
Jestem człowiekiem, który łączy a nie dzieli… 
 
„…Jestem człowiekiem, który łączy a nie dzieli,  dlatego jako Przewodniczący będę na 
pewno współpracował ze wszystkimi radnymi i  burmistrzem. Mam nadzieję, że uda nam 
się wspólnie podjąć wiele cennych inicjatyw z myślą o mieszkańcach naszego miasta ”. 
Henryk Nikonor, Mrągowo 19.09.2019 r.  
 
Takiej treści zapewnienia padły z ust Henryka Nikonora tuż po jego wyborze na stanowisko 
Przewodniczącego Rady Miejskiej, a skierował je do wszystkich radnych Rady Miejskiej obecnych na 
sesji. Tak miało być,  ale po ośmiu miesiącach pełnienia funkcji  przez Henryka Nikonora 
niestety realia wyglądają zgoła inaczej.  
 
Mimo swoich zapewnień, Pan Przewodniczący nie został reprezentantem wszystkich członków Rady 
Miejskiej a wyłącznie przedstawicielem grupy radnych, którzy bezrefleksyjnie popierają Burmistrza. 
Było to widoczne na każdym kolejnym posiedzeniu Rady Miejskiej. Niedopuszczanie radnych opozycji 
do głosu, przerywanie ich wypowiedzi, pozwalanie na personalne obrażanie czy wyłączanie 
mikrofonów podczas sesji od samego początku budziło wiele kontrowersji, a które Pan 
Przewodniczący była łaskaw ignorować bez zajmowania stanowiska. Z nadzieją na zmianę 
prezentowanego przez Pana Przewodniczącego zachowania, na wszystkie możliwe sposoby 
artykułowaliśmy nasze zastrzeżenia i wątpliwości. Niestety coraz bardziej zauważalny był fakt, że 
funkcjonowanie Rady Miejskiej zmierza w złym kierunku. 
 
To co wydarzyło się w pracy Rady Miejskiej od lutego do maja br., doprowadziło nasze kluby do 
podjęcia stanowczych działań mających na celu zwrócenie uwagi całej Rady Miejskiej oraz 
mieszkańców Mrągowa na powstały problem, który opisujemy poniżej.  
 
Już w lutym (27 lutego br.) Klub Radnych Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej złożył w Biurze Rady 
Miejskiej skargę na Burmistrza Mrągowa dotyczącą – „Niecelowego i niegospodarnego działania 
Burmistrza Stanisława Bułajewskiego w zakresie diet wypłaconych uczestnikom delegacji do miasta 
partnerskiego Grünberg”. Okazało się, że nie była to jedyna skarga która, wpłynęła do biura Rady 
Miejskiej w lutym br., i nie została rozpatrzona przez Radę Miejską zgodnie z art. 237 Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego.1 
załącznik nr 1 - treść skargi Klubu Radnych Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej (27 luty br.) 
 
Jak się niebawem okazało zamknięcie na początku marca Urzędu Miejskiego oraz wprowadzenie 
stanu epidemii na terenie kraju, wpłynęło także na zmianę sposobu funkcjonowania posiedzeń Rady 
Miejskiej oraz jej dotychczasowej pracy. Wprowadzone przez Pana Przewodniczącego ograniczenia w 
przesyłaniu korespondencji do radnych oraz pomysł zwoływania sesji w tzw. „trybie 
korespondencyjnym”, budziły wiele naszych wątpliwości i uwag.  
 
Wszystkie te kwestie oraz nieprawidłowości zgłosiliśmy do biura Rady Miejskiej w piśmie z dnia 06 
kwietnia br. ale niestety nasze uwagi nie zostały wzięte nawet pod uwagę. 

                                                             
1
 Art.237.KPA 

§1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż wciągu 

miesiąca. 

§2.Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę 

innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, 
informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia 

albo przekazania. 

§3.O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego. 

§4.W razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w §1stosuje się przepisy art.36–38. 



Opisywaliśmy to na łamach naszej strony internetowej – https://mis.mragowo.pl/575/jak-bedzie-
wygladalo-pierwsze-korespondencyjne-posiedzenie-rady-miejskiej-w-mragowie 
 
W związku z brakiem odpowiedzi na zgłaszane uwagi, kolejny raz w dniu 21 kwietnia br. wspólnie z 
klubem Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej wystosowaliśmy do Pana Przewodniczącego Henryka 
Nikonora pismo – „Wniosek o zmianę funkcjonowania pracy Rady Miejskiej w Mrągowie”, w którym 
zwracaliśmy uwagę na nieprawidłowości jakich dopuszcza się Pan Przewodniczący łamiąc między 
innymi zapisy kodeksu postepowania administracyjnego czy statutu miasta. 
 
Opisywaliśmy to na łamach naszej strony internetowej – https://mis.mragowo.pl/623/wspolne-
oswiadczenie-klubu-radnych-mis-oraz-mws 
 
Na przesłany wniosek obu klubów z dnia 21 kwietnia br. doczekaliśmy się odpowiedzi ale w postaci 
oświadczenia, które Pan Przewodniczący Henryk Nikonor za zgodą Burmistrza opublikował na 
oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w dniu 02 maja br. a dopiero po kilku dniach otrzymaliśmy 
podpisaną wersję, do której mogliśmy się odnieść. 
 
Treść oświadczenia Przewodniczącego RM - https://www.mragowo.pl/aktualnosci/5724-
oswiadczenie-przewodniczacego-rady-miejskiej-w-mragowie 
 
W oświadczeniu z 02 maja br. Pan Przewodniczący Henryk Nikonor po raz pierwszy dopuścił się 
kłamstwa wprowadzając radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej, Mrągowskiej Wspólnoty 
Samorządowej oraz pozostałych radnych i mieszkańców miasta w błąd. 
 
Jedną ze spraw zgłaszaną Panu Przewodniczącemu we wniosku z dnia 21 kwietnia br. była sprawa 
tzw. bezczynności Przewodniczącego – „…Pańska bezczynność oraz nienadanie sprawom 
odpowiedniego toku doprowadziło do sytuacji, w której Rada Miejska jako organ właściwy do 
rozpatrzenia skargi, naruszyła szereg artykułów kodeksu postępowania administracyjnego. Należy 
również zwrócić uwagę, że w wyniku pańskich zaniechań doszło do naruszenia przez 
Przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków paragrafu 57 pkt.2 statutu Miasta Mrągowo.  
Szanowny Panie Przewodniczący, taka indolencja połączona z brakiem decyzji o zwołaniu sesji 
dotyczącej spraw bieżących, wpływa na prawidłowość funkcjonowania Rady Miejskiej oraz narusza 
jej dobre imię”. 
 
Jednakże w swoim oświadczeniu (02 maja br.) Pan Przewodniczący (lub osoba, która mu to 
oświadczenie przygotowała) odrzuca nasze uwagi dotyczące bezczynności oraz tym samym fakt 
naruszania przez Radę Miejską zapisów kodeksu postępowania administracyjnego. Na potwierdzenie 
swojego stanowiska Pan Przewodniczący powołuje się i przytacza zapisy niektórych artykułów tzw. 
specustawy covidowej by poprzeć swoje stanowisko. 
 
W odpowiedzi Pana Przewodniczącego czytamy między innymi: 
„Obecna ustawa mówi, że zmiany wprowadzone w funkcjonowaniu organów 
administracyjnych w związku z epidemią COVID -19 wpłynęły na tryb pracy organów, w 
tym na obowiązujące terminy załatwiania spraw. Zgodnie z art. 15 zzr i  następnych 
znowelizowanej ustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19 nie rozpoczyna się lub zostaje 
zawieszony na ten okres bieg przewidzianych prawa administracyjnego terminów. 
Dodatkowo, zgodnie z art. 15 zzs specustawy, w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu Covid -19 bieg terminów 
procesowych i sądowych m.in. w postepowaniach sądowych, w tym sądowo 
administracyjnych, postępowaniach i  kontrolach prowadzonych na podstawie ordynacji 
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podatkowej, oraz innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw nie 
rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.”  
 
