
Protokół Nr 2/2018
posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej

odbytego w dniu 17 grudnia 2018 r. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności oraz zaproszeni goście
w osobach:
 Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna 
 Bogusław Adaszyński Zastępca Burmistrza 
 Katarzyna Krawiec Skarbnik Gminy
 Beata Siwak Sekretarz Gminy 
 Agnieszka Wilczek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
 Ewa Pluta z-ca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
 Marcin Kaczmarczyk Naczelnik Wydziału Edukacji 

Porządek posiedzenia członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniami o Komisji  
(zał. nr 1).

Porządek posiedzenia przyjęty został bez zmian.

Ad. 2 

We wnioskach i zapytaniach głos zabrali:

Radna Jolanta Schatt – w imieniu mieszkańców Rożnowa wnioskowała o:
- przywrócenie przejazdów PKS Rożnów-Wołczyn, Rożnów-Kluczbork,
- darmowy przejazd dla seniorów,
- budowę przystanku autobusowego od strony Skałąg i koło osiedla,
- naprawę drogi Rożnów-Krzywizna oraz uzupełnienie ubytków na poboczu wzdłuż drogi Wołczyn-
Biskupice,
- montaż dodatkowej lampy na osiedlu,
- modernizację oczyszczalni ścieków,
- zwiększenie częstotliwości wywozu odpadów,
- bezpłatny dowóz dzieci na Orlik do Wołczyna,
- oraz w imieniu mieszkańców Skałąg wnioskowała o:
- asfaltowanie dróg gminnych,
- remont sali wiejskiej,
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego.

Burmistrz – prosił o złożenie wymienionych wniosków na piśmie.

Radny Pasternak – stwierdził, że spotkał się z tym, że w gminach jest zorganizowany bezpłatny
transport dla seniorów,
- określona grupa ma możliwość raz w miesiącu skorzystać z bezpłatnego transportu w celu dojazdu
do instytucji samorządowych, czy lekarza.



Ad. 3 

Skarbnik Gminy - omówiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn
na 2018 r. - projekt uchwały wraz z uzasadnieniem zmian dochodów i wydatków stanowi załącznik
do protokołu.

Dyskusji nie było.

Przedmiotowy  projekt  uchwały  zaopiniowany  został  pozytywnie  jednogłośnie  w  obecności  12
członków Komisji.

Przewodniczący Rady – przedstawił projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalania zasad
przyznawania  i  wysokości  diet  dla  radnych Rady Miejskiej  w Wołczynie  oraz  zwrotu  kosztów
podróży służbowych,
- zmiana uchwały polega na skreśleniu przepisu w brzmieniu: "Radni wchodzący w skład komisji
rewizyjnej, którzy nie otrzymują zwiększonej diety z tytułu pełnionej funkcji w radzie miejskiej,
mają prawo do miesięcznej diety zwiększonej o 5% podstawy wynikającej z ust. 2."

Dyskusji nie było.

W/w projekt  uchwały  zaopiniowany został  pozytywnie  jednogłośnie  w obecności  12  członków
Komisji.

Pani Agnieszka Wilczek – podkreśliła, że trzy projekty uchwał przedłożone Radzie są wynikiem
zmiany przepisów prawa, 
-  takie  uchwały  w naszym prawie  lokalnym funkcjonowały,  aktualnie  trzeba  je  dostosować do
obowiązującego prawa,
- omówiła projekt w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w
szkole i w domu" na lata 2019-2023,
- prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby
samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o
którym mowa w ustawie o pomocy społecznej,
-  kryterium  to  od  dnia  1  października  2018  r.  stanowią  kwoty:  701  zł  dla  osoby  samotnie
gospodarującej oraz 528 zł na osobę w rodzinie.
- natomiast ustanowiony przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole
i  w domu”  na  lata  2019-2023  przewiduje  udzielanie  wsparcia  w zakresie  dożywiania  osobom
spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, 
- kolejny projekt to w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób
objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
-  warunkiem otrzymania przez gminę dotacji  z programu na dofinansowanie pomocy w formie
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, jest przyjęcie
przez gminę omówionej wcześniej uchwały, to jest podwyższającej kwotę kryterium dochodowego
do 150 % kryterium, czyli  do wysokości dochodu, do której nie żąda się zwrotu wydatków za
udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych,
- i trzeci projekt uchwały to jest w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i
w domu” na lata 2019-2023,
- ustanowiony przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na
lata  2019-2023  przewiduje  udzielanie  wsparcia  w  zakresie  dożywiania  osobom  spełniającym
kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium,



-  zgodnie  ze  wskazówkami  MRPiPS,  gmina  może  udzielać  wsparcia  w  formie  świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe
w wysokości 150 % kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę uchwały podwyższającej
kryterium dochodowe do tego poziomu.

