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Protokół Nr BRM.0012.1.9.2022 

posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i 

Rekreacji Rady Miejskiej w Olecku 

odbytego w dniu 30 sierpnia 2022 roku 
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Na stan 8 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 8 – lista obecności w załączeniu. 

Komisji przewodniczył Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada. 

Protokołowała referent Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku – 

Sylwia Barszczewska. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

➢ Burmistrz Olecka – Karol Sobczak, 

➢ Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch, 

➢ Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski, 

➢ Skarbnik Gminy – Irena Osmycka, 

➢ Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – 

Alicja Szałkowska, 

➢ Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 

Jadwiga Żychowska, 

➢ Przedstawiciel lokalnej prasy – Zbigniew Malinowski. 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

przywitał przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił proponowany porządek 

posiedzenia:  

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej należących do zakresu 

działania komisji. 

2. Sprawy wniesione.  

3. Wnioski komisji. 
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Uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano. 

Do punktu 1 – Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej należących do 

zakresu działania komisji 

a) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olecku na rok 2022 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski  

omówił projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Członek komisji – Mariusz Miłun 

zapytał o słuszność przekazania sprawy Komisji Rewizyjnej. 

Członek komisji – Bogusław Marek Borawski 

powiedział, że z powodu licznych telefonów do radnych i skarg ze strony mieszkańców na 

jakość wykonania chodnika łączącego skatepark z ul. Letnią przy Alei 450-lecia w Olecku. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że inwestycja została wykonana niezgodnie z 

projektem. 

Członek komisji – Józef Krajewski 

dodał, że w projekcie widniał zapis, iż ścieżki powinny zostać wykonane z płyt kamiennych. 

Jednak nie zostały tam podane wymiary oraz rodzaj płyt. Nie został również wprost 

określony materiał z jakiego powinny powstać ścieżki. Kamień położony na ścieżce jest 

kamieniem ozdobnym. 

Członek komisji – Bogusław Marek Borawski 

po rozmowie z architektem, który był autorem pierwszego projektu i dowiedział się, iż 

zgodził się on na nieregularność płyty, a nie na kilka poziomów w biegu jednej płyty. 

Kosztorys wystawiony za tą inwestycję nie zawiera informacji o cenie płyty. Na terenach 

zielonych po zakończeniu robót zostały pozostawione materiały budowlane. 

Członek komisji – Anna Kaczor 

powiedziała, że rozmawiała z architektem tego projektu i oświadczył, iż nie podjął się 

projektowania zejścia dla osób niepełnosprawnych, ponieważ uważał, że taka forma terenu 

jaka tam jest nie spełnia kryteriów aby takie zejście mogło tam powstać. Drugi projekt 

techniczny wykonał inny architekt. W projekcie precyzyjnie jest określona grubość płyty. 
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Uważa, że projekty są wykonane w sposób prawidłowy, zaś jakość wykonania pozostawia 

wiele do życzenia. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

powiedział, że nawierzchnia zostanie wymieniona, zgodnie z ustaleniami jakie zostały 

zawarte z Urzędem Marszałkowskim. Na początku tego roku zostały zakupione z Politechniki 

Gdańskiej tzw. standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych. Projektant 

przygotowujący projekt ma obowiązek dostosowania projektu do zakupionych standardów. 

Ponadto zarządzeniem został powołany Zespół Opiniowania Projektów w celu opiniowania i 

uzgadniania dokumentacji projektowej inwestycji. 

Członek komisji – Mariusz Miłun 

zapytał kto jest powołany w ZOP. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Olecku, inwestor bądź jego 

przedstawiciel, przedstawiciele jednostek organizacyjnych lub spółek gminnych oraz 

przedstawiciele wykonawców. Jednak to, kto w takim posiedzeniu bierze udział uzależnione 

jest od rodzaju inwestycji. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

b) projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Olecko do 

Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow” 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

poinformował, iż wraz z delegacją składającą się z Burmistrza Olecka, Zastępcy Burmistrza, 

przewodniczących komisji stałych oraz radnej Maciąg odwiedził Lidzbark nad Welem, który 

przynależy do stowarzyszenia. Miasto działa bardzo prężnie, pozyskuje środki. 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

dodała, że przynależąc do stowarzyszenia otrzymuje się dodatkowe punkty podczas 

weryfikacji wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy unijnych. 

Członek komisji – Mariusz Miłun 
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zapytał o wymierne korzyści jakie mogą się pojawić w związku z przystąpieniem gminy do 

stowarzyszenia. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że w projekcie RPO woj. Warmińsko-Mazurskiego w perspektywie na lata 

2021-2027 widnieje kwota ok. 30 mln euro przeznaczona tylko dla miast, które są członkami 

stowarzyszenia. W obecnym statucie widnieje zapis, iż od przyjęcia do międzynarodowego 

stowarzyszenia muszą minąć dwa lata aby móc ubiegać się o przyjęcie do stowarzyszenia 

krajowego. W ciągu roku przyjmują tylko dwa nowe miasta. 

Członek komisji – Anna Kaczor 

zapytała o wysokość składki członkowskiej. 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

odpowiedziała, że składka roczna, uzależniona jest od ilości mieszkańców. Na dzień dzisiejszy 

wynosi 0,70 zł za 1 mieszkańca, czyli ok. 14-15 tyś. zł rocznie. Natomiast w pierwszym roku 

przynależności ponosi się opłatę wpisową, wynoszącą 3-ktorność składki rocznej. Opłata 

wpisowa wykorzystywana jest do celów promocyjnych. 

Członek komisji – Renata Małgorzata Maciąg 

dodała, iż stowarzyszenie powołuje wiele ciał doradczych, z których członkowie mogą 

korzystać. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji:  

Komisja, przy 7 głosach za i 1 głosie wstrzymującym się, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Olecko do Stowarzyszenia „Polskie 

Miasta Cittaslow”. 

c) projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą 

Olecko a Gminą Kalwaria Republiki Litewskiej 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 
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Opinia Komisji:  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nawiązania 

współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Olecko a Gminą Kalwaria Republiki Litewskiej. 

d) projekt uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą 

Olecko a Gminą Druskieniki Republiki Litewskiej 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Opinia Komisji:  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nawiązania 

współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Olecko a Gminą Druskieniki Republiki Litewskiej. 

e) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulicy Armii Krajowej 

Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem okazując przedmiotowy teren na 

wyświetlonej mapie. 

Wiceprzewodniczący komisji – Ferdynand Grodzicki 

poprosił o szczegółowe umiejscowienie planu w terenie. 

Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 

odpowiedziała, że róg ul. Kopernika i ul. Armii Krajowej. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

f) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie 

nieruchomości gruntowych 

Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Członek komisji – Anna Kaczor 
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zauważyła, że dwie pierwsze pozycje mają opisane przeznaczenie nieruchomości. Zapytała 

jakie przeznaczenie mają pozostałe. 

Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 

odpowiedziała, że nieruchomości od 2 do 7 są przeznaczone na cele rolne. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

g) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie pomieszczeń 

gospodarczych i garaży 

Zastępca Kierownika Wydziału GKO – Jadwiga Żychowska 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

h) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko na 

rok 2022 

Zastępca Kierownika Wydziału GKO – Jadwiga Żychowska 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Członek komisji – Bogusław Marek Borawski 

zapytał na czym polega edukacja mieszkańców. 

Zastępca Kierownika Wydziału GKO – Jadwiga Żychowska 

odpowiedziała, że działania głównie skupiają się na współpracy ze szkołami, 

stowarzyszeniami i wydawaniu biuletynów. 

Członek komisji – Bogusław Marek Borawski 

odpowiedział, że mało kto czyta biuletyny. Uważa, iż lepiej zwiększyć środki na sterylizację co 

przełoży się na mniejszą liczbę bezdomnych zwierząt w schroniskach. Ponadto uważa, że 

należałoby ustawić większe znaki w parku dotyczące sprzątania po swoim pupilu. 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

powiedział, że nikt lepiej nie wykona zadań z zakresu przeciwdziałania bezdomności zwierząt 

i edukacji mieszkańców niż stowarzyszenia. 
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Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

i) projekt uchwały w sprawie emisji obligacji 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Członek komisji – Anna Kaczor 

zapytała czy taka kwota obligacji była planowana w budżecie na ten rok czy mniejsza. 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

odpowiedziała, że tak. 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

w związku z rosnącą inflacją zapytał czy zostały zabezpieczone środki na wzrost płac 

pracowników Urzędu Miejskiego w Olecku oraz wszystkich pracowników jednostek 

organizacyjnych gminy. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że w budżecie na przyszły rok zostaną zaplanowane waloryzacje wynagrodzeń. 

