
 

Protokół Nr 40/2008 

 posiedzenia Komisji Finansowo - Budżetowej  

z dnia 23 października 2008 r.  
 

   Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 15.30  a zakończyło się o godz. 21.00 
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Brygida Genca Przewodnicząca Komisji Finansowo-
Budżetowej. 
Obecnych radnych na posiedzeniu Komisji według listy obecności: 8, na 9 - osobowy skład 
komisji:               

                                       -  Genca Brygida                           
                                       -  Roczyński Czesław         
                                       -  Urban Zbigniew            
                                       -  Smoliński Stanisław  
                                       -  Tobiański Tomasz   
                                       -  Kaffka Mirosław 
                                       -  Jezierski Tomasz                                                                         
                                       - Smoliński Kazimierz 
      Nieobecny                - Armatowska Renata   
       Przewodnicząca Komisji powitała przybyłych na posiedzenie radnych oraz zaproszonych    
       gości: 
                    - Prezydenta Miasta Zenona Odya, 

        - Z-cę Prezydenta Miasta Mirosława Pobłockiego, 
        - Skarbnik Miasta Helenę Kullas,       
        - Naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych Krzysztofa Witosińskiego 
        - Redaktora Gazety Tczewskiej Janusza Cześnika,  
        - Przedstawicieli Stowarzyszenia Kupców ,,Zorza” w Tczewie, 
 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – odczytała porządek 
posiedzenia ujęty w zawiadomieniu komisji.     

 
        Porządek posiedzenia:  
 

1. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
2. Zaopiniowanie wysokości  stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 r. (uchwały 

okołobudżetowe)  
3. Zapoznanie się ze złożonymi wnioskami do projektu budżetu miasta na 2009 rok przez 

radnych, mieszkańców i instytucji itp.  
4. Sprawy własne komisji i wolne wnioski 

 
      Uwag do zaproponowanego porządku  nie zgłoszono. 
      Wobec powyższego  

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej radna Brygida Genca - poddała pod 
głosowanie zaproponowany porządek posiedzenia komisji.  
 
W wyniku jawnego głosowania  

Porządek posiedzenia Komisji 
przyjęto jednogłośnie: za – 6 jednogłośnie  

podczas głosowania nieobecni radni:  S. Smoliński, R. Armatowska, T. Jezierski, 
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Ad. 1 
Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 
1.Komisja zapoznała się z materiałami i projektami uchwał w sprawie: 
  - Informacją Prezydenta Miasta o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2007r. 
  - Informacją Przewodniczącego Rady Miejskiej o złożonych oświadczeniach majątkowych     

          przez radnych za 2007 r. 
        - Informacją z przygotowania służb do okresu zimowego 2008 / 2009.  
        - Informacją z przebiegu „Nieobozowej Akcji Lato 2008”. 
        - Informacją dotycząca zasad, kryteriów i procedur przydziału lokali w budynkach    
          komunalnych, a w szczególności nowowybudowanych budynkach komunalnych                      
          ( ul. Armii Krajowej, ul. Nowowiejskiej ).  

Radny Zbigniew Urban – zwrócił się do Prezydenta Miasta o przedstawienie 
obowiązujących kryteriów przyznawania mieszkań komunalnych przy ul. Armii Krajowej i 
Nowowiejskiej. 
Prezydent Miasta Zenon Odya – omówił powyższą informację. 

      - ustalenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką w 2009 r. 
      - założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną  i paliwa gazowe        
     Miasta Tczewa, 
   - przyjęcia systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną miasta Tczewa na lata   
     2008 – 2013,  
   - ustalenia składu osobowego zespołu opiniującego wyróżnienia „Honorowy Obywatel   
      Miasta Tczewa” w okresie kadencji 2006 – 2010. 
 
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na terenie miasta Tczewa. 

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej radna Brygida Genca – przedstawiła projekt 
uchwały. 

      Radny Kazimierz Smoliński  - zwrócił uwagę, że w niektórych pozycjach jest to znaczny wzrost   
      stawek podatku,  powyżej inflacji.  
      Redaktor Gazety Tczewskiej Janusz Cześnik – zaproponował rozważenie zamrożenia   
      podatku, np. od środków transportowych, w celu rozwinięcia działalności gospodarczej w  
      Tczewie.  
      Skarbnik Miasta Helena Kullas – poinformowała, że podatek od środków transportowych   
      nie ulega zmianie, pozostaje na poziomie roku ubiegłego. 
 

Radny Zbigniew Urban – poinformował, że małe miasto pod Poznaniem, ma niski podatek od 
środków transportowych, a co za tym idzie rejestruje się tam dużo firm transportowych.  
 
W wyniku dyskusji Komisja Finansowo-Budżetowa sformułowała następujący wniosek: 
,,Komisja zwraca się z prośbą, o przedstawienie w przyszłym roku, analizy zawierającej 
wysokość podatków i opłat lokalnych z ostatnich 5 lat, z wyszczególnieniem najważniejszych 
grup w zakresie wysokości i ilości, (przed przedstawieniem projektu uchwał odnośnie stawek 
podatków i opłat lokalnych na 2010r.)”  
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej radna Brygida Genca  powyższy wniosek 
poddała pod głosowanie: 
                        w głosowaniu: za – 7 jednogłośnie 
               podczas głosowania nieobecni radni: R. Armatowska, S. Smoliński, 
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na terenie miasta Tczewa. 
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                          w głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, wstrz. - 3 
              podczas głosowania nieobecni radni: R. Armatowska, S. Smoliński, 
              za głosowali radni:, T. Tobiański, Cz. Roczyński, B. Genca, K. Smoliński,  
              wstrzymali się od głosu radni: T. Jezierski, M. Kaffka, Z. Urban,  

 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie 

zobowiązań finansowych na bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni w mieście 

Tczewie w latach 2009 – 2010. 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej radna Brygida Genca – przedstawiła projekt 
uchwały. Uwag nie zgłoszono. 
 
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie 
zobowiązań finansowych na bieżące utrzymanie dróg i remonty nawierzchni w mieście Tczewie 
w latach 2009 – 2010. 
                                w głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 2,  
              podczas głosowania nieobecni radni: R. Armatowska, S. Smoliński, 
              wstrzymali się od głosu radni: T. Jezierski, M. Kaffka,  
 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu modernizacji i 
rozwoju ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie na lata 2009 – 2011.  

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej radna Brygida Genca – przedstawiła projekt 
uchwały. Uwag nie zgłoszono. 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu modernizacji i rozwoju ZWiK Sp. z o.o.             
w Tczewie na lata 2009 – 2011, komisja zaopiniowała pozytywnie. 
                                w głosowaniu: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 1,  
              podczas głosowania nieobecni radni: R. Armatowska, S. Smoliński, 

   wstrzymał się od głosu radny T. Jezierski,  
 
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej placówki pod 

nazwą „Dom Przedsiębiorcy w Tczewie” działającej w  Centrum Edukacji Dorosłych 

w Tczewie i nadania statutu.  
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej radna Brygida Genca – przedstawiła projekt 
uchwały.  
Radny Kazimierz Smoliński – zwrócił się z zapytaniem: czy w związku z podjęciem w/w 
projektu uchwały, CED nie utraci statusu placówki oświatowej.  
Prezydent Miasta Zenon Odya – poinformował, że jeżeli wniosek otrzyma dofinansowanie, to 
należałoby rozpocząć modyfikację CED, który w związku z tym nie zmieni statusu placówki 
oświatowej.  

      Więcej uwag nie zgłoszono 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej radna Brygida Genca – poddała pod 
głosowanie projekt uchwały.  
 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie utworzenia 
samorządowej placówki pod nazwą „Dom Przedsiębiorcy w Tczewie” działającej w  Centrum 
Edukacji Dorosłych w Tczewie i nadania statutu.  
                                w głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 2,  
              podczas głosowania nieobecni radni: R. Armatowska, S. Smoliński, 
              wstrzymali się od głosu radni: Z. Urban, M. Kaffka,  
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia 

nieruchomości w drodze przetargu. 
Uwag nie zgłoszono do w/w projektu uchwały. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku 
zbycia nieruchomości w drodze przetargu. 

                                w głosowaniu: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 3,  
         podczas głosowania nieobecni radni: R. Armatowska, S. Smoliński, Cz. Roczyński 
              wstrzymali się od głosu radni: Z. Urban, M. Kaffka, K. Smoliński,  
7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za przewozy 

osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w latach 2009-2011. 

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej radna Brygida Genca – przedstawiła projekt 
uchwały.  

         Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – omówił projekt uchwały.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za 
przewozy osób środkami miejskiej komunikacji masowej w Tczewie w latach 2009-2011. 
                           w głosowaniu: za – 6, przeciw – 1, wstrz. – 0,  
              podczas głosowania nieobecni radni: R. Armatowska, M. Kaffka, 
              przeciw głosował radny: Z. Urban, 
Ad. 2 

Zaopiniowanie wysokości  stawek podatków i opłat lokalnych na 2009 r. (uchwały 

okołobudżetowe) 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej radna Brygida Genca – przedstawiła projekt 
uchwały. 
Członkowie komisji nie wnieśli zapytań ani uwag do projektu uchwały.  
 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 
opłaty targowej w mieście Tczewie.  
                                w głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 2,  
              podczas głosowania nieobecni radni: R. Armatowska, S. Smoliński, 
              wstrzymali się od głosu radni: Z. Urban, M. Kaffka,  

Ad. 3 

Zapoznanie się ze złożonymi wnioskami do projektu budżetu miasta na 2009 rok przez 

radnych, mieszkańców i instytucji itp.  

 
Członkowie komisji zapoznali się z w/w wnioskami do projektu budżetu miasta na 2009 rok, 
które ujęte są w szczegółowej kalkulacji budżetu sporządzony przez poszczególne jednostki.  

 
    Ad. 4 

Sprawy własne Komisji i wolne wnioski. 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – przedstawiła pisma 
skierowane do komisji: 
1. Pismo Stowarzyszenia Kupców ,,Zorza” ul. Żwirki 43 pawilon 13 z dnia 30.09.2008r. w 

sprawie obniżenia stawek czynszu dzierżawy dla kupców ze Stowarzyszenia ,,Zorza” do 
stawek kupców ze Stowarzyszenia ,,Świt”.(w zał).  

 
Prezes Stowarzyszenia Kupców ,,Zorza” Roman Ormanin – omówił powyższe pismo. 
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że w związku z brakiem informacji 
ze strony Stowarzyszenia Kupców ,,Świt”, odnośnie nowych propozycji stawek czynszu na 
Manhattanie (dostosowujących do stawek czynszu, które płaci ,,Zorza”), zespół roboczy ds. 
targowiska, nie może zakończyć prac odnośnie stawek czynszu.  
Stowarzyszenie Kupców ,,Zorza” i Stowarzyszenie Kupców ,,Świt” mają przedstawić nową 
propozycję stawek czynszu na Manhattanie.  
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W wyniku dyskusji  
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poddała pod głosowanie 
wnioski: 
Członkowie komisji omawiając pismo Stowarzyszenia Kupców ,,Zorza” w Tczewie z dnia 
30.09.2008r. odnośnie obniżenia stawek czynszu dzierżawnego na targowisku miejskim w 
Tczewie przy ul. Żwirki i Wigury, wnosi o:  
- przedstawienie informacji zawierającej wyliczenie stawki czynszu za 1m2 powierzchni   
  handlowej lokalu lub gruntu w zależności od rodzaju zawartych wszystkich umów                 
 ( Zorza, II , III i nowa hala Świtu, ,,Igiełka”, Abitel, hala Nr 1,) 
   w głosowaniu: za -  8 jednogłośnie, 
              podczas głosowania nieobecni radni: R. Armatowska,  
- jak najszybsze zwołanie zespołu ds. Manhattanu, w celu omówienia stawek czynszu    
  Stowarzyszenia Kupców ,,Zorza” i porównania ich z pozostałymi stawkami.   
  Jednocześnie rozpatrzenia możliwości ich ujednolicenia.  
   w głosowaniu: za 8 jednogłośnie, 
              podczas głosowania nieobecni radni: R. Armatowska,  

 
2. Pismo Centrum Interwencji Kryzysowej w Tczewie z dnia 06.10.2008r. dotyczące wsparcia 

finansowego. 
Członkowie komisji zapoznali się z powyższym pismem.  
Skarbnik Miasta Helena Kullas – poinformowała, że na CIK w projekcie budżetu na 2009 
rok przeznaczono kwotę 40 tys. zł. tj. wzrost o 100% w porównaniu z rokiem bieżącym.  

 
3. Pismo firm mieszczących się przy ul. 30 Stycznia w Tczewie z dnia 08.10.2008r. dotyczące 

przystąpienia przez Urząd Miejski w Tczewie do remontu i modernizacji drogi publicznej – 
położonej w Tczewie ulicy 30 Stycznia, na odcinku od nr 38 do 46 oraz w zakresie budowy 
kanalizacji odprowadzenia ścieków. 
Komisja zapoznała się z pismem, jest to droga powiatowa i wszelkie remonty tej drogi, leżą 
w gestii Starostwa Powiatowego.  
 