Zastępca Burmistrza – stwierdził,  że podwyższenie kryterium dochodowego oznacza,  że więcej
dzieci będzie mogło korzystać z tego programu.

Burmistrz – podkreślił, że zasada ponoszenia kosztów na dożywianie jest taka, że 60% kosztów na
dożywianie pokrywane jest z budżetu państwa, a 40% gminy ale jest możliwość ubiegania się o
zwiększenie  tego  dofinansowania  z  60%  na  80%  jednak  musi  to  mieć  argumenty  i  dobre
uzasadnienie, 
- nasza gmina od kilku lat otrzymywała dofinansowanie w wysokości 80%.

Dyskusji nie było.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób
objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - zaopiniowany
został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób
objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - zaopiniowany
został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023 - zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 12 członków Komisji.

W dalszej kolejności Pani Kierownik OPS – przedstawiła projekt uchwały w sprawie  przyjęcia
Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wołczyn na lata 2019 – 2021,
-  do  zadań  własnych  gminy  należy  opracowanie  i  realizacja  3-letnich  gminnych  programów
wspierania rodziny,
-  program  uchwala  Rada  Miejska,  z  uwzględnieniem  potrzeb  związanych  z  realizacją  zadań
z zakresu wspierania rodziny.

Dyskusji nie było.

W/w projekt  uchwały  zaopiniowany został  pozytywnie  jednogłośnie  w obecności  12  członków
Komisji.

Następnie omówiła projekt uchwały  w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wołczyn na lata 2019-2023 (załącznik
do protokołu),
- uchwalenie niniejszego programu wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, 
- Program uchwalany jest na 5 lat i  ma za zadanie ustalenie  działań podejmowanych w lokalnej
społeczności,  mających na celu udzielanie  pomocy ofiarom przemocy rodzinnej,  podejmowanie
odpowiednich działań wobec sprawców przemocy oraz zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na
zjawisko przemocy w rodzinie,
- Program został przedstawiony do konsultacji członkom zespołu interdyscyplinarnego, którzy po
zapoznaniu nie wnieśli do niego żadnych uwag.

Dyskusji nie było.



W/w projekt  uchwały  zaopiniowany został  pozytywnie  jednogłośnie  w obecności  12  członków
Komisji.

Pani Joanna Ptak-Fioncek – przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (załącznik do protokołu),
- podkreśliła, że gmina przez wiele lat udziela dotacji na prace konserwatorskich przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków,
- w tym projekcie rozszerzamy wsparcie finansowe prac konserwatorski lub robót budowlanych
przy zabytku wpisanym w gminnej ewidencji zabytków.

zastępca Burmistrza – oznacza to, że wspólnoty mieszkaniowe mogą starać się o dotację na remont
elewacji.

Dyskusji nie było.

W/w projekt  uchwały  zaopiniowany został  pozytywnie  jednogłośnie  w obecności  13  członków
Komisji.

Pani Joanna Ptak-Fioncek – omówiła projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat
w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych (załącznik do protokołu),
- uchwała ma na celu aby właściciele nieruchomości korzystający z usług różnych przedsiębiorców,
ponosili z tego tytułu opłaty na podobnym poziomie cenowym, przy jednoczesnym zachowaniu 
jakości świadczeń, 
- przedsiębiorcy mogą regulować ceny za wykonane usługi, jednak nie mogą przekroczyć górnych
stawek opłat określonych w uchwale przez Radę Miejską w Wołczynie.

Dyskusji nie było.

W/w projekt  uchwały  zaopiniowany został  pozytywnie  jednogłośnie  w obecności  13  członków
Komisji.

Zastępca Burmistrza – zabierając głos stwierdził,  że kolejne cztery uchwały dotyczą utworzenia
gminnej jednostki budżetowej -Żłobka Gminnego w Wołczynie 
- te uchwały to usankcjonowanie nowej jednostki w oparciu o nadania mu statutu
- ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku,
- ustalenia planu nadzoru  nad żłobkami, klubami dziecięcymi
- ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków (projekty uchwał stanowią załączniki do
protokołu),
- aktualnie obiekt jest w budowie , aby uruchomić jednostkę przygotowujemy już dokumenty,
- chcemy aby do żłobka przyjętych było 20 dzieci od 1-3 lat,
- żłobek ma funkcjonować 10 godzin,
- na wysokość opłaty składa się czas pobytu dziecka w żłobku oraz wyżywienie,
- propozycje nasze są aby za dzienny pobyt ustalić opłatę w wysokości 13 zł, maksymalna opłatę za
wyżywienie w wysokości 6 zł, w sumie koszt wyniesie około 400 zł za 20-21 dni,
- koszt pobytu dziecka ponoszony przez gminę to 1 400 zł.
- złożyliśmy wniosek o dofinansowanie,
- w statucie określamy zasady przyjmowania dzieci, pierwszeństwo mają dzieci z naszej gminy,



- jesteśmy bardzo zdeterminowani aby ten żłobek zaczął funkcjonować, planujemy aby ruszył na
początku II kwartału 2019 r.
- przed nami jeszcze nabór na stanowisko dyrektora placówki, pracowników no i dzieci,
- w projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowane zostały środki na działalność.

Burmistrz – stwierdził, że opóźnienie nie jest spowodowane działaniami gminy, 
-  unieważnienie  przetargu  spowodowane  było  troską  o  środki  budżetowe  gminy,  cena  za  m2  

 przewyższała ceny budowy we Wrocławiu,  - unieważnienie i ponowne ogłoszenie II przetargu
spowodowało wydłużenie realizacji zadania,
-  w umowie mamy zapisy odnośnie naliczania kar z tytułu opóźnienia zakończenia prac,
- poruszył również temat dotyczący tworzenia nowej jednostki, zakładamy że w strukturze dyrektor
nie będzie na całym etacie, będzie to funkcja połączona z opiekunem dzieci,
- księgowa z naszej jednostki oświatowej,
- opiekunki  z doświadczeniem w pracy z dziećmi z wykształceniem pielęgniarskim,
- odpłatność na poziomie 400 zł – to stawka prorodzinna.

Radny Mały – pytał, jak były kalkulowane stawki, skąd się wzięły?

Zastępca Burmistrza – poinformował, że stawka żywieniowa 6 zł to opłata za wsad do kotła, bez
opłat za energię i wynagrodzenia kucharki, ta stawka jest wyższa niż w przedszkolu ze względu na
specyfikę żywienia,
- za pobyt dziecka w Żłobku ustala się opłatę w kwocie 13 zł za każdy dzień pobytu, opłata ta jest
na  poziomie  innych  publicznych  żłobków,  jeżeli  rodzic  nie  odbierze  dziecka  po  10 godzinach
będzie naliczona  dodatkowa opłata w wysokości 20 zł.

Radny Pasternak – pytał, czy gmina planuje docelowo zwiększyć ilość miejsc w żłobku?

Burmistrz – stwierdził, że oczywiście bierzemy to pod uwagę , 
- nie mamy doświadczenia, czy na gminę jest to dużo, czy mało,
-  w  najbliższym  czasie  będziemy  podejmować  decyzje  w  zakresie  reorganizacji  oświaty  w
Wołczynie,
- te rozwiązania maja iść w kierunku ulepszenia warunków nauki , przede wszystkim dla dzieci klas
I-VIII, ale też te rozwiązania mają dać większe możliwości dla dzieci przedszkolnych.

Radna Schatt – pytała, czy zaplanowana kwota 2211 tys. zł w projekcie budżetu na 2019 r., to jest
całkowity kosz po stronie gminy?

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że dzisiaj to tylko szacunek, po roku funkcjonowania będziemy
mieli jakiś obraz,

Skarbnik  Gminy – podkreśliła, że dzisiaj 8-ro dzieci z terenu naszej gminy uczęszcza do żłobka w
Kluczborku, 
- gmina Kluczbork nie będzie już dotować, musimy podpisać porozumienie na pokrywanie kosztów
dotacji, 
 
Radna Mazurczak – pytała, kiedy rozpocznie się nabór i jakie są kryteria?

Pan  Marcin  Kaczmarczyk  –  stwierdził,  że  nabór  luty  -  marzec,  warunki  przyjmowania  dzieci
określone  są  w statucie,  pierwszeństwo mają  dzieci  zamieszkałe  na terenie  gminy Wołczyn na
podstawie pisemnego wniosku rodziców, w przypadku większej liczby zgłoszeń:
1) z rodzin wielodzietnych;
2) z orzeczeniem o niepełnosprawności;



3) obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym;
4) matki lub ojca samotnie je wychowującego;
5) umieszczone w rodzinie zastępczej;
6) rodzeństwa dziecka już uczęszczającego do Żłobka.

Radny Pasternak – pytał, gdzie będzie prowadzony nabór?

Pan  Marcin  Kaczmarczyk  –  stwierdził,  że  w  styczniu  planowany  jest  nabór  dyrektora  więc
rekrutację będzie prowadził dyrektor
-  ponadto podkreślił  ,w Kluczborku funkcjonują dwa niepubliczne żłobki,  od 1 stycznia gmina
Kluczbork przekazuje dotacje na swoje dzieci w wysokości 400 zł, my również chcemy wesprzeć w
formie dotacji, aby nie obciążać rodziców.

Radny Zarych – pytał czy do tych stawek może być jakaś ulga?

Burmistrz – zwrócił uwagę, że projekcie uchwały - statucie żłobka – 1 nabór dzieci prowadzony
będzie od dnia 11 lutego do 11 marca 2019 r. 
- kolejne nabory będą każdego roku od 1-30 kwietnia,
-  uważa,  że  ustalona  godzinowa stawka  jest  naprawdę  prorodzinna  i  nie  nastawiajmy się  ,  że
będziemy ja obniżać.

Członkowie Komisji w formie głosowania wyrazili opinie do projektu uchwały:
1) w sprawie utworzenia gminnej jednostki  budżetowej – Żłobka Gminnego w Wołczynie oraz
nadania mu statutu – pozytywnie jednogłośnie 13 głosami;

2) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę
Wołczyn, wysokości opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości za
wyżywienie dziecka w żłobku - pozytywnie jednogłośnie 14 głosami;

3)  w  sprawie  przyjęcia  planu  nadzoru  nad  żłobkami,  klubami  dziecięcymi  oraz  dziennymi
opiekunami - pozytywnie jednogłośnie 14 głosami;

4)  w sprawie  ustalenia  wysokości  opłaty  za  wpis  do  rejestru  żłobków i  klubów dziecięcych  -
pozytywnie jednogłośnie 14 głosami;

5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kluczbork w sprawie zasad
przekazywania i rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie gminy
Kluczbork do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Wołczyn - pozytywnie jednogłośnie 14
głosami.

Pani Sekretarz Gminy – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie
Wołczyn w 2019 roku, program zawiera cele i zadania programu, zadania Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz preliminarz wydatków programu profilaktyki na 2019 rok.

Radny Łuczek – prosił o informację, co to są zezwolenia jednorazowe.

Burmistrz – stwierdził,  ze są to zezwolenia tylko i  wyłącznie wydawane na wniosek zgodnie z
ustawą  o  wychowaniu  w  trzeźwości  na  organizacje  festynów,  najczęściej  występują  podmioty
posiadające koncesję, 
- przez lata mamy już wypracowane dofinansowanie tych przedsięwzięć wpisanych w program, 
- od lat bardzo dobrze funkcjonuje Klub AA,



- jesteśmy jedną z nielicznych gmin, która wspiera Centrum Psychoedukacyjne przy Zespole Szkół,
–  w  ramach  dotacji  zatrudniony  jest  psycholog  dla  uczniów  oraz  ich  rodzin  z  możliwością
konsultacji dla mieszkańców naszej gminy,
- dotacja dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury w ramach tej dotacji realizowany jest program „Wieś
kultura bogata” wiele osób z naszych sołectw korzysta biorąc udział w tym programie,
- wspieranie zatrudnienia socjalnego jest to dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w Byczynie –
osoby zakwalifikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnione są przez cały rok.

