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Protokół nr 23/2019 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

Protokół nr 22/2019 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

16 grudnia 2019r. 

 

 

Komisja Budżetu i Gospodarki w związku z tematyką posiedzenia obradowała wspólnie 

z Komisją ds. Społecznych i Oświatowych. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Stanowisko w sprawie działalności GOK-u, bibliotek i muzeum w tym w zakresie 

wykonania budżetu za 2019rok i plan budżetu na rok 2020. 

4. Stanowisko do uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 

obowiązującej dla danego pojazdu na terenie gminy Santok w roku szkolnym 

2019/2020 na potrzeby zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów 

dowozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub 

ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. (projekt 3) 

5. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok 

nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 628/5 obr. Santok.(projekt 6 

6. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok 

nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 628/7 obr. Santok.(projekt 7) 

7. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych 

oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.(projekt8) 

8. Stanowisko w sprawie planu inwestycji na rok 2020 i analiza wniosków 

inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich. 

9. Stanowisko w sprawie projektu budżetu gminy Santok na rok 2020. (projekt 1) 

10. Stanowisko w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-

2038.(projekt2) 

11. Wolne wnioski i zapytania. 

12. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner  o godz. 13
05 

dokonał 

otwarcia posiedzenia wspólnej komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja Budżetu  

i Gospodarki uczestniczyła w 8 osobowym  składzie (nieobecna Radna Magdalena 

Rzeczycka-Więckowska). Komisja ds. Społecznych i Oświatowych uczestniczyła w 8 

osobowym składzie (nieobecna Radna Mirosława Porańczyk). Spoza Komisji udział wzięli: 

Wójt Gminy Paweł Pisarek,  Z-ca Wójta Gminy Damian Kochmański, Skarbnik Gminy, 

Andrzej Szymczak, Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska, Kierownik OPS Anita 

Łukowiak, Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak, Przewodnicząca Rady Renata 

Nowosad, Sołtys Sołectwa Baranowice Paweł Bartczak. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 
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Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner zaproponował siebie 

jako osobę prowadzącą posiedzenie Komisji. 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń i wybrała Przewodniczącego Komisji Budżetu  

i Gospodarki Ireneusz Kucnera na osobę prowadzącą posiedzenie. 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Skarbnik zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad uchwałę w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2019. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, dlaczego informację o komisji otrzymała 

dopiero 13 grudnia.  

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż nie ma podstaw, aby twierdzić, że materiały 

Radnej zostały dostarczone w terminie, ponieważ osoba wyznaczona do przekazania 

materiałów (kierowca Urzędu) znalazła się w przykrej losowej sytuacji życiowej, która do 

dzisiejszego dnia nie jest obecna w pracy i nie może się wypowiedzieć w powyższej sprawie. 

Przewodnicząca Rady oznajmiła, iż nie może nic więcej w tej kwestii zrobić, ani powiedzieć, 

a jedynie przeprosić.  

 

Porządek posiedzenia po zmianach: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Stanowisko w sprawie działalności GOK-u, bibliotek i muzeum w tym w zakresie 

wykonania budżetu za 2019  rok i plan budżetu na rok 2020. 

4. Stanowisko do uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 

obowiązującej dla danego pojazdu na terenie gminy Santok w roku szkolnym 

2019/2020 na potrzeby zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów 

dowozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub 

ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. (projekt 3) 

5. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok 

nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 628/5 obr. Santok.(projekt 6) 

6. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok 

nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 628/7 obr. Santok.(projekt 7) 

7. Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych 

oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.(projekt 8) 

8. Stanowisko w sprawie planu inwestycji na rok 2020 i analiza wniosków 

inwestycyjnych w ramach funduszy sołeckich. 

9. Stanowisko w sprawie projektu budżetu gminy Santok na rok 2020. (projekt 1) 

10. Stanowisko w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038.(projekt 

2) 

11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2019. 

12. Wolne wnioski i zapytania. 

13. Zakończenie posiedzenia. 

 

 

Komisje w drodze głosowania przyjęły porządek obrad ze zmianą. 
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Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Renata Szostak - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 3 

Stanowisko w sprawie działalności GOK-u, bibliotek i muzeum w tym w zakresie wykonania 

budżetu za 2019  rok i plan budżetu na rok 2020. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż corocznie w planie pracy komisji jest temat pt. 

„Stanowisko w sprawie działalności GOK-u, bibliotek i muzeum w tym w zakresie 

wykonania budżetu za 2019  rok i plan budżetu na rok 2020” i  w celu pełnej realizacji planu 

pracy komisji, Dyrektor GOK przedstawi informację w zakresie wykonania budżetu za rok 

2019 i planu budżetu na rok 2020, ale Przewodniczący proponuje, aby pozostałą informację 

przestawić w sposób skrótowy, ponieważ w planie pracy komisji na rok 2020 planuje 

zaproponować wygłoszenie sprawozdania za 2019 w II kwartale 2020 roku, tak aby możliwe 

było przedstawienