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PROTOKOŁ NR XVI / 2011 

z sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, która odbyła się w dniu  30 grudnia 2011r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie. 
 
 
Stan radnych Rady Miejskiej – 15 
Obecnych na posiedzeniu – 14  zgodnie z  listą obecności, która stanowi załącznik 
Nr 1 do protokołu. 
 
Pkt 1  
 Otwarcie sesji. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żelechowie Pani Jadwiga Kulikowska o godz. 1400 
otworzyła obrady szesnastej  sesji Rady Miejskiej w Żelechowie witając: 
 
- Radnych Rady Miejskiej w Żelechowie, 
- Burmistrza Żelechowa Panią  - Mirosławę Miszkurkę, 
- Sekretarza Gminy Żelechów  - Panią Krystynę Koryś,  
- Skarbnik Gminy Żelechów  - Panią  Beatę Kosyrę, 
- kierownika Posterunku Policji w Żelechowie  - Pana Krzysztofa Sągola, 
- Prezesa Gminnej Spółdzielni „SCh” w Żelechowie - Pana Stanisława Żaczka, 
- radnego Rady Powiatu Garwolińskiego – Pana Krzysztofa Ośkę, 
- dyrektorów szkół podległych Gminie Żelechów, 
- kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, 
- sołtysów Gminy Żelechów, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 2  
  do  Protokołu, 
- obecnych na sali  mieszkańców Żelechowa. 
 
Następnie  poinformowała. że na stan 15 radnych w posiedzeniu uczestniczy  – 13 
członków Rady , co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie wiążących 
decyzji.  
 
Pkt.2 

      Przedstawienie porządku obrad.  

Przewodnicząca Rady  odczytała porządek obrad sesji. 
Radni uwag i wniosków do porządku obrad nie zgłaszali. 
W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie – jednogłośnie 13 głosami „za” 
przyjęła porządek obrad jak następuje:  
1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z działalności od dnia 28 listopada  2011r. 
4. Sprawozdanie ze wspólnego  posiedzenia Komisji Rady, które odbyło się w dniu  
     27 grudnia.2011 r. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr X/105/11 Rady  
     Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia      
     pożyczki długoterminowej. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XII/117/11  
     Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia  
     pożyczki    długoterminowej. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej  
     Gminy Żelechów na lata 2011-2018. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów 
       na lata 2012-2018. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Żelechów na 2012 rok.     
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  
      transportowych na 2012 r. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania  
      mieszkaniowym zasobem Gminy Żelechów na lata 2012-2016. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały  Nr XXV/177/09 Rady Miejskiej 
      w Żelechowie z dnia 30  grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
       Żelechów. 
15. Przyjęcie protokołu z XV  sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 
16. Sprawy różne. 
17. Zamknięcie obrad. 
 

W tym momencie na salę obrad weszła radna Pani Elżbieta Zatyka. 

Stan radnych na sali obrad  wynosił – 14 radnych. 

Pkt 3.  
Sprawozdanie Burmistrza Żelechowa z działalności od dnia 28 listopada  2011r. 
 
Burmistrz Żelechowa Pani Mirosława Miszkurka przedstawiła Wysokiej Radzie 
sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego i realizacji zadań inwestycyjnych  za 
okres od dnia 28 listopada 2011r. do 30 grudnia  2011r. 
Rada Miejska w Żelechowie powyżej przedstawione  sprawozdanie przyjęła do 
wiadomości.  
Sprawozdanie stanowi załączniki Nr 3 do protokołu. 
 
Pkt  4. 
      Sprawozdanie ze wspólnego  posiedzenia Komisji Rady, które odbyło się w  
      dniu  27 grudnia.2011 r. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że przed sesją w dniu 27 grudnia  
2011r. odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady, w związku z czym 
poprosiła Przewodniczącego obrad o zapoznanie obecnych  z przebiegiem 
posiedzenia i przedstawienie głosowania przy opiniowaniu kolejnych uchwał, które 
Rada będzie podejmować. 
Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia komisji odczytał Pan Zbigniew Bryzek. 
Do przedłożonego sprawozdania radni uwag nie zgłaszali.  
 
Powyżej przedstawione sprawozdanie stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. 
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Pkt 5.  
    Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr X/105/11  
    Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie  
    Zaciągnięcia  pożyczki długoterminowej. 
 
 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Pani Jadwiga Kulikowska. 

Radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie w obecności 14 radnych  
jednogłośnie 14 głosami „za”  (głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się  - 
nie było ) podjęła „UCHWAŁĘ Nr XVI/151/11 w sprawie stwierdzenia nieważności 
Uchwały Nr X/105/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 roku w 
sprawie  zaciągnięcia  pożyczki długoterminowej”. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. 
 
 
 
Pkt 6.  
     Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XII/117/11  
     Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie  
     zaciągnięcia  pożyczki    długoterminowej. 
 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Pani Jadwiga Kulikowska. 

Radni uwag i wniosków nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie jednogłośnie 14 głosami „za”  
(głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”  - nie było ) podjęła „UCHWAŁĘ 
Nr XVI/152/11 w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XII /117/ 11  
Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie  
zaciągnięcia  pożyczki    długoterminowej”. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. 
 
Pkt 7 
       Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej. 

Radni żadnych uwag i wniosków  nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie jednogłośnie 14 głosami „za”  
(głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”  - nie było ) podjęła „UCHWAŁĘ 
Nr XVI/153/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego”. 

Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokołu. 
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Pkt 8.  
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011. 
 

Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Skarbnik Gminy Pani Beacie Kosyra, która  
wyjaśniła, że  w uchwale zmieniającej budżet dokonuje się zmniejszenia planu 
dochodów budżetowych o kwotę 100 727, 00 zł.  

Zmiany dokonywane są w następujących działach: 

- dział 010 o kwotę 2 500 zł. – są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników 
majątkowych związanych z  terenami łowieckimi, 

- dział 600 zmniejszeniu ulega kwota 500 zł. pochodząca z wpłat za zajęcie pasa                
drogowego, 

- dział 700 zmniejszeniu ulega kwota 227 000 zł. są to zmniejszone kwoty do  
wysokości wykonanego  planu. 

- dział 750 zmniejszeniu ulega kwota 18 000 zł, również do wysokości wykonania  

   planu.                                                                                                                                       
- dział 756 zwiększeniu ulegają  wpływy o kwotę 11 205 zł. pochodzące z podatku od 
działalności gospodarczej przekazywanych przez Urząd Skarbowy dla gminy, 
zwiększeniu ulega podatek od opłaty targowej, zmniejszeniu ulega podatek od 
czynności cywilno-prawnej i zwiększa się odsetki. Zwiększa się również wpływy ze 
sprzedaży napojów alkoholowych o  kwotę 5 605 zł. Środki te przekazywane są na 
profilaktykę.                                                                                                       
Zwiększeniu ulega też kwota pochodząca z podatku  dochodów od osób prawnych. 

- dział 801 zwiększeniu  ulegają  dochody o kwotę 107 848 zł. Są to dochody  za 
przedszkola, na  które gmina otrzymała pierwszą transzę ze środków unijnych.      

- w  dziale 852 zwiększeniu ulega kwota 4 943 zł pochodząca ze świadczeń 
rodzinnych  i funduszu alimentacyjnego  oraz dotacji przyznanej  przez wojewodę. 

- w dziale  900 dokonuje się zwiększenia  w wysokości 18 077 zł. Są to środki 

otrzymane od osób fizycznych z tytułu realizowanych inwestycji i  zwiększenia  opłaty 

produktowej. 

- w dziale 926 zwiększeniu ulega kwota 5 200 zł .pochodząca z  wpłat od drużyn na 

organizację turnieju na hali sportowej. 

