PROJEKT PROTOKOŁU NR XLI/2017
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 22 grudnia 2017 roku

Obrady XL Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w sali posiedzeń Urzędu
Miejskiego w Głogówku. Otwarcia i przeprowadzenia dokonał Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głogówku Mieczysław Hołówko.
Przewodniczący przywitał wszystkich zgromadzonych. Następnie stwierdził quorum.
Na 15 Radnych obecnych było 15. Lista obecności Radnych, zaproszonych do udziału w Sesji
gości oraz Sołtysów stanowią załącznik do protokołu.
Przewodniczący poprosił zgromadzonych o powstanie. Następnie odśpiewany został
hymn państwowy.
Przewodniczący poprosił na sale posiedzeń Panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
w Głogówku, której towarzyszyła grupa dzieci wraz z opiekunami. Pani Dyrektor złożyła na
ręce Burmistrza oraz Radnych serdeczne podziękowania za wszelkie formy wsparcia
związane zarówno z obchodami 50-lecia Jedynki jak również, z powszechną działalnością
Szkoły. Ponadto złożyła życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Następnie odbył się krótki występ artystycznym
w wykonaniu dzieci i opiekunów.
W imieniu całej Rady Przewodniczący podziękował za występ i kolędy. Przybyłym
gościom jak również całemu gronu pedagogicznemu, pracownikom oraz młodzieży
i dzieciom ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Głogówku życzył zdrowych i radosnych Świat
Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
Przybyli goście opuścili salę posiedzeń. Przewodniczący przystąpił do realizacji
dalszej części porządku obrad.
Radny Marek Pelka opuścił salę posiedzeń. Na 15 Radnych, obecnych 14.
Przewodniczący zapytał o uwagi do proponowanego Porządku obrad.
Uwag nie zgłoszono. Porządek został poddany pod głosowanie, którego wynik
przedstawiał się następująco:
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
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Porządek obrad.
1. Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) odtworzenie hymnu państwowego,
c) stwierdzenie Quorum,
d) uchwalenie porządku obrad,
e) przyjęcie Protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej.
2. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami.
3. Uchwalenie budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Głogówek na lata 2018-2021.
4. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na 2018 rok.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok,
b) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku
budżetowego 2017 r.,
c) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu
Gminy Głogówek za pomocą innego instrumentu płatniczego,
d) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach
ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych

dla członków Ochotniczych Straży

Pożarnych z terenu gminy Głogówek,
e) przyjęcia

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2018,
f) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głogówek – Winiary,
g) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji
obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy
Głogówek w 2018 roku.
6. Zapytania Radnych.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie XLI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.
Kolejno Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu protokołu z XL Sesji Rady
Miejskiej w Głogówku. Uwag nie zgłoszono. Protokół został poddany pod głosowanie:
Wynik głosowania:
13 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymała się.
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Ad 2.
Burmistrz Głogówka Andrzej Kałamarz przedstawił informacje o swojej pracy
w okresie między sesjami, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Do obradujących dołączył Radny Marek Pelka. Na 15 Radnych, obecnych 15.

Ad 3.
Przewodniczący przystąpił do uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogówek na lata 2018-2021.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu, Inwestycji, Finansów i Remontów
Mariusz Wdowikowski, który przedstawił, co następuje:
„Projekt budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok zakłada:
dochody budżetu w kwocie

57.014.421,00 zł, z tego:

dochody bieżące

45.769.886,00 zł

dochody majątkowe

11.244.535,00 zł

wydatki budżetu w kwocie

58.370.101,00 zł, z tego:

wydatki bieżące

42.621.351,00 zł

wydatki majątkowe

15.748.750,00 zł,

które stanowią 27 % ogółu wydatków budżetu.
Planowane wydatki majątkowe w kwocie 15.748.750,00 finansowane będą środkami
własnymi w kwocie 3.630.535,00 zł, środkami europejskimi oraz budżetu państwa w kwocie
10.762.535,00 zł oraz pożyczkami z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Opolu – 1.355.680,00 zł.
Deficyt budżetu w kwocie 1.355.680,00 zł zostanie sfinansowany

planowanymi do

zaciągnięcia pożyczkami:
- na budowę kanalizacji sanitarnej – 751.380,00 zł,
- termomodernizację budynku SP w Biedrzychowicach – 413.900,00 zł,
- system ogrzewania wody na basenie – 190.400,00 zł.
Plan wydatków na realizację funduszu sołeckiego wynosi: 449.126,00 zł.
Planowane dotacje do udzielenia w 2018 roku wynoszą: 1.873.000,00 zł oraz wpłaty na
Fundusz Celowy Policji 10.000,00 zł i Straży Pożarnej: 15.000,00 zł.
W budżecie zostały utworzone rezerwy:
- ogólna w kwocie:132.000,00 zł
- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego:118.000,00 zł.
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Planowane przychody budżetu na 2018 rok w kwocie 3.633.206,00 zł obejmują – kredyt
długoterminowy w kwocie 2.277.526,00 zł oraz pożyczki na sfinansowanie deficytu budżetu:
1.355.680,00 zł.
Planowane rozchody budżetu w kwocie 2.277.526,00 zł obejmują spłaty kredytów, pożyczek
oraz ostatnia ratę wykupu obligacji.
Prognozowane zadłużenie na 31 grudnia 2018 r. wyniesie

12.437.130,00 zł i stanowi

ok. 22 % planowanych dochodów gminy. Łączne spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup
obligacji wraz z odsetkami wyniosą 2.547.526,00 zł, co stanowi 4,5 % planowanych
dochodów”.
Przewodniczący podziękował za powyższą informację, a następnie poprosił o opinie komisji.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Komisja Rewizyjna: pozytywna.
Przewodniczący poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Głogówek na 2018 rok oraz w sprawie
możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy
Głogówek na 2018 r. Wymienione opinie stanowią załącznik do protokołu.
Radna Róża Zgorzelska wskazała, że Sołectwo Biedrzychowice w ramach Funduszu
Sołeckiego przeznaczyło 20 tys. złotych na remont drogi „siedlung”. Stwierdziła, że
w projekcie budżetu nie ma zapisów mówiących o tym, że droga ta faktycznie będzie
remontowana. Dodała, że podczas Komisji Pani Skarbnik podała, „że jest taki plan remontu
tej drogi”. Jednakże przed głosowaniem Radna chciałaby usłyszeć potwierdzenie ze strony
Burmistrza.
Radny Marek Pelka stwierdził, że proponowany budżet wcale nie jest „Taki różowy”.
Oświadczył, że będzie głosował „za” budżetem jednakże można mieć do niego uwagi,
ponieważ zadłużenie Gminy rośnie oraz brak jest realizacji bardzo potrzebnych inwestycji.
Radny Piotr Bujak wskazał, że już ostatni raz w tym składzie podejmowane są decyzje
odnośnie kształtu budżetu na kolejny rok. Uznał, że budżet należy oceniać w sposób
wielopłaszczyznowy. Na płaszczyźnie rzemieślniczej zauważyć należy, że budżet został
przygotowany w sposób poprawny, co wymagało sporych nakładów pracy i jest godne
uznania. Podkreślił jednak, że budżet powstawał w okolicznościach nierównych dla
wszystkich Radnych. Poinformował, że na pytanie w tej kwestii otrzymał odpowiedź
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Burmistrza mówiącą o tym, że nie zamierza włączać wszystkich Radnych w procedurę
chociażby konsultacyjną. Wobec czego stwierdził, że fakt ten zwiastował kolejne podziały
mieszkańców Gminy „na tych lepszego i gorszego sortu”.
Kolejno przedstawił, co następuje: „Analizując wykaz zadań inwestycyjnych można
odnieść wrażenie, że Burmistrz nie zamierza odejść od polityki dzielenia różnych części
Gminy, na te zamieszkałe przez mieszkańców lepszego – głosującego na Pana albo
Niezależnych – sortu, oraz gorszego sortu, głosujących na pozostałych kandydatów. Na takie
postępowanie nie może być naszej zgody nigdy więcej. Jak dla mnie mieszkańcy każdego
z zakątków naszej Gminy są tak samo ważni i mijające cztery lata stanowiły dobrą okazję
żeby to pokazać. Stało się jednak inaczej i wszyscy na tej Sali obecnie, doskonale zdajemy
sobie sprawę, że wobec części osób zamieszkujących Gminę problem stanowi nawet połatanie
dziury w myśl polityki „nie bo nie”.
Osobnym punktem jest kwestia celowości wydatkowania środków publicznych. (…) Po
pierwsze nasza Gmina jest pozbawiona jakiejkolwiek spójnej, ciągłej wizji rozwoju,
a wszelkie podejmowane działania nie są połączone żadną spójną, strategiczną nici.
Prowadzi to do swoistego chaosu, a także do sytuacji, w której nawet pożądana aktywność
niesie za sobą duże zagrożenia na przyszłość. Okazuje się bowiem, że w dalszym ciągu nie ma
pomysłu na rozwiązanie problemu niedoszłego szpitala. Ja rozumiem, że tam jest Senior
Wigor, będzie Senior Wigor powiększany, jednak to stanowi tylko niewielką część
zagospodarowania tego obiektu. Co gorsza i tu musze się odwołać do pisma otrzymanego po
ostatniej sesji – odpowiedzi na złożone przeze mnie zapytania, brak jest także wizji
