Protokół Nr XIV/19 z posiedzenia
Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji, które odbyło się 21 listopada 2019r. w sali
narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Obradom przewodniczyła Maria Bożena Ancipiuk - Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie.
O godzinie 10:05 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Michałowie - otworzyła obrady XIV
Sesji Rady Miejskiej w Michałowie VIII kadencji.
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 15 radnych.
1. Ancipiuk Maria Bożena - Przewodnicząca
2. Balcerzak Ryszard
3. Bielenia Nina
4. Bocheńska Marlena Marzena
5. Charytoniuk Marek – wiceprzewodniczący
6. Chlabicz Mikołaj Borys
7. Dąbrowski Piotr,
8. Grzegorczuk Agnieszka Jadwiga
9. Gryko Bogdan
10. Jarocka Raisa
11. Kazberuk Alina
12. Kononczuk Roman
13. Kupraszewicz Ewa
14. Łuksza Waldemar
15. Ostaszewski Bogusław Andrzej
Ponadto w obradach uczestniczyli:
Burmistrz Michałowa – Marek Nazarko, kierownicy zakładów budżetowych,
zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.
Przewodnicząca po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła, że obrady są
prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 15 radnych co wobec ustawowego składu
Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
Przewodnicząca odczytała informację dot. obowiązku ochrony danych osobowych
osób fizycznych zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych oraz informację o
nagrywaniu, transmitowaniu i archiwizowaniu sesji Rady Miejskiej w Michałowie – informacja
w załączeniu do protokołu.
Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XIV sesji Rady Miejskiej w Michałowie
Burmistrz zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 8 Podjęcie uchwał- jako pierwszego projektu uchwały- uchwały w sprawie przekształcenia
trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące
W obliczu braku uwag i innych wniosków formalnych do porządku obrad
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem formalnym i
wprowadzenie do porządku obrad w pkt. 8 -Podjęcie uchwał- jako pierwszego projektu
uchwały- uchwały w sprawie przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego w
czteroletnie liceum ogólnokształcące.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” wprowadzili do porządku
obrad w pkt. 8 -Podjęcie uchwał- jako pierwszego projektu uchwały- uchwały w sprawie
przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum
ogólnokształcące.
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W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym porządkiem obrad po
zmianach.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli porządek obrad:
Porządek XIV Sesji Rady Miejskiej przewiduje:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
Zatwierdzenie porządku obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
Podziękowania dla wolontariuszy ze Stowarzyszenia Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany
ANAWOJ.
6. Przedstawienie projektu budżetu Gminy Michałowo na 2020 rok – dyskusja i wnioski.
7. Podsumowanie I-go roku kadencji samorządu Gminy Michałowo.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przekształcenia trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące,
b) przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok,
c) ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności,
e) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Michałowie.
9. Stanowisko Rady Miejskiej w Michałowie w sprawie petycji dot. wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów
10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Imienny wykaz głosowania w załączeniu do protokołu (pod nazwą: Zatwierdzenie
porządku obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie).
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie
W obliczu braku uwag i braku wniosków formalnych Przewodnicząca zarządziła
głosowanie nad przyjęciem protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami „za”, przyjęli protokół z XIII
Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Imienny wykaz głosowania w załączeniu do protokołu (pod nazwą: Przyjęcie protokołu
z XIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie).
Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
Burmistrz przedstawił informację z pracy w okresie międzysesyjnym – informacja w
załączeniu do protokołu.
Ad. 5 Podziękowania dla wolontariuszy ze Stowarzyszenia Międzynarodowej i
Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ
Burmistrz wraz z Zastępcą Burmistrza Konradem Sikorą podziękowali
wolontariuszom ze Stowarzyszenia Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany
ANAWOJ za pracę na rzecz społeczności Gminy Michałowo.
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Ad. 6 Przedstawienie projektu budżetu Gminy Michałowo na 2020 rok – dyskusja
i wnioski
Główny Księgowy Urzędu Pani Anna Stalbowska na podstawie prezentacji
multimedialnej przedstawiła projekt budżetu Gminy Michałowo na 2020 rok (prezentacja w
załączeniu do protokołu).
Burmistrz na podstawie prezentacji multimedialnej omówił projekt budżetu Gminy
Michałowo na 2020 rok (prezentacja w załączeniu do protokołu).
Radni nie zgłosili wniosków do przedstawionego projektu budżetu na 2020 rok.
Przewodnicząca o godz. 11:55 ogłosiła przerwę, o godz. 12:20 wznowiła obrady.
Ad. 7 Podsumowanie I-go roku kadencji samorządu Gminy Michałowo.
Burmistrz na podstawie prezentacji multimedialnej podsumował I-wszy rok kadencji
samorządu Gminy Michałowo (prezentacja w załączeniu do protokołu).
Ad. 8 Podjęcie uchwał
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia trzyletniego ogólnokształcącego w
czteroletnie liceum ogólnokształcące
Burmistrz omówił projekt uchwały, której konieczność podjęcia wynika z
owiązujących przepisów prawa.
W wyniku braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za”, przyjęli uchwałę w sprawie
przekształcenia trzyletniego ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Imienny wykaz głosowania w załączeniu do protokołu (pod nazwą: Uchwała w sprawie
przekształcenia trzyletniego ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące).
Uchwała Nr XIV/107/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie przekształcenia trzyletniego ogólnokształcącego w czteroletnie liceum
ogólnokształcące (w załączeniu do protokołu).
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy
Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok
Burmistrz omówił projekt uchwały, która jest cykliczną uchwałą i musi być podjęta na
rok 2020.
W wyniku braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 15 głosami ,,za”, przyjęli uchwałę w sprawie
przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami
Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2020 rok.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Imienny wykaz głosowania w załączeniu do protokołu (pod nazwą: Uchwała w sprawie
przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami
Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2020 rok).
Uchwała Nr XIV/108/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z
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Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2020 rok (w załączeniu do protokołu).
Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie
ścieków
Burmistrz poinformował, iż proponuje zmniejszenie dotacji z budżetu gminy do 1m3
odprowadzenia ścieków z kwoty 1,36 zł do kwoty 1 zł. Burmistrz wyjaśnił, że dla wielu
podmiotów nic się nie zmieni np. dla firm - bo jak płaciły 5,53zł za 1m3, tak nadal będą uiszczać
opłaty w takiej kwocie. Natomiast w przypadku mieszkańców i jednostek samorządowych
kwota za 1 m3 odprowadzania ścieków do tej pory wynosiła 4,17 zł a będzie wynosić 4,53 zł.
Przewodnicząca poinformowała, iż na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, radni 10
głosami „za“ pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały dot. zmniejszenia dotacji z budżetu
gminy do 1m3 odprowadzenia ścieków, z kwoty 1,36 zł do kwoty 1 zł.
W wyniku braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 12 głosami ,,za”, przy 3 głosach „przeciw” i 0 głosów
„wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe
odprowadzanie ścieków.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Imienny wykaz głosowania w załączeniu do protokołu (pod nazwą: Uchwała w sprawie
ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków).
Uchwała Nr XIV/109/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków (w załączeniu do
protokołu).
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej
opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Burmistrz omówił projekt uchwały i poinformował, iż zmiana ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach wymaga dostosowania przepisów gminnych pod nową sytuację
i np. przetarg nie będzie obejmował zagospodarowania odpadów, a tylko transport. W związku
z czym im mieszkańcy będą bardziej segregować, tym mniejsze będą stawki opłat. Burmistrz
dodał, że w związku ze wzrostem kosztów wynikających z gospodarowania odpadów,
proponuje systematyczne podnoszenie stawek opłat za śmieci, aby nie dopuścić do
drastycznych podwyżek w kolejnych latach.
Przewodnicząca poinformowała, iż na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady, radni 9
głosami „za“ pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały ustalając miesięczną stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) od gospodarstwa domowego jednoosobowego (osoba samotnie gospodarująca)
w wysokości 17,00 zł
b) od gospodarstwa domowego wieloosobowego w wysokości 34,00 zł.
Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska wskazała na
konieczność ustalenia stawki w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku
zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
Przewodnicząca zgłosiła wniosek formalny, aby w przypadku, gdy właściciel
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny, ustalić podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:
a) od gospodarstwa domowego jednoosobowego (osoba samotnie gospodarująca)
w wysokości 51,00 zł.
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b) od gospodarstwa domowego wieloosobowego w wysokości 102,00 zł.
Radni w głosowaniu jawnym 6 głosami ,,za”, przy 6 głosach „przeciw” i 3 głosach
„wstrzymujących się” odrzucili zgłoszony wniosek.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Imienny wykaz głosowania w załączeniu do protokołu (pod nazwą: Wniosek
Przewodniczącej o ustalenie kwot w paragrafie 1 pkt 4 ppkt a) na kwotę 51 zł a w ppkt b) 102
zł)
Radna Agnieszka Grzegorczuk zgłosiła wniosek formalny, aby w przypadku, gdy
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny, ustalić podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:
a) od gospodarstwa domowego jednoosobowego (osoba samotnie gospodarująca)
w wysokości 34,00 zł.
b) od gospodarstwa domowego wieloosobowego w wysokości 68,00 zł.
Radni w głosowaniu jawnym 6 głosami ,,za”, przy 7 głosach „przeciw” i 2 głosach
„wstrzymujących się” odrzucili zgłoszony wniosek.
W głosowaniu brało udział 15 radnych.
Imienny wykaz głosowania w załączeniu do protokołu (pod nazwą: Wniosek radnej
Agnieszki Grzegorczuk o ustalenie kwot w paragrafie 1 pkt 4 ppkt a) na kwotę 34 zł a w ppkt
b) 68 zł).
O godz. 13:20 salę narad opuścił radny Roman Kononczuk
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad ustaleniem kwot w przypadku, gdy
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny:
I. Głosowanie „za” ustaleniem podwyższonej miesięcznej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) od gospodarstwa domowego jednoosobowego (osoba samotnie gospodarująca)
w wysokości 51,00 zł.
b) od gospodarstwa domowego wieloosobowego w wysokości 102,00 zł.
Radni w głosowaniu jawnym 6 głosami „za” opowiedzieli się za kwotami 51 zł i 102 zł.
II. Głosowanie „za” ustaleniem podwyższonej miesięcznej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) od gospodarstwa domowego jednoosobowego (osoba samotnie gospodarująca)
w wysokości 34,00 zł.
b) od gospodarstwa domowego wieloosobowego w wysokości 68,00 zł.
Radni w głosowaniu jawnym 5 głosami „za” opowiedzieli się za kwotami 34 zł i 68 zł
Rezultatem powyższego głosowania było przyjęcie kwot na poziomie:
a) od gospodarstwa domowego jednoosobowego (osoba samotnie gospodarująca)
w wysokości 51,00 zł.
b) od gospodarstwa domowego wieloosobowego w wysokości 102,00 zł.
W głosowaniu brało udział 11 radnych. 3 radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Imienny wykaz głosowania w załączeniu do protokołu (pod nazwą: Głosowanie nad
ustaleniem kwot w paragrafie 1 pkt 4).
O godz. 13:30 salę narad opuściła radna Ewa Kupraszewicz
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W wyniku braku uwag i innych wniosków formalnych do projektu uchwały
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad projektem uchwały z uwzględnieniem
przegłosowanego wniosku formalnego.
Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami ,,za”, przy 3 głosach „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym się” przyjęli uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i
ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Imienny wykaz głosowania w załączeniu do protokołu (pod nazwą: Uchwała
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności).
Uchwała Nr XIV/110/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (w załączeniu do protokołu).
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie
Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radna Agnieszka Grzegorczuk
odczytała ustalenia Komisji w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie (opinia w załączeniu do protokołu).
Komisja uznała skargę za bezzasadną i zaproponowała Radzie uznanie skargi za bezzasadną.
Radny Ryszard Balcerzak spytał, czy radca prawny opiniował i wypowiadał się w
ww. temacie na posiedzeniu Komisji Skarg.
Przewodnicząca poinformowała, iż radca prawny nie uczestniczył w posiedzeniu
Komisji jednak opiniował uchwałę.
Burmistrz poinformował, że jeżeli skarżąca złożyła odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego, to zgodnie z procedurą odbywa się to za pośrednictwem MGOPS.