4. Pismo Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej SALUS s. c Medycyna Szkolna w 
Tczewie Anna Godos, Grażyna Pruszak z dnia 19.09.2008r. odnośnie dofinansowania 
remontów szkolnych gabinetów medycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach.  

 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poinformowała, że 
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej wystosowała wniosek do Prezydenta Miasta 
o ujęcie w projekcie budżetu Miasta na 2009 rok dofinansowanie remontów szkolnych 
gabinetów medycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz apteczek pierwszej 
pomocy przedlekarskiej.  

           Członkowie komisji zapoznali się z powyższą informacją.  
 

5. Pismo Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie  z dnia 
22.09.2008r. w sprawie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich przy 
barokowej ambonie w farze Podwyższenia Krzyża Św. w Tczewie.  
Komisja zapoznała się z powyższym pismem.  
 

6. Pismo działaczy, trenerów, instruktorów i zawodników lekkiej atletyki z dnia 14.10.2008r. 
wyrażające niepokój i niezadowolenie z powodu nierównomiernego i nieadekwatnego do 
wyników sportowych podziału środków finansowych na tworzenie i utrzymanie bazy 
sportowej w mieście (budowa boiska przy ul. Ceglarskiej). 

 



 6 

Komisja na wniosek radnego Zbigniewa Urbana wnioskuje o: zaproszenie Premiera RP Pana 
Donalda Tuska na uroczystość otwarcia boiska ,,Orlik 2012” w SP Nr 11 oraz o 
zorganizowanie w ramach tych uroczystości meczu piłki nożnej pomiędzy radnymi miejskimi 
i powiatowymi z PiS, PO, PnP, ewentualnie urzędnikami Urzędu Miasta.  
 
Komisja na wniosek radnego Zbigniewa Urbana, przekazuje informację, iż radny w 
najbliższym czasie złoży interpelację na temat zasad udostępniania boiska ogólnodostępnego 
przy ul. Ceglarskiej wraz z zapytaniem czy będzie zatrudniony pracownik do obsługi w/w 
boiska.  

 
7. Komisja zapoznała się z wnioskami Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej do 

budżetu miasta na 2009 rok (z 30.09.2008r.), rozpatrzy je podczas omawiania wniosków 
komisji stałych.  

 
8. Komisja zapoznała się z pismem WOR-I-0115/69/2008 z dnia 15.10.2008. zawierającym 

kalendarz imprez rocznicowych przyjęty przez Komitet Organizacyjny obchodów 750-lecia 
nadania praw miejskich m. Tczewa, ujętych w projekcie budżetu miasta na 2009 rok. 

 
9. Członkowie komisji zapoznali się z pismem WOK 0066/11a/2008 z dnia 22.10.2008r. 

stanowiącym odpowiedź na wniosek komisji o treści: Komisja na wniosek radnego 
Zbigniewa Urbana wnosi o przedstawienie przez Prezydenta Miasta wykazu zaleceń 
Sanepidu oraz Straży Pożarnej, dotyczących placówek oświatowych oraz kulturalnych. 

     
            Radny Zbigniew Urban – zwrócił się z zapytaniem: ile będzie wyremontowanych   
            przedszkoli, dwa czy trzy.  
 
 Skarbnik Miasta Helena Kullas – poinformowała, że po rozmowach pana Z-ca Prezydenta  
            Miasta Zenon Drewy z dyrektorami przedszkoli ma być remontowane jedno przedszkole 
          ,,Jarzębinka”. Na dzień dzisiejszy sprawa remontu przedszkoli jest jeszcze otwarta.  
 

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poddała pod głosowanie 
wniosek: 
Komisja na wniosek radnego Tomasza Tobiańskiego wnioskuje o rozbudowę dwóch 
przedszkoli (zgodnie z WPI). W przypadku decyzji o rozbudowie jednego przedszkola, 
wskazuje przedszkole przy ul. Saperskiej ,,Czwóreczka”, ze względu na lokalizację                
i łatwość dojazdu z różnych punktów miasta.  

