
PROTOKÓŁ  Nr X.10.2015 
z obrad X Sesji Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach   

w dniu 26 czerwca 2015 roku. 
 
 

W obradach Sesji udział wzięło 21 radnych, według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego 
protokołu, Burmistrz Jelcza-Laskowic Bogdan Szczęśniak, przedstawiciele rad sołeckich i osiedlowych oraz 
goście zaproszeni na obrady Sesji, według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Obrady  X Sesji Rady Miejskiej o godzinie 14.00 otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Beata Bejda, która na podstawie listy obecności stwierdziła quorum, co stanowi  
o prawomocności obrad X Sesji Rady Miejskiej. 
 
Obsługę prawną X Sesji prowadził pan Sławomir Boruch - Gruszecki Radca Prawny Urzędu Miasta  
i Gminy Jelcz-Laskowice. 
 
Wszystkie wystąpienia zawarte w niniejszym protokole, oddane zostały w pełnym brzmieniu. 

Od. pkt 1 – porządku obrad Sesji. 
 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – proszę państwa, ja za chwileczkę odczytam porządek obrad X Sesji 

Rady Miejskiej. Ale przed tym chciałam państwa poinformować, że dzisiaj na sesji jest wśród 
nas pan Arkadiusz Tołłoczko, to jest pełen zaangażowania i sportowiec, i organizator 
maratonu Na Raty, tzw. ZiMNaR-u oraz w tym roku organizator, jeden z organizatorów, 
Maratonu Memoriału Barbary Szlachetki. I w dniu dzisiejszym, za te lata kiedy pan Arkadiusz 
organizował Maraton Na Raty, pan Burmistrz Bogdan Szczęśniak chciałby odczytać list 
gratulacyjny. I mamy dla pana statuetkę, i kwiaty. Tak, że bardzo uprzejmie pana proszę 
Arkadiusza Tołłoczko o wystąpienie tutaj do nas, a pana Burmistrza o odczytanie listu 
gratulacyjnego. 

Burmistrz Bogdan Szczęśniak – odczytał list gratulacyjny – cytat – „Serdeczne podziękowania składam 
Panu Arkadiuszowi Tołłoczko. Sport to jedna z dróg do samorealizacji zwłaszcza dla ludzi 
młodych. Jednak aby go uprawiać potrzebni są ludzie właśnie tacy jak Pan …” też młody 
oczywiście, „… ludzie pełni pasji i zaangażowania. Dziękując za trud włożony w organizację 
XIV Maratonu Jelcz-Laskowice i tym samym X Memoriału Basi Szlachetki, a także za pomysł  
i realizację Zimowego Maratonu Na Raty „ZiMNaR”, to dzięki Pana pracy możemy cieszyć się z 
sukcesów naszych sportowców. Składam Panu serdeczne życzenia wytrwałości i zawsze 
sprzyjającego szczęścia.” Podpisał Burmistrz oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata 
Bejda.  

 Gratuluję serdecznie.  
Pan Arkadiusz Tołłoczko – ja bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Trochę się nie przygotowałem tutaj do 

mowy. Ale chciałem państwu podziękować, szczególnie Władzom Miasta Jelcz-Laskowice, 
panu Burmistrzowi, pani Przewodniczącej i wszystkim państwu, bo od ośmiu lat, kiedy 
robimy Zimowy Maraton Na Raty, Urząd Miasta Jelcz-Laskowice wspiera tę inicjatywę  
i wspiera naszą działalność inną w tym zakresie. Chciałem tylko powiedzieć, że jeszcze w 
tym roku będzie o nas można usłyszeć 01 sierpnia w Oławie i 27 września w Chwałowicach 
dokładnie, bo w tych dniach otworzymy dwie kolejne ścieżki biegowe, to jest na  
ul. Bażantowej w Oławie i w Chwałowicach „Pętlę zabieganych”. Tak, że te wszystkie 
inicjatywy: Zimowy Maraton Na Raty, ścieżki biegowe po prostu nie powstałyby gdyby nie 
było wsparcia Urzędu Miasta Jelcz-Laskowice no i burmistrzów i wszystkich tutaj z władzy. 
Bardzo dziękuję za to wyróżnienie jeszcze raz i zapraszam na nasze imprezy 01 sierpnia i 27 
września. 

Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – zapraszamy wszystkich państwa radnych i zaproszonych gości. 
 Szanowni państwo, w tej chwili rozpoczynamy już część oficjalną naszej sesji. Sesja została 

otwarta wcześniej. Chciałam państwa poinformować, że na sali w tej chwili mamy 20 
radnych, ale jest obecny dwudziesty pierwszy radny, który na sekundkę wyszedł. Wszystkie 
uchwały podjęte w dniu dzisiejszym będą prawomocne. I ja w tej chwili chciałabym państwu 
odczytać porządek obrad X Sesji Rady Miejskiej. 
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 Pana Arka wraz z małżonką, jeżeli państwo sobie życzycie, to zapraszamy do udziału. Jeżeli 

państwo macie ograniczony czas, to bardzo serdecznie dziękuję. 
 Porządek obrad X Sesji: 

1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad X Sesji Rady Miejskiej. 
2. Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Miejskiej. 
3. Informacje i komunikaty Przewodniczącej. 
4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej. 
5. Sprawy samorządowe. 
6. Przedstawienie przez Burmistrza Sprawozdania finansowego miasta i gminy Jelcz-

Laskowice  
za 2014 rok wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-
Laskowice za 2014 rok. 

7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz: 
a) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we 

Wrocławiu z 14 kwietnia 2015r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza 
Jelcza-Laskowic sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta i gminy za 2014 
rok, 

b) przedstawienie Stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach 
z dnia 01 czerwca 2015r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Jelcza-Laskowic za 
2014 rok, 

c) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu z 15 czerwca 2015r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Jelcza-Laskowic za 2014 rok, 

d) przedstawienie przez stałe komisje Rady Miejskiej, stanowisk wypracowanych  
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Jelcza-Laskowic za 2014 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta i gminy 
Jelcz-Laskowice za 2014 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jelcza-Laskowic absolutorium za 
2014 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2015 rok. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Jelczu-

Laskowicach. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem lub klubem 

dziecięcym. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych 
opiekunów na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert  na realizację zadania 
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej  
w Jelczu-Laskowicach. 

16. Komunikaty organów Gminy. 
17. Zakończenie obrad X Sesji Rady Miejskiej. 

 
Czy w sprawie porządku obrad ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pan Burmistrz Bogdan 
Szczęśniak – proszę. 

Burmistrz Bogdan Szczęśniak – Szanowni państwo, chciałbym ażeby w porządku obrad dzisiejszej sesji 
znalazł się punkt dotyczący uchwały w sprawie dostosowania opisu granic obwodów 
głosowania w mieście i gminie Jelcz-Laskowice do stanu faktycznego. 

 Ja państwu odczytam uzasadnienie: - cytat – „W dniu 19 czerwca 2015 r. w Dzienniku Ustaw 
poz. 852 opublikowane zostało Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.  
Zgodnie z kalendarzem wyborczym do dnia 28 lipca 2015 r. Burmistrz Jelcza-Laskowic 
zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości obwieszczenia  o numerach i granicach 
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Podziału gminy na 
obwody głosowania dokonuje Rada Miejska na wniosek Burmistrza ( art. 12 § 2 Kodeksu 
Wyborczego). 
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Uchwałą nr XXX.220.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rada Miejska dokonała podziału gminy na 
stałe obwody głosowania ustalając ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji 
wyborczych. 
Na sesji w dniu 24 kwietnia 2015 r. Rada Miejska podjęła uchwałę nr VIII.77.2015 w sprawie: 
nadania nazwy ulicy Jastrzębiej  w Jelczu-Laskowicach. Ulica ta leży w granicy Osiedla 
Europejskiego. W związku z tym wystąpiła konieczność dopisania tej ulicy do obwodu 
głosowania nr 11. 
Zgodnie z art. 13 Kodeksu wyborczego zmian w podziale gminy na stałe obwody głosowania 
dokonuje się najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów. 
W związku z powyższym, zachowując termin ustawowy, przedłożony projekt uchwały 
uaktualnia opis granic stałych obwodów głosowania w mieście i gminie Jelcz-Laskowice do 
stanu faktycznego.” 
I prosiłbym ażeby ten projekt uchwały był w planowanym porządku obrad jako punkt 10. 
Dziesiąty stałby się jedenastym, jedenasty – dwunastym i tak dalej. Dziękuję bardzo. 

Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – dziękuję bardzo. Czy w sprawie porządku obrad dzisiejszej sesji ktoś 
jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. 

 W takim razie, proszę państwa, najpierw poddam pod głosowanie rozszerzenie porządku 
obrad o projekt w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście  
i gminie Jelcz-Laskowice do stanu faktycznego. Propozycja pana Burmistrza jest żeby był to 
punkt 10. Kto z państwa radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad o ten punkt, proszę  
o podniesienie ręki: 

 
 za - 21 (jednogłośnie) 
 - wniosek został przyjęty – 
 
 I teraz poproszę państwa o głosowanie nad całością porządku obrad X Sesji Rady Miejskiej. 

Kto z państwa radnych jest za zatwierdzeniem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki: 
 
 za - 21 (jednogłośnie) 
 
Porządek obrad X Sesji Rady Miejskiej został przyjęty i przedstawia się następująco:  
 
1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad X Sesji Rady Miejskiej. 
2. Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Miejskiej. 
3. Informacje i komunikaty Przewodniczącej. 
4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej. 
5. Sprawy samorządowe. 
6. Przedstawienie przez Burmistrza Sprawozdania finansowego miasta i gminy Jelcz-Laskowice 

za 2014 rok wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 
2014 rok. 

7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz: 
a) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

we Wrocławiu z 14 kwietnia 2015r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza 
Jelcza-Laskowic sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta i gminy za 2014 rok, 

b) przedstawienie Stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach  
z dnia 01 czerwca 2015r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Jelcza-Laskowic za 2014 
rok, 

c) przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
we Wrocławiu z 15 czerwca 2015r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jelcza-
Laskowic za 2014 rok, 

d) przedstawienie przez stałe komisje Rady Miejskiej, stanowisk wypracowanych w sprawie 
absolutorium dla Burmistrza Jelcza-Laskowic za 2014 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta i gminy Jelcz-
Laskowice za 2014 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jelcza-Laskowic absolutorium za 2014 
rok. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście  

i gminie Jelcz-Laskowice do stanu faktycznego. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2015 rok. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Jelczu-

Laskowicach. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem lub klubem dziecięcym. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów 
na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert  na realizację zadania 
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jelczu-
Laskowicach. 

17. Komunikaty organów Gminy. 
18. Zakończenie obrad X Sesji Rady Miejskiej. 

Od. pkt 2 – porządku obrad Sesji. 
 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – proszę państwa, przechodzimy do punktu trzeciego: Informacje  

i komunikaty Przewodniczącej … 
 Przepraszam. Coś dzisiaj z czasem coś przyspieszam chyba. Przepraszam państwa. 
 Punkt drugi: Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Miejskiej. 
 Protokół był do wglądu w Biurze Rady. Państwo pewnie się zapoznaliście. jeżeli państwo nie 

macie żadnych uwag, to ja poddam pod głosowanie przyjęcie protokołu. Państwo wyrazicie 
swoją wolę przez głosowanie. 

 Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad IX Sesji Rady Miejskiej, proszę o 
podniesienie ręki: 

 
 za - 21 (jednogłośnie) 
 - protokół z obrad IX Sesji Rady Miejskiej został przyjęty – 

Od. pkt 3 – porządku obrad Sesji. 
 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – proszę państwa, punkt trzeci: Informacje i komunikaty 

Przewodniczącej. 
 Ja mam w tym punkcie dwie informacje dla państwa. Pierwsza informacja dotyczy dyskusji, 

która się wywiązała na poprzedniej sesji, związanej z programem wspierania rozwoju 
przedsiębiorczości. Ta dyskusja odbyła się już pod koniec sesji. Pani Kierownik Wydziału 
Opłat i Podatków Wanda Willim przygotowała pewnego rodzaju konkluzję, wyjaśnienie, 
(pismo z dnia 25.06.2015r., znak: SG.PO.3120.2015.7079 stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu). 
Do tego są załączone tabele. I bardzo bym uprzejmie prosiła, szczególnie panów radnych, 
którzy no mieli dużo wątpliwości co do tego, o zapoznanie się z tym materiałem w Biurze 
Rady. I po panów zapoznaniu się z tym … z resztą wszystkich państwa oczywiście zachęcam 
do tego, to przedyskutujemy ewentualnie. Czy jakiś dalszy ciąg tego będzie, czy jakieś 
spotkanie się odbędzie z panią, np. kierownik. To jest jedna informacja. 

 I druga informacja proszę państwa jest taka, że w dniach od 02 do 05 lipca będziemy gościć 
przedstawicieli samorządu z zaprzyjaźnionego partnerskiego miasta Gudensberg.  
I prosiłabym państwa radnych o zadeklarowanie czy państwo weźmiecie udział w dniu 
czwartego, czyli to będzie następna sobota, w spotkaniu z przedstawicielami Gudensbergu.  
I bardzo bym uprzejmie prosiła o taką deklarację najpóźniej do poniedziałku, do godziny – 
jeżeli mogę państwa prosić – 13.00 czy państwo będziecie mogli w godzinach 
popołudniowych spędzić tutaj na rozmowach z przedstawicielami no jakiś czas. 

 I to są dwie informacje, które chciałam państwu przedstawić. Jeżeli chodzi  o te deklaracje, to 
bym uprzejmie prosiła do pań do Biura Rady po prostu zadeklarować swój udział czwartego 
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w sobotę. To będzie około godziny – myślę – 16.00. Ale to jeszcze ja wszystko państwu już 
indywidualnie doprecyzuję – dobrze? 

Od. pkt 4 – porządku obrad Sesji. 
 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – przechodzimy do punktu czwartego: Informacja Burmistrza  

o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej. 
 Oddaję głos panu Burmistrzowi Bogdanowi Szczęśniakowi. 
Burmistrz Bogdan Szczęśniak – pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni państwo, odczytam 

państwu treść zarządzeń, które w okresie między sesjami zostały podjęte: 
 powołałem panią Renatę Kotas – jest to pracownica Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-

Laskowice – w skład  Miejsko – Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Jelczu-Laskowicach; 

 na wniosek Dyrektora PSP w Miłoszycach odwołuje się ze składu Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie panią Dorotę Banasiak 
i w zamian, na to miejsce została powołana w skład tego Zespołu pani Monika Kanus; 

 ponadto Gmina nie skorzystała z pierwokupu prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej, działki nr 284/3 o powierzchni 1307 m2 oraz działki nr 
284/2 i 285/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Dziuplina, gmina Jelcz-Laskowice, 
zbywanych na podstawie umowy warunkowej z dnia 10.06.2015r. na łączną wartość 
82.500 zł; 

 ponadto wyraziłem zgodę na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, 
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 15/1o powierzchni 87 m2, 
obręb ewidencyjny Jelcz. Jest to proszę państwa działka, która jest dzisiaj – już nie - ale 
była własnością prywatną. I jest to teren niezbędny na budowę nowego chodnika w 
miejscowości Łęg. Ta działka z ogrodzeniem, praktycznie narożnikiem styka się 
bezpośrednio z krawężnikiem jezdni. I po negocjacjach z właścicielem dogadaliśmy się, 
że Gmina nabędzie tę działkę tak żeby można było tę inwestycję – jak państwo wiecie – 
dofinansowaną w 50% przez Marszałka Województwa zrealizować w pełnym zakresie; 

