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                                        PROTOKÓŁ XVIII / 12                      
   

    z osiemnastej sesji  Rady Miejskiej Annopol odbytej w dniu 18 lipca 2012 
roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Annopolu. 
  
Sesja jest nagrywana.  
 
W sesji udział  brało 14 – stu  radnych, na stan 15, jak załączona lista obecności. 
    
 1. Bogdan Mochon – Radny -  nieobecny.  
 
W sesji udział brali: 
    1. Wiesław Liwiński          –   Burmistrz  
    2. Roman Wiśniewski        –   Zastępca Burmistrza  
    3. Jadwiga Łukasiewicz     –   Sekretarz Gminy  
    4. Lila Kaczor                    –   Skarbnik Gminy 
    5. Agnieszka Bebel            –   Radca Prawny  
    6. Stefan Stachula              –   Radny Rady Powiatu 
    7. Pracownicy Urzędu wyznaczeni do referowania 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
    1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,    
    2. Sołtysi.   
    3. Mieszkańcy.      
Listy obecności sołtysów i zaproszonych  gości stanowią załączniki  do 
protokołu. 
 
Proponowany porządek sesji : 
1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad, 
2. Przyjęcie protokołu z  XVII  sesji Rady Miejskiej,  
3. Interpelacje i zapytania radnych, 
4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami, 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
   a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

b) zmian w budżecie gminy na 2012 rok, 
   c) o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz  
       terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzania jej    
       poboru w drodze inkasa, 
   d) ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej, 
   e) wystąpienia ze Stowarzyszenia Europejskie Centrum Informacji  
       i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”,     
  6. Wolne wnioski i informacje, 
  7. Zamknięcie obrad sesji. 
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Ad. pkt 1 
 
Ryszard Gazda Przewodniczący Rady otwierając obrady osiemnastej sesji 
Rady Miejskiej powitał wszystkich zebranych, po czym stwierdził quorum 
obecnością 14-stu Radnych i poinformował, że Rada jest władna do 
podejmowania prawomocnych uchwał. 
Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi, propozycje bądź 
zapytania, co do przedstawionego projektu porządku obrad, który Radni 
otrzymali w statutowym terminie wraz z materiałami na sesję. 
 
Zastępca Burmistrza –Roman Wiśniewski wniósł o rozszerzenie porządku 
obrad sesji i wprowadzenie czterech projektów uchwał : 
- uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości     
  Świeciechów Duży,  
- uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  
  Bliskowice,  
- o zmianie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  
  Kraśnickiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi  
  powiatowej nr 2708 w m. Huta”, 
- o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi     
  Kraśnickiemu na realizację zadania pod nazwą „Odbudowa drogi    
  powiatowej nr 2709 w m. Wymysłów”, 
 
Przewodniczący Rady poddał wniosek Burmistrza  w brzmieniu wniesionym 
przez wnioskodawcę pod głosowanie. 
 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała jednogłośnie 14 - stoma 
głosami „za”, 0 „ przeciw”, 0 „ wstrzymał się”  i przyj ęła wniosek, 
wprowadzając do porządku obrad sesji w pk-cie 5  podjęcie uchwał 
podpunkt f) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Świeciechów Duży, podpunkt g) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Bliskowice, podpunkt h)  o zmianie uchwały w sprawie  
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizację 
zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2708 w m. Huta”, 
 oraz podpunkt i)  o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi  Kraśnickiemu na realizację zadania pod nazwą 
„Odbudowa drogi powiatowej nr 2709 w m. Wymysłów”, 
 
Przewodniczący Rady – Ryszard Gazda poinformował, że wniosek został 
przyjęty i wprowadzony do porządku obrad. 
 
Następnie Przewodniczący Rady – Ryszard Gazda poddał rozszerzony 
projekt porządku obrad sesji pod głosowanie. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała jednogłośnie 14-stoma 
głosami „za”, 0 „przeciwnych”, 0 „wstrzymuj ących się” i przyj ęła 
rozszerzony porządek obrad sesji. 
 
Przyjęty porządek obrad sesji : 
1.Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad, 
2. Przyjęcie protokołu z  XVII  sesji Rady Miejskiej,  
3. Interpelacje i zapytania radnych, 
4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami, 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 
   a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej, 

b) zmian w budżecie gminy na 2012 rok, 
   c) o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz  
       terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzania jej    
       poboru w drodze inkasa, 
   d) ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej, 
   e) wystąpienia ze Stowarzyszenia Europejskie Centrum Informacji  
       i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”,     
   f) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Świeciechów Duży,     
   g) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bliskowice,  
   h) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  
       Kraśnickiemu na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi     
       powiatowej nr 2708 w m. Huta”, 
    i) o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi  
       Kraśnickiemu na realizację zadania pod nazwą „Odbudowa drogi     
       powiatowej nr 2709 w m. Wymysłów”, 
6. Wolne wnioski i informacje, 
7 .Zamknięcie obrad sesji. 

Ad. pkt 2 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z siedemnastej sesji Rady 
Miejskiej  był wyłożony do wglądu w ustawowym terminie i opublikowany  
w BIP-ie.  Przewodniczący Rady  pytał, czy do treści  protokołu są  uwagi. 
 
Radni nie wnieśli uwag do treści protokołu. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że w związku z brakiem uwag protokół  
z XVII sesji Rady Miejskiej Annopol został przez Radnych  przyjęty. 
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Ad. pkt 3. 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie od poprzedniej sesji nie 
wpłynęła od Radnych żadna interpelacja i zapytanie na piśmie następnie zapytał 
czy są interpelacje lub zapytania w formie ustnej? 
 
