Protokół Nr 8/2019
posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica, odbytego
w dniu 23 września 2019 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53.
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - Pan Jan Kopczewski. W posiedzeniu
uczestniczyło 5 radnych na ogólną liczbę 5.
Czas trwania posiedzenia 905 - 1058.
O terminie posiedzenia członkowie Komisji zostali powiadomieni pisemnie i otrzymali dokumenty
stanowiące przedmiot posiedzenia pocztą elektroniczną.
Informację o terminie, miejscu i porządku posiedzenia podano do wiadomości publicznej poprzez
wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątnica oraz BIP Urzędu Gminy
Piątnica.
Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:
1. Kopczewski Jan
Przewodniczący Komisji
2. Dąbrowski Adam Robert
Członek Komisji
3. Konopko Marek
Członek Komisji
4. Mroczkowski Sławomir
Członek Komisji
5. Śmiarowski Karol
Członek Komisji
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Wierzbowski Artur
2. Bieńczyk Bogdan
3. Chilińska Katarzyna
4. Filipkowska Agnieszka
5. Krajewska Małgorzata
6. Sulewska-Szulc Ewa
7. Duda Bożena

Wójt Gminy Piątnica
Zastępca Wójta Gminy Piątnica
Skarbnik Gminy Piątnica
Dyrektor Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług w Urzędzie
Gminy Piątnica
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
w Urzędzie Gminy Piątnica
Inspektor do obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy
Piątnica

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.
Ad. 1.
Posiedzenie
zgromadzonych.