 ponadto, proszę państwa, został ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora PSP nr 1 
w Jelczu-Laskowicach; 

 ponadto, proszę państwa, w związku z rezygnacją ze stanowiska Dyrektora Miejsko – 
Gminnego Centrum Kultury, postanowiłem rozpisać konkurs na to stanowisko. 
Ogłoszenie to zostało umieszczone na stronie biura informacji publicznej naszej Gminy, 
także w „Gazecie Powiatowej” wczorajszej i zgodnie z ustawą ukaże to się w drugim 
dzienniku, czyli „Gazecie Wrocławskiej” w najbliższy poniedziałek; 

 ponadto, proszę państwa, został ogłoszony przetarg na wykonanie instalacji p-poż., 
zgodnie z zaleceniem Straży Pożarnej, w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Prusa, w 
Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy Al. Młodych w Jelczu-Laskowicach, w Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w Minkowicach Oławskich oraz w Szkole w Miłoszycach, Filia 
Świętochowskiego. Termin otwarcia ofert 29 czerwiec br.; 

 ponadto został ogłoszony przetarg na budowę ogrodzenia Cmentarza Komunalnego 
przy ul. Chwałowickiej w  Jelczu- Laskowicach. Termin otwarcia ofert 14.07.2015r.; 

 ponadto planowany jest przetarg na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 
Kopalinie i Wójcicach – tutaj też mamy dofinansowania jak państwu mówiłem na 
ostatniej sesji. Przetarg odbędzie się 01.07.2015r.; 

 ponadto Gmina zorganizowała przetarg dla ZGM remont instalacji c.o. w budynku 
mieszkalnym przy ul. Techników w Jelczu-Laskowicach. Były cztery oferty złożone. 
Została wybrana oferta za kwotę 82.108 zł; 

 ponadto, co prawda tutaj stroną w postępowaniu jest Stowarzyszenie OSP Biskupice ale 
przeprowadza przetarg Gmina – zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczego 
ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Biskupicach Oławskich. Termin otwarcia ofert 
30.06.2015r.; 

 ponadto w okresie od 01.06. do 26.06. wydano: 
- 26 zaświadczeń o przeznaczeniu działki w planie miejscowym lub Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego; 
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- a także 17 wypisów, wyrysów z planu miejscowego lub Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego; 
- w okresie analogicznym wydano 17 decyzji o warunkach zabudowy; 
- a także 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Szanowni państwo, chciałbym również poinformować państwa, że zwróciłem się do 
Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie z prośbą o przeprowadzenie kontroli w 
Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w zakresie 
prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Kontrola zostanie przeprowadzona w 
przyszłym tygodniu. 
Szanowni państwo, decyzja moja była podyktowana tym, że praktycznie w przeciągu 
ostatnich kilku miesięcy otrzymywałem od mieszkańców Jelcza-Laskowic sygnały  
o mogących mieć miejsce nieprawidłowościach w dopisywaniu osób do rejestru 
wyborców przed zeszłorocznymi wyborami samorządowymi. Sprawdziłem te 
informacje. Na uwagę wskazuje fakt wykazania przez 31 osób zamieszkania w 6 
lokalach mieszkalnych przy ul. Hirszfelda. To budzi mój głęboki niepokój i poddaję 
pod wątpliwość fakt czy wybory samorządowe były przeprowadzone w sposób 
uczciwy. Ponadto z pism, które otrzymałem z Prokuratury Rejonowej w Oławie oraz 
Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach wynika, że prowadzone jest dochodzenie z 
art. 248 pkt 2 Kodeksu karnego w sprawie użycia podstępu w wyborach 
samorządowych przeprowadzonych w Jelczu-Laskowicach w roku 2014. 
Dziękuję, to wszystkie informacje. 

Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – dziękuję bardzo. Pan Burmistrz marek Szponar. 
Z-ca Burmistrza Marek Szponar – pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja mam jedną tylko informację.  

I tak, w dniu 21 maja 2015r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację w 
2015r. zadania dotyczącego powierzenia … realizacji zadania gminnego polegającego 
na organizacji wypoczynku letniego z realizacją programu profilaktyki i uzależnień 
dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych lub gimnazjum oraz 
będących mieszkańcami miasta i gminy Jelcz-Laskowice. Na konkurs odpowiedział 
jeden podmiot Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z siedzibą w Zielonej Górze  
i będzie organizowało ten wypoczynek.  

 Przypomnę, że ogłoszony został drugi konkurs, jeśli chodzi o realizację tego zadania, 
bo w pierwszym terminie nikt na konkurs nie odpowiedział, nikt nie złożył oferty. 
dziękuję. 

Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – dziękuję bardzo. Czy państwo macie pytania do informacji, które 
przedstawił pan Burmistrz i pan Zastępca Burmistrza? Pan radny Stachnio – proszę. 

Radny Ireneusz Stachnio – ja mam taką prośbę do pana Burmistrza Szczęśniaka, ponieważ pana na 
ostatniej sesji nie było, a tutaj poruszaliśmy problem, który w poprzedniej kadencji 
pan, jako radny, także poruszył, czyli czytelność przekazywania informacji przez 
pana dotycząca albo sprzedaży, albo kupna, albo zamiany działek. Proponowałem 
wtedy aby taka informacji, jeżeli pan podejmie takie działania, była nam 
przekazywana w formie jakiejś mapki czy informacji takiej krótkiej w materiałach na 
sesję. Czy … bo pan – przypomnę – w poprzedniej kadencji też o to postulował do 
Burmistrza Putyry. Czy taka możliwość istnieje? Żebyśmy byli  świadomi jakie Gmina, 
jak dysponuje majątkiem Gmina, byłoby to transparentne i wszyscy myślę, że … nie 
byłoby dodatkowych pytań, wątpliwości. Dziękuję. 

Burmistrz Bogdan Szczęśniak – tak panie radny, mój zastępca przekazał mi tę informację. I, proszę 
państwa, no uznałem żeby tego – bo szkoda papieru i polskich lasów – takie 
informacje w sensie graficznym są w Biurze Rady do wglądu. Tam na mapie 
geodezyjnej pokazane są obszary zakreślone kolorowo tak żeby to było czytelne dla 
państwa. Dziękuję. 

Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – dziękuję bardzo. Czy państwo radni mają jeszcze jakieś pytania w 
związku z informacjami przekazanymi przez Burmistrza? Nie widzę. W takim razie 
przechodzimy do punktu piątego. 

Od. pkt 5 – porządku obrad Sesji. 
 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – Sprawy samorządowe.  
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Czy państwo, przedstawiciele jednostek pomocniczych, którzy znajdują się na sali, 
mają jakieś pytania, problemy których nie udało się załatwić, albo które są 
strategiczne dla państwa miejscowości? Nie widzę. 
Przechodzimy do punktu szóstego. 

 

Od. pkt 6 – porządku obrad Sesji. 
 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – Przedstawienie przez Burmistrza Sprawozdania finansowego miasta  

i gminy Jelcz-Laskowice za 2014 rok wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu 
miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2014 rok. 

 Bardzo proszę, oddaję głos panu Burmistrzowi Szczęśniakowi. 
Burmistrz Bogdan Szczęśniak – pani Przewodnicząca, Szanowni radni, drodzy państwo, szczegółowe 

sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 otrzymaliście państwo w miesiącu 
marcu, dlatego postaram się w skrócie przypomnieć podstawowe wskaźniki 
dotyczące wykonania budżetu za rok 2014. 

 Dochody ogółem zostały wykonane w 103,6%, w tym dochody własne, czyli 
dochodów z podatków, opłat i innych należności budżetowych wykonano w 106,5%  
i to właśnie te dochody stanowią … dochody te są głównym źródłem finansowania 
wszystkich zadań bieżących oraz częściowo zdań inwestycyjnych. Dochody 
majątkowe zostały wykonane na poziomie 103,9%, z czego główna część tych 
dochodów stanowi dofinansowanie do realizowanych zadań ze środków 
zewnętrznych. 

