BR.0002.15.2020

PROTOKÓŁ Nr XV/2020
obrad XV sesji Rady Miejskiej w Szamocinie
w Urzędzie Miasta i Gminy Szamocin (Sala Ratuszowa)
odbytej w dniu 5 listopada 2020 r.
Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku
obrad.
Obrady XV sesji Rady Miejskiej w Szamocinie VIII kadencji (2018-2023) otworzył o
godzinie 1600 Andrzej Szwed Przewodniczący Rady.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali było obecnych 12 radnych,
ustawowego składu, co stanowiło kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Miejskiej w
Szamocinie i umożliwiło podejmowanie prawomocnych uchwał.
Nieobecny to Radny Kamil Gidaszewski, Radny Jarosław Kołak, Radny Sławomir Rybarczyk.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Następnie prowadzący obrady powitał Burmistrza Eugeniusza Kucnera oraz Radnych.
Następnie Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie nowego projektu uchwały jako
podpunkt 12 w punkcie 4: w sprawie rozpatrzenia skargi w sprawie braku umieszczenia
medalionu na grobie śp. kpt. Bronisława Pankalli.
W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zarządził przegłosowanie wprowadzenia zmian do
porządku obrad.
Głosowanie przebiegało następująco:
•

12 głosów „za”

Wobec braku dalszych propozycji porządek obrad stanowiący załącznik nr 2 do protokołu jest
następującej treści:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (protokół nr XIV/2020).
3. Informacja z prac Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały:
1) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Szamocin z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”;
2) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szamocin dla obliczenia kosztów
przewozu wykonywanych przez rodziców, opiekunów dzieci niepełnosprawnych do szkół i
przedszkoli, w których realizują obowiązek nauki na rok szkolny 2020/2021;
3) w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych
w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi;
4) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości;
5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin;
6) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat;
7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamocin;
8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2020-2028;
9) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2020 rok;
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10) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/149/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu;
11) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości
stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za I półrocze 2020 r.
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
6. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Szamocińskiego Ośrodka Kultury za I
półrocze 2020 r.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie obrad.
Natomiast wobec zgłoszonych propozycji porządek obrad jest następującej treści:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (protokół nr XIV/2020).
3. Informacja z prac Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały:
1) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Szamocin z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”;
2) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szamocin dla obliczenia kosztów
przewozu wykonywanych przez rodziców, opiekunów dzieci niepełnosprawnych do szkół i
przedszkoli, w których realizują obowiązek nauki na rok szkolny 2020/2021;
3) w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych
w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych
z usługami opiekuńczymi;
4) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości;
5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Szamocin;
6) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat;
7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szamocin;
8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na lata 2020-2028;
9) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2020 rok;
10) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/149/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu;
11) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie nieruchomości
stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin;
12) w sprawie rozpatrzenia skargi w sprawie braku umieszczenia medalionu na grobie śp. kpt.
Bronisława Pankalli.

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za I półrocze 2020 r.
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
6. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Szamocińskiego Ośrodka Kultury za I
półrocze 2020 r.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie obrad.
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Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (protokół nr XIV/2020)
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokół nr XIV/2020 z sesji z dnia 11
września 2020r.
Głosowanie nad przyjęciem protokołu przebiegało następująco:
•

12 głosów „za”

Ad. 3. Informacja z prac Burmistrza Miasta i Gminy Szamocin w okresie między sesjami.
Burmistrz przedstawił radnym informację ze swojej działalności w okresie od 11 września
2020 r. do 5 listopada 2020 r.
Informacja w/w stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 4. Podjęcie uchwały:
Ad 1) w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Szamocin z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok
2021”;
Przystępując do tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał tytuł uchwały i
zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady o wyrażenie opinii do projektu uchwały:
•
•
•

Komisja Rewizyjna - 4 głosy „za”,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 głosów „za”,
Komisja Budżetu – 3 głosy „za”,

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
przebiegało następująco:
•

12 głosów „za”

Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XV/158/20, a jej projekt
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad 2) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szamocin dla
obliczenia kosztów przewozu wykonywanych przez rodziców, opiekunów dzieci
niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli, w których realizują obowiązek nauki na rok
szkolny 2020/2021;
Przystępując do tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał tytuł uchwały i
zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady o wyrażenie opinii do projektu uchwały:
•
•
•

Komisja Rewizyjna - 4 głosy „za”,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 głosów „za”,
Komisja Budżetu – 3 głosy „za”,

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
przebiegało następująco:
•

12 głosów „za”
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Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XV/159/20, a jej projekt
stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad 3) w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób
bezdomnych w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
Przystępując do tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał tytuł uchwały i
zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady o wyrażenie opinii do projektu uchwały:
•
•
•

Komisja Rewizyjna - 4 głosów „za”,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 głosów „za”,
Komisja Budżetu – 3 głosy „za”,

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
przebiegało następująco:
•

12 głosów „za”

Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XV/160/20, a jej projekt
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad 4) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości;
Przystępując do tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał tytuł uchwały i
zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady o wyrażenie opinii do projektu uchwały:
•
•
•

Komisja Rewizyjna - 4 głosy „za”,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 głosów „za”,
Komisja Budżetu – 3 głosy „za”,

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
przebiegało następująco:
•

12 głosów „za”

Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XV/161/20, a jej projekt
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad 5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy
Szamocin;
Przystępując do tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał tytuł uchwały i
zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady o wyrażenie opinii do projektu uchwały:
•
•
•

Komisja Rewizyjna - 4 głosy „za”,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 głosów „za”,
Komisja Budżetu – 3 głosy „za”.

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
przebiegało następująco:
•

12 głosów „za”
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Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XV/162/20, a jej projekt
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad 6) w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres do 3 lat;
Przystępując do tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał tytuł uchwały i
zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady o wyrażenie opinii do projektu uchwały:
•
•
•

Komisja Rewizyjna - 4 głosy „za”,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 głosów „za”,
Komisja Budżetu – 3 głosy „za”.

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
przebiegało następująco:
•

12 głosów „za”

Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XV/163/20, a jej projekt
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Ad 7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Szamocin;

Przewodniczący Rady odczytał tytuł uchwały i zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady o
wyrażenie opinii do projektu uchwały:
•
•
•

Komisja Rewizyjna - 4 głosy „za”,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 głosów „za”,
Komisja Budżetu – 3 głosy „za”.

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
przebiegało następująco:
•

12 głosów „za”

Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XV/164/20, a jej projekt
stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad 8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szamocin na
lata 2020-2028;
Przystępując do tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał tytuł uchwały i
zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady o wyrażenie opinii do projektu uchwały:
•
•
•

Komisja Rewizyjna - 3 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący”,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 głosów „za”,
Komisja Budżetu – 3 głosy „za”.

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
przebiegało następująco:
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•
•

11 głosów „za”,
1 głos „wstrzymujący”

Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XV/165/20, a jej projekt
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Ad 9) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamocin na 2020 rok;
Przewodniczący Rady odczytał tytuł uchwały i zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady o
wyrażenie opinii do projektu uchwały:
•
•
•

Komisja Rewizyjna - 3 głosy „za”, 1 głos „przeciw”,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 głosów „za”,
Komisja Budżetu – 3 głosy „za”.

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
przebiegało następująco:
•
•

11 głosów „za”
1 głos „przeciw”

Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XV/166/20, a jej projekt
stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad 10) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/149/20 Rady Miejskiej w Szamocinie z dnia 25
czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
Przystępując do tego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał tytuł uchwały i
zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady o wyrażenie opinii do projektu uchwały:
•
•
•

Komisja Rewizyjna - 4 głosy „za”,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 głosów „za”,
Komisja Budżetu – 3 głosy „za”.

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
przebiegało następująco:
•

12 głosów „za”

Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XV/167/20, a jej projekt
stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad 11) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i wydzierżawienie
nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Szamocin;
Przewodniczący Rady odczytał tytuł uchwały i zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady o
wyrażenie opinii do projektu uchwały:
•
•
•

Komisja Rewizyjna - 4 głosy „za”,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 głosów „za”,
Komisja Budżetu – 3 głosy „za”.
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Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
przebiegało następująco:
•

12 głosów „za”

Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XV/168/20, a jej projekt
stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad 12) w sprawie rozpatrzenia skargi w sprawie braku umieszczenia medalionu na grobie
śp. kpt. Bronisława Pankalli;

Przewodniczący Rady odczytał tytuł uchwały i poprosił Przewodnicząca Komisji ds. skarg,
wniosków i petycji o odczytanie uzasadnienia do projektu uchwały, w której uznaje się w/w
skargę za bezzasadną.
Po odczytaniu uzasadnienia, Prowadzący obrady zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos. Wobec
braku pytań Przewodniczący zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady o wyrażenie opinii
do projektu uchwały:
•
•
•

Komisja Rewizyjna - 3 głosy „przeciw” zasadności skargi, 1 głos „za” zasadnością skargi,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 5 głosów „przeciw” zasadności skargi,
Komisja Budżetu – nie głosowała

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały
przebiegało następująco:
•
•

11 głosów „za”,
1 głos „przeciw”.

Po tym Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały, która otrzymała nr XV/169/20, a jej projekt
stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

5. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Szamocińskiego Ośrodka
Kultury za I półrocze 2020 r.
Przewodniczący Rady poinformował, że ta informacja została dostarczona na skrzynki mailowe
oraz w formie papieru.
Zapytał czy są jakieś pytania. Wobec braku zapytań Przewodniczący Rady przeszedł do
kolejnego punku porządku obrad.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamocin za I
półrocze 2020r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej.
W tym punkcie porządku obrad głos zabrał Burmistrz, który wyjaśnił, że wykonanie
budżetu za I półrocze 2020 roku radni otrzymali w formie zarządzenia Burmistrza.
Poinformował, że dochody zostały zrealizowane w kwocie 20 951 346,00zł, czyli na poziomie
47,87%, dochody bieżące w kwocie 19 336 793 zł, czyli na poziomie 52,82%, dochody
majątkowe w kwocie 1 614 550zł, czyli na poziomie 22,55%.
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Wyjaśnił, że realizacja dochodów majątkowych, mimo, że jest niska to i tak wygląda lepiej
niż w latach poprzednich, ponieważ pierwsze półrocze nigdy nie sprzyjało zadaniom
inwestycyjnym. Poinformował, że w pierwszym półroczu było realizowane zadanie
„Prosumenckie odnawialne źródła energii”, były prace prowadzone przy budynku Rynek 1 - czyli
Centrum Integracji Środowiskowej oraz realizowana przebudowa kolektorów sanitarnych w
zachodniej części gminy. Następnie wyjaśnił, że na dochody majątkowe zalicza się sprzedaż
majątku gminy w kwocie 294 492zł, sprzedaż samochodu OSP Lipia Góra, sprzedaż palet euro,
sprzedaż udziałów w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych, przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego, dotacje i refundacje.
Wydatki zrealizowane w kwocie 19 401 449zł, czyli 41,02%. Burmistrz stwierdził, że
zawsze było dbane, aby dochody były na wyższym poziomie niż wydatki i to się udało utrzymać.
Wydatki majątkowe w kwocie 2 833 874zł, czyli 23,12%: kanalizacja, prosumenckie odnawialne
źródła energii, zakup wyposażenia gabinetu stomatologicznego – w Szkole w Szamocinie. Dodał,
że chyba jest to jedyny gabinet w powiecie chodzieskim. Ze względu na COVID ta opieka
medyczna nie może się odbyć. Wydatki bieżące to: remonty dróg, utrzymanie plaży,
przeciwdziałanie epidemii, utrzymanie i funkcjonowanie oświaty, funkcjonowanie opieki
społecznej, oraz całej gminy jako organizmu gospodarczego. Realizacja budżetu w okresie
kryzysu jest wyjątkowo korzystna, a nie byłaby korzystna gdybyśmy w porę nie dokonywaliśmy
stosownych zmian, nie czekaliśmy z tym do końca roku.
Wprowadzono 5,6 dodatkowych zadań: m.in. przygotowanie dokumentacji na ścieżkę rowerową,
na drogę Szamocin-Kosarzyn, na drogę wraz z oświetleniem w Laskowie, na drogę Szamoty – ul.
Leśna.