zagospodarowania obiektów, w których dzisiaj są podejmowane wszech miar prace
remontowe. Taki brak pomysłu, wyrażanego chociażby w woli zwiększenia ruchu
turystycznego, w stopniu zdecydowanym jest czynnikiem hamującym rozwój Gminy,
a w przyszłości brak adekwatnie szybko podejmowanych działań może prowadzić do dużych
trudności w ożywieniu tych obiektów. Mówię tutaj o kwestii naszego zamku i chociażby
remontowanej bramy miejskiej, gdzie w odpowiedzi na zapytanie, czy jest jakaś koncepcja
zagospodarowania tych obiektów otrzymałem odpowiedź, że nie czas na zagospodarowanie
tych obiektów, że jest na to za wcześnie. Nie, nie jest na to za wcześnie.
Już finalizując to krótkie wystąpienie warto zwrócić uwagę, że także na praktyczne
aspekty tego budżetu. Aż sześćdziesiąt tysięcy złotych Gmina przeznaczy na promocję plus,
rzecz jasna dodatkowe środki na funkcjonowanie „Życia Głogówka”. Warto sobie zadać
w tym miejsc pytanie, jaka będzie efektywność tych działań. Praktyka pokazuje bowiem, że
sprowadzają się one wyłącznie do nieustannej promocji określonej grupy osób i nieustannego
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atakowania osób o innej wizji. Zamiast takich działań warto byłoby zainwestować chociażby
w zaprezentowanie mieszkańcom naszego województwa – naszej Gminy, jako miejsca
wartego odwiedzenia. Wówczas zamiast niektórych lokalnych polityków, zyskaliby lokalni
przedsiębiorcy, restauratorzy, właściciele hoteli, czy innych sklepów. W zestawieniu
z tą kwotą środków na promocję, wręcz śmieszna i straszna wydaje się kwota przeznaczona
na zwalczenie problemu narkomanii: cztery tysiące złotych. I za te pieniądze naprawdę
trudno spodziewać się znaczących efektów w świetle wciąż wzrastającego problemu
społecznego związanego z zażywaniem różnych używek.
Odrębną kwestię stanowi koszt utrzymania dwóch parkometrów na Rynku. W skali
roku został on wyceniony na dwadzieścia tysięcy złotych. Jak za dwa takie urządzania ta
kwota jest ogromnie wysoka. I dość powiedzieć, że część z tych kosztów połączona
chociażby z uposażeniem osoby sprawdzającej zakup biletów, mogłaby z powodzeniem zostać
przeznaczona na dofinansowanie prac przy obiektach zabytkowych.
Czego w budżecie nie ma. Brakuje chociażby środków na likwidację barier
architektonicznych. Analogicznie nie mamy tam pieniędzy na remont stadionu sportowego,
który się staje powoli coraz większym straszydłem. Poza kanalizacją w miejscowości Rzepcze,
także i na tym polu odstajemy. Również kwota wpisana jako wpływy z CIT jest bardzo niska i
tutaj nie możemy się spodziewać żadnego ożywienia, bo do czego doprowadziły obecne
Władze? Do tego, że potencjał inwestycyjny naszej Gminy wyrażony chociażby w planach
inwestycyjnych jest bliski zeru. Potwierdzeniem tezy o braku rozwoju gospodarczego i
stagnacji niech będzie także zaplanowanie wpływów z opłaty targowej na poziomie tysiąca
złotych. Oznacz to, że w dalszym ciągu nie będzie żadnych działań mających na celu
ożywienie targowiska.
Moim zdaniem warto też skupić się na kwestii stabilności przedłożonego budżetu. Po
pierwsze nikt nie zagwarantuje, że za chwilę nie zostaną wprowadzone do niego kolejne
dotacje na klimatyzatory dla policji, środki na drogi do nikąd czy inne melexy. Projekt tak
naprawdę czeka jeszcze kilkadziesiąt poprawek. Przedłożony budżet będzie także wymagał
przemeblowania w związku z przejęciem od powiatu prudnickiego Specjalnego Ośrodka
Szklono – Wychowawczego, który z powadzeniem i ku radości podopiecznych, Panie
Burmistrzu mógłby być prowadzony przez Powiat Prudnicki i Pan doskonale o tym wie.
(…)W radio Opole ostatnio Pan powiedział, że jeszcze Pan nie wie ile to będzie kosztowało.
Ostatnim zdaniem, to co powiedział Pan Radny Pelka obiektywnie obserwujemy wzrost
zadłużenie Gminy Głogówek i rok do roku ma ono się zwiększyć o milion trzysta złotych.
Dziękuję bardzo”.
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Głogówek na 2018 r., który następnie został poddany pod głosowanie.
14 za/ 1 przeciw/ 0 wstrzymało się.
Kolejno Przewodniczący przystąpił do podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2018-2021.
Przewodniczący poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w tej kwestii, która stanowi załącznik do protokołu.
Poprosił o opinie komisji.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Komisja Rewizyjna: pozytywna.
Następnie Przewodniczący zapytał o uwagi. Uwag nie zgłoszono.
W związku z powyższym Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głogówek na lata 2018-2021, który
następnie został poddany pod głosowanie.
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymało się.