 Szanowni państwo, wydatki bieżące wykonane zostały w 91% na kwotę 52.926.430 
zł. Z tej kwoty 64% stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych, dotacje dla 
organizacji pożytku publicznego, przedszkoli niepublicznych oraz świadczenia 
społeczne na rzecz osób fizycznych. Pozostałe 36% wykonanych wydatków 
dotyczyło remontów dróg, ulic, obiektów gminnych, zakupu materiałów, usług oraz 
energii, kosztów ubezpieczeń i mienia. 

 Na wydatki majątkowe  w roku 2014 przeznaczono kwotę 21,1 mln zł, które 
przeznaczone zostały, m.in.:  
 na poprawę stanu dróg przeznaczono 7,8 mln zł; 
 na modernizację świetlic wiejskich, budowę placów zabaw, remonty wiat 

przystankowych oraz remonty gminnych obiektów przeznaczono kwotę 370.000 
zł; 

 na zadania inwestycyjne w oświacie 1.500.000 zł; 
 na modernizację obiektów OSP, zakup sprzętu pożarniczego 470.000 zł; 
 na budowę kanalizacji sanitarnej ponad 4.500.000 zł; 
 na budowę Centrum Sportu i Rekreacji oraz budowę boisk sportowych kwotę  

10,9 mln zł; 
 dofinansowując spółkę gminną ZGM-TBS poprzez objęcie udziałów o wartości 

740.000 zł umożliwiło to rozpoczęcie budowy kolejnych 24 mieszkań. Ogółem 
zrealizowanych jest w zakresie ZGM – TBS 224 mieszkania mieszczące się w 
ośmiu budynkach. W tym roku została rozpoczęta budowa dziewiątego budynku. 

Szanowni państwo, na dzisiejszej sesji dokonacie państwo oceny gospodarki 
finansowej i wykonania budżetu za rok 2014. Ja, w swoim krótkim wystąpieniu, 
przypomniałem o wykonaniu tylko tych najważniejszych zadań, ale państwa analizy  
i wnioski pozwolą na właściwą ocenę.  
Pomimo, że wykonawcą tego budżetu był poprzedni Burmistrz, a zadania w budżecie 
zostały ustalone przez Radę Miejską poprzedniej kadencji, po wnikliwym 
przeanalizowaniu przeze mnie materiałów, z uwzględnieniem opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, zwracam się do państwa radnych o przyjęcie sprawozdania oraz 
udzielenie absolutorium. Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować wszystkim za 
pomoc i za zaangażowanie i cenne rady. Dziękuję bardzo. 

Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – dziękuję bardzo. 
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Od. pkt 7 – porządku obrad Sesji. 
 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – proszę państwa, ten punkt będziemy realizować w ten sposób, że 

mamy tutaj cztery podpunkty. 
 
podpunkt a) 
 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej we Wrocławiu z 14 kwietnia 2015r. w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Burmistrza Jelcza-Laskowic sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta i gminy za 
2014 rok. 

 Przewodnicząca zapoznała obecnych z treścią Uchwały Nr IV/77/2015 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie opinii 
o przedłożonym przez Burmistrza Jelcza-Laskowic sprawozdaniu rocznym z wykonania 
budżetu miasta i gminy za 2014 rok, (przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu). 

 
podpunkt b) 
 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – przedstawienie Stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Jelczu-Laskowicach z dnia 01 czerwca 2015r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza 
Jelcza-Laskowic za 2014 rok. 

 Proszę uprzejmie panią Przewodniczącą Komisji, panią Joannę Kamińską o przedstawienie 
stanowiska Komisji Rewizyjnej. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna Kamińska – zapoznała obecnych z treścią Stanowiska 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 01 czerwca 2015r. w sprawie 
absolutorium dla Burmistrza Jelcza-Laskowic za 2014 rok, (przedmiotowe Stanowisko 
stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – bardzo dziękuję. 
 
podpunkt c) 
 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – proszę państwa, w podpunkcie c) mamy:  przedstawienie Uchwały 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 15 czerwca 2015r.  
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach  
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jelcza-Laskowic za 2014 rok. 

 Przewodnicząca zapoznała obecnych z treścią Uchwały Nr IV/139/2015 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2015r.  
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach  
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jelcza-Laskowic za 2014 rok, 
(przedmiotowa uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 
podpunkt d) 
 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – i proszę państwa podpunkt d): przedstawienie przez stałe komisje 

Rady Miejskiej, stanowisk wypracowanych w sprawie absolutorium dla Burmistrza Jelcza-
Laskowic za 2014 rok. 

 Bardzo proszę pana Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia Tadeusza 
babskiego o przedstawienie stanowiska Komisji. 

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia Tadeusz Babski – Stanowisko Komisji 
Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia wypracowane na posiedzeniu w dniu 22.06.2015r.  
w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Jelcza-Laskowic za 2014 rok. 

 Komisja w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Jelcza-Laskowic za 2014 rok, 
głosowała w następujący sposób: 

 za   - 8 
 przeciw  - 0 
 wstrzymało się - 2 
 Dziękuję. 
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Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – dziękuję bardzo.  
 Bardzo proszę Przewodniczącego Komisji … Wiceprzewodniczącego Komisji Samorządu  

i Prawa pana Karola Markowskiego o odczytanie stanowiska. 
V-ce Przewodniczący Komisji Samorządu i Prawa Karol Markowski – dziękuję bardzo.  

Stanowisko Komisji Samorządu i Prawa Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach wypracowane 
na posiedzeniu w dniu  23 czerwca 2015 roku. 
1. Komisja Samorządu i Prawa w głosowaniu:  

za    - 6 
przeciw   - 0 
wstrzymało się - 2 
pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Burmistrza Jelcza-Laskowic sprawozdanie 
roczne  z wykonania budżetu miasta i gminy za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem 
instytucji kultury i informacją o stanie mienia komunalnego za 2014 rok oraz 
sprawozdanie finansowe miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2014 rok. 

2. Komisja Samorządu i Prawa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jelcza-
Laskowic za 2014 rok głosowała w następujący sposób : 
za    - 6 
przeciw   - 0 
wstrzymało się - 2 

Dziękuję. 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – dziękuję. 
 Bardzo proszę panią Przewodniczącą Komisji Rodziny, Młodzieży i Spraw Mieszkaniowych o 

odczytanie stanowiska Komisji. 
Przewodnicząca Komisji Rodziny, Młodzieży i Spraw Mieszkaniowych Barbara Kowalenko - 

Stanowisko Komisji Rodziny, Młodzieży i Spraw Mieszkaniowych oraz Komisji Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska  wypracowane na wspólnym posiedzeniu w dniu 24.06.2015r.  
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Jelcza-Laskowic za 2014 rok. 

 W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jelcza-Laskowic za 2014 rok, Komisje 
głosowały w sposób następujący: 

 za   - 11 
 przeciw  -  0 
 wstrzymało się -  2 
 Dziękuję. 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – dziękuję bardzo. 
 I panią Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, panią Marzenę Bar 

proszę o przedstawienie stanowiska Komisji. 
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Marzena Bar – Stanowisko Komisji 

Rozwoju Gospodarczego i Finansów wypracowane na posiedzeniu w dniu  25 czerwca 2015 
roku. 
W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Jelcza-Laskowic za 2014 rok, Komisja 
głosowała w sposób następujący: 
za   - 4 

 przeciw   - 0 
 wstrzymało się - 2 
 Dziękuję. 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – dziękuję bardzo.  
 Proszę państwa, czy w sprawie realizacji tego punktu ktoś z państwa chciałby zabrać głos? 

