
Protokril Nr XXXlVi22

z obrad XXXIV Sesji VIII kadencji Rady Miasta Terespol z rlnia23lutego 2022 roku w sali

konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Terespolu przy ut. Wojska Polskiego 132 od

godz. l6:00 do godz. l7:40.

Posiedzeniu przesodniczyl Jaroslan Tarasiuk- Przervodnicz1cv Radl'Miasta Terespol.

Na stan ustawowy Rady Miasta Terespol 15 radnych, w obradach Sesji uczestniczylo

l5 radnych.

Lista obecnoici radnych stanovi zalqcznik do protokoht.

Porzadek nosiedzenia:

I . Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjgcie porz4dku obrad.

4. Wrgczenie odznaczenia parlstwowego ,,Opiekun Miejsc Pamigci Narodowej"

5. Wrgczenie odznaczef patistwo*ych ,,Zaslu2ony dla Kultury Polskiej"

6. Przyjgcie protokolu z poprzedniej sesji.

7. Sprarvozdanie z dzialalnoSci Burmistrza Miasta rv okesie migdzysesyjnym.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowie&i na interpelacje i zap)'tania radnych.

10. Podjgcie uchrvaty rv sprawie zmian w bud2ecie miasta na2022 rok:

a) wyst4pienie Burmistrza Miasta,

b) dyskusja,

c) podjgcie uchwaty

I I . Podjgcie uchrvaly rv sprawie zmiany wieloletniej progrozy finansowej:

a) wyst4pienie Burmistrza Miasta,

b) dyskusja,

c) podjgcie uchwaty

12. Podjgcie uchrvaf' rv sprarvie udzielenia pomocy finansorvej Powiatorvi Bialskiemu

a) \ystepienie Burmistrza Miasta,

b) dyskusja,

c) podjgcie uchrvaty
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13. Podjgcie uchwaty w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Wojew6dztwa

Lubelskiego:

a) *yst4pienie Burmistrza Miasta,

b) dyskusja,

c) podjgcie uchwaly.

14. Podjgcie uchwaly *'sprawie regulaminu utrzymania czysto6ci i porz4dku na terenie

Miasta Terespol:

a) wyst4pienie Burmistrza Miasta,

b) dyskusja,

c) podjgcie uchwaty.

15. Podjgcie uchrvaly w sprawie ustalenia szczeg6lorvego sposobu i zakesu iwiadczenia

usfug dotycz4cych odbierania odpad6w komunalnych od wla5cicieli nieruchomoici i

zagospodarorvania tych odpad6w:

a) wyst4pienie Burmistrza Miasta,

b) dyskusja,

c) podjgcie uchwaty.

16. Podjgcie uchrvaly zmieniaj4cej uchwalE rv sprawie wprowadzenia zrvolnieri od

podatl:u od nieruchomoici na terenie Miasta Terespol:

a) rlyst4pienie Burmistrza Miasta,

b) dyskusja,

c) podjgcie uchu,aly

17. Podjgcie uchrvaly zmieniajqcej uchwalg rv sprawie przyjgcia miejskiego programu

profilaktyki i rozwiqzl,wania problem6rv alkoholowych oraz przeciw&ialania

narkomanii na2022 rok:

a) wyst4pienie Burmistrza Miasta,

b) dyskusja,

c) podjgcie uchu,aly

18. Podjgcie uchrvaty zmieniajqcej uchwalg w sprarvie przyjgcia programu opieki nad

zrvierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoici zwierz4t na2022 rok:

a) *ystqpienie Burmistrza Miasta.

b) dyskusja,

c) podjgcie uchwaly

19. Spra*y bieZ4ce.

20. Zakoriczenie obrad.
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TICHWALY PODJETE NA SESJI:

o Nr XXXIV/2 47122 - w sprawie zmian budZetu miasta na 2022 rok.

o Nr XXXIV/2 48122 - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

o Nr XXXIV/249/22 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu.

o Nr XXXIV/25O/22 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Wojew6dztwa

Lubelskiego.

o Nr XXXIV/251/22 - rv sprawie regulaminu utrz)'mania czystoSci i porzqdku na terenie

Miasta Terespol.

o Nr XXXIV/252122 - rv sprarvie ustalenia szczeg6lowego sposobu i zakresu

(r,l,iadczenia uslug doq'cz4c1'ch odbierania odpad6rv komunalnych od wlaicicieli

nieruchomoSci i zagospodarowania tych odpad6w.