Ad. 7. Wolne głosy i wnioski:
•

•

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła petycja sołectw: Lipa, Nowy Dwór,
Swoboda, Lipia Góra, Jaktorowo, Borowo, Heliodorowo i Szamoty w sprawie
wydzierżawienia działki na budowę kompostowni. Wyjaśnił, że pismo jeszcze nie zostało
rozpatrzone ponieważ ta petycja zawiera błędy w danych i nie jest podpisana.
Burmistrz wyjaśnił, że to jest petycja z podpisami mieszkańców, ale będzie wnioskował o
przedłużenie załatwienia sprawy, ponieważ petycja jest podpisana przez ludzi, którzy nie
mają pojęcia o czym piszą. Poinformował, że tu nie chodzi o wydzierżawienie tylko
budowę kompostowni, firma jest właścicielem 16 hektarów na terenie Nowego Dworu i to
ma być kompostownia w 4 napowietrzanych kontenerach zamkniętych. W petycji jest
mowa o konsultacjach społecznych, dlatego chciałbym, aby właściciel przyjechał i
przedstawił technologie. Dodał, że był już w miejscowości pod Warszawą, w której jest
taka inwestycja i właściciel pokazywał funkcjonowanie takiej kompostowni, która
funkcjonuje na składowisku odpadów komunalnych. Dalej poinformował, że jeśli taka
kompostownia powstałaby to jako gmina byłyby oszczędności, a mieszkańcy mieliby
oszczędności w opłacie śmieciowej. Opłata za składowanie tony byłaby o połowę
mniejsza niż do tej pory uiszczamy, a koszty transportu będą o połowę mniejsze niż
koszty transportu odpadów biodegradowalnych do Piły. Następnie poinformował, że pod
działalność przewidziano ok 5 hektarów, nie na kompostownie, a również na instalację
fotowoltaiczną. Także byłby to niezły podatek dla gminy. Również mieszkańcy gminy nie
musieliby wyjeżdżać do pracy do Niemiec, bo mogliby na miejscu pracować. Inwestorowi
zależy na tempie, nie chce konfliktu z mieszkańcami. Dlatego poinformował mieszkańców
przed podjęciem jakichkolwiek działań. Nie wystąpiono o decyzję o warunkach zabudowy,
ani o decyzję środowiskową. Zaapelował, aby zrobić wszystko, aby wykorzystać nowe
technologie ochrony środowiska. Kończąc wypowiedź wyjaśnił, że biomasa, która
powstanie w kompostowni ma służyć jako nawóz ekologiczny.
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O godz. 1638 Przewodniczący Rady Andrzej Szwed – wobec wyczerpania porządku obrad –
zamknął obrady XV sesji Rady Miejskiej. Dokładny zapis przebiegu obrad znajduje się na
nośniku elektronicznym, a nagranie jest dostępne na stronie internetowej Gminy Szamocin.
Wykaz imienny głosowań stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

protokół sporządziła:
Katarzyna Gabrych

Obradom przewodniczył:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Szamocinie
Andrzej Szwed
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