Członek komisji – Józef Krajewski 

zapytał czy placówki oświatowe są zabezpieczone na okres jesienno-zimowy w opał. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że szkoły wiejskie posiadają samodzielne źródło ciepła, Szkoła Podstawowa  nr 

1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku i Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku posiadają źródło ciepła od prywatnego przedsiębiorcy, 

pozostałe 2 szkoły miejskie są podłączone do źródła ciepła pochodzącego z naszej spółki. Na 

tą porę nie ma w 100% zabezpieczonej całej zimy. Poinformował, iż spółka gminna nie może 

starać się o wypłatę dodatku węglowego. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

j) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2022 rok 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 
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Członek komisji – Jarosław Bagieński 

zapytał na jakim etapie jest inwestycja przebudowy ul. Słonecznej oraz z jakiego powodu 

zwiększa się wartość zadania na pracę związane z przebudową 4 przejść dla pieszych. 

Skarbik Gminy – Irena Osmycka 

odpowiedziała, że zwiększa się wartości zadania ze środków niewygasających. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

dodał, że po podjęciu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2022 rok 

zostanie podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę ul. Słonecznej. 

Członek komisji – Mariusz Miłun 

w związku z zalewaniem posesji podczas ulewnych deszczy szczególnie przy ul. Mickiewicza 

poprosił o zabezpieczenie środków finansowych na poprawę deszczówki. Poddał pod 

rozwagę możliwość zrezygnowania z innej inwestycji na rzecz poprawy deszczówki, gdyż 

mieszkańcy mają zalewane domy i należy im pomóc. 

Członek komisji – Józef Krajewski 

zwrócił się z prośbą o zamontowanie wyższego oświetlenia na ścieżce do punktu 

widokowego przy plaży gminnej „Szyjka”. Poprosił o obniżenie krawężnika na parkingu przy 

Placu Wolności na wysokości apteki i sklepu warzywnego oraz o jak najszybsze zalanie 

asfaltem skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Żeromskiego po ostatnich robotach ziemnych. 

Wiceprzewodniczący komisji – Ferdynand Grodzicki 

zapytał czy zgodnie z rozmowami prowadzonymi przed kilkoma miesiącami, studzienki 

kanalizacyjne zostały odpiaszczone i udrożnione. 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

zapytał na co konkretnie zostaną przeznaczone środki w wysokości 3.641,00 zł w dz. 926 – 

Kultura fizyczna. 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

odpowiedziała, że środki zostaną przeznaczone na nagrody sportowe. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że problem z deszczówką dotyczy nie tylko ul. Mickiewicza ale również innych 

miejsc w mieście. PWiK sp. z o.o. wydało setki tysięcy złotych na czyszczenie kanalizacji po 

zimie aby udrożnić przepływy w rurach. Dwa razy był składany wniosek do Polskiego Ładu na 
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modernizację deszczówki. W chwili obecnej alternatywnym rozwiązaniem jest budowa 

przepompowni do jeziora, a to koszt kilku milionów złotych. Dodał, że podda pod rozwagę 

podjęcie uchwały w sprawie opłat za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

k) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko 

na lata 2022-2035 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

l) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu 

Zastępca Kierownika Wydziału GKO – Jadwiga Żychowska 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Członek komisji – Jarosław Bagieński 

zapytał czy zostaną wybudowane nowe przejścia dla pieszych. 

Zastępca Kierownika Wydziału GKO – Jadwiga Żychowska 

odpowiedziała, że przejścia zostaną w obecnym miejscu. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

dodał, że zostaną odpowiednio oświetlone i zmodernizowane aby były lepiej widoczne. 

Innych pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

m) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu 

Zastępca Kierownika Wydziału GKO – Jadwiga Żychowska 

omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłaszano. 

Na tym punkt zakończono. 
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Do punktu 2 – Sprawy wniesione 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

poinformował, że Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i 

Bezpieczeństwa zgłosiła wniosek, aby radni rozważyli wystąpienie do ustawodawcy z petycją 

o zmianę przepisów prawa w zakresie znacznego zaostrzenia kar za akty wandalizmu i 

niszczenia mienia gminnego. 

Członek komisji – Józef Krajewski 

powiedział, że ilość wandalizmu wzrasta i jest za wystąpieniem z petycją o zaostrzenie kar. 

Przewodniczący komisji poddał wniosek radnej Janiny Anuszkiewicz pod głosowanie. 

Opinia komisji: 

Komisja jednogłośnie zaopiniowała wniosek. 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

poinformował, że w tym punkcie zostało przygotowane głosowanie odnośnie rozpoczęcia 

procesu przyjęcia Gminy Olecko w skład Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. Krótko 

przedstawił temat związku i podkreślił, iż decyzja będzie należała do radnych. 

Po krótkiej dyskusji Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie rozpoczęcie procesu 

przyjęcia Gminy Olecko w skład Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. 

Opinia Komisji: 

Komisja, przy 6 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się, negatywnie zaopiniowała 

rozpoczęcie procesu przyjęcia Gminy Olecko w skład Związku Gmin Warmińsko-

Mazurskich. 