Radny - Andrzej Bownik zadał  następujące zapytania w formie ustnej;  
- dotyczące zakupu działki w m. Kopiec przez firmę Kopalnia Kruszywa celem    
  wydobycia i eksploatacji kruszywa, 
- kto będzie oczyszczał pomniki pamięci w  poszczególnych miejscowościach  
  na terenie gminy?  
- w związku z okresem wakacyjnym Radny proponował, aby zwrócić uwagę na  
  oczyszczenie terenu  wokół szkół , 
- czy będą nowe „Witacze Gminy”, 
- Radny podkreślił, że grupa interwencyjna pracowała w Świeciechowie  
  i  w ciągu dnia rozładowała i rozłożyła na drogę 15 ton kruszywa, 
- Radny zaznaczył, że jest wysoki i zadowalający poziom pisma „ Panoramy  
  Annopola”, brak jednak szerszej informacji o pracy Rady Miejskiej. 
Następnie Radny skierował pytanie do Członka Zarządu Powiatu Kraśnickiego 
Pana Stefana Stachuli;  co w temacie schroniska dla psów  robi się na szczeblu 
powiatu ? 
 
Na powyższe pytania odpowiedzi udzielił Burmistrz Wiesław Liwi ński 
informując, że : 
- brak  zainteresowania  ze  strony  osoby  która  wystąpiła  z  pismem  o  zakup     
  działki z przeznaczeniem na wydobycie i eksploatację kruszywa, 
 
- odnośnie  uporządkowania  terenu  przy  pomnikach,  gmina  nie  posiada  
  harmonogramu, sołtysi zgłaszają potrzebę uporządkowania otoczenia przy  
  pomnikach,  
 
- jeszcze w tym tygodniu gmina wystosuje pisma do dyrektorów szkół,  
  z przypomnieniem o oczyszczenie terenu szkół w czasie wakacji, 
 
- odnośnie „Witaczy Gminy” – Burmistrz zaznaczył, że witacze nadają się do    
  wymiany, ale z uwagi że są dosyć kosztowne, gmina będzie starała się  kolejno    
  wymieniać na nowe i w związku z tym gmina będzie realizować projekt,  
  w ramach  którego  zostaną  ustawione  2 szt. „witaczy”  przy  drodze krajowej,  
  (projekt będzie realizowany po uzyskaniu środków unijnych),         
 
- pracownicy  grupy  interwencyjnej   zostali  podzieleni   na  3  grupy,  które    
  wykonują  potrzebne  prace  na  terenie  całej  gminy.  Dzięki  czemu gmina  
  zaoszczędzi środki finansowe za wykonanie tych prac.  
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-odnośnie   pisma   Panorama   Annopola  Burmistrz   podkreślił,  że  warto    
  inwestować w promocję, widać  że  gmina jest inaczej postrzegana, natomiast    
  odnośnie szerszej informacji o pracy Rady Miejskiej, Burmistrz podkreślił, że   
  to przedstawiciele  Rady Miejskiej  sami muszą  zdecydować jakie informacje  
  chcą  zamieścić w gazetce.  
 
Witold Sękala - sołtys wsi Borów zasygnalizował, że należałoby pamiętać  
o umieszczeniu „witacza” w Borowie przy  drodze na Zaklików.  
 
Czesława Kołtun – sołtys wsi Świeciechów Duży poinformowała, że na terenie 
Świeciechowa Dużego pomnik i obejście szkoły oczyszczają pracownicy 
kotłowni szkolnej i nie ma z tym problemu.  
 
Radny – Paweł Libor pytał, czy jest informacja z Zarządu Dróg Wojewódzkich   
odnośnie remontu drogi Puławy - Annopol ? 
 
Burmistrz – Wiesław Liwiński poinformował że, gmina otrzymała odpowiedź 
na pismo dotyczące remontu drogi Puławy – Annopol, iż w związku z brakiem 
środków finansowych będzie wykonywany cząstkowy remont drogi, czyli 
łatanie dziur.  
 
Radny - Janusz Pałyga pytał:  
- kiedy będzie pracować grupa interwencyjna na terenie Grabówki, Radny  
  podkreślił, że jest taka potrzeba, ponieważ  są posesje opuszczone i przy   
  drodze nieczyszczone, zarośnięte przez chwasty jest również pobocze drogi  
  prowadzącej na cmentarz w Grabówce.  
- były ustalenia, że będzie dokończony remont drogi w Zastoczu,   
  a wyremontowany został tylko odcinek drogi, 
- Radny zgłosił potrzebę odnowienia pomnika w Grabówce, ponieważ napis jest   
  nieczytelny, 
- brak kontaktu telefonicznego z ZGKiM podczas awarii wody.  
   
 Na powyższe pytania odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza - Roman 
Wiśniewski informując że,  
- grupa interwencyjna pracuje zgodnie z harmonogramem i również na    
  Grabówce będzie porządkować, 
- w budżecie gminy zabezpieczono środki finansowe na remont tej drogi  
   i w takiej kwocie środki zostały wykorzystane, ale odbyło się spotkanie i jest   
   wstępna umowa z Nadleśnictwem z Gościeradowa, odnośnie dofinansowania    
   do remontu drogi miedzy Grabówką, a Zastoczem.   
-  odnośnie kontaktu z ZGKiM w czasie awarii będzie uruchomiony telefon   
   kontaktowy.  
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Radny - Marek Świeboda również zgłaszał brak kontaktu telefonicznego 
podczas awarii wody i pytał jakie są konsekwencje dla  ZGKiM. 
 