Ad 4.
Przewodniczący zapytał o uwagi do Planu Pracy Rady Miejskiej w Głogówku na
2018 rok. Uwag nie zgłoszono. Plan Pracy Rady na 2018 rok został poddany pod
głosowanie i przyjęty jednogłośnie.

Ad 5.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
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Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Radny Marek Pelka zapytał o zmianę która zaszła po posiedzeniach komisji
w omawianym projekcie.
Skarbnik Gminy odpowiedział, że zmiana dotyczyła zwiększenia zakresu robót
w przedszkolaku na Oraczach.
Wynik głosowania:
14 za/ 0 przeciw/ 1 wstrzymało się.
b) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego
2017 r.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Wynik głosowania:
15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
c) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy
Głogówek za pomocą innego instrumentu płatniczego.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Wynik głosowania:
15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
d) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach
ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych

dla członków Ochotniczych Straży

Pożarnych z terenu gminy Głogówek.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Wynik głosowania:
15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
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e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2018.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Wynik głosowania:
15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
f) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Głogówek – Winiary.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Wynik głosowania:
15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.
g) w sprawie współdziałania z Gminą Kędzierzyn – Koźle w zakresie realizacji obowiązku
zapewnienia opieki bezdomnym psom wyłapywanym z terenu Gminy Głogówek w 2018
roku.
Opinia Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Remontów: pozytywna.
Opinia Komisji ds. Społecznych: pozytywna.
Opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska: pozytywna.
Wynik głosowania:
15 za/ 0 przeciw/ 0 wstrzymało się.