Radna  Teodorowska  –  pytała  gdzie  można  pokierować  osób  współuzależnione  aby  uzyskały
pomoc?

Burmistrz – takie osoby pomoc mogą uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej ale też Zespole Szkół
w Wołczynie.

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych  i  Przeciwdziałania  Narkomanii  w  gminie  Wołczyn  w  2019  roku  –
zaopiniowany został większością głosów.
Wyniki głosowania:
- za pozytywnym zaopiniowaniem – 12 głosów 
- przeciw – 0 głosów
- wstrzymujących – 1 głos.

Skarbnik Gminy – zabierając głos przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Wołczyn na 2019 r. oraz uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024
- zgłosiła autopoprawkę dotyczącą dochodów z tytułu podwyżki za odbiór odpadów komunalnych,
- nadzór Regionalnej izby Obrachunkowej budzi wątpliwość co do zapisów o rezerwie na żłobek,
- w wieloletniej prognozie finansowej wydatki nie mogą być wyższe od dochodów,
- aktualnie dochody w budżecie państwa to tylko prognoza,  ostateczna ich wysokość będzie po
przyjęciu budżetu państwa.

Radny Mały – zwrócił uwagę na rozdział dotyczący pomocy społecznej - domy pomocy społecznej,
pytał, czy to wynika z potrzeb naszych mieszkańców?

Skarbnik Gminy – stwierdziła, że to duży problem , Kierownik OPS-u zwróciła się o zwiększenie
środków na zatrudnienie opiekunek, 
- Domy Pomocy społecznej generują bardzo duże koszty, te środki to jeszcze za mało,
- zatrudnienie opiekunek możliwe że te koszty ograniczą – z roku na rok coraz to więcej pieniędzy
trzeba przeznaczyć,
- aktualnie przebywa 15 osób, miesięczny koszt wynosi 30 tys. zł,
- w przyszłym roku te koszty mogą być jeszcze większe.

Burmistrz  –  stwierdził,  że  domy pomocy  społecznej  to  najdroższa  forma opieki  na  d  osobami
starszymi – 2 500 zł i więcej, 
- są sytuacje że gmina nie ma wyjścia,
- z przepisów wynika, że taki obowiązek ciąży na rodzinie, chyba że nie ma rodziny to wtedy
koszty pokrywane są z budżetu gminy.

Radny Pasternak – stwierdził, że środki o których mówi p. Burmistrz są zaniżone, po nowym roku
wzrosną powyżej 3 tys. zł. 



Radny Łuczek – zwrócił  uwagę na zapis  dotyczący zakupu i  montażu klimatyzacji  do Urzędu
Miejskiego, 
- pytał, czy wzrosną koszty, jak tak to o ile?.

Skarbnik – Gminy – stwierdziła,  że ten rok pokazał,  że  montaż klimatyzacji  jest  nieunikniony,
8 godzin siedzenia w upale jest niemożliwy, a skracanie czasu pracy jest niekorzystne, 
- kosztów funkcjonowanie nie liczyliśmy.

Radny Mały – pytał, czy do domów pomocy trafiają osoby niepełnosprawne?

Burmistrz – stwierdził, że są różne osoby w różnym stanie chorobowym, są osoby leżące i chodzące
to lekarz i kierownik ośrodka kwalifikuje osobę, 
- pomysł utworzenia domu wsparcia jest, ale w naszych uwarunkowaniach trzeba było wybudować
od podstaw, a to są ogromne koszty,
-  odnosząc  się  do  sprawy  klimatyzacji  –  pracodawca  ma  obowiązek  zapewnić  pracownikom
odpowiednie warunki pracy próbowaliśmy rożnych rozwiązań,
- klimatyzacja przewidywana jest także w sali narad.

Projekt  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniej  prognozy  finansowej  na  lata  2019-2024
zaopiniowany został pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok zaopiniowany został
pozytywnie jednogłośnie w obecności 13 członków Komisji.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

                                                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                                                            Ryszard Nowak

Protokołowała

Julita Matelska 