Zastępca Burmistrza - Roman Wiśniewski podkreślił, że analizowano tę 
sprawę i wniosek jest taki, że należy dokonać gruntownego remontu ujęcia 
wody w Dąbrowie, wykonać drugi odwiert i wykonać dokumentację i drugą 
studnię.   
 
 Radny Stanisław Małek dodał informacyjnie, że z ujęcia wody z Dąbrowy 
korzystamy już 22 lata. 
 
Przewodniczący Rady – Ryszard Gazda przyznał, że takie rozwiązanie ( drugi 
odwiert ) jest jak najbardziej zasadne, ponieważ coraz częściej nie ma wody, a 
wymiana pompy trwa około 8 godz.   
 
Burmistrz – Wiesław Liwiński poinformował że, w planach jest, aby połączyć 
wodociąg Opoczki  z Annopolem. Podkreślił że, w czasie awarii odebrał bardzo 
dużo telefonów od mieszkańców, zaznaczył że, podczas braku wody z 20 
hydrantów pozrywano plomby. Niektórzy mieszkańcy podlewają sady, plantacje 
malin korzystając z wody z hydrantów.    
Burmistrz apelował o zwracanie uwagi na osoby które dopuszczają się takich 
czynów, przez co inni mieszkańcy nie mają wody.   
 
Radny Zdzisław Romański zwrócił uwagę że, Radni na sesji nie powinni 
rozwiązywać problemów ZGKiM, takie problemy należy rozwiązywać na 
posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy. 
Radny wniósł, aby temat dotyczący zaopatrzenia w wodę mieszkańców 
gminy, był tematem posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i 
Promocji Gminy. 
 
Przewodniczący Rady pytał czy jest akceptacja Rady, aby temat dotyczący 
zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy, był tematem posiedzenia Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy. 
 
W związku z brakiem sprzeciwu Przewodniczący Rady – Ryszard Gazda 
poinformował, że temat ten będzie omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju 
Gospodarczego i Promocji Gminy. 
 
Radny - Janusz Pałyga  podkreślił, że mówi się o drogach powiatowych w m. 
Huta, Wymysłów, Radny zwrócił się z prośbą, aby pamiętać również o drogach 
powiatowych na terenie Grabówki i Zastocza. 
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Stefan Stachula – Członek Zarządu Powiatu  odniósł się do wypowiedzi 
Radnego Andrzeja Bownika dotyczącego informacji na temat schroniska dla 
psów na terenie powiatu i poinformował, że w chwili obecnej nie ma szerszej 
wiedzy na ten temat, odpowie na to pytanie na następnej sesji. Natomiast 
odnośnie remontów dróg powiatowych z braku środków finansowych odbywa 
się tylko bieżące łatanie dróg.  
 
Radny Andrzej Bownik pytał, czy wszyscy Radni Powiatowi otrzymują 
zaproszenia na sesję Rady Miejskiej w Annopolu, Radny pyta o to, ponieważ 
niektórych Radnych nie było na sesji ani razu. 
 
Przewodniczący Rady – Ryszard Gazda zaznaczył że, wszyscy Radni 
traktowani są jednakowo niezależnie od opcji politycznych, nie można jednak 
wpłynąć na obecność, ponieważ jedni są zainteresowani naszymi problemami,  
a inni nie. 
 
Na wniosek Radnych Przewodniczący Rady ogłosił przerwę która trwała od 
godz. 1035 do godz. 1050 . 

Ad. pkt 4. 
 
Po przerwie wznowiono obrady i głos zabrał Burmistrz – Wiesław Liwiński 
który złożył sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 1 czerwca 2012 
roku do 17 lipca 2012 roku, które stanowi załącznik do protokołu.  
 
Następnie Przewodniczący Rady – Ryszard Gazda pytał czy są  uwagi bądź  
pytania do przedstawionego sprawozdania Burmistrza. 
 
Nie zgłoszono żadnych uwag i zapytań w związku z tym przystąpiono do 
następnego punktu porządku obrad. 
 

Ad. pkt 5 a ). 
 
Lila Kaczor – Skarbnik Gminy  przedstawiła projekt uchwały w sprawie  
zmiany wieloletniej prognozy finansowej i poinformowała, że; 
W zał. 1 Dokonano zmian uwzględniając aktualne wielkości dochodów, 
wydatków  i przychodów. Prognoza kwoty długu kształtuje się w zależności od 
zmian w budżecie i od aktualnych wielkości składników, a po zmianach 
otrzymuje brzmienie jak w zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.  
 
Przewodniczący Rady – Ryszard Gazda pytał, czy są jakieś zapytania bądź 
uwagi do powyższego projektu uchwały?  
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Radni dyskusji nie podjęli, w związku z tym  Przewodniczący Rady – Ryszard 
Gazda poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej 
 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 
14 „za”,  
0 „ przeciw”,  
0 „ wstrzymał się”  
i podjęła uchwałę Nr XVIII / 135 / 2012 w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej. 
 
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu  
ORM. 0007. 2012 rok.  

Ad. pkt 5 b ). 
 
Lila Kaczor  – skarbnik gminy, przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmian w budżecie gminy na 2012r. i poinformowała, że : 
W zał Nr 1. - zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2012 r o kwotę 
ogółem                                                                                           32.000,00 zł 
W zał Nr 2. - zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem      32.000,00 zł 
oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012r. zgodnie  
z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały.   
 
Zał. Nr 4 do uchwały Nr XIII/91/11Rady Miejskiej w Annopolu z dn. 
28 grudnia 2011r „ Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2012 r.” 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.  
 
Zał. Nr 5 do uchwały Nr XIII/91/11Rady Miejskiej w Annopolu z dn. 
28 grudnia 2011r „Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi 
programami inwestycyjnymi w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku 
do niniejszej uchwały.  
 
Zał. Nr 6 do uchwały Nr XIII/91/11Rady Miejskiej w Annopolu z dn. 
28 grudnia 2011r „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 r.” otrzymuje brzmienie jak  
w załączniku do niniejszej uchwały.  
 
      Po dokonaniu tych zmian budżet gminy na 2012 rok wynosi: 
      - po stronie dochodów                  24.396.773,00 
              w tym dochody bieżące        23.777.956,38 
                    dochody majątkowe            618.816,62 
      - po stronie przychodów                3.164.398,00 
      - po stronie wydatków                 26.141.171,00 
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               w tym wydatki bieżące       22.982.788,52 
                   wydatki majątkowe          3.158.382.48 
       - po stronie rozchodów                 1.420.000,00  
 
Następnie Skarbnik poinformowała że, zmiany dotyczą: 
10.000,00 zł – dotacja z Nadleśnictwa Gościeradów z przeznaczeniem na    
                        remont drogi w Zastoczu, 
  1.000,00 zł – darowizna z Nadleśnictwa Gościeradów z przeznaczeniem na    
                        remont  remizy w Suchej Wólce, 
  1.000,00 zł – środki pozyskane przez szkoły, 
20.000,00 zł – zwiększono wpływy z tytułu innych opłat za korzystanie ze  
                        środowiska które będą wykorzystane jako dotacja celowa dla  
                        ZGKiM na połączenie wodociągów Opoczka – Annopol, 
     275,00 zł – przesunięcia miedzy paragrafami, 
256.000,00 zł –modernizacja kotłowni w szkołach, czyli wymiana pieców –  
                        przetarg rozstrzygnięty jako remont ( zmiana paragrafów)  
10.000,00 zł – wydatki inwestycyjne ( zakup kontenera z przeznaczeniem na   
magazyn ).  
  
Przewodniczący Rady – Ryszard Gazda pytał, czy są jakieś zapytania bądź 
uwagi do powyższego projektu uchwały?  
 
Radni dyskusji nie podjęli, w związku z tym  Przewodniczący Rady – Ryszard 
Gazda poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2012r. 
 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 
14 „za”,  
0 „ przeciw”,  
0 „ wstrzymał się”  
i podjęła uchwałę Nr XVIII / 136 / 2012 w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2012 rok . 
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu  
ORM. 0007. 2012 rok.  

Ad. pkt 5 c ). 
 
Lila Kaczor  – skarbnik gminy, przedstawiła projekt uchwały o zmianie 
uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, 
wysokości stawek opłaty targowej i zarządzania jej poboru w drodze inkasa 
i poinformowała że, wprowadza się zmiany w § 3 dodaje się punkt 3a  
w brzmieniu ; „3a. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających 
wykonanie zadań inkasenta jednej z osób wymienionych w pkt.3 na inkasenta 
opłaty targowej powołuje się Panią Mariolę Dęga zam. Annopol.”    
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Przewodniczący Rady – Ryszard Gazda prosił Andrzeja Bownika -
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy o opinię 
do powyższego projektu uchwały. 
 
Andrzej Bownik  -Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i 
Promocji Gminy poinformował że, Komisja na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 
2012r wyraziła pozytywną opinię do powyższego projektu uchwały. 
   
Przewodniczący Rady – Ryszard Gazda pytał, czy są jakieś zapytania bądź 
uwagi do powyższego projektu uchwały?  
 
Radni dyskusji nie podjęli, w związku z tym  Przewodniczący Rady – Ryszard 
Gazda poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie 
określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek 
opłaty targowej i zarządzania jej poboru w drodze inkasa. 
 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 
14 „za”,  
0 „ przeciw”,  
0 „ wstrzymał się”  
i podjęła uchwałę Nr XVIII / 137 / 2012 o zmianie uchwały w sprawie 
określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości 
stawek opłaty targowej i zarządzania jej poboru w drodze inkasa. 
 
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu  
ORM. 0007. 2012 rok.  

Ad. pkt 5 d ). 
 
Halina Stan - inspektor ds. gospodarki gruntami  przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej którą Radni 
otrzymali w materiałach na sesję.  
Przewodniczący Rady – Ryszard Gazda prosił Andrzeja Bownika -
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy o opinię 
do powyższego projektu uchwały. 
 
Andrzej Bownik  -Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i 
Promocji Gminy poinformował że, Komisja na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 
2012r wyraziła negatywną opinię do powyższego projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Rady – Ryszard Gazda pytał, czy są jakieś zapytania bądź 
uwagi do powyższego projektu uchwały?  
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Radna - Lucyna Jaskowska  pytała jaka stawka obowiązywała dotychczas.  
 
Odpowiedzi na powyższe pytanie udzieliła Halina Stan informując że, stawka 
opłaty adiacenckiej w uchwale Nr XXVII/ 164/93 Rady Miejskiej Annopol  
z dnia 25 października 1993r. wynosiła 50% różnicy wartości nieruchomości  
przed wybudowaniem urządzenia, a wartością nieruchomości po wybudowaniu 
urządzenia.   
 