Ad 6.
Zapytania Radnych:
Radny Piotr Bujak:
1. Zapytał ilu podopiecznych uczęszcza do placówki Senior Wigor według stanu na
dzień dzisiejszy. Poprosił także o udzielenie odpowiedzi, czy Gmina organizuje
bezpłatny dowóz do placówki oraz, czy ta usługa swoim zasięgiem obejmuje cały
teren Gminy.
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2. Poprosił o przedstawienie wszelkich działań podejmowanych obecnie w kontekście
monumentu z czerwoną gwiazdą znajdującego się w parku miejskim. Radny wskazał,
że poprzez media Burmistrz poinformował, że wystąpił z pewnymi pytaniami do
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Poprosił o przedstawienie tych pytań, oraz
uzyskanych odpowiedzi. Zapytał także, kiedy ostatecznie można spodziewać się
likwidacji bądź też innej decyzji w kwestii tego obiektu. Zapytał, jakie jest planowane
zagospodarowanie tego obiektu w przypadku likwidacji.
3. Poprosił o udzielenie informacji, czy Władze Gminy posiadały wiedzę na temat tego,
że komercyjna ogólnopolska rozgłośnia radiowa RMF FM wytypowała Głogówek do
audycji pn. „Twoje miasto”. Poprosił o informacje, dlaczego w tym kontekście nie
podjęto żadnych działań, które przyczyniłyby się do tego, że nasza Gmina zostałaby
odwiedzona przez redakcję, a tym samym za darmo uzyskałaby usługę promocyjną
o wartości co najmniej kilkunastu tysięcy złotych. Wśród pożądanych działań można
było przeprowadzić akcję zachęcającą do głosowania na Głogówek.
4. Zwrócił się o udzielenie informacji, czy w Gminie Głogówek przeprowadzane są
kontrole czym mieszkańcy palą w piecach, z jednoczesnym wskazaniem osoby
odpowiedzialnej za to zadanie, wraz z podaniem narzędzi umożliwiających skuteczne
jego wykonywanie.
5. Zapytał, czy planowane jest wdrożenie w Gminie Głogówek systemu monitorowania
jakości powietrza.
Radny poinformował także o intercepcji pisemnej, która stanowi załącznik do protokołu.
Ad 7.
Odpowiedzi na zapytania Radnych.
Przewodniczący poinformował, że odpowiedzi na pytania złożone podczas
dzisiejszych obrad zostaną udzielone w formie pisemnej.
Ad 8.
Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący odczytał list otwarty Rady Rodziców Specjalnego Ośrodka
Szkolono – Wychowawczego w Głogówku do Radnych Miasta Głogówek. Dokument
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Radny Marek Pelka poinformował, że na Komisji Budżetowej padł wniosek
o wystosowanie pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie remontu dróg. Radny
poprosił o przekazanie kopii tego pisma, a w przypadku, gdyby sprawa została załatwiona
telefonicznie, to o krótką informację o podjętych ustaleniach.
Radny Andrzej Wawer poinformował, że jako Przewodniczący Komisji Społecznej
planuje zorganizować spotkanie z aptekarzami, w celu podjęcia próby wypracowania
kompromisu w kwestii pełnienia dyżurów przez apteki. Wskazał, że zaproszenie oraz
szczegółowe informacje zostaną przekazane Radnym drogą mailową.
Przewodniczący złożył zgromadzonym życzenia z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia oraz Nowego 2018 Roku.

Ad 9.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zakończył obrady XLI
Sesji Rady Miejskiej w Głogówku.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant
Małgorzata Wolf

11