Komisji

otworzył

i

prowadził

Przewodniczący

Komisji,

który

powitał

Ad. 2.
Radni nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o przyjęcie porządku
posiedzenia. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego: Liczba radnych
biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Kopczewski Jan, Dąbrowski Adam
Robert, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol. Głosy „przeciw” - 0. Głosy
„wstrzymujące się” - 0.
Po czym stwierdził, że Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia o treści:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
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3. Przyjęcie protokołu Nr 7/2019 posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie na sesję Rady Gminy projektów uchwał Rady Gminy Piątnica w sprawie:
1/ Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Piątnica;
2/ ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej;
3/ przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Piątnica na dofinansowanie
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Piątnica;
4/ zmian w budżecie Gminy;
5. Rozpatrzenie na sesję Rady Gminy informacji na temat przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych
w 2019 roku.
6. Rozpatrzenie na sesję Rady Gminy informacji o realizacji przez gminę zadań dotyczących
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
za 2018 rok i pierwsze półrocze 2019 roku oraz ściągalność opłat w tym zakresie.
7. Rozpatrzenie na sesję Rady Gminy informacji o realizacji uchwały Rady Gminy Piątnica
w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2018 r.
8. Wolne wnioski.
Ad.3.
Radni nie wnieśli uwag do projektu protokołu Nr 7/2019 posiedzenia Komisji.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie przyjęcia protokołu
Nr 7/2019 posiedzenia Komisji. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
- 5. Głosy „za” - 5 radnych: Kopczewski Jan,
Dąbrowski Adam Robert, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol. Głosy
„przeciw” - 0. Głosy „wstrzymujące się” - 0.
Radni jednogłośnie przyjęli protokół Nr 7/2019 posiedzenia Komisji.
Ad.4.1/
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Piątnica
w załączeniu do oryginału protokołu.
Pani Dyrektor Centrum Usług Samorządowych poinformowała, że Państwo Radni podejmowali już
uchwałę w tej sprawie, ale tam był błąd techniczny ponieważ załącznik do Regulaminu, który jest
wnioskiem o przyznanie stypendium Wójta Gminy Piątnica nie został wprost wskazany w treści
Regulaminu. Organ nadzoru prosił, aby wcześniejszą uchwałę uchylić i podjąć sformułowaną
poprawnie.
Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
Następnie Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o pozytywne
zaopiniowanie pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium
Wójta Gminy Piątnica. Dalej przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Kopczewski Jan,
Dąbrowski Adam Robert, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol. Głosy
„przeciw” - 0. Głosy „wstrzymujące się” - 0.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie
Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Piątnica.
Ad.4.2/
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej w załączeniu
do oryginału protokołu.
Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że taki projekt uchwały zostaje przedłożony Radzie w związku
z zaleceniem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ostatnio taki projekt uchwały trafił
pod obrady sesji w 2015 r. i był odrzucony przez Radę. Następnie przedłożyła uzasadnienie
do projektu uchwały.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
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Pan Przewodniczący Rady poinformował, że takie uchwały funkcjonują w niektórych gminach.
Pani Skarbnik Gminy stwierdziła, że decyzja w tej sprawie należy do Państwa Radnych.
Pan Przewodniczący Komisji zapytał, ilu działek dotyczyłaby taka opłata i jakie z tego tytułu byłyby
dochody dla gminy?
Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że tymi sprawami zajmuje się inny wydział w Urzędzie Gminy,
a obliczenia w tej sprawie nie były dokonywane.
Pani Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług poinformowała, że zadanie to należy
do zakresu
działania Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy.
Poinformowała także, że w pierwszej kolejności należałoby wyliczyć wzrost wartości danej
nieruchomości i od tej wartości naliczana byłaby opłata adiacencka według stawki przyjętej przez
Radę.
Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku z tym iż zmniejsza się podatek PIT
od października br dochody budżetowe z tego tytułu na 2020 r. ulegają zmniejszeniu o kwotę ok. 1
mln zł.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że według informacji uzyskanej od Pani Dyrektor CUS w roku
bieżącym w budżecie oświaty brakuje kwota 1 mln zł.
Pan Wójt stwierdził, że jeżeli wszystkie decyzje odnośnie podatków będą na nie, to skąd weźmiemy
środki finansowe na inwestycje?
Pan Przewodniczący Komisji powiedział, że w tej sprawie Pani Skarbnik zadał zapytanie i nie
otrzymał odpowiedzi, a chciałby wiedzieć jakiej ilości działek to dotyczy i w jakich miejscowościach
oraz jakie będą wpływy z tego tytułu do budżetu gminy?
Pani Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług poinformowała, że będzie dużo pracy
z tego tytułu, a pieniądze niewielkie.
Po skończonej dyskusji Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek
o pozytywne zaopiniowanie pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek
procentowych opłaty adiacenckiej. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 0. Głosy „przeciw” 5 radnych.
Kopczewski Jan, Dąbrowski Adam Robert, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski
Karol. Głosy „wstrzymujące się” - 0.
Komisja jednogłośnie negatywnie zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie ustalenia
stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