Pan Przewodniczący Krzysztof Woźniak. 
V-ce Przewodniczący R.M. Krzysztof Woźniak – dziękuję pani Przewodnicząca. Wysoka Rado, panowie 

Burmistrzowie, Szanowni państwo, chciałbym tylko kilka słów się odnieść do sprawozdania 
z wykonania budżetu za 2014 rok, a mianowicie do części inwestycyjnej, która była 
realizowana przez ten rok. Szanowni państwo, smuci mnie jeden fakt, a mianowicie taki, że 
sześć pozycji inwestycyjnych w budżecie w 2014 roku po prostu nie zostało nie tyle 
zrealizowanych, co nie zostało w ogóle rozpoczętych. W realizacji … przynajmniej wynika to 
z tego dokumentu, ponieważ na realizację siedmiu zadań nie wydano ani złotówki. Szanowni 
państwo, no to jest sygnał taki, że tak naprawdę te siedem zadań przejdzie, przeszło, 
faktycznie przeszło do budżetu na 2015 rok i my teraz zaczynamy realizować te zadania.  
A mianowicie, Szanowni państwo pozwolę sobie państwu powiedzieć, że to jest przebudowa 
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dróg na Osiedlu Europejskim, przebudowa ul. Liliowej, budowa remizy OSP w Miłocicach, 
budowa remizy OSP Jelcz-Laskowice, utwardzenie targowiska, budowa skateparku, 
zagospodarowanie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego w Miłoszycach. Szanowni 
państwo, to ładnie wyglądało w budżecie na 2014 rok. Rzeczywiście, wykaz zadań w roku 
wyborczym, w roku 2014, był niesamowity. Tylko, że pytanie po co. Po co było po prostu 
mieszkańcom dawać złudną nadzieję i po prostu pokazywać, że to będzie robione? Jeżeli 
dzisiaj wiemy, że te siedem zadań po prostu nawet nie rozpoczęto. Bo są takie sytuacje, 
Szanowni państwo, że w miarę możliwości Urząd Gminy realizuje lub rozpoczyna dane 
zadanie i to zadanie jest szacowane na kilka lat lub pod koniec roku budżetowego podejmuje 
się uchwałę o tzw. „niewygasach” i te zadania przechodzą jako „niewygasy”, czyli zadania 
niewygasające, niezrealizowane w danym roku, a będzie zrealizowane do końca czerwca 
dwa tysiące, następnego roku, czyli w tym przypadku 2015 roku. No ale takich sytuacji  
w tym momencie nie mamy, te siedem zadań po prostu w ogóle nie zaczęto ani nie myślano 
… może myślano, nie wiem, nie rozmawiałem z panem Burmistrzem o realizacji tych zadań 
Wiem, że te zadania, które … o których mówiłem, są realizowane. Wiem, że lada moment 
będzie rozpoczęcie przetargu na budowę remizy OSP Jelcz-Laskowice. Wiem, że skatepark 
będzie budowany w tym roku. I tutaj jest dobra informacja dla młodzieży z terenu gminy 
Jelcz-Laskowice, że ta inwestycja wreszcie dla pewnej grupy młodzieży, dużej grupy 
młodzieży, będzie zrealizowana. I – z tego, co pamiętam – jeszcze w 2008 roku takie zadanie 
pojawiło się w budżecie, we wnioskach – przepraszam – do budżetu na 2009 rok, ale dopiero 
niestety w 2015 roku będzie zrealizowane. Tak, że Szanowni państwo, to są takie moje 
spostrzeżenia, ale Szanowni państwo, dużo zadań zostało zrealizowanych dlatego nie 
krytykuję całego budżetu. Krytykuję tylko te fakty gdzie w ogóle nie podjęto się realizacji 
czegoś, co miało być realizowane i powinno być realizowane, a nie było. Dziękuję państwu. 

Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – dziękuję bardzo. Czy w tym punkcie ktoś z państwa chciałby jeszcze 
zabrać głos? Pan radny Pakosz – proszę. 

Radny Michał Pakosz – dziękuję bardzo. Szanowni państwo, ja tak przysłuchuję się temu, co mówi pan 
Krzysztof Woźniak. Panie radny, pierwsza sprawa, na komisjach, na posiedzeniach komisji 
nie poruszał pan tych tematów. Ja, te wątpliwości, o których pan teraz, które pan przytoczył 
przed chwilą, widziałem stad moje głosowania wstrzymujące się, jeśli chodzi o udzielenie 
absolutorium. Pan dzisiaj mówi o tych wątpliwościach, na komisjach głosował pan za. 
Rozumiem, że w tej chwili będzie pan  głosował przeciwko absolutorium – tak? – bo z tego, 
co pan mówi, ma pan wiele zastrzeżeń. Choć przypuszczam, że za chwilę będziemy mogli 
oglądać tutaj głosowanie, które zakończy się jednak pana głosowaniem za – ale to już za 
moment. Ja pozwolę sobie jeszcze przytoczyć kwestię remizy OSP, o której pan mówił przed 
chwilą, tudzież w listopadzie było wydane pozwolenie na budowę, pan Burmistrz Bogdan 
Szczęśniak objął Urząd w grudniu tak, że można było już rozpocząć procedurę – tego też nie 
zrobiliście. Tak, że tak to wygląda kwestia, szanowni państwo, wątpliwości pana Krzysztofa 
Woźniaka. Mówię, przykre jest to, że nie poruszał pan tych tematów na komisji. Dzisiaj tutaj 
pojawiły się. Ja głosowałem dlatego … Ja się z panem w stu procentach zgadzam, żeby nie 
było tutaj jakichś powiedzmy, nie chodzi o to żeby się poróżnić, tylko mówię ja głosowałem, 
patrząc na to … wstrzymywałem się, ponieważ mówię, dostrzegłem też te – nie tylko ja – ale 
też te wątpliwości. Pan mówi, że widzi pan wątpliwości no i zaraz będziemy mogli oglądać 
głosowanie tak, że to już za chwilę. Dziękuję bardzo. Tyle tytułem wstępu. 

Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pan 
Przewodniczący Woźniak. 

V-ce Przewodniczący R.M. Krzysztof Woźniak – dziękuję pani Przewodnicząca. Szanowni państwo, 
Wysoka Rado, panowie burmistrzowie, panie radny, panie Pakosz, przykre jest to, że pan 
mówi do mnie zwracając się „nie zrobiliście”. Ja jestem jeden i ja nie odpowiadam za 
wykonanie budżetu, ponieważ jeżeli pan się zna na prawie samorządowy, a widzę, że pan się 
nie zna, to panu powiem, że za wykonanie budżetu odpowiada burmistrz jednoosobowo.  
I, Szanowni państwo, akurat tak się składa, że ten burmistrz nie realizował tego budżetu w 
całości, w minimalnej części. I tak się składa, panie radny, że ja otrzymałem tak jak pan 
otrzymał dokument i bazuję na dokumencie. A z dokumentu wynika, że na budowę remizy 
OSP Jelcz-Laskowice Urząd Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach wydał kwotę zero złotych. 
Dlatego panie radny, proszę nie mówić do mnie jako „wy”, tylko proszę ustosunkować się do 
dokumentu i bazować na dokumentach. A jeśli chodzi o to w jaki sposób będę głosował, to 
panu powiem, będę głosował za absolutorium. A wie pan dlaczego? Ponieważ mimo tych 
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wszystkich uchybień,  które widzę i, które oczywiście krytycznie oceniam, bo to jest czysta 
krytyka bazując na realiach jakie ten dokument przedstawia, widzę dużo zadań, które zostały 
zrealizowane i to, że Burmistrz, obecny Burmistrz pan Bogdan Szczęśniak podjął się wielu 
zadań, które nie zostały zrealizowane i wprowadził do tego budżetu zadania dodatkowe.  
I widzę bardzo duży postęp w realizacji tych zadań, i zupełnie inne podejście do spraw 
inwestycyjnych w tej gminie. Tak, że nie zamierzam być hamulcowym w wielu sprawach, 
które naprawdę idą w dobrym kierunku i też pana bym nakłaniał do tego żeby iść z 
postępem. Dziękuję. 

Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – dziękuję bardzo. Pan radny Pakosz. 
Radny Michał Pakosz – ja jeszcze króciutko tutaj odnośnie pana wypowiedzi. Powiem tak, no pan sobie 

sam zaprzecza, ale to już ogólnie kwestia poboczna. Ja kierowałem swoje słowa tutaj do 
organy wykonawczego. Miałem na myśli całe grono burmistrzów. Pana Piórko no niestety 
dzisiaj z nami nie ma. Ale to nie było kierowane do pana tak, że na przyszłość proszę słuchać 
ze zrozumieniem, bo pan mnie nie słucha i przeinacza to, co mówię. Tak, że prosiłbym żeby 
pan słuchał, postarał się zrozumieć to, co mówię, a wtedy ewentualnie jakieś uwagi tutaj  
w moim kierunku stosować. To chyba tyle. Dziękuję bardzo. 

Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby w tym punkcie 
jeszcze zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy, proszę państwa, do punktu 
ósmego. 

Od. pkt 8 – porządku obrad Sesji. 
 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego miasta i gminy Jelcz-Laskowice za 2014 rok. 
 Proszę państwa, ja uchwałę nr 8 i nr 9 odczytam mimo tego, że państwo mieliście je  

w materiałach. To są krótkie uchwały, a to jest dzisiejsza … dwie dzisiejsze główne jakby 
uchwały, z tego powodu chciałabym projekty odczytać. 

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały. 
 Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki: 
 
 za   -          18  
 przeciw  - 0 
 wstrzymało się - 3 
 - uchwała została podjęta – 
 

UCHWAŁA Nr X.93.2015 
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach 

z dnia 26 czerwca 2015 roku 
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta i gminy Jelcz-Laskowice 
za 2014 rok. 

Od. pkt 9 – porządku obrad Sesji. 
 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – przechodzimy do punktu dziewiątego: podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia Burmistrzowi Jelcza-Laskowic absolutorium za 2014 rok. 
 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały. 
 Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki: 
 
 za   -          18  
 przeciw  - 0 
 wstrzymało się - 3 
 - uchwała została podjęta – 
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UCHWAŁA Nr X.94.2015 

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach 
z dnia 26 czerwca 2015 roku 

 
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Jelcza-Laskowic absolutorium za 2014 rok. 

 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – uchwała została podjęta. Dziękuję państwu za głosowania. W tej 

chwili ogłaszam … Za chwilkę. Burmistrz Jelcza-Laskowic pan Bogdan Szczęśniak prosi o 
głos. bardzo proszę panie Burmistrzu. 

Burmistrz Bogdan Szczęśniak – pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni państwo, chciałbym 
podziękować państwu radnym za udzielenie absolutorium za rok 2014. Aczkolwiek zawsze 
tak jest – może nie we wszystkich gminach w kraju – że nowo wybrany burmistrz często 
firmuje wykonanie budżetu swojego poprzednika. Jest to udzielenie absolutorium przede 
wszystkim panu byłemu Burmistrzowi Putyrze, no i też mojej osobie. Dziękuję bardzo. 

Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za głosowanie. W tej chwili 
ogłaszam 10 minut przerwy. 

 
Przewodnicząca ogłosiła dziesięciominutową przerwę w obradach X Sesji Rady Miejskiej. 
 
Po przerwie. 

Od. pkt 10 – porządku obrad Sesji. 
 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – jesteśmy teraz w punkcie dziesiątym. Punkt dziesiąty dotyczy tego 

projektu uchwały, który w dniu dzisiejszym został wprowadzony do porządku obrad. To, o 
czym informował pan Burmistrz Szczęśniak, czyli uchwała w sprawie dostosowania opisu 
granic obwodów głosowania do stanu faktycznego. 

 Ponieważ państwo radni nie mieliście tego w swoich, ja w tej chwili odczytam ten projekt 
uchwały. 

 Przewodnicząca odczytała projekt uchwały. 
 Załącznikiem do uchwały jest podział gminy Jelcz-Laskowice na stałe obwody głosowania. 
 Czy państwo radni mają jakieś zapytania? Pan Burmistrz na początku przedstawił 

uzasadnienie do tego projektu uchwały. Czy są jakieś pytania? Nie ma. W takim razie 
przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o 
podniesienie ręki: 

 
 za -          21 (jednogłośnie) 
 - uchwała została podjęta – 
 

UCHWAŁA Nr X.95.2015 
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach 

z dnia 26 czerwca 2015 roku 
 

w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście  i gminie Jelcz-
Laskowice do stanu faktycznego. 

Od. pkt 11 – porządku obrad Sesji. 
 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – przechodzimy  do punktu jedenastego: podjęcie uchwały w sprawie 

zmian budżetu miasta i gminy na 2015 rok. 
 Pan Burmistrz Bogdan Szczęśniak – proszę. 
Burmistrz Bogdan Szczęśniak – proszę państwa, za chwileczkę pani Skarbnik odczyta proponowane 

autopoprawki do zmiany w budżecie na rok bieżący. Natomiast, proszę państwa, w tym 
tekście pierwotnym, który państwo macie, wkradł się błąd. Na str. 3 w uzasadnieniu, w 
punkcie drugim arabskie jest zapisane :  remont w OSP na kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Biskupice, którego koszt 
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zakupu wyniesie 175.000 zł , z tego dofinansowanie – powinno być z MSW – „i” i „A” 
skreślamy. To są dzisiaj dwa odrębne ministerstwa. Czyli dofinansowanie z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, kwota 50.000 zł. 

 Natomiast poproszę panią Skarbnik o autopoprawki i później ją skomentuję. 
Skarbnik Gminy Stanisława Kapłon – Hutniczak – proszę państwa, w § 1 uchwały proponuje się 

zwiększyć dochody : 
 w dziale 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 
 rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury; 

paragrafie 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej z kwoty 
700 zł do kwoty 1.200 zł, ponieważ wpłynęła jeszcze jedna darowizna 
dla jednej z rad sołeckich; 

W § 3 proponuje się zwiększyć wydatki: 
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 
rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury; 
paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z kwoty 700 zł do kwoty 1.200 zł; 
 
rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki; 
paragrafie 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  

o kwotę 50.000 zł; 
 
W § 4 zwiększyć przychody budżetowe w § 950 z tytułu wolnych środków finansowych  
o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu. 
Zmianie w związku z rym ulegną dochody i wydatki oraz przychody i deficyt: 
dochody ogółem 72.540.170,36 zł 
dochody bieżące 60.525.287,36 zł 
 
wydatki ogółem 75.555.678,36 zł 
wydatki bieżące 57.629.878,36 zł 
 
Przychody    6.904.500,00 zł 
Deficyt budżetu   3.015.508,00 zł 
 
wolne środki finansowe 2.215.500,00 zł 
Dziękuję. 

Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – dziękuję bardzo. Czy państwo radni mają jakieś pytania? 
Burmistrz Bogdan Szczęśniak – ja jeszcze chciałbym uzupełnić pani Przewodnicząca dwie kwestie, bo nie 

powiedziałem państwu, zapomniałem, że w związku z faktem, że pan Dyrektor Łukasz 
Dudkowski odchodzi z funkcji Dyrektora – tak przy okazji dziękuję za ośmioletnią pracę 
panu Dyrektorowi – podjąłem decyzję, że z dniem 01 lipca br. pełniącą obowiązki Dyrektora 
będzie pani Dorota Miś.  
I druga kwestia tycząca dzisiejszej autopoprawki, ta kwota 50.000, proszę państwa, wynika z 
faktu, że po rozmowie z panią Dorotą Miś okazało się – znaczy nie tylko po rozmowie, tylko 
patrząc na harmonogram wydatków Centrum Kultury na rok bieżący nie ma żadnej kwoty w 
pozycji dofinansowanie organizacji festynów wiejskich – po prostu nie było tej kwoty. Jak 
państwo sami wiecie, w tej chwili wchodzimy w ten, że tak powiem sezon festynów 
wiejskich. I tutaj, po zasięgnięciu opinii sołtysów, pań i panów sołtysów, stąd pojawiła się ta 
kwota jako niezbędna do przeprowadzenia dużo wcześniej zaplanowanych - z resztą 
każdorazowo, czy każdorocznie organizowano festyny w obszarach wiejskich. I stąd prośba 
do państwa radnych żeby tę kwotę w formie dotacji przekazać na Centrum Kultury ażeby 
umożliwić sprawne przeprowadzanie – tak jak mówiłem – festynów wiejskich. Dziękuję 
bardzo. 

Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – dziękuję bardzo. Pan radny Pakosz – proszę. 
Radny Michał Pakosz – ja mam pytanie do pana Burmistrza Szczęśniaka. Panie Burmistrzu, czy nie tak się 

złożyło, że pan odebrał wcześniej 200.000 zł jeśli chodzi o finansowanie Centrum Kultury? A 
teraz pan daje 50.000 zł. Jak to działa? Proszę tylko o wyjaśnienie jakby była taka możliwość. 

Burmistrz Bogdan Szczęśniak – nie. Proszę państwa, w budżecie tegorocznym, w projekcie budżetu 
przygotowanym przez poprzedniego Burmistrza była kwota 1.000.000 zł – niczego żeśmy 
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nie zabierali. Milion złotych był zaplanowany, tak, na rok bieżący i milion jest. Natomiast 
teraz dokładamy do tego miliona 50.000. 

Radny Michał Pakosz – dziękuję bardzo za odpowiedź. 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. 

W takim razie, proszę państwa, jesteśmy w punkcie 11. Pani Skarbnik przedstawiła państwu 
autopoprawkę do uchwały w sprawie zmian budżetu. I wcześniej państwo w materiałach 
mieliście projekt uchwały, i w tej chwili składam wniosek o nie odczytywanie projektów 
uchwał od punktu nr 11 do punktu nr 16, czyli tam gdzie mamy blok uchwał. Kto z państwa 
radnych jest za tym wnioskiem, proszę o podniesienie ręki: 

 
 za   -          20  
 przeciw  - 0 
 wstrzymało się - 1 
 - wniosek został przyjęty – 
 
 I proszę państwa, przechodzimy do głosowania nad uchwałą w sprawie zmian budżetu 

miasta i gminy na 2015 rok. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały wraz z 
autopoprawką, proszę o podniesienie ręki: 

 
 za   -          20  
 przeciw  - 0 
 wstrzymało się - 1 

- uchwała została podjęta – 
 

UCHWAŁA Nr X.96.2015 
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach 

z dnia 26 czerwca 2015 roku 
 

w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2015 rok. 

Od. pkt 12 – porządku obrad Sesji. 
 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – punkt dwunasty, proszę państwa, podjęcie uchwały w sprawie 

utworzenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Jelczu-Laskowicach. 
 Czy odnośnie tego punktu ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, przechodzimy do 

głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki: 
 
 za -          21 (jednogłośnie) 

- uchwała została podjęta – 
 

UCHWAŁA Nr X.97.2015 
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach 

z dnia 26 czerwca 2015 roku 
 

w sprawie utworzenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Jelczu-Laskowicach. 

Od. pkt 13 – porządku obrad Sesji. 
 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – punkt trzynasty: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu 

nadzoru nad żłobkiem lub klubem dziecięcym. 
 Czy w sprawie tego projektu uchwały ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, 

przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o 
podniesienie ręki: 

 
 za -          21 (jednogłośnie) 

- uchwała została podjęta – 
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UCHWAŁA Nr X.98.2015 
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach 

z dnia 26 czerwca 2015 roku 
 

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem lub klubem dziecięcym. 

Od. pkt 14 – porządku obrad Sesji. 
 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – punkt czternasty: podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad 

ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby 
dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta i Gminy Jelcz-
Laskowice. 

 Czy w sprawie tego projektu uchwały ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, 
przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały, proszę o 
podniesienie ręki: 

 
  za -          21 (jednogłośnie) 

- uchwała została podjęta – 
 

UCHWAŁA Nr X.99.2015 
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach 

z dnia 26 czerwca 2015 roku 
 

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych 
opiekunów na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. 

Od. pkt 15 – porządku obrad Sesji. 
 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – punkt nr piętnaście: podjęcie uchwały w sprawie regulaminu 

otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania 
przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. 

 Czy w tym punkcie ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, przechodzimy do 
głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki: 

 
 za -          21 (jednogłośnie) 

- uchwała została podjęta – 
 

UCHWAŁA Nr X.100.2015 
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach 

z dnia 26 czerwca 2015 roku 
 

w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego  
z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert. 

Od. pkt 16 – porządku obrad Sesji. 
 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – punkt nr szesnaście: podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia 

Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach. 
 Czy w sprawie tego punktu ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Stachnio – 

proszę. 
Radny Ireneusz Stachnio – pani Przewodnicząca, ja mam pytanie do pana mecenasa, ponieważ w § 1 

niniejszego projektu zostały wyszczególnione nazwiska dwóch Wiceprzewodniczących. Nie 
ma do tego projektu żadnego uzasadnienia, więc mam pewne wątpliwości. A dotyczą one 
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natury, no proceduralnej, ponieważ wyszczególnienie nazwiskami dwóch 
Wiceprzewodniczących daje kompetencje tym osobom, zgodnie z projektem uchwały, do 
pełnienia tych zadań, które tutaj zostały wyszczególnione. I projekt uchwały jest … znaczy 
tak, uchwała – jeżeli przegłosujemy, a przegłosujemy ją – no jest uchwałą, która będzie 
obowiązywać przez tę kadencję, następną kadencję … Nie?  

 A gdzie tu jest napisane, że tylko na jedną kadencyjność? No ja nie wiem, dlatego pytam się 
pana mecenasa, bo ani w § 1, ani w § 2 nie ma kadencyjności. Natomiast być może w tych 
rozporządzeniach, czyli w podstawie prawnej, która jest w nagłówku, być może jest. Dlatego 
chciałbym taką informację uzyskać od pana mecenasa. 

Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – panie mecenasie, bardzo uprzejmie proszę o wyjaśnienie panu 
radnemu Stachnio. 

Radca Prawny Sławomir Boruch – Gruszecki – powiem po prostu tak. Tego rodzaju uchwały były 
podejmowane w poprzednich kadencjach. Nie było nigdy wątpliwości, że dotyczy to rady 
danej kadencji dlatego, że po prostu to nie jest czynność przewodniczącego, tylko tutaj jest 
czynność rady, ponieważ to dotyczy stosunków zbieżnych ze stosunkiem pracy. One mają po 
prostu charakter w zakresie rozliczania nawet tych delegacji. W związku z tym to musi być 
czynność rady, to nie może być czynność przewodniczącego. 

Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – dziękuję bardzo panie mecenasie. Panu radnemu, panie mecenasie, 
podejrzewam, że chodziło jeszcze o fakt, że nie jest zaznaczone, że to dotyczy konkretnie tej 
kadencji. W ubiegłej kadencji była podjęta uchwała podobnej treści, bo były tam inne 
nazwiska. I myślę, że dużym zbiegiem okoliczności byłoby gdyby w przyszłej kadencji było 
również dwóch takich Wiceprzewodniczących z imienia i nazwiska. Więc jeżeli tutaj mamy 
wymienionych Wiceprzewodniczących pana Krzysztofa Woźniaka i pana Stanisława 
Łukasika, no to wydaje mi się, że wiadomo, że dotyczy tej kadencji. Dziękuję. 