o Nr XXXIV/253/22 - zmieniajqca uchwala rv sprarvie lvprowadzenia zwolnieri od

podatku od nieruchomoSci na terenie Miasta Terespol.

o Nr XXXIV/254/22 - zmieniai4ca uchwala w sprarvie przyjgcia miejskiego programu

profilaktyki i rozrvi4zyrvania problem6u- alkoholo*ych oraz przeciwdzialania

narkomanii na2022 rok.

o Nr XXXIV/2 55/22 - zmieniajqca uchrvala rv sprarvie przyigcia programu opieki nad

zrvierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoSci zwierz4t na 2022 rok.

. Nr XXXIV/2 56122 - zmieniajqca uchrvala rv sprarvie udzielenia pomocy finansorvej

Powiatowi Bialskiemu.

o Nr XXXIV/2 57 /22 - zmienial4ca uchrvala rv sprarvie udzielenia pomocy rzeczorvej dla

\l ojes 6dznva LubeIskiego.

Pkt. 1. Otrvarcie.

Sesjg ot$'or4'l Jaroslarv Tarasiuk - Przeu'odniczqcl' Rady Miasta Terespol - pox'ital

zgromadzonych go5ci zaproszonych oraz wszystkich Radnych Miasta Terespol.

Lista zaproszorytch goSci stanowi zalqcznik do prolokolu.

Pkt. 2. Stu ierclzcnie quorunr.

Jaroslarv Tarasiuk - Przewodniczqcy Rady Miasta Terespol - stwierdzil na podstawie

listy obecno5ci, 2e na stan Rady 15 radnych, w obradach sesji uczestniczy l5 radnych,

rv zrviqzku z tym obrady bgd4 prarvomocne.

Lista obecnoici slanowi zalqcznik do protokolu.
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Protok6l glosovttnia stanovi zoklcznik do lrotokolu

I'orzadek Dosiedzenia PO ZNIIANIE:

l. Otwarcie.

2. Stwierdzeniequorum.

3. Przyjgcie porz4dku obrad.

4. Wrgczenie odznaczenia pa6stwowego ,,Opiekun Miejsc Pamigci Narodowej"

5. Wrgczenie odznaczeh paistwowl'ch ,.Zaslu2ony dla Kultury Polskiej"

6. Przyjgcie protokolu z poprzedniej sesji.

7. Sprarvozdanie z dzialalnoici Burmistrza Miasta w okresie migdzysesyjnym.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapy,tania radnych.

10. Podjgcie uchlvaly w sprawie zmian w bud2ecie miasta na 2022 rok:

a) *yst4pienie Burmistrza Miasta,

b) dyskusja,

c) podjgcie uchwaty

I l. Podjgcie uchlvaty rv sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansorvej:

a) wystqpienie Burmistrza Miasta,

b) dyskusja,

c) podjgcie uchwaty

12. Podjgcie uchrvaty rv sprarvie udzielenia pomocy finansorvej Powiatorvi Bialskiemu:

a) $ystqpienie Burmistrza Miasta,

b) dyskusja,

c) podjgcie uchu'aty

13. Podjgcie uchwaly rv sprarvie udzielenia pomocy rzeczowej dla Wojew6dztrva

Lubelskiego:
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Pkt, 3. Prz.vjecie porzadku obrad.

Jaroslarv Tarasiuk - Przervodnicz4cy Rady Miasta Terespol, zglosil rvniosek o zmiang

porzqdku obrad poprzez dodanie drv6ch punkt6rv - 19. Podjgcie uchrvaty zmieniajqcej

uchrvalg s,sprau'ie udzielenia pomocy finansowej Porviatorvi Bialskiemu oraz 20. Podjgcie

uchrvaly zmieniajqcej uchu,alg * spra*ie u&ielenia pomoc]' rzeczowej dla Wojew6da*'a

Lubelskiego, otworzyl dyskusjq nad zaproponowanym porzqdkiem obrad i wniosek poddal

pod glosorvanie. W rq niku glosovvania jednogloSnie zmieniono porzqdek obrad przl' 15

glosach..za".



a) wyst4pienie Burmistrza Miasta,

b) dyskusja,

c) podjgcie uchwaly.

14. Podjgcie uchwaty w sprawie regulaminu utrzymania czysto5ci i porz4dku na terenie

Miasta Terespol:

a) wyst4pienie Burmistrza Miasta,

b) dyskusja,

c) podjgcie uchwaly.