Przewodniczący Rady – Ryszard Gazda pytał, czy są jakieś zapytania bądź 
uwagi do powyższego projektu uchwały?  
 
Dalszej dyskusji Radni nie podjęli, w związku z tym  Przewodniczący Rady – 
Ryszard Gazda poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
stawek procentowych opłaty adiacenckiej. 
 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 
0 „za”,  
11 „ przeciw”,  
3 „ wstrzymał się”  
Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z brakiem głosów 
akceptujących, przy 11- stu głosach przeciwnych i  3-ech wstrzymuj ących, 
uchwała w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej nie 
została podjęta.  

Ad. pkt 5 e ). 
 
Jadwiga Łukasiewicz – Sekretarz gminy  przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Europejskie Centrum Informacji  
i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” i poinformowała że, informacje  
w swoim sprawozdaniu przekazał Burmistrz, dodała, że przywołany  
w podstawie prawnej art. 40 i 41 Statutu Stowarzyszenia stanowi, że 
członkostwo ustaje wskutek wystąpienia członka ze stowarzyszenia, a zamiar 
wystąpienia należy zgłosić na co najmniej 3 m-ce w drodze uchwały Rady 
Gminy . W związku z tym jest m-c lipiec -  wystąpienie od 31 października. 
Roczna stawka składki obecnie wynosi 460,00 zł  od nowego roku stawka 
wzrasta o 100%.    
 
Przewodniczący Rady – Ryszard Gazda pytał, czy są jakieś zapytania bądź 
uwagi do powyższego projektu uchwały?  
 
Radni dyskusji nie podjęli, w związku z tym  Przewodniczący Rady – Ryszard 
Gazda poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze 
Stowarzyszenia Europejskie Centrum Informacji i Współpracy Samorządowej 
„Dom Europy”. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 
14 „za”,  
0 „ przeciw”,  
0 „ wstrzymał się”  
i podjęła uchwałę Nr XVIII / 138 / 2012 w sprawie wystąpienia ze 
Stowarzyszenia Europejskie Centrum Informacji i Współpracy 
Samorządowej „Dom Europy”. 
 
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu 
ORM. 0007. 2012 rok.  

Ad. pkt 5 f ). 
 
Agnieszka Kowalczyk – insp. ds. promocji gminy i pozyskiwania środków 
finansowych przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia Planu 
Odnowy Miejscowości Świeciechów Duży i poinformowała że,  dokument Plan 
Odnowy jest to dokument określający strategię działań  w sferze społeczno – 
gospodarczej danej miejscowości. Jest  dokumentem o charakterze planowania 
strategicznego. 
Konieczność opracowania Planu Odnowy Miejscowości wynika z wytycznych 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a w szczególności 
wytycznych Osi 3 PROW Odnowa i Rozwój Wsi. Oś 3 zakłada m.in. wspieranie 
działań mających wpływać  na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich  
i miast do 5 tys. mieszkańców przez zaspokojenie potrzeb społecznych   
i kulturalnych mieszkańców wsi. 
Plan Odnowy miejscowości jest jednym z elementów wpływających na rozwój, 
odnowę miejscowości oraz poprawę warunków  pracy i życia mieszkańców. 
Opracowanie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy ubieganiu się 
o środki finansowe w ramach PROW w latach 2007-2013. 
Plan Odnowy Miejscowości Świeciechow Duży został opracowany zgodnie  
z wytycznymi w tej sprawie. Zawiera podstawowe elementy wymagane 
obecnym stanem prawnym tzn. charakterystykę miejscowości, inwentaryzację 
zasobów służących odnowie miejscowości, analizę swot -  czyli ocenę mocnych 
i słabych stron, planowane kierunki rozwoju , planowane przedsięwzięcia oraz 
opis i charakterystykę obszarów związanych z kształtowaniem miejsc  
o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 
 
Przewodniczący Rady – Ryszard Gazda pytał, czy są jakieś zapytania bądź 
uwagi do powyższego projektu uchwały?  
 
Radni dyskusji nie podjęli, w związku z tym  Przewodniczący Rady – Ryszard 
Gazda poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu 
Odnowy Miejscowości Świeciechów Duży. 
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W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 
14 „za”,  
0 „ przeciw”,  
0 „ wstrzymał się”  
i podjęła uchwałę Nr XVIII / 139 / 2012 w sprawie zatwierdzenia Planu 
Odnowy Miejscowości Świeciechów Duży. 
 
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu  
ORM. 0007. 2012 rok.  

Ad. pkt 5 g ). 
 

Agnieszka Kowalczyk – insp. ds. promocji gminy i pozyskiwania środków 
finansowych przedstawiła projekt uchwały w  sprawie zatwierdzenia Planu 
Odnowy Miejscowości Bliskowice i poinformowałą że Plan Odnowy 
Miejscowości Bliskowice został opracowany zgodnie z wytycznymi w tej 
sprawie. Zawiera podstawowe elementy wymagane obecnym stanem prawnym 
tzn. charakterystykę miejscowości, inwentaryzację zasobów służących odnowie 
miejscowości, analizę swot -  czyli ocenę mocnych i słabych stron, planowane 
przedsięwzięcia oraz opis i charakterystykę obszarów związanych  
z kształtowaniem miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców. 
 
Przewodniczący Rady – Ryszard Gazda pytał, czy są jakieś zapytania bądź 
uwagi do powyższego projektu uchwały?  
 
