wyszogród tj. rewitalizacja nabrzeża wiślanego oraz budowa kompleksowej bazy 
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terenów inwestycyjnych, zostały wstępnie pozytywnie ocenione przez Departament Rozwoju 
Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
i zaakceptowane jako składowe Regionalnego Instrumentu Terytorialnego. 
Następnie Burmistrz powiedział, że przy współpracy z radnym powiatowym Janem Boszko w 
ramach Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników złożono wniosek o 
dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnikach na zakup piły spalinowej do drewna 
oraz agregatu prądotwórczego. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę, co skutkuje przyznaniem 
dofinansowania w kwocie 6 000,00 zł. 
Kolejny projekt złożony przez gminę i miasto Wyszogród, który otrzymał pozytywną ocenę to 
„Wyposażanie bibliotek, domów kultury i innych instytucji kultury niezbędne do prowadzenia 
działalności kulturalnej”, w ramach którego Centrum Kultury Wisła w Wyszogrodzie przystąpi 
do zakupu wyposażenia w sprzęt trzech nowopowstałych sekcji warsztatowych: 
- sekcji muzycznej – planowany zakup nagłośnienia i sprzętu muzycznego w wielkości  
- sekcji tanecznej – planowany zakup wyposażenia sali tanecznej w lustra oraz poręcze  
- sekcji fotograficzno – plastycznej – planowany zakup sprzętu fotograficznego  
i multimedialnego – wartość pozyskanej kwoty dla gminy to 75. tyś. 
Za pośrednictwem LGD w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” 
złożono  trzy projekty: 
- remont ciągu pieszego w ul. Czerwińskiej w Wyszogrodzie  
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy strażackiej OSP w Słominie 
- remont więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego na kościele parafialnym w Parafii 
pw. św. Anny w Kobylnikach . 

Dalej Burmistrz powiedział, że 19 września 2014 r. uroczyście rozpoczyna się realizacja projektu 
pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do 
zintegrowanego rozwoju subregionu”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2007-2013, którego liderem jest Związek Gmin Regionu Płockiego, a jednym z 
partnerów Gmina i Miasto Wyszogród. W ramach niniejszego projektu wykonany został już 
raport metodologiczny dla przygotowania diagnozy i przeprowadzenia badań społecznych na 
potrzeby wyznaczenia Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej oraz opracowania 
programów sektorowych. 

W tym miejscu Burmistrz powiedział o odbytej kontroli NIK w Lokalnej Grupie Działania „Razem 
dla Rozwoju”, którego jest prezesem. Do kontroli NIK zostały wybrane 2 LGD z województwa 
mazowieckiego w tym nasze lokalne stowarzyszenie. Ocena wszystkich kontrolowanych 
obszarów wyszła pozytywnie, co dodatkowo przyczyni się do punktowania w ocenie 
doświadczenia biorącego pod uwagę w składanych projektach poinformował Burmistrz, Mariusz 
Bieniek. 
Dalej Burmistrz przedstawił propozycje i tym samym zaprosił: 
- rolników na spotkanie informacyjne organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa w Płocku wspólnie z Urzędem Gminy i Miasta Wyszogród.  Spotkanie 
odbędzie się w dniu 30 września 2014 roku o godz. 10.00 na Sali posiedzeń Urzędu przy hali 
sportowej w Wyszogrodzie. Podczas spotkania przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji  i 
Modernizacji Rolnictwa omówią nowe zasady przyznawania płatności obszarowych w latach 
2015 – 2020; 
- na otwarcie nowego budynku Pogotowia Ratunkowego w Wyszogrodzie – proponowany 
termin to 9 października,  
- inaugurację kampanii pt. „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”- spotkanie przygotowywane jest 
dla dzieci z gminy Mała Wieś i Wyszogród.   
- na konferencję organizowaną przez Urząd Marszałkowski,  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 
Rolnego i Urząd Gminy i Miasta Wyszogród pn. "Produkt lokalny i tradycyjny- identyfikacja i 
wprowadzanie na listę Produktów Tradycyjnych" – 7 października br. 
- na spotkanie z Markiem Mistewiczem, autorem przygotowywanej do druku monografii mostu 
w Wyszogrodzie. Spotkanie odbędzie się w Muzeum Wisły przy ul. Rynek 1, 19 września o godz. 
11.00 
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-  na wystawę do Muzeum Wisły w Wyszogrodzie poświęconą żołnierzom września 1939 r.  
 