15. Podjgcie uchwaly w spralvie ustalenia szczeg6lowego sposobu i zakresu iwiadczenia

usfug dotyczqcych odbierania odpad6w komunalnych od wla3cicieli nieruchomoSci i

zagospodarowania tych odpad6w:

a) wystqpienie Burmistrza Miasta,

b) dyskusja,

c) podjgcie uchrvaly.

16. Podjgcie uchrvaty zmieniaj4cej uchwalg rv sprawie wprowadzenia zwolnieri od

podatku od nieruchomo5ci na terenie Miasta Terespol:

a) wyst4pienie Burmistrza Miasta,

b) dyskusja,

c) podjgcie uchu,aty

t7. Podjgcie uchrvaty zmieniaj4cej uchwalg w sprarvie przyjgcia miejskiego progrrmu

profilakryki i rozwiqzJrvania problem6rv alkoholowych oraz przeciwdzialania

narkomanii na 2022 rok:.

a) lvystepienie Burmistrza Miasta,

b) dyskusja,

c) podjgcie uchu,aly

18. Podjgcie uchwa$ zmieniaj4cej uchwalg rv sprarvie przyjgcia programu opieki nad

nvierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoici zwien4t na 2022 rok:.

a) tystqpienie Burmistrza Miasta,

b) dyskusja,

c) podjgcie uchrvaty

19. Podjgcie uchrvaly zmieniaj4cej uchu,alg rv sprau,ie u&ielenia pomocy finansorvej

Powiatowi Bialskiemu:

a) uyst4pienie Burmistrza Miasta,

b) dyskusja,
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c) podjgcie uchrvaty

20. Podjgcie uchwaty zmieniaj4cej uchwalg w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej

dla Wojew6dztwa Lubelskiego:

a) wyst4pienie Burmistrza Miasta,

b) dyskusja,

c) podjgcie uchwaly

21. Sprawy bieZqce.

22. Zakoiczenie obrad.

Pkt..l i 5. Wreczenie odznaczenia pafist\\o\\ego..Opiekun Mieisc Pamieci Narodo*ei'' i

c7c11l nst\\o\\ 'ch sluzon dla Kultu Polskie

Jacek Danieluk - Burmistrz Miasta Terespol - przedstarvil zaslugi oraz przedsiguzigcia

prowadzone przez odznaczone osoby.

Robert Gmitruczuk - Wicervojervoda Lubelski rv asyScie Dyrektor Delegatury Lubelskiego

Urzgdu Wojew6dzkiego rv Bialej Podlaskiej Malgorzaty Bogusz rvrgczyl odznaczenie

pafistwo\ € ,.Opiekun Miejsc Pamigci Narodowej" Panu Andrzejorvi Lipowieckiemu oraz

odznaczenia paristwowe ..Zasluiory dla Kulturl' Polskiej" Panu Wojciechorvi Prokopiuk,

Radoslarvorvi Sebastianiuk, J6zefo*'i Paderervskiemu i Januszou-i Kopczyriskiemu.

Robert Gmitruczuk - Wicervojervoda Lubelski, pogratulorval rvszystkim odznaczonym oraz

poZyczyl dalszych sukces6rv w rozwoju lokalnej kultury.

Jerzy Szwaj - Przewodniczqcy Sejmiku Wojew6dztwa Lubelskiego - pogratulorval

nagrodzonl'm u' imieniu Rady oraz Marszalka Wojew6dawa Lubelskiego - Jaroslarva

Starviarskiego.

Jaroslarv Tarasiuk - Przervodnicz4cy Rady Miasta Terespol odczytal listy gratulacfne od

Wicepremiera Jacka Sasina, Senatora Grzegorza Biereckiego i Posla na Sejm RP Dariusza

Stefaniuka.

Jacek Danieluk - Burmistrz Miasta Terespol - podzigkowal wszystkim nagrodzonym za

prorvadzonq dzialalnoSi oraz promocjg miasta.

Radoslau, Sebastianiuk - Radny Porviatu - podzigkou'al rv imieniu u'szystkich odznaczonych

i zape*nil, 2e u'dalszym ciqgu b9d4 prg2nie dzialai na rzecz lokalnej spoleczno(ci.