Ad.4.3/
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy
Piątnica na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Piątnica
w załączeniu do oryginału protokołu.
Na posiedzenie Komisji przybyła Pani Sulewska-Szulc Ewa - Naczelnik Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy poinformowała, że po wskazaniu uwag do uprzednio
przyjętej uchwały doszliśmy do wniosku, że łatwiej będzie uchylić Regulamin obowiązujący i przyjąć
nowy Regulamin. Zakresowo treść Regulamin jest w zasadzie taka sama, a zmienione zostały zapisy,
które były uchylone przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
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Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o pozytywne zaopiniowanie
pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania
dotacji celowej
z budżetu Gminy Piątnica na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na
terenie Gminy Piątnica. Dalej przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
- 5. Głosy „za” - 5 radnych: Kopczewski Jan,
Dąbrowski Adam Robert, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol. Głosy
„przeciw” - 0. Głosy „wstrzymujące się” - 0.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia
regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Piątnica na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Piątnica.
Ad.4.4/
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy w załączeniu do oryginału protokołu.
Pani Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały i poinformowała, że zostają zdjęte
środki finansowe z zadania dotyczącego przebudowy i rozbudowy GOK i OSP Piątnica na kwotę ponad
2 mln zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania. Ponadto sołectwo Murawy zmieniło
przeznaczenie funduszu sołeckiego z rozbudowy placu zabaw na remont drogi gminnej w kwocie
ok.7 tys. zł. Powiedziała, że należy pamiętać o fakcie iż trzeba będzie przeznaczyć środki finansowe
na budowę garażu OSP w Drozdowie, a zadanie to zostało podzielone na dwa etapy i musi zostać
ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, i w tym celu będzie musiała zostać zwołana sesja
nadzwyczajna.
W dyskusji głos zabrali:
Pan Radny Adam Dąbrowski stwierdził, że nie mamy środków finansowych na dowozy dla młodzieży
i osoby starsze, a mamy pieniądze na budowę garażu i zakup samochodu, który obecni stoi w stodole.
Należy oddać samochód dla jednostki OSP, której jest potrzebny faktycznie.
Pan Wójt powiedział, że ktoś ten samochód kupił dla Drozdowa i trzeba teraz pobudować garaż.
Na budowę garażu odbył się już trzeci przetarg.
Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że parametry dotyczące budowy garażu określa także
Konserwator Zabytków.
Pan Przewodniczący Komisji zapytał, czy Konserwator Zabytków analizował projekt budowy garażu?
Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy poinformowała,
że z Konserwatorem Zabytków uzgadniany był projekt budowy jeszcze za poprzedniego wójta,
który chciał w takiej wersji go wybudować.
Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że nie podoba się jemu kwota za którą ma zostać wybudowany
garaż, ale zadanie to należy wykonać, skoro nie ma innych możliwości.
Pan Zastępca Wójta powiedział, że dlatego też były organizowane trzykrotnie przetargi, aby zejść
z kosztów. Dwukrotnie przetarg był unieważniony, a za trzecim razem zadanie to zostało podzielone na
dwa etapy. Poinformował także, że odnośnie budowy garażu zostały nakreślone pewne wymogi przez
Państwową Straż Pożarną.
Pan Wójt stwierdził, że nie da się wybudować garażu za 100 tys. zł aby spełnić normy określone przez
PSP.
Pan Radny Sławomir Mroczkowski nie możemy w nieskończoność przekładać tego zadania, a nowy
projekt nie będzie najprawdopodobniej wcale tańszy. Należy to zadanie wykonać, bo koszty ciągle
wzrastają.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że z tego co pamięta to oferty na budowę zostały złożone przez
6 oferentów, a najtańsza z nich opiewała kwotę 320 tys. zł, a były już oferty nawet na kwotę 380 tys. zł.
Po skończonej dyskusji Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek
w sprawie zmian w budżecie . Dalej przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego: Liczba radnych
biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Kopczewski Jan, Dąbrowski Adam
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Robert, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol. Głosy „przeciw” - 0. Głosy
„wstrzymujące się” - 0.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy.
Ad. 5.
Informacja na temat przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku w załączeniu do
oryginału protokołu.
Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej omówiła przedłożoną na piśmie
informację na temat przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku.
Radni nie zabierali głosu w dyskusji.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o pozytywne zaopiniowanie
pod obrady sesji informacji na temat przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku. Dalej
przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Kopczewski Jan,
Dąbrowski Adam Robert, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol. Głosy
„przeciw” - 0. Głosy „wstrzymujące się” - 0.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji informację.
Ad. 6.
Informacja o realizacji przez gminę zadań dotyczących odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów za 2018 rok i pierwsze półrocze 2019
roku oraz ściągalność opłat w tym zakresie w załączeniu do oryginału protokołu.
Pani Naczelnik Rolnictwa, Podatków i Usług przedstawiła informację o ściągalności opłat
dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów
za 2018 rok i pierwsze półrocze 2019 roku. Zaznaczyła, że są trudności
ze ściągnięciem opłat od osób mieszkających w mieszkaniach komunalnych i najprawdopodobniej
z czasem te zaległości się przedawnią i trzeba będzie je odpisać.
Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej pokrótce przedstawiła informację
o realizacji przez gminę zadań dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów za 2018 rok i pierwsze półrocze 2019 roku.
W dyskusji głos zabrali:
Pan Zastępca Wójta stwierdził, że gminy nie mogą zarabiać na gospodarce śmieciowej, ale też nie
mogą dokładać środków finansowych, a koszty z tym związane muszą pokrywać mieszkańcy.
Pani Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług poinformowała, że w najbliższym czasie będą
duże zmiany w opłacie oraz będą zmienianie uchwały z tego zakresu. Firma, która będzie odbierała
odpady jest zobowiązana do kontroli zawartości koszy i będzie do urzędu gminy przesyłana
informacja, czy dana osoba segreguje odpady. Jeżeli te odpady nie będą segregowane, to urząd gminy
będzie wydawał decyzje i ta osoba będzie obciążana wyższą stawką, którą ustali Rada Gminy
tj. od dwu do czterokrotności stawki podstawowej, ustalonej uprzednio przez Radę Gminy. Nowością
będzie zwalnianie z częściowej opłaty mieszkańców, którzy będą mieli kompostowniki.
Pan Przewodniczący Rady zapytał, co z odpadami w kwestii siatki i folii rolniczej?
Pan Zastępca Wójta stwierdził, że tymi sprawami zajmuję się firma zlokalizowana koło m. Łapy.
Firma ta po zgłoszeniu przyjedzie i zabierze te odpady, ale za odpłatnością.
Pan Przewodniczący Komisji zapytał, czy były prowadzone rozmowy z firmą zabierającą odpady
od mieszkańców z terenu gminy, aby zabierała także odpady z pojemników zlokalizowanych
na przystankach autobusowych i z miejsc publicznych?
Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej poinformowała, że sprawa ta została
przedstawiona firmie zbierającej odpady i firma ta ma przedstawić ofertę cenową. Zadanie to będzie
uwzględnione w najbliższej ofercie przetargowej.
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Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że już w poprzednim roku zadawał pytanie, jak wyglądają
sprawy pozbywania się odpadów komunalnych przez podmioty gospodarcze zlokalizowane
na terenie gminy Piątnica i z tym związana kontrola sprawowana przez urząd gminy w kwestii, czy
podmioty gospodarcze mają podpisane umowy na odbiór śmieci. Cały czas tylko mówimy
o podmiotach indywidualnych, kosztach i sankcjach z tym związanych.
Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej poinformowała, że zostały wysłane
do podmiotów zapytania w tej sprawie i do końca br. powinniśmy mieć informacje, czy mają
podpisane umowy. Kontrole doraźne w firmach będą przeprowadzane w roku bieżącym.
Po skończonej dyskusji Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek
o pozytywne zaopiniowanie pod obrady sesji informacji na temat przebiegu realizacji zadań
inwestycyjnych w 2019 roku. Dalej przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Kopczewski Jan,
Dąbrowski Adam Robert, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol. Głosy
„przeciw” - 0. Głosy „wstrzymujące się” - 0.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji informację.
Ad. 7.
Informacja o realizacji uchwały Rady Gminy Piątnica w sprawie określenia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica
w 2018 r. w załączeniu do oryginału protokołu.
Pani Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług pokrótce przedstawiła powyższą informację.
Poinformowała także, że postara się wydać kolorowe ulotki w sprawie opieki nad zwierzętami.
Pan Wójt poinformował, że najprawdopodobniej w następnym roku ruszy akcja czipowania psów
na terenie gminy i na początku na pewno będzie to duża liczba psów, ale później przyniesie to nam
korzystne rezultaty, bo łatwiej będzie przeciwdziałać bezdomności psów.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o pozytywne zaopiniowanie
pod obrady sesji informacji o realizacji uchwały Rady Gminy Piątnica w sprawie określenia
„Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt
na terenie gminy Piątnica w 2018 r. Dalej przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Kopczewski Jan,
Dąbrowski Adam Robert, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol. Głosy
„przeciw” - 0. Głosy „wstrzymujące się” - 0.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji informację.
Ad. 8.
W punkcie wolne wnioski głos zabrali:.
Pan Przewodniczący Rady poinformował, że z Podlaskiej Izby Rolniczej jest prośba, aby z komisji
czy od Rady wystosować pismo o podjęcie interwencji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Departament Analiz i Strategii Rozwoju w Warszawie w sprawie utrzymania płatności dla
obszarów ONW w obrębie gminy Piątnica w powiecie łomżyńskim w województwie podlaskim,
ponieważ zmierza się do pozbawienia rolników płatności ONW i przedłożył Komisji projekt pisma
w tej sprawie.
Komisja postanowiła, że projekt apelu w tej sprawie zostanie przygotowany na następne posiedzenie
Komisji, celem przedłożenia na sesji Rady Gminy.
Pan Radny Adam Dąbrowski zwrócił się z prośbą do P. Wójta aby coś zrobić w kwestii: środki
finansowe z funduszu sołeckiego wsi przekazywane są na drogi, ich równanie, żwirowanie, wycinkę
drzew i nic nie jest robione. Dalej pasy drogowe są nieustalone. Na wnioski w tej sprawie udzielane
były odpowiedzi, ale często niesatysfakcjonujące.
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Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że środki finansowe funduszu sołeckiego zostały przeznaczone
na remont kościoła w Drozdowie. Jeżeli środki finansowe funduszu sołeckiego nie zostaną
wykorzystane w danym roku, to nie przechodzą na następny rok.
Pan Wójt poinformował, że droga w kierunku Pana S. była oczyszczana chyba nawet dwukrotnie, ale
mieszkańcy a dalej zaorywali pas drogowy, a gmina nie będzie co roku wytyczać drogi. Mieszkańcy o
pas drogowy kłócą się między sobą.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji.
Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Bożena Duda

Jan Kopczewski
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