Radni dyskusji nie podjęli, w związku z tym  Przewodniczący Rady – Ryszard 
Gazda poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu 
Odnowy Miejscowości Bliskowice . 
 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 
14 „za”,  
0 „ przeciw”,  
0 „ wstrzymał się”  
i podjęła uchwałę Nr XVIII / 140 / 2012 w sprawie zatwierdzenia Planu 
Odnowy Miejscowości Bliskowice. 
 
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu  
ORM. 0007. 2012 rok. 

Ad. pkt 5 h ). 
 
Roman Wiśniewski – Zastępca Burmistrza przedstawił projekt uchwały  
o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kraśnickiemu na realizacje zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej  
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nr 2708 w m. Huta” i poinformował że, w budżecie gminy Annopol były 
zarezerwowane środki finansowe na partycypację w budowie dwóch dróg 
powiatowych w m. Huta i w m. Wymysłów.  
Zakończono już remont drogi w m. Huta, za niższą kwotę, czyli za 24.090,00 zł 
a było zabezpieczone 30.000,00 zł i w związku z tym zmiana w projekcie 
uchwały.    
 
Przewodniczący Rady – Ryszard Gazda pytał, czy są jakieś zapytania bądź 
uwagi do powyższego projektu uchwały?  
 
Radni dyskusji nie podjęli, w związku z tym  Przewodniczący Rady – Ryszard 
Gazda poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizacje zadania 
pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2708 w m. Huta” 
 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 
14 „za”,  
0 „ przeciw”,  
0 „ wstrzymał się”  
i podjęła uchwałę Nr XVIII / 141 / 2012 o zmianie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizacje 
zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2708 w m. Huta”   
 
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu  
ORM. 0007. 2012 rok.  

Ad. pkt 5 i ). 
 
Roman Wiśniewski – Zastępca Burmistrza przedstawił projekt uchwały  
o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kraśnickiemu na realizacje zadania pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej  
nr 2709 w m. Wymysłów” i poinformował że, zmiana tej uchwały wynika  
z oszczędności jakie powstały z remontu drogi w m. Huta oraz zgody na 
przeznaczenie tej kwoty na przebudowę drogi w m. Wymysłów .  
 
Przewodniczący Rady – Ryszard Gazda pytał, czy są jakieś zapytania bądź 
uwagi do powyższego projektu uchwały?  
 
Radni dyskusji nie podjęli, w związku z tym  Przewodniczący Rady – Ryszard 
Gazda poddał pod głosowanie projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizacje zadania 
pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej nr 2709 w m. Wymysłów” 
 
W jawnym głosowaniu Rada Miejska głosowała: 
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14 „za”,  
0 „ przeciw”,  
0 „ wstrzymał się”  
i podjęła uchwałę Nr XVIII / 142 / 2012 o zmianie uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu na realizacje 
zadania pod nazwą „Odbudowa drogi powiatowej nr 2709 w m. 
Wymysłów”   
 
Uchwała stanowi odrębny dokument i znajduje się w teczce spraw o symbolu  
ORM. 0007. 2012 rok.  
 

Ad. pkt 6. 
6. Wolne wnioski i informacje, 
Przewodniczący Rady-Ryszard Gazda prosił Lil ę Kaczor - skarbnika gminy  
o zapoznanie z Zarządzeniami  Burmistrza skierowanymi do Rady Miejskiej. 
 
Zarządzenie Burmistrza Nr 32 /2012  z dnia  12 czerwca  2012r – dotyczy 
zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na 2012r o kwotę 69.716,00 zł 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i zwiększenia planu 
wydatków budżetu gminy na 2012r o kwotę 69.716,00 zł, zgodnie  
z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
Jest to promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont mostu  
w Kosinie.  
 
Zarządzenie Burmistrza Nr 38 /2012  z dnia  27 czerwca  2012r. 
W zał Nr 1. - zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2012 r o kwotę 
ogółem  1.280,00 zł 
 
W zał Nr 2. - zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem   1.280,00 zł 
oraz dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2012r. zgodnie  
z załącznikiem 2 do niniejszej uchwały.   
Dotyczy porozumienia z Powiatem Kraśnickim zabezpieczenia środków 
finansowych młodym ludziom na przejazd na komisje wojskowe. 
 
Zarządzenie  Burmistrza Nr 40 /2012 z dnia  6 lipca 2012 r . – dotyczy 
zwiększenia planu dochodów budżetu gminy na 2012r. o kwotę 5.500,00 zł 
zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz zwiększenia planu 
wydatków o kwotę 5.500,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego 
zarządzenia. 
Dotyczy drobnych przesunięć pomiędzy paragrafami ( udzielenie pomocy 
finansowej niektórym osobom pobierającym świadczenia, czyli pomoc 
finansowa dla Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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Przewodniczący Rady-Ryszard Gazda pytał, czy ze strony Radnych bądź 
sołtysów będą jakieś wnioski ? 
 
Radni i sołtysi wniosków nie zgłaszali, Przewodniczący Rady pytał, czy będą 
informacje ze strony urzędu? 
   
Skarbnik poinformowała, że sołtysi otrzymali informację o funduszu sołeckim, 
tak jak co roku. Zebrania z mieszkańcami należy przeprowadzić do końca 
sierpnia, a do końca września złożyć wniosek. Wyjaśniła, że może ulec zmianie 
kwota funduszu sołeckiego, co roku procedura jest taka; do końca lipca 
Burmistrz przekazuje informację jaka będzie kwota funduszu sołeckiego.  
Prezes GUS-u co roku do 30 czerwca publikuje informację o liczbie 
mieszkańców jaka była na koniec ubiegłego roku, ale  z uwagi na to, że 2011r. 
odbył się spis powszechny ludności informacja ta dopiero ukaże się w 
październiku.   
 