Jak niebawem się okazało, pomimo tylu przytaczanych artykułów, nasze wątpliwości zgłaszane 
Przewodniczącemu w piśmie z dnia 21 kwietnia br. zostały podzielone przez Wojewodę Warmińsko-
Mazurskiego, który w swoim piśmie skierowanym do Rady Miejskiej z dnia 06 maja br. uznał 
zasadność zgłaszanych uwag i wezwał Radę Miejską do bezzwłocznego podjęcia działań w sprawie 
złożonych skarg. 
 
Fragment pisma Wojewody prezentujemy poniżej, ale jeszcze do jego treści wrócimy w tym 
dokumencie bo jest ono koronnym dowodem na łamanie przepisów przez Przewodniczącego. 
 

 
 
załącznik nr 2 - treść pisma z biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (06 maja br.) 

 
W tym miejscu przypominamy, iż w dniu 07 maja br. odbyła się zwołana przez Pana 
Przewodniczącego kolejna „korespondencyjna” XXI Sesja Rady Miejskiej. Nasze zdziwienie (radnych 
MIS i MWS) wzbudził fakt, że Pan Przewodniczący pomimo opublikowanego oświadczenia z dnia 02 
maja br., bez wcześniejszego informowania radnych (brak w materiałach przesłanych na sesję tematu 
złożonych skarg) poddał nieoczekiwanie pod głosowanie wniosek o przekierowanie zaległych skarg 
do komisji Skarg Wniosków i Petycji, które leżały w jego szufladzie od lutego br. 
 
Jak już informowaliśmy, Pan Przewodniczący pięć dni wcześniej (oświadczenie z 02 maja br.) stał na 
stanowisku, że jego działania są prawidłowe i zgodne z przepisami więc wprowadzenie zaległych 
skarg pod obrady sesji Rady Miejskiej wzbudziło nasze wątpliwości. Dlatego też postanowiliśmy 
sprawdzić dokładnie co spowodowało tak drastyczną zmianę stanowiska Pana Przewodniczącego a 
wynik naszego dochodzenia okazał się dla nas szokujący. 
 
W tym miejscu, musimy ponownie wrócić do pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 06 
maja br., o którym zgodnie z „nową procedurą obiegu korespondencji” żaden z radnych nie został 
poinformowany pomimo faktu, iż w dniu 07 maja br. odbyła się XXI Sesja Rady Miejskiej a 
odpowiedzi na zapytania i uzupełnienia dokumentacji docierały do radnych praktycznie do 
rozpoczęcia sesji. 
 
W związku ze wspomnianymi wątpliwościami w dniu 13 maja br. zadaliśmy pytanie w biurze 
Wojewody o korespondencję przesłaną do Rady Miejskiej. 
 
załącznik nr 3 - treść pisma do biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (13 maja br.) 

 



Tego samego dnia radny Waldemar Cybul wystosował także pismo do Pana Przewodniczącego 
Henryka Nikonora z zapytaniem o treść korespondencji jaka wpłynęła z biura Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego do radnych Rady Miejskiej. 
 
załącznik nr 4 - treść pisma do Przewodniczącego RM w sprawie korespondencji z biura Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego  (13 maja br.) 

 
Pan Przewodniczący na zadane pytania radnego Waldemara Cybula z 13 maja br. odpowiedział 
etapami. Pierwszą czynnością którą wykonał, było przygotowanie raportu z korespondencją, która 
wpłynęła do Biura Rady Miejskiej w Mrągowie od dnia 06.05.2020 roku do dnia 15.05.2020 r.  
 