Punkt 6. 
 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji i zapytań.  
Radny Zbigniew Madany powiedział, że został wytypowany do kontroli oświadczenia 
majątkowego. Wywiązała się dyskusja, w której udział wzięli radni Wojciech Kuliński, Marek 
Głowacki. 
Radny Wojciech Kuński zapytał o budowę przydomowych oczyszczalni oraz czy będzie robione 
targowisko. 
Burmistrz odpowiedział, że lista osób zapisanych do budowy oczyszczalni została przekazana do 
ZGK, w związku z tym będą prowadzone indywidualne rozmowy z mieszkańcami w kwestii 
ustalenia terminu. W tym roku zostanie wybudowanych około 17 oczyszczalni. W kwestii 
targowiska Burmistrz odpowiedział, że został podpisany aneks wydłużający, a na posiedzeniu 
komisji zostaną  doprecyzowane szczegóły. 
Sołtys Ciućkowa, Wojciech Lubiszewski powiedział, że w jego gospodarstwie budowa 
oczyszczalni trwała 1 dzień. 
Radny Wiesław Tomkiewicz zapytał, czy ul. Kościuszki będzie robiona w tym roku? 
Burmistrz odpowiedział, że tak. Teren budowy został przekazany, obecnie prowadzone są prace 
przez geodetów. 
 

Punkt 7. 
 
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród, Maryś Mieszkowski poinformował, że 
przechodzimy do podejmowania uchwał, a następnie poprosił Sekretarz Gminy i Miasta 
Wyszogród o odczytanie  o projektów. 
Sekretarz odczytała projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w 
Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 
16 listopada 2014 r.,  
po czym Przewodniczący zarządził głosowanie, którego wynik przedstawia się następująco: 
Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie „za”. Treść uchwały stanowi załącznik do protokółu 
(Uchwała nr 307/XLI/2014). 
 
Następna uchwała w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Wyszogród została odczytana również przez Sekretarz. Przewodniczący Rady GiM 
Wyszogród zarządził głosowanie, którego wynik przedstawia się następująco: 
Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie „za”. Treść uchwały stanowi załącznik do protokółu 
(Uchwała nr 308/XLI/2014). 
 
Kolejna uchwała to wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji Projektu „Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” i złożenie 
wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację Projektu w 
przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu 
dofinansowania. Przewodniczący Rady GiM Wyszogród zarządził głosowanie. Wynik 
przedstawia się następująco: 
Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych 
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Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie „za”. Treść uchwały stanowi załącznik do protokółu 
(Uchwała nr 309/XLI/2014). 
 
O odczytanie kolejnych uchwał Przewodniczący poprosił Skarbnika Gminy i Miasta Wyszogród. 
Przewodniczący zarządził głosowanie. 
Za przyjęciem uchwały jest  15 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie „za”. Treść uchwały stanowi załącznik do protokółu 
(Uchwała nr 310/XLI/2014). 
 
Następny projekt uchwały dotyczył zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej. Za przyjęciem 
uchwały jest  15 radnych 
Przeciw - 0 
Wstrzymało się – 0  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie „za”. Treść uchwały stanowi załącznik do protokółu 
(Uchwała nr 311/XLI/2014). 
 

Punkt 8. 
 