Burmistrz przedstawił procedurę odwoławczą, która na pewnym etapie wiąże się z
koniecznością skonsultowania się z radcą prawnym. Burmistrz dodał, że gdyby pani Kierownik
postąpiła niezgodnie z tym co uważa radca prawny, wówczas decyzja byłaby uchylona jeszcze
przed etapem wysłania jej do SKO.
W wyniku braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami ,,za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach
„wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie i uznanie skargi
za bezzasadną.
W głosowaniu brało udział 13 radnych.
Imienny wykaz głosowania w załączeniu do protokołu (pod nazwą: Uchwała w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Michałowie).
Uchwała Nr XIV/111/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie (w załączeniu do
protokołu).

6

Ad. 9 Stanowisko Rady Miejskiej w Michałowie w sprawie petycji dot. wdrożenia Polityki
Zarządzania Konfliktem Interesów i uznanie petycji za niezasadną
Przewodnicząca poinformowała, iż podmiot, który złożył petycję, skierował ją do
wszystkich gmin powiatu białostockiego i odczytała przykładowe stanowisko Rady Miasta
Białystok, w którym radni uznali petycje za bezzasadną. Przewodnicząca z przykrością
stwierdziła, iż na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w
Michałowie nie zostało podjęte żadne stanowisko odnoście zasadności petycji.
Wiceprzewodniczący odczytał treść złożonej petycji (w załączeniu do protokołu).
Radny Bogdan Gryko członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, poinformował, iż
na posiedzeniu Komisji członkowie poprosili przewodniczącą Komisji radną Agnieszkę
Grzegorczuk o uzyskanie opinii radcy prawnego. Radny dodał, że dziś przed sesją miała się
zebrać Komisja Skarg i to przegłosować i wówczas byłoby stanowisko Komisji dot. zasadności
petycji.
Burmistrz zgłosił pytanie do radnego Bogdana Gryko, w jakim temacie miałby się
wypowiedzieć radca prawny – Radny Bogdan Gryko stwierdził, że w temacie potrzeby
wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
Burmistrz stwierdził, iż zadaniem radcy prawnego jest opiniowanie ustaleń samorządu,
zgodności z prawem, a nie decydowanie o potrzebach samorządu, gdyż o tym decydują radni.
Przewodnicząca odczytała propozycję stanowiska Rady Miejskiej w Michałowie w
sprawie petycji dot. wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów i uznanie petycji za
niezasadną (stanowisko w załączeniu do protokołu).
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami ,,za”, przy 3 głosach „przeciw” i 0 głosach
„wstrzymujących się” uznali za niezasadną petycję dot. wdrożenia Polityki Zarządzania
Konfliktem Interesów.
Imienny wykaz głosowania w załączeniu do protokołu (pod nazwą: Stanowisko Rady
Miejskiej w Michałowie w sprawie petycji dot. wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem
Interesów).
Przewodnicząca o godz. 13:55 ogłosiła przerwę, o godz. 14:10 wznowiła obrady
Wiceprzewodniczący zaproponował, aby z uwagi na późną porę zrezygnować ze
sprawozdania z pracy międzysesyjnej dyrektorów i kierowników jednostek – radni nie wyrazili
sprzeciwu do propozycji Wiceprzewodniczącego.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Darisz Golak podziękował
Przewodniczącej oraz Wiceprzewodniczącemu za wręczanie nagród podczas całodniowej
imprezy VIII Międzynarodowych Mistrzostw Michałowa w pływaniu.
Ad. 10 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
 Radny Piotr Dąbrowski złożył pisemną interpelację dot. niewykonywania funduszu
sołeckiego (interpelacja w załączeniu do protokołu)
 Radny Bogdan Gryko złożył pisemną interpelację dot. wskazania podmiotów
realizujących programy pomocowe gminy, jaka jest wartość poszczególnych umów, na
podstawie jakich postępowań zostały wyłonione te podmioty, czy zawarte są inne osoby
pomiędzy gminą lub innymi jednostkami, a radnymi obecnej kadencji (interpelacja w
załączeniu do protokołu).
Ad. 11. Sprawy różne - brak
Ad. 12 Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie
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W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca o godz. 14:13 zamknęła obrady
XIV Sesji Rady w Michałowie VIII kadencji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
Maria Bożena Ancipiuk
Protokołowała: U. Tarasewicz
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