W § 2 dokonuje się zmniejszenia  planu wydatków budżetowych o kwotę 2 057 600, 

97 zł. .zgodnie z tabelarycznym zestawieniem do uchwały. 

Odnośnie przedstawionej uchwały  radni uwag nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania  Rada Miejska w Żelechowie jednogłośnie 14 głosami „za”  
(głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”  - nie było ) podjęła „UCHWAŁĘ 
Nr XVI/157/11w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011”. 
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Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

 

Pkt 9  
      Podjęcie uchwały w sprawie dokonania  zmian Wieloletniej Prognozy   
       Finansowej  Gminy Żelechów na lata 2011-2018. 
 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż dokonanie zmian wieloletniej prognozy finansowej 

wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian do  planu przychodów z tytułu: 

- konieczności rezygnacji z zaciągnięcia pożyczki w bieżącym roku budżetowym w   

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 

finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na zadania inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w 

Żelechowie”  w kwocie 1 488 794, 97 zł.  

- konieczności  rezygnacji z zaciągnięcia pożyczki w bieżącym roku budżetowym w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 

zadanie inwestycyjne pod nazwą ”Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w 

Żelechowie”  w kwocie 486 079, 00 zł. 

- zwrotu niewykorzystanej przez Urząd Marszałkowski  Województwa Mazowieckiego 

dotacji w ramach projektu kluczowego „ Rozwój elektronicznej administracji w 

samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie 

dwudzielności potencjału województwa” , gdzie wysokość wkładu własnego Gminy 

Żelechów w bieżącym roku budżetowym wyniósł 13 081,00 zł. 

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 

1 974 873,97 zł. 

Odnośnie przedłożonej uchwały radni uwag i wniosków nie zgłaszali, w związku z 

czym Przewodnicząca Rady Miejskiej odczytała treść uchwały i zarządziła  

głosowanie. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie  jednogłośnie 14 głosami „za”  
(głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”  - nie było ) podjęła „UCHWAŁĘ 
Nr XVI/155/11 w sprawie dokonania  zmian Wieloletniej Prognozy        
Finansowej  Gminy Żelechów na lata 2011-2018”. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 9  do protokołu. 

 

 

Pkt 10 
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 Podjęcie uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy      

Żelechów  na lata 2012-2018. 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Pani Jadwiga Kulikowska. 

Radni uwag i wniosków w sprawie przedłożonej uchwały nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie jednogłośnie 14 głosami „za”  
(głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”  - nie było ) podjęła „UCHWAŁĘ 
Nr XVI/156/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów  na 
lata 2012-2018”. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokołu. 

Pkt 11 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Żelechów na 2012 rok.  
   

W sprawie przedłożonej uchwały i projektu budżetu żadnych   uwag i wniosków  radni 

nie zgłaszali. 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Pani Jadwiga Kulikowska i 

zarządziła głosowanie. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie jednogłośnie 14 głosami „za”  
(głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”  - nie było ) podjęła „UCHWAŁĘ 
Nr XVI/157/11 w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Żelechów na 2012 rok”. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 11 do protokołu. 
  
Pkt 12.  
      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  
      środków  transportowych na 2012 r. 
 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej . 

Radni uwag i wniosków w sprawie przedłożonej uchwały  nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie jednogłośnie 14 głosami „za”  
(głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”  - nie było ) podjęła „UCHWAŁĘ 
Nr XVI/158/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  
transportowych na 2012 r.” 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 12 do protokołu. 
 
Pkt 13. 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu   
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żelechów na lata 2012-2016. 
  

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Rady Miejskiej . 

Radni uwag i wniosków w sprawie przedłożonej uchwały  nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie jednogłośnie 14 głosami „za”  
(głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”  - nie było ) podjęła „UCHWAŁĘ 
Nr XVI/159/11 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu  gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Żelechów na lata 2012-2016”. 
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 Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 13 do protokołu. 
 
Pkt 14.  
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały  Nr XXV/177/09 Rady Miejskiej w 
Żelechowie z dnia 30  grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Żelechów. 
 

Treść uchwały odczytała Przewodnicząca Pani Jadwiga Kulikowska . 

Radni żadnych wniosków i uwag w sprawie przedłożonej uchwały  nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie jednogłośnie 14 głosami „za”  
(głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”  - nie było ) podjęła „UCHWAŁĘ 
Nr  XVI/160/11 w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXV/177/09 Rady Miejskiej w 
Żelechowie z dnia 30  grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 
Żelechów”. 
Powyższa uchwała stanowi załącznik Nr 14  do protokołu. 
 

Pkt 15.  
          Przyjęcie protokołu z XV  sesji Rady Miejskiej w Żelechowie. 
 

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że protokół w XV sesji  był wyłożony  

i wszyscy radni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią, w związku z czym 

poprosiła o wnoszenie uwag. W sprawie protokołu  radni żadnych uwag nie zgłaszali. 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Żelechowie jednogłośnie 14 głosami „za”  

(głosów „przeciw” oraz głosów „wstrzymujących się”  - nie było ) przyjęła protokół z 

XV sesji Rady Miejskiej w Żelechowie , która odbyła się w dniu 28 listopada 2011 

roku. 

 

Pkt 16.  
         Sprawy różne. 
 
Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka podziękowała Wysokiej Radzie za wskazówki i 

wsparcie przy realizacji budżetu Gminy w 2011 roku oraz za uchwalenie Budżetu 

Gminy na 2012r.  

Poza zaplanowanymi wydatkami w budżecie na 2012 r. przewidziana jest nadwyżka 

budżetowa, którą będzie można wykorzystać na remont Ratusza w przypadku nie 

pozyskania środków zewnętrznych na następny  rok. 

W najbliższych planach inwestycyjnych będzie potrzeba opracowania dokumentacji 

na rozszerzenie na gminie kanalizacji sanitarnej, przygotowanie dokumentacji na 

wykonanie terenu wokół boiska sportowego „Sęp” , zagospodarowanie targowicy. 

Wszystkie okazje, które będą dawały szanse pozyskania dodatkowych funduszy na 

inwestycje Gmina będzie wykorzystywać.  
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Burmistrz podziękowała  sołtysom Gminy Żelechów za właściwe wykorzystanie 

funduszy sołeckich w mijającym roku. Nadmieniała, że na 2012 rok w każdej 

miejscowości  zaplanowane są zadania  z funduszu sołeckiego i  będą  one 

realizowane  przy zaangażowaniu w szczególności  sołtysów i Rad Sołeckich. 

- Sołtys Pan Czesław Janaszek  w imieniu własnym i mieszkańców wsi Zakrzówek 

podziękował Burmistrzowi i Wysokiej Radzie za realizację inwestycji polegającej na 

remoncie  drogi gminnej w Zakrzówku. 

Podziękowania za realizację zadań inwestycyjnych składała również Pani Halina 

Ochnio – sołtys wsi Gąsiory, a także sołtys  Stanisław Kosyra w imieniu 

mieszkańców Władysławowa II złożył podziękowanie za przebudowę drogi gminnej   

realizowanego z zadania funduszu sołeckiego. 

Sołtys wsi Gózdek zapytał, czy od 2012 roku w związku z nowelizacją  ustawy   

odbioru nieczystości stałych wprowadzone zostaną od 1 stycznia zmiany w Gminie 

Żelechów dostosowane do potrzeb ustawy.   

Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka udzielając odpowiedzi wyjaśniła, że pomimo 

nowelizacji od 1 stycznia 2012 roku  ustawy, określającej zmiany zasad odbioru 

nieczystości od gospodarstw domowych, w przyszłym roku na terenie Gminy nic się 

nie zmieni, ponieważ ustawa daje 18 miesięczny okres przejściowy na wdrożenie jej 

w życie. 