Innych spraw wniesionych nie było. 

Na tym punkt zakończono. 

Do punktu 3 – Wnioski komisji 

Członek komisji – Jarosław Bagieński 
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zapytał kiedy zostanie naprawiony ogranicznik wyznaczający maksymalną wysokość 

pojazdów, które mogą przejechać pod wiaduktem prowadzącym na Osiedle Siejnik. W 

ostatnim czasie po raz kolejny doszło do niebezpiecznej sytuacji w tym miejscu. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że sprawa została przekazana do Starostwa Powiatowego w Olecku. 

Członek komisji – Jarosław Bagieński 

powiedział, że w okresie wakacyjnym w NZOZ Eskulap Sp. z o.o. zmarł mężczyzna na zawał, w 

związku z tym uważa, iż przychodnia powinna zostać wyposażona w defibrylator. Ponadto 

większość lekarzy zatrudnionych w przychodni jest w wieku emerytalnym bądź 

przedemerytalnym. Mieszkańcy obawiają się, że w niedługim czasie nie będzie miał kto 

świadczyć usług zdrowotnych. Poprosił o zajęcie się sprawą przez Komisję Polityki 

Prorodzinnej, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa. 

Członek komisji – Anna Kaczor 

na skrzyżowaniu ul. Orzeszkowej z ul. Konopnickiej w ostatnim czasie były prowadzone prace 

gazowe. Po ostatnich deszczach zapadł się chodnik. Zapytała na prośbę mieszkańców do 

kogo należy się zwrócić z prośbą o jego poprawienie. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że zostaną sprawdzone decyzje. 

Członek komisji – Anna Kaczor 

zwróciła uwagę na nasadzenia, które uschły przy stawku na ul. Orzeszkowej znajdujące się 

bliżej chodnika. Poddała pod rozwagę, aby w trakcie tworzenia podobnych inwestycji 

zawrzeć w projekcie system podziemnego nawadniania. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że wykonawca zgodnie z umową ma obowiązek odsadzania roślin. 

Członek komisji – Mariusz Miłun 

zapytał czy planowany jest konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w związku z przejściem obecnego dyrektora na emeryturę oraz jak wygląda 

sytuacja w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o .o., ponieważ krążą 

informację, iż prezes spółki zrezygnował bądź planuje zrezygnować z pełnionej funkcji. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 



13 
 

odpowiedział, że prezes PWiK złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Prokurentem został Pan 

Paweł Konarzewski. W MOSiR p.o. dyrektora został Pan Michał Ptaszyński, dotychczasowy 

Zastępca Dyrektora. Podstawą takiej decyzji jest sytuacja ekonomiczna, która przełoży się na 

mniejsze wydatki związane z wynagrodzeniem. Na początku przyszłego roku planowane jest 

ogłoszenie konkursów na te dwa stanowiska. 

Członek komisji – Mariusz Miłun 

powiedział, że stawki za wodę są regulowane przez Wody Polskie. Zapytał czy gmina stara się 

aby cena za wodę została odblokowana. Z jednej strony państwo blokuje cenę wody zaś z 

drugiej strony wymaga się inwestycji i podwyższa się cenę energii, która ma przełożenie na 

cenę wody. Może to było powodem rezygnacji prezesa z pełnionej funkcji. 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że wszystkie spółki wodne w całej Polsce mają problem. Za rok ubiegły spółka 

za energię zapłaciła 1.097.000,00 zł. W roku obecnym do końca lipca opłaty za energię 

wyniosły już 1.380.000,00 zł. Padły zapowiedzi, że od połowy września Wody Polskie będą 

przyjmowały wnioski o regulację stawek, jednak maksymalnie do 10%. 

Przewodniczący komisji – Wojciech Rejterada 

po wyjeździe studyjnym do Lidzbarka nad Welem poinformował, iż koszt monitoringu 

miejskiego mieści się w granicach 100 tyś. zł rocznie. Zaproponował aby jeszcze raz przyjrzeć 

się sprawie. Na wniosek mieszkańców poprosił o przygotowanie w formie pisemnej 

informacji o zasadach przyznawania mieszkań komunalnych oraz socjalnych. 

Zastępca Kierownika Wydziału GKO – Jadwiga Żychowska 

odpowiedziała, że zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy zostały określone uchwałą Rady Miejskiej w Olecku. 

Innych wniosków w tym punkcie nie zgłaszano. 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

Przewodniczący komisji 

/-/ Wojciech Rejterada 

Protokołowała 
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/-/ Sylwia Barszczewska 
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