Zarzqdzono k i I kum i n ulot q przenr g -

l,kt. 6. P crc 7 le SL'S

Jaroslarv Tarasiuk - Przervodnicz4cy Rady Miasta Terespol - poinformowal, ze projekt

protokolu z poprzedniej Sesji Rady Miasta Terespol zostal wylo2ony w spos6b zwyczajowo
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przljgq, \\' formie papierouej przed sesjq i przeslanl' drog4 elektroniczn4 radnym do

zapoznania sig. Do po$yzszego projektu protokolu nikt nie zglosil urvag izastrzeZeti, protok6l

z XXXIII Sesji Rady Miasta Terespol zostal przljgty jednoglo5nie przy 15 glosach za.

Prolok6l glosov,anio slanovi zalqcznik do protokoht.

Pkt. 7. Sorasozdanie z dzialalnoici Burmistrza tastaTeresool * okresie miedzvsesvinvm.

J6zef Paderewski - Sekretarz Miasta Terespol - rv imieniu burmistrza odczltal sprawozdanie

z dzialalnoici Burmistrza Miasta Terespol w okresie migdzysesyjnym.

Sprawozdanie stanowi zalqcznik do protokoht.

Pkt. 8. InterDelacie i zapytania radnvch.

Radni nie zglosili 2adnych zapitari i interpelacji.

Pkt. 9. Odpo$,iedzi nr intemelacie i zapvtan ia radnvch.

\\'zrvi4zku z brakiem zapltafi i interpelacjipominigto ten punkt obrad.

Pkt. 10. Podicc ie uchwalv rv sprarvie zmian bud2etu miasta na 2Q22 rok:

a) Gabriel Barabasz - Skarbnik Miasta Terespol --om6rvil zmiany s budZecie miasta.

b) Brak dyskusji.

c) Jaroslaw Tarasiuk - Przewodnicz4cy Rady Miasta Terespol - po zamknigciu dyskusj r

zapoznal z Uchrvatq Nr XXXIV/247122 -w sprawie zmian w budzecie miasta na 2022

rok. Poddal Uchwalg pod glosowanie. W ryniku glosorvania Uchwala przljgta zostala

przy 15 glosach ,,2a".

Uchvalo slanou'i zalqcznik do protokolu.

Protokdl glosowania slano*'i zalqcznik clo prolokolu.

Pkt. I l. Podiecie uchl'aly s' snrarvie zmianv l'ieloletniei oro t)7\ llliutso\\ et:

Jaroslas. Tarasiuk - Przervodnicz4cy Rady Miasta Terespol - po zamknigciu dyskusji zapoznal

z Uchlal4 Nr XXXIV/248/22 -,uv sprarvie zmianl' lvieloletniej prognozy finansorvej. Poddal

Uch*ale pod glososanie. W *1'niku glosos'ania Uchl'ata zostala przljgta przl' l5 glosach

uZl" .

Uchwala stanov'i zalqcznik elo prolokolu.

Protok6l glosovania stanowi zalqcznik do protokolu-
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Pkt. 12. Podiecie uchrvalv rv sprau'ie udzielenia p ocv fi nansorvei Powiatolvi Bialskiemu

a) J6zef Paderervski Sekretarz Miasta Terespol - uzasadnil,2e pomoc *ynika z planowej

przebudouy skrzyZorvania ul. 3 Maja, ul. Popieluszki oraz ul. Wsp6lnej.

b) Brak dl skusji.

c) Jaroslau' Tarasiuk- Przervodnicz4cy Rady Miasta Terespol - po zamkniEciu dyskusji

zapoznal z Uchwalq Nr XXXIV/249/22 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Porviatowi Bialskiemu. Poddal Uchwalg pod glosou,anie. W *ryniku glosowania

Uchwala przyjgta zostala przy 15 glosach ,,2a"

Uchtvala slanov,i zalqcznik do protokolu.

Protokdl glosov'onio stanov i zalqcznik do protokolu.