W sprawach różnych Przewodniczący Rady  w imieniu mieszkańców złożył podziękowania dla 
Urzędu Gminy za zorganizowanie tegorocznych dożynek.  
Radny Hubert Więckowski zapytał kiedy będzie zrobiona termomodernizacja bloków przy ul. 
Płockiej, czy będzie to następny blok, czy dwa jednocześnie, jak to będzie wyglądało? 
Burmistrz powiedział, że mowa była, że robimy po kolei, więc blok następny w kolejności. Na 
dzień dzisiejszy nie można zapewnić, że zostaną zrobione dwa na raz, więc zostaną zrobione 
zgodnie z podjętą uchwałą Rady, dodał Burmistrz. 
Radny Hubert Więckowski zgłosił, aby wpłynąć na wykonawcę i poprawić zrobiony pierwszy 
blok w ramach gwarancji. 
Burmistrz odpowiedział, że dobrze. 
Pan Piotr Kafliński powiedział, że w 2011 roku był ogłoszony przetarg na jeden blok i co roku 
miał być robiony jeden. 
Burmistrz powiedział, że chciałby, aby były zrobione 2, ale nie chce rzucać słów na wiatr. Bloki 
zostaną wykonane według kolejności zapisanej w regulaminie. 
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piotr Kafliński powiedział, że 2 sesje zgłasza, że jest uciążliwy 
zapach na mieście i nic się nie zmieniło. 
Sekretarz powiedziała, że urząd wstępował do ZGK, ale sprawa nie jest do końca załatwiona. 
Burmistrz dodał, że zwróci się do Zakładu Gospodarki Komunalnej o pisemne wyjaśnienie, co w 
tej kwestii zostało zrobione, jakie są przyczyny i jeśli to trwa, to kiedy to zostanie zlikwidowane. 
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piotr Kafliński zapytał o losy lampy na ul. Klasztornej i 
Ogrodowej, od samego początku nie palą się 4 lampy, a teraz spadła 5. 
Burmistrz odpowiedział, że to sprawdzi. 
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piotr Kafliński zapytał, czy będą robione drobne naprawy 
nawierzchni na mieście? 
Burmistrz odpowiedział, że tak. 
Przewodniczący Zarządu Osiedla Piotr Kafliński powiedział, że była robiona zmiana organizacji 
ruchu i nic się nie dzieje. 
Burmistrz odpowiedział, że znaki zostały kupione. W najbliższym czasie sukcesywnie będą 
zmieniane. 
Kolejne pytanie Pana Piotra, to do kiedy wykonawca jest zobowiązany zrobić ul. Kościuszki? 
Burmistrz wyjaśnił, że zadanie budowa przydomowych oczyszczalni i ul. Kościuszki to jeden 
projekt, ale dwa różne przetargi. Został podpisany aneks z Urzędem Marszałkowskim, co 
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umożliwia wykonawcy zrealizowanie zadania do końca maja 2015 r.  
W tym miejscu Pan Piotr powiedział, że podczas XXXIX sesji został zgłoszony wniosek, który 
zacytował „Co zrobił pan Starosta dla Wyszogrodu przez całą kadencję”. Następnie Pan Piotr 
zapytał, co jest z tym wnioskiem, czy dostaniemy taką informację?  
Przewodniczący Rady powiedział, że był obecny podczas sesji radny powiatowy. 
Agata Szczurowska dodała, że po zgłoszeniu wniosku obecny podczas obrad Radny Powiatu 
Płockiego Jan Boszko zobowiązał się, że przedstawi Panu Staroście zgłoszony wniosek. 
Przewodniczący Zarządu Osiedla dodał, że rozumie, że za to odpowiada radny powiatowy. 
Zabrał głos radny powiatowy Wojciech Zmysłowski powiedział, że był wtedy obecny na sesji. Nie 
jest upoważniony do wypowiadania się w imieniu Pana Starosty, ale jak stwierdził Starostwo ze 
spraw zasadniczych zrobiło niewiele. Dalej radny powiatowy sprostował informację, którą 
wypowiedział wiosną, że tylko Gmina i Miasto Wyszogród nie przystąpiła do programu 
drogowego wspólnie ze Starostwem, co nie było prawdą. Finałowo nie przystąpił również 
Bodzanów. Więc dwie gminy nie realizowały tego programu wyjaśnił radny powiatowy. 