We wspomnianym raporcie przesłanym do radnych w dniu 18 maja br. w punkcie 2 zostało 
zarejestrowane pismo z biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Ale aby móc poznać jego treść, 
radni muszą wystąpić do Przewodniczącego z wnioskiem o udostepnienie pełnej treści dokumentu 
bo w związku z „wprowadzoną cenzurą” nie otrzymują ich automatycznie na swoje skrzynki mailowe 
mimo, że są adresowane do radnych. 
 
Jak się okazało, na pisma z 13 maja br., wcześniej na naszą skrzynkę mailową dotarła odpowiedź z 
biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. W treści otrzymanej korespondencji otrzymaliśmy 
potwierdzenie informacji, że do Rady Miejskiej w dniu 06 maja br. o godz. 15:01 z wykorzystaniem 
faxu zostało skierowane pismo, w którym Wojewoda Warmińsko-Mazurski wzywa Radę Miejską do 
bezzwłocznego podjęcia działań w sprawie złożonych skarg. W treści wspomnianej odpowiedzi 
otrzymujemy również zaskakującą informację, że Pan Przewodniczący udzielił już odpowiedzi na 
wezwanie skierowane do Rady Miejskiej z 06 maja br. – fragment pisma poniżej. 
 

 
 
Załącznik nr 5 - Pełna odpowiedź z biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zapytanie z dnia 13 maja br. 

 
Tego samego dnia, tj. 21 maja br., Pan Przewodniczący wykonał drugi krok i przesłał odpowiedź na 
pytania zadane przez radnego Cybula z dnia 13 maja br. Otrzymana odpowiedź, jaką otrzymał radny 
Waldemar Cybul była bardzo ZASKAKUJĄCA i wymagająca wyjaśnienia! 
 

 
 
Załącznik nr 6 - Pełna odpowiedź Przewodniczącego RM na zapytanie z dnia 13 maja br. 

 
Zgodnie z wprowadzoną „procedurą cenzury” radny Waldemar Cybul złożył wniosek do Biura Rady o 
udostępnienie pełnej treści dokumentów wykazanych w raporcie korespondencji za okres od 06.05 
do 15.06. Jak się okazało radny Waldemar Cybul otrzymał całość korespondencji ze wspomnianego 
raportu ale dodatkowo pojawiła się w tym wykazie pewna NIESPODZIANKA. Okazało się że, przesłany 
raport poza dokumentami, które znajdowały się na wykazie zawierał nikomu nieznane pismo, które 
autorem jest Pan Przewodniczący Henryk Nikonor. 
 
Załącznik nr 7 – odpowiedź Przewodniczącego Henryka Nikonora do biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 
dnia 07 maja br. wysłana przed godz. 10.00 



Jak wynika z dokładnej analizy dokumentów, Pan Przewodniczący Henryk Niknora w tym 
przypadku posunął się do KŁAMSTAWA oraz ZATAJENIA KORSPONDENCJI, która wpłynęła do 
radnych Rady Miejskiej. 
 

1. Mając wiedzę na temat pisma Wojewody z dnia 06 maja br. nie poinformował radnych o 
wspomnianym piśmie podczas posiedzenia XXI Sesji Rady Miejskiej w dniu 07 maja br. 
pomimo posiadanej wiedzy. Sesja tego dnia trwała od godz. 10.00 do 18.30. 
 

2. Samowolnie bez zgody Rady Miejskiej udzielił odpowiedzi na wezwanie Wojewody 
Warmińsko-Mazurskego (pismo OP.0001.12.2020) nie informując o tym fakcie radnych 
naruszając tym samym zapisy statutu miasta. 

 
 

3. Dopuścił się KŁAMSTWA w odpowiedzi dla radnego Cybula informując, że nie zna godziny 
wpływu pisma do biura Rady Miejskiej a jeszcze przed XXI Sesją RM tj. przed godz. 10.00 
udzielił odpowiedzi na wezwanie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. 
 