Pkt. 13. Podiecie uchlalr, n sprauie udziqlgnia pgqocv rzeczou'el dla Woierv6dztva
Lubelskieqo:

a) J6zef Paderervski - Sekretarz Miasta Terespol - uzasadnil, 2e pomoc wynika z

planorvanej inwestycji jakE bgdzie wykonanie dokumentacji projektowej na

przebudorvg drogi rvojew6dzkiej Nr 698 wrazz ciqgiem pieszo rorverowym, ul. Wojska

Polskiego w Terespolu.

b) Brak d1'skusji.

c) Jaroslau' Tarasiuk - Przervodniczqcy Rady Miasta Terespol - po zamknigciu dyskusji

zapoznal z Uchwalq Nr XXXIV/250/22 - uchrvalg u, sprarvie udzielenia pomocy

rzeczowej dla Wojerv6dztrva Lubelskiego. Poddal Uchrvatg pod glosorvanie. W *yniku

glosorvania Uch$,ala przyjgta zostala przy l5 glosach ..2a".

Ltchwala slanov i zalqcznik do protokolu.

Prolokil glosowania stanowi zalqcznik clo protokolu.
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Pkt. 14. Podjecie uchrvalv rv sprarvie rer:ulaminu utrzvmania czvsto6ci i porzadku na terenie

Miasta Terespol:



a) J6zef Paderervski - Sekretarz Miasta Terespol - poinformorval radnych, 2e uchrvala

zostala poz).tylmie zaopiniorvana przez Paristrvowego Powiatowego Inspektora

Sanitamego w Bialej Podlaskiej.

b) Brak dyskusji

c) Jaroslaw Tarasiuk- Przervodnicz4cy Rady Miasta Terespol - po zamknigciu dyskusj i

zapoznal z Uch*'al4 Nr XXXIV/251/22 - w sprawie regulaminu utrzymania czysto(ci

i porzqdku na terenie Miasta Terespol . Poddal Uchwalg pod glosowanie. W wyniku

glosolvania Uchwala przyjgta zostala przy 15 glosach ,,2a".

Uchvala stanov'i zalqcznik do protokolu.

Protokdl glosowania stonowi zalqcznik do protokolu.

I'kr. 15. Podiecie uchrvalv * soralvie ustalenia szcze s6losepo soosobu i zakesu Srviadczenia

uslug don czacvch odbierania odoad6l' komunalnvclr od rvla(cicieli nienrchomo(ci i

zagosp0 darou ania tvch odpadtlrv:

a) J6zef Paderervski - Sekretarz Miasta Terespol - poinformorval radnych, 2e uchl'ala

zostala po4tlnvnie zaopiniowana przez Pafistwowego Powiatolvego Inspektora

Sanitarnego rv Bialej Podlaskiej.

b) Brak dl skus.ii.

c) Jarosla* Tarasiuk- Przes'odnicz4cy Rady Miasta Terespol - po zamknigciu dyskusjr

zapoznal z Uchrvalq Nr XXXIV/252122 - rv sprarvie ustalenia szczeg6lorvego sposobu

i zakresu 6wiadczenia uslug dotycz4cych odbierania odpad6rv komunalnych od

u.la3cicieli nieruchomoSci i zagospodarou'ania t1'ch odpad6w. Poddal Uchwalg pod

glosorvanie. W wyniku glosorvania Uchwala przyjgta zostala prz,v 15 glosach .,2a".

(/chwala stanowi zalqcznik clo protokohr.

Protokbl glosot'ania stanov'i zalqcznik elo protokolu.

a) Jtizef' Paderes'ski Sekrelarz Miasta Terespol - przedstal il \\'pro\\ adzonr' znlianv
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Pkt. 16. Pocljecie uchrvalv znrienia.iacej uchrvale rv spralvie rvprouadzenia zrvolniefi otl
podatku od nieruchomo(ci na terenie Miasta Terespol :



b) Brak dyskusji.

c) Jarosla* Tarasiuk- Przewodniczqcy Rady Miasta Terespol - po zamkniEciu dyskusji

zapoznal z Uchu'alq Nr XXXM253|22 - zmienialqcq uchwalg rv sprau'ie

rvprowadzenia zwolnieri od podatku od nieruchomoici na terenie Miasta Terespol.

Poddal Uchlvalg pod glosowanie. W *yniku glosowania Uchrvala przljgta zostala przy

15 glosach ,.2a".

Uchvala stanov'i zalqcznik do protokoht.

Prolokdl glosowania stanowi zalqcznik do protokolu.

a) J6zefPaderewski - Sekretarz Miasta Terespol - przedstau il rvprorvadzone zmiany

b) Brak d1'skusj i.

c) Jaroslau' Tarasiuk- Przewodnicz4cy Rady Miasta Terespol - po zamknigciu dyskusji

z,apoznal z Uchrvalq Nr XXXIV/254/22 - zmieniaj4c4 uchwalq w sprarvie przyjgcia

miejskiego programu profilaktyki i rozw'i4zy*'ania problem6rv alkoholotvych oraz

przecirvdzialania narkomanii na 2022 rok. Poddal Uchrvalg pod glosowanie. W wyniku

glosorvania Uchn'ala przyjgta zostala przy l5 glosach ,.za".