Radca Prawny Sławomir Boruch – Gruszecki – pani Przewodnicząca, tego rodzaju uchwały były 
uchwałami rutynowymi i nie było żadnych wątpliwości przy kontrolach, np. ze strony 
Regionalnej Izby Obrachunkowej czy ze strony Nadzoru, one nigdy nie były kwestionowane. 
One były zawsze rozumiane jako upoważnienie rady danej kadencji, a w związku z tym, że 
jest powoływana rada następnej kadencji, to należało to do kompetencji rady następnej 
kadencji – nigdy to nie było kwestionowane. 

Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – dziękuję bardzo. Pan radny Stachnio – proszę. 
Radny Ireneusz Stachnio – moje wątpliwości wynikają z tego, że ponieważ jest to uchwała, będzie  

w Dzienniku Urzędowym opublikowana, więc staje się aktem prawnym. I mieliśmy już takie, 
panie mecenasie, sytuacje w poprzedniej kadencji, kiedy musieliśmy uchylić uchwałę, 
przegłosować ją, że ona traci moc po to żeby następną uchwałę powołać. W tym wypadku, 
jeśli pan twierdzi, że ten projekt spełnia wymogi prawne, no to widocznie pan ma większą 
wiedzę ode mnie. Bardzo panu dziękuję za to. 

Radca Prawny Sławomir Boruch – Gruszecki – tylko jedno słowo. Panie radny, ta akurat uchwała ona nie 
podlega publikacji. Ona tylko wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń. Ona nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym. Nigdy naprawdę z 
tymi uchwałami nie mieliśmy kłopotu. 

Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – pan radny Pakosz – proszę. 
Radny Michał Pakosz – ja również, Szanowni państwo, w sprawie tej uchwały. Tutaj § 1 – pytanie tego 

typu, co było kryterium, że tak powiem, wyboru jeśli chodzi o ustawienie kolejności tego 
upoważnienia? Tutaj czytamy, że jako pierwszy jest wymieniony pan Krzysztof Woźniak, 
jako drugi pan Stanisław Łukasik. Moja znajomość alfabetu mówi, że „w” jest jednak po „ł”. 
Tak, że nie wiem czy to była kwestia alfabetyczna, ale chyba nie. Bo dlaczego pytam ? 
Szanowni państwo, pan Łukasik – jeśli chodzi o doświadczenie samorządowe - już bardzo 
bogate, miał przyjemność pełnienia funkcji Przewodniczącego. Dlatego mówię o tym, 
ponieważ – nie ujmując oczywiście panu Woźniakowi, nie o to chodzi – tylko ciekawi mnie ta 
kolejność i co było kryterium tego wyboru, bo pan Łukasik jest samorządowcem z bardzo 
bogatym dorobkiem. Dlatego ja, mimo wszystko jednak, jeśli chodzi o kolejność – to co 
prawda szczegół, ale diabeł tkwi w szczegółach – tak, że widziałbym pana Stanisława 
Łukasika w pierwszej kolejności tutaj, jeśli chodzi o tę uchwałę. Dziękuję bardzo. 

Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – dziękuję bardzo. Panie radny, każdy z państwa może mieć zdanie na 
ten temat. Ja zaproponowałam w ten sposób zapis i nie wynika to z alfabetu, nie wynika to z 
jakichś innych kryteriów. Pan Krzysztof Woźniak ma również duże doświadczenie 
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samorządowe. Pan Stanisław stażowo ma większe. Natomiast w ten sposób 
zadysponowałam i moja prośba została uwzględniona. 

 Ja chciałam jeszcze tylko zwrócić uwagę, że to jest upoważnienie dla Wiceprzewodniczących 
do jednej czynności. Dziękuję serdecznie. 

 Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję bardzo. Proszę państwa, w takim 
razie przechodzimy do podjęcia uchwały. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały 
w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach, 
proszę o podniesienie ręki: 

 
 za   -          17  
 przeciw  - 0 
 wstrzymało się - 2 
 (w głosowaniu nie brali udziału radni: Teresa Kotowicz i Michał Pakosz – obecni na sali obrad) 

- uchwała została podjęta – 
 

UCHWAŁA Nr X.101.2015 
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach 

z dnia 26 czerwca 2015 roku 
 

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jelczu-
Laskowicach. 

Od. pkt 17 – porządku obrad Sesji. 
 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – proszę państwa, jesteśmy w punkcie siedemnastym: Komunikaty 

organów Gminy. 
 Czy w tym punkcie ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan Przewodniczący 

Woźniak, potem pan Przewodniczący Babski. 
V-ce Przewodniczący R.M. Krzysztof Woźniak – dziękuję pani Przewodniczącej. Szanowni państwo, 

dostałem sygnał od mieszkańców, którym chciałem się z państwem podzielić ze względu na 
to, że to dotyczy posiedzeń Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach. A mianowicie, padła taka 
propozycja, taka informacja ze strony mieszkańców, że dobrze się stało, że o godzinie 14.00 
dzisiaj mamy tę sesję, ponieważ ta godzina ułatwia mieszkańcom branie udziału w 
posiedzeniach sesji. I chciałbym państwu … przepraszam, może wszyscy są zadowoleni, ale 
chciałem tylko państwu powiedzieć, że wielu mieszkańców chodziłoby na tę sesję, ponieważ 
ta godzina byłaby godziną, która bardziej by sprzyjała i mieszkańcy nie musieliby się z pracy 
zwalniać. Aczkolwiek daję pod rozwagę, pod przemyślenie państwa czy warto byłoby przejść 
z dwunastej na czternastą, czy zostać jednak przy godzinie czternastej … dwunastej. Dlatego 
taką informację chciałem państwu przedłożyć. I tutaj prośba do pani Przewodniczącej żeby 
zrobiła, że tak powiem, rozeznanie wśród radnych i podjęła decyzję, ponieważ tak naprawdę 
to jest wola pani Przewodniczącej, o której zwoła sesję – godzinie. Dziękuję. 

Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Babski – proszę. 
Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia Tadeusz Babski – zanim ogłoszę 

komunikat, to ja bym jednak panią Przewodniczącą namawiał żeby wola była taka, żeby  
o godzinie dwunastej sesje się odbywały tak jak dotychczas. To taka prośba. 

 Natomiast zapraszam członków Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia na posiedzenie 
wyjazdowe 01 lipca, to jest środa. Zebranie pod Urzędem Miasta i Gminy, bardzo bym prosił 
godzina 9.45. Będziemy wizytowali szkoły, zaczynamy od Publicznej Szkoły Podstawowej  
nr 3, ul. Hirszfelda. 

 9.45, środa, przed Urzędem Miasta. 
 Do pana Burmistrza mam prośbę aby pomógł nam zapewnić transport, a paniom z Biura 

Rady o listę obecności. Dziękuję bardzo.  
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja jeszcze raz w tym punkcie 

pozwolę sobie państwu przypomnieć to, co mówiłam w punkcie Informacje 
Przewodniczącej. Bardzo państwa uprzejmie proszę do poniedziałku, do godziny 13.00  
o telefon do pań z Biura Rady  czy państwo będziecie brać udział 04 lipca w spotkaniu z 
przedstawicielami samorządu z Gudensbergu. To będzie około godziny 16.00. Ja do tych 
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osób, które zadeklarują swój udział, to ja jeszcze do państwa zadzwonię i ustalę szczegóły. 
Dziękuję serdecznie. 

 Czy w tym punkcie ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. 

Od. pkt 18 – porządku obrad Sesji. 
 
Przewodnicząca R.M. Beata Bejda – w takim razie, proszę państwa, zamykam X Sesję Rady Miejskiej  

w Jelczu-Laskowicach. Dziękuję państwu za obecność. 
 
Po wyczerpaniu porządku, Przewodnicząca Rady Miejskiej o godzinie 15.40 zakończyła obrady  
X Sesji Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach. 
 
Protokołowała : 
 
 

 
 