Na koniec swojej wypowiedzi radny Wojciech Zmysłowski podziękował za zaproszenie na 
dożynki oraz za wszystkie dotychczasowe zaproszenia. 
Przewodniczący Rady Gminy odniósł się do zgłoszonych pytań Pana Piotra Kaflińskiego mówiąc, 
iż wiele rzeczy nie zostało zrobionych. My wszystko byśmy chcieli zrobić. Nasze zamiary są 
ambitne, ale nie wszystko jest możliwe od razu do zrealizowania dodał Przewodniczący. 
Sołtys Kobylnik, Roman Pawlak podziękował Burmistrzowi oraz pracownikom Urzędu  za 
Dożynki Gminne w Kobylnikach. 
Radny Wojciech Kuliński powiedział, że za śmieci płacono do 5 osób w gospodarstwie 
domowym,  teraz ile osób jest za tyle trzeba zapłacić. 
Radna Elżbieta Biernat powiedziała, że zgłosiła na Policję stojący samochód na ul. Klasztornej. 
Radna powiedziała, że policja zapewniła ją, że  po zlokalizowaniu przez policję właściciela 
samochód zostanie usunięty. 
Radny Hubert Więckowski zgłosił wiszący worek na ul. Okólnej. 
Radny Zbigniew Madany zgłosił zasypanie dołu na drodze prowadzącej do drogi krajowej nr 62 z 
Rębowa w kierunku Wyszogrodu.  
Pan Piotr Kafliński zapytał, czy ktoś próbował się skontaktować z właścicielem wspomnianego 
auta na ul. Klasztornej? W swojej dalszej wypowiedzi Pan Piotr powiedział, że zna właściciela 
auta i zaproponował, że może wystarczy się dogadać z właścicielem. 
Burmistrz powrócił do tematu zgłoszonego przez radnego Kulińskiego w kwestii deklaracji 
mówiąc, że założenie było, iż każdy jeśli ma w domu więcej osób niż 5 wpisuje liczbę 5, ale 
zdarzają się przypadki, że z różnych przyczyn ktoś wpisuje 6, 7, ale w dalszym ciągu zapłacił za 5 
osób w gospodarstwie. W przypadku wpisania powyżej 5 płatnik jest wzywany do wyjaśnienia, 
wtedy składa deklarację - korektę. Takich przypadków było sporo, za chwilę będzie dyżur ZGRP 
w UGiM i będzie wszystko na miejscu wyjaśnione powiedział Burmistrz. Dotychczasowo dopóki 
ustawa nie trafiła do Trybunału Konstytucyjnego to w ramach tego systemu, który 
opracowaliśmy nie można było ustawić tzw. ulgi „5 i pozostali nie płacą”. Po tym jak Trybunał 
zmienił jest możliwe, aby wpisać inne konfiguracje i za chwilę będzie to opracowane. Natomiast 
jest powszechnie przyjęte, że taką korektę składamy i zapłacimy za 5 osób. 
Pan Piotr Kafliński powiedział, że roznosił deklaracje i takiej informacji nie otrzymał, jak 
również nie ma takiego zapisu w uchwałach Związku. 
Burmistrz wyjaśnił, że takiego zapisu formalnego nie ma, jest przyjęta zasad umowna na 
Walnym Zgromadzeniu Związku, ale bez uchwałowo dlatego, że dopóki ustawa nie trafiła do TK 
forma naliczania nie mogła być naliczana do pewnej ilości.  
Pan Piotr Kafliński zauważył, iż w niektórych gminach są tego typu zapisy. 
Burmistrz powiedział, że dopóki nie było podstawy prawnej nie było możliwe formalnie 
wprowadzić takiego zapisu. Po zmianie będzie możliwe wprowadzanie np. kart dla rodzin 
wielodzietnych.  
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Punkt 9. 
 

Odpowiedzi na zapytania udzielane były na bieżąco. 
 

Punkt 10.  
 

Radny Mieczysław Majewski poinformował, iż Komisja Wniosków i Uchwał nie odnotowała 
żadnych wniosków. 

 
Punkt 11. 

 
W związku z wyczerpaniem  porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 11.45 zamyka obrady 
XLI Sesji Rady GiM Wyszogród. 
 
 
 
 
                                                                   Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród 

     Maryś Mieszkowski 
  
 
 
Protokołowała: 
Agata Szczurowska 
 
 
 
 
 