Radny Powiatu Garwolińskiego Pan Jerzy Ośka przedstawił najistotniejsze 

informacje dotyczące pracy Rady Powiatu, w szczególności decyzji Rady w sprawie 

planu rządowego  likwidacji  Sądu Rejonowego w Garwolinie, a także zaplanowanych 

w budżecie Powiatu  inwestycji drogowych w 2012 roku na terenie Gminy Żelechów. 

Mieszkanka Żelechowa, Pani Henryka Dyjewska zwracając się do Wysokiej Rady 

zaproponowała wstrzymanie procedury przetargowej na nieruchomość po byłym 

SKR, ponieważ jak stwierdziła na działce tej można by zrobić miejsca parkingowe dla 

samochodów z uwagi na bliskie sąsiedztwo z  cmentarzem. Ponadto  należałoby 

pewne tereny przygotować do wykorzystania w przyszłości  na źródła geotermalne.  

Udzielając wyjaśnienia przedmówczyni Burmistrz poinformowała, że w dokumentacji, 

która została opracowana na zagospodarowanie płyty Rynku są uwzględnione 

miejsca parkingowe dla samochodów. Poza tym wiele pustych nie 

zagospodarowanych terenów należących do Gminy, np .  wokół boiska „Sęp”, w 

przyszłości mogą być wykorzystane na parking. Poza tym jest wstępna deklaracja 

Księdza Proboszcza o możliwości udostępnienia pod parking części gruntów Parafii. 

 

Przewodnicząca Rady Pani Jadwiga Kulikowska z okazji mijającego roku 

podziękowała za współpracę Burmistrzowi Żelechowa Pani Mirosławie Miszkurka, 



 

 
str. 9 

 

pracownikom Urzędu Miejskiego, kierownikom jednostek organizacyjnych za 

wykonane prace inwestycyjne na terenie Gminy oraz    radnym za właściwe 

podejście do problemów z zakresu realizowanych zadań na Gminie.  

Przewodnicząca przypomniała pozytywne  działania Rady w 2011 roku w zakresie: 

-  ilości  odbytych  spotkań komisji i sesji Rady,  

- wyjazdu poza teren gminy w celu doboru właściwego projektu płyty Rynku. 

- w zakresie spotkań członków Rady, których tematem była  analiza  wniosków w 
sprawie zmian  planu  zagospodarowania przestrzennego, 

 - w zakresie  opiniowania   koncepcji  zagospodarowania terenu wokół boiska „Sęp”                                                                                                                                                                                

-  zorganizowania wyjazdu  w celu zapoznania się ze     stanem   technicznym  dróg       
gminnych  w celu wypracowania priorytetów działania  

- zapoznania  się  z mieszkaniowymi zasobami Gminy  co poskutkowało   podjęciem 
nowej uchwały w tym zakresie. 

Burmistrz Pani Mirosława Miszkurka poinformowała również, że urząd będzie 
ewidencjonował wnioski osób  zainteresowanych wykonaniem  oczyszczalni  
przydomowych. Koszt całej zainstalowanej  oczyszczalni wynosił będzie około 15 tys. 
zł. natomiast dofinansowanie 40%  poniesionych kosztów  inwestycji.                                                                         

Kończąc wystąpienie Przewodnicząca Rady Miejskiej i Burmistrz Żelechowa złożyły 

wszystkim obecnym na sali obrad  i ich rodzinom najlepsze życzenia Noworoczne. 

Pkt 17 
      Zamknięcie obrad. 
 

Wobec zrealizowania porządku obrad o godz. 1545 Przewodnicząca Rady Miejskiej – 

Pani Jadwiga Kulikowska zamknęła obrady XV – tej sesji Rady Miejskiej w 

Żelechowie. 

 

Protokółowała: 

B .Lewandowska                                                                          PRZEWODNICZĄCA                                                                                                                           

                                                                                           Rady Miejskiej w Żelechowie 

                                                                                                 Jadwiga Kulikowska 

 

 