Jadwiga Łukasiewicz – Sekretarz gminy nadmieniła, że sołtysi otrzymali pisma 
dotyczące zwrotu podatku akcyzowego, zwróciła uwagę na nowy termin 
składania wniosków od 01.08 do 31.08.2012r. do wniosku należy dołączyć 
faktury za okres od 1 lutego do 31 lipca 2012r stanowiące dowód zakupu oleju 
napędowego.  
Sekretarz zwróciła się z prośbą o umieszczenie tych informacji na tablicach 
ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.   
Następnie podała informację przesłaną przez GDDKiA w Lublinie, że  
w związku z pracami remontowymi na moście przez rzekę Wisłę będzie 
utrudniony przejazd do zakończenia prac do dnia 28 września br.   
Poinformowała także że, Burmistrz otrzymał odpowiedź na pismo sołtysów 
dotyczące sytuacji w rolnictwie  gdzie podaje się, że podjęto szereg działań 
skierowanych do małych i średnich gospodarstw rolnych.   Minister odwołuje 
się do różnych ustaw, pismo zawiera 10 stron i znajduje się w pokoju 11 obsługa 
Rady, zainteresowanych zaprasza do zapoznania się.  
 
Sekretarz poinformowała że, Polska Unia Onkologii ogłosiła III edycję 
Konkursu „Zdrowa Gmina”. Nasza gmina zgłosiła udział w tym konkursie. 
Celem konkursu jest promocja bezpłatnych badań cytologicznych, badań 
mammograficznych oraz badan kolonoskopowych, aby można było wcześniej 
wykryć raka szyjki macicy, raka piersi, bądź nowotwór jelita grubego. 
Warunkiem jest, aby jak najwięcej osób zgłosiło się na badania cytologiczne , 
które będą wykonywane w przychodniach zdrowia w Annopolu. Tam osoby 
otrzymają informację gdzie należy wykonać pozostałe badania.     
Ponadto zwróciła uwagę, na sprawę zbiorek publicznych. Zdarza się, iż do 
urzędu i do mieszkań przychodzą przedstawiciele firm i oferują rożne gadżety 
za konkretną kwotę informując, że w ten sposób pomagają np. choremu dziecku. 
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W takiej sytuacji należy prosić o pisemną decyzję Starosty lub Burmistrza 
zezwalającą na dokonywanie zbiorki publicznej.  Nie należy sugerować się 
odpowiedzią sprzedających, że oni nie dokonują zbiórki tylko sprzedają. 
Sprzedaż przedmiotów (gadżetów), jest jedną z form zbiórki publicznej, na którą 
należy posiadać pisemne zezwolenie.      
 
Przewodniczący Rady-Ryszard Gazda zapytał czy ktoś z gości chciałby 
zabrać głos? 
 
Głos zabrał Pan Paweł Religa – mieszkaniec Annopola i pytał czy gmina ma 
zamiar podjąć działania zmierzające do założenia świateł na żądanie przy 
przejściu obok p. Piaseckich? Stwierdził, że jest to punkt newralgiczny, gdzie 
dzieci przechodzą przez ulicę idąc do szkoły.  
 
Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił Burmistrz - Wiesław Liwi ński 
informując że, już od dłuższego czasu gmina zabiega o założenie świateł,  
w ubiegłym roku GDDKiA dała odpowiedź odmowną z uwagi na dużą różnicę 
ukształtowania terenu. 
W tym roku również gmina wystąpiła z pismem o założenie świateł na żądanie, 
przy przejściu obok p. Tokarskich, również otrzymała decyzję odmowną.  
Odnośnie bezpieczeństwa dzieci poinformował, że w czasie roku szkolnego  
przeprowadza je Pani która, stoi przy przejściu dla pieszych i jest za to 
odpowiedzialna.  
 
Pan Paweł Religa pytał, czy może uzyskać dostęp do dokumentów odmownych  
z GDDKiA.      
 
Jadwiga Łukasiewicz – Sekretarz gminy poinformowała, że jest to możliwe.  
 
Pan Paweł Religa pytał do kogo ma się zwrócić w sytuacji kiedy uzyskał od 
Kierownika ZGKiM pozwolenie na wywiezienie gruzu z remontu mieszkania na 
wysypisko śmieci, ale musiał wynająć samochód na dowiezienie osoby  
z ZGKiM która otworzyła mu bramę na wysypisko, zaznaczył, że co miesiąc 
płaci za wywóz śmieci  i musiał ponieść dodatkowe koszty. 
 
Zastępca Burmistrza - Roman Wiśniewski nadmienił, że wyjaśni tę sprawę  
i przeprowadzi rozmowę.  
 
Pan Kasperek  Rafał – mieszkaniec Annopola pytał jakie plany turystyczne, 
jakie działania inwestycyjne podejmuje gmina, zaznaczył, że potencjał w tej 
dziedzinie jest bardzo duży, mamy piękną Wisłę i tereny nad Wisłą, wały na 
których można zrobić szlak rowerowy, ale gmina tego nie wykorzystuje.  
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Radny - Zdzisław Romański podkreślił, że w czasach kiedy jeszcze stanica nad 
Wisłą była własnością „Metalchemu” tętniło tam życie, odbywały się różne 
imprezy plenerowe. W chwili obecnej Syndyk sprzedał działkę nad Wisłą 
osobie która się nie interesuje. Działka zarosła różnymi chwastami, tylko psy się 
tan wałęsają. Zdaniem Radnego należałoby się skontaktować z właścicielem 
działki, zapytać jakie ma plany.   
 
Burmistrz – Wiesław Liwiński  zaznaczył że, cały problem leży w tym, iż 
gmina nie  jest właścicielem żadnej działki nad Wisłą. Wszystkie działki są to 
tereny prywatne, ale i osoby prywatne nie robią nic w tym kierunku. 
Burmistrz nadmienił, że próbował kontaktować się  z właścicielem działki, ale 
nie było żadnej reakcji, nie można również zmusić właściciela do sprzedaży 
działki. 
Odnośnie turystyki rowerowej, to od Janiszowa  przez Zabełcze jest zrobiona 
ładna ścieżka  ( trasa) rowerowa. Kiedy będzie wykonywana dokumentacja na 
remont wału w Popowie będzie również dokumentacja na trasę rowerową tak , 
aby w przyszłości połączyć całą gminę i utworzyć kompleks ścieżek 
rowerowych. Aby promować gminę przystąpiono również do stowarzyszenia 
„Szlak Jagielloński” w przyszłości  w Centrum Kultury będzie punkt  
konsultacyjny i 1 osoba która będzie kierować turystów w różne atrakcyjne 
miejsca.  
Obecnie Gmina jest w niekorzystnej sytuacji z uwagi na brak hotelu, ale  
z drugiej strony, czy taki hotel był by rentowny? Jest również nadzieja, że może 
inwestor z Ukrainy, który  buduje firmę w Annopolu może również wybuduje 
hotel.  
 
Pan Kasperek  Rafał – zaznaczył, że jest dużo młodzieży która skorzystałaby  
z pól namiotowych, może należy pójść w tym kierunku, wyznaczyć teren, aby 
zrobić to jak najmniejszym nakładem.  
 
Zdaniem Burmistrza – Wiesława Liwińskiego najlepszym rozwiązaniem 
byłoby, aby na bazie stanicy powstał teren rekreacyjny, natomiast odnośnie 
wyznaczenia ternu na pola namiotowe to, są to tereny prywatne i należałoby 
przekonać rolników, aby wyznaczyli je na pola namiotowe.    
 
Podsumowując dyskusję Przewodniczący Rady Ryszard Gazda podkreślił, że 
cieszy fakt, iż młodzi ludzie zechcieli przyjść na sesję, czekali wytrwale do 
zakończenia sesji . Rzadko się zdarza, aby młodzi ludzie interesowali się 
problemami lokalnymi  
i zabierali głos. Takie głosy dają Radnym i Burmistrzom siłę do działania. 
Odnośnie sygnalizacji tak jak powiedział Burmistrz, ta sprawa jest podnoszona 
przez Radnych, przez Burmistrzów i nie można pokonać GDDKiA, bo to oni 
decydują w tym względzie.   
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Odnośnie turystyki, również ciekawa rzecz, ale rola Rady i Burmistrzów 
sprowadzała by się do tego, aby w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego wyznaczyć tereny oraz oczekiwania, czy to rekreacja, czy coś 
innego i wówczas ogłosić w Internecie , że gmina posiada konkretny areał i 
oczekuje takiego bądź innego charakteru działalności. Następnie musiałby się 
znaleźć inwestor z pieniędzmi który by zainwestował i wiedział , że mu się to 
opłaca. Bo każdy kto wykłada pieniądze musi wiedzieć, że będzie miał z tego 
korzyść. Przewodniczący Rady podkreślił, że w tym kierunku zmierzają prace 
Rady i Burmistrzów. Wkrótce będzie opracowane studium uwarunkowań, 
należy zaznaczyć takie tereny jak hałda, z przeznaczeniem na tereny 
rekreacyjne. Jest również zamysł, aby wykorzystać znaleziska w kopalni 
fosforytów, gdzie są skamieniałe gady. Kończąc Przewodniczący Rady 
zaznaczył, że  taki jest kierunek działania powinien być realizowany przez Radę 
i Burmistrza. 
Przewodniczący Rady podziękował mieszkańcom za zainteresowanie i udział 
w sesji.  
 
Radny - Zdzisław Romański przypomniał, że droga do samej Wisły jest 
własnością gminy, od tej drogi na końcówce są ujęcia wodne, czyli taki 
pierwszy mały kroczek gmina już zrobiła.  
Następnie Radny poinformował, że ma prywatną działkę  nad Wisłą i jeżeli 
zwracają się osoby które organizują spływy kajakowe  i chcą odpocząć przez 
noc, pozwala bezpłatnie rozbić namioty  i odpocząć. Radny zasygnalizował, że 
w chwili obecnej ma dopiero 12 kajaków, być może w przyszłości będzie 
organizował spływy kajakowe.  
 
Przewodniczący Rady Ryszard Gazda zaznaczył, że na terenie Janiszowa  
i Zabełcza jest już ścieżka rowerowa, należy doprowadzić do tego, aby ją 
połączyć ze Świeciechowem i Popowem. 
 

Ad. pkt 7. 
7 .Zamknięcie obrad sesji.  
 
Przewodniczący Rady - Ryszard Gazda podziękował za udział w sesji  
i w związku z wyczerpaniem porządku obrad,  zamknął obrady XVIII sesji 
Rady Miejskiej w Annopolu o godz.1215    
 
 
 
Protokołowała :                                            Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jolanta Ćwik  
(Obsługa Rady)                                                     Ryszard Gazda 
 