Uchtalo slanoti zalqcznik do protokofu.

Protokbl glosov'ania stano*'i zalqcznik do protokolu.

a) J6zef Padere*,ski - Sekretarz Miasta Terespol - przedstau,il uprorvadzone zmiany.

b) Brak dyskusji.

c) Jaroslas Tarasiuk- Przervodnicz4cy Rady Miasta Terespol - po zamknigciu dyskusji

zapoznal z Uchrval4 Nr XXXIV/255/22 - zmieniaj4c4 uchrvalg r' spra* ie przyjEcia

programu opieki nad zrvierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno(ci
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Pkt. 17. Podiecie uchu'aly zmieniaj4cej uch$alg w sprarvie przviecia mieiskieso proeramu

profllaktvki i rozwiEzlr,lania problem6w alkoholowych oraz przeciwdzialania narkomanii na

2022 rok:

Pkt. 18. Podjgcie uchival) zmieniajacej uchwalE rv sprau ie przviecia programu opieki nad

zu'ierzetami bezdomny'mi oraz zapobiegania bezdomno(c i zrr ierzat na 2022 rok:



zwierzEt na2022 rok. Poddal Uchrvalg pod glosorvanie. W *yniku glosorvania Uchrvala

przyjgta zostala przy 15 glosach ,,2a".

Uchwalo stanowi zalqcznik do protokolu.

Protok6l glosowania slanowi zalqcznik do prolokolu.

Pkt. 19. Podiecie uchwaly zmieniaiacei uchrvale rr sprauie udzielenia pomocv llnansou'et

Porviatorvi Bialskiemu:

a) J6zef Paderewski - Sekretarz Miasta Terespol - poinformorval radnych, 2e zmiana

dotyczy zmiany naz*ry zadania.

b) Brak dyskusji

c) Jaroslarv Tarasiuk- Przewodnicz4cy Rady Miasta Terespol - po zamknigciu dyskusji

zapoznal z Uchrval4 Nr XXXIV/256/22 - zmieniajqc4 uchrvalg rv sprarvie udzielenia

pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu. Poddal Uchrvalg pod glosorvanie. W

lryniku glosorvania Uchrvala przyjgta zostala przy l5 glosach ,,2a".

Uchtyala slanoni zalqcznik tlo prolokoht.

Protok6l glosott'onia slattovi zalqcznik do prolokolu.

Pkt. 20. Podiecie uchsalr znr ieniaia cl uchs aC lc 'rv sprarvie udzielenia pomocv rzeczo*.ei dla
\\'oierv6dztu a Lr"rbelsk ie so :

a) J6zef Paderervski - Seketarz Miasta Terespol - poinformorval radnych, Ze z:r,iana

dotyczy zrvigkszenia lovoty fi nansorvania.

b) Brak dl skusji.

c) Jaroslau Tarasiuk- Przer,r.odniczqcy Rady Miasta Terespol - po zamknigciu dyskusj i

zapoznal z Uchrvalq Nr XXXIV/257/22 zmieniajqcej uch*alg rv spraw'ie udzielenia

pomocy rzeczowej dla Wojew6dztwa Lubelskiego. Poddal Uchwalg pod glosowanie.

W rl.yniku glosorvania Uchrvala przyjgta zostala przy 15 glosach ..2a".

Uclu;ola stanov'i zalqcznik do protokolu.

Protokbl glosowania slanowi zalqcznik do protokoht.
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Pkt. 21. Sprawy bieZace.

Radna Dorota Szprychel - podzigkorvala za dofinansowanie nagr6d w konkursie ,,JuZ

gwiazdecka sig kolebie".

J6zef Paderewski - Sekretarz Miasta Terespol - zaprosil radnych na rvalne spotkanie

Ochotniczej Stra2y PoZarnej.

Pkt. 22. Zakoiczenie obrad.

Po ulczerpaniu porzEdku posiedzenia obradl'sesji zostalv zakoficzone. Godz. I7:40.

Protokolo*'ala:

$'lv'io Filipczcrk
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