                                    w głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 3,  
              podczas głosowania nieobecni radni: R. Armatowska,  

                      wstrzymali się od głosu radni: S. Smoliński, K. Smoliński, M. Kaffka,  
 

Radny Mirosław Kaffka – zwrócił uwagę, że od dwóch lat dyskutuje się o budowie żłobka 
w  Tczewie. 
Stwierdził również, że: ,,Przeciwni jesteśmy rozbudowie jakiegokolwiek przedszkola 
niepublicznego”. Jeżeli przeznaczamy środki z budżetu miasta, to tylko na budowę trzeciego 
przedszkola publicznego lub rozbudowę przedszkola niepublicznego. Przeciwny jestem 
dokładaniu do prywatnych firm.  
 
Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – stwierdziła, że wysokość 
kosztów utrzymania dwóch przedszkoli publicznych jest niewiele niższa niż sześć 
przedszkoli niepublicznych, a jakość świadczonych usług jest co najmniej na tym samym 
poziomie. Z tego powodu powinniśmy myśleć o utworzeniu przedszkoli niepublicznych. 
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10. Pismo Posła na Sejm RP Jarosława Sellina z dnia 06.10.2008r. w sprawie propozycji 
obniżenia wieku szkolnego do szóstego roku życia.  
Komisja zapoznała się z pismem.  
 

11. Pismo dotyczące szkolenia nt. ,, Przygotowanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
na 2009 rok w warunkach nowelizacji ustaw” organizowane przez Centrum Kształcenia 
Specjalistycznego POLBI Sp. z o. o Warszawa, w dniach od 6-7 listopada 2008r. Po 
rozmowie z członkami komisji, przewodnicząca komisji Brygida Genca poinformowała, że 
chęć udziału w szkoleniu zgłosili radni: Z. Urban, M. Kaffka  T. Jezierski, K. Smoliński. 

 
12. Pismo Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Tczewie z dnia 

20.10.2008r. w sprawie przyznania w ramach korekty budżetu miasta, kwoty 200.000 zł. na 
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.  

Przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej Brygida Genca – poinformowała, że Komisja 
Polityki Gospodarczej przełożyła zaopiniowanie powyższego pisma na następny miesiąc.  
 
Radny Tomasz Tobiański- poprzednia decyzja komisji, była o przekazaniu TTBS na 
podwyższenie kapitału zakładowego kwoty 200.000 zł. a nie 400.000 zł. jak było we wniosku. 
Więc teraz nie zmieniajmy tej decyzji.  
 
Radny Tomasz Tobiański – musimy być konsekwentni w decyzji, przekazaliśmy dzisiaj 
uchwałą bezprzetargowo działki pod budowę komercyjną.  
 
Z-ca Prezydenta Miasta Mirosław Pobłocki – poinformował, że pismo TTBS wpłynęło trzy dni 
temu i będzie z prezesem TTBS jeszcze rozmawiał na ten temat.  
 
Członkowie Komisji omawiając pismo TTBS  z dnia 20.10.2008r. dotyczące przyznania w 
ramach korekty budżetu miasta, kwoty 200 tys. zł. na podwyższenie kapitału zakładowego 
Spółki wnoszą o: 
- przygotowanie pełnej dokumentacji dotyczącej TTBS i korespondencji pomiędzy    
  Prezydentem Miasta, Prezesem Spółki i Radą Miasta od początku powstania, która   
  dałaby obraz: kosztów budowy, zaciągniętych kredytów, a w tym preferencyjnych,   
  wysokości stawek czynszu, partycypację miasta w kosztach budowy. A także   
  przedstawienie porównania w w/w zakresie z innymi miastami woj. pomorskiego. 
                              w głosowaniu: za -8 jednogłośnie,  
              podczas głosowania nieobecni radni: R. Armatowska,  
- po przedstawieniu materiałów, zorganizowanie wspólnego spotkania członków Komisji   
  Finansowo-Budżetowej i Komisji Polityki Gospodarczej z Prezesem TTBS oraz   
  Prezydentem Miasta i Skarbnikiem Miasta. 
                              w głosowaniu: za -8 jednogłośnie,  
              podczas głosowania nieobecni radni: R. Armatowska, 

      Więcej uwag nie zgłoszono  
Wobec wyczerpania porządku obrad komisji - Przewodnicząca komisji zamknęła  posiedzenie 
komisji.  
Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 
         

                                                                            
 

                                                                                                        
Wytworzyła:                                                                                                   

Łucja Kussowska 

 
 