 
 
Do tych wszystkich wymienionych wyżej zarzutów, w dniu 7 maja br. Pan Przewodniczący dołożył 
jeszcze jeden. Naszym zdaniem najbardziej przykry. Bo nie często możemy się spotkać z faktem że 
Przewodniczący Rady Miejskiej tak brutalnie występuje przeciwko radnemu. A głosując przeciw 
przyjęciu do składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów radnej klubu Mrągowskiej Inicjatywy 
Społecznej Pani Agnieszki Pytel odebrał Pan jej prawo do pracy w wybranej Komisji Stałej Rady 
Miejskiej. Prawo które naszym zdaniem przysługuje każdemu radnemu zgodnie z art. 24 ustawy o 
samorządzie gminnym. Taka postawa w żaden sposób nie licuje z funkcją Przewodniczącego. 
 
Czy takie działania i postępowanie przystoi człowiekowi, który pełni tak zaszczytną funkcję jaką jest 
przewodniczenie Radzie Miejskiej? Naszym zdaniem to wyłącznie pytanie retoryczne! 
 
Szanowny Panie funkcja, którą jeszcze Pan piastuje, to funkcja reprezentacyjna! Taka którą powierza 
się osobie godnej zaufania, osobie uczciwej, osobie działającej w ramach i granicach prawa. Jednakże 
działania, które są przez Pana podejmowane pomimo zwracanych uwag, uwłaczają funkcji 
Przewodniczącego Rady Miejskiej. Czy wymagamy zbyt wiele apelując o przestrzeganie prawa oraz 
postępowanie zgodnie z przyjętym do tej pory dobrym obyczajem współpracy na linii Przewodniczący 
Rady – radni Rady Miejskiej? 
 
W wyniku swoich niegodnych działań uważamy, że stracił Pan formalne i moralne prawo do pełnienia 
tej funkcji. Nie wyobrażamy sobie dalszej pomyślnej współpracy z Panem i wzywamy do honorowego 
zrezygnowania z jej pełnienia. Pozostając na tym stanowisku uwłacza Pan wszystkim radnym Rady 
Miejskiej oraz tym samym ośmiesza Pan mieszkańców naszego miasta. 
 



Dlatego też jako radni klubów Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej oraz Mrągowskiej Wspólnoty 
Samorządowej w dniu 29 maja br.  na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym 
złożyliśmy wniosek o zwołanie sesji Rady Miejskiej z porządkiem obrad obejmującym dyskusję i 
przyjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Henryka Nikonora. 
 
Już w publikowanym oświadczeniu (2 maja br.) próbował Pan wzbudzić u mieszkańców fałszywe 
wrażenie, że nasze działania były i są elementem gry politycznej. Aby uciąć wszelkie spekulacje w tej 
sprawie informujemy, że nasze kluby nie zamierzają wystawiać swojego kandydata na stanowisko 
Przewodniczącego Rady Miejskiej. Szanujemy prawo większościowej grupy radnych skupionej 
wokół Burmistrza Stanisława Bułajewskiego do wystawienia kolejnej kandydatury na to 
stanowisko. 
 
Jednocześnie deklarujemy poparcie dla nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej wierząc w to, że z 
naszą pomocą uda mu się odbudować odpowiedni wizerunek Rady Miejskiej w oczach wszystkich 
mieszkańców naszego Miasta. Jest to nasz obowiązek jako radnych Rady Miejskiej w Mrągowie.  
 

 
Stanowisko przygotowane w imieniu klubów radnych 

 
Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej i Mrągowskiej Wspólnoty  Samorządowej. 

 
  



Harmonogram zdarzeń 

 
27 luty 2020 r. 
Klub Radnych Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej składa w Biurze Rady Miejskiej skargę na 
Burmistrza Mrągowa dotyczącą – „Niecelowego i niegospodarnego działania Burmistrza Stanisława 
Bułajewskiego w zakresie diet wypłaconych uczestnikom delegacji do miasta partnerskiego 
Grünberg”. 
 
21 kwietnia 2020 r. 
Wniosek o zmianę funkcjonowania pracy Rady Miejskiej w Mrągowie skierowany do 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Henryka Nikonora przez Klubu Radnych Mrągowskiej Inicjatywy 
Społecznej oraz Klub Radnych Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej. 
 
Informacja Klubu Radnych Mrągowskiej Inicjatywy Społecznej oraz Klubu Radnych Mrągowskiej 
Wspólnoty Samorządowej skierowana do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mrągowie Pana Henryka Nikonora w związku z utrudnianiem 
pracy radnych oraz nieprzestrzeganie zapisów kpa (bezczynność) w związku z nierozpoznaniem 
złożonych skarg. 

 
06 maja 2020 r. 
Pismo z biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (organu nadzorującego) skierowane do Rady 
Miejskiej w Mrągowie (nie do Przewodniczącego!) z prośbą o informacje czy skargi zostały 
rozpatrzone zgodnie z procedurą oraz wezwaniem bezzwłocznego podjęcia działań. Treść pisma 
została zatajona przez Przewodniczącego przed radnymi Rady Miejskiej 
 
07 maja 2020 r. (przed godz. 10.00) 
Bez zgody radnych Pan Przewodniczący udziela odpowiedzi do biura Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego, którą wysyła przed rozpoczęciem XXI Sesji Rady o planowanym skierowaniu wszystkich 
skarg do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Nie informuje o tym facie radnych uczestniczących w sesji. 
„Informuję, że na dzisiejszej sesji, która rozpocznie się o godz. 10.00, wszystkie skargi zostaną 
skierowane do Komisji (…) w celu ich rozpatrzenia.” 
 
13 maja 2020 r. 
Zapytanie radnego Cybula do Przewodniczącego Nikonora dotyczące informacji o piśmie z biura 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z zapytaniem kiedy radni zostaną poinformowani o nakazie 
Wojewody i w jaki sposób spraw zostanie załatwiona przez Radę Miejską. 
 
Zapytanie radnego Cybula do biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z zapytaniem o działania 
podjęte przez Przewodniczącego Nikonora i wnioskiem o przesłanie treści nakazu Wojewody. 
 
21 maja 2020 r. 
Odpowiedź z biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z informacją o otrzymaniu odpowiedzi 
przesłanej przez Przewodniczącego Nikonora o załatwieniu sprawy skarg na sesji w dniu 07.05 oraz 
przesłanie treści nakazu wysłanego do Rady Miejskiej w dniu 06.05. 
 
Odpowiedź Przewodniczącego Nikonora do radnego Cybula, w której KŁAMIE na temat pisma z biura 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego -  „Informuję, że pismo z Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 
faxem 6 maja 2020 r. o godz. 14.49. Biuro Rady zarejestrowało pismo 7 maja 2020 r o nieustalonej 
godzinie. (!!!)  



załącznik nr 1 - treść skargi Klubu Radnych Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej (27 luty br.) 
  



załącznik nr 2 - treść pisma z biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (06 maja br.) 

 
  



załącznik nr 3 - treść pisma do biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (13 maja br.) 

 
  



załącznik nr 4 - treść pisma do Przewodniczącego RM w sprawie korespondencji z biura Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego  (13 maja br.) 

 



Załącznik nr 5 - Pełna odpowiedź z biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zapytanie z dnia 13 maja br. 

 
  



Załącznik nr 6 - Pełna odpowiedź Przewodniczącego RM na zapytanie z dnia 13 maja br. 
 

 
  



Załącznik nr 7 – odpowiedź Przewodniczącego Henryka Nikonora do biura Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 
dnia 07 maja br. wysłana przed godz. 10.00 
 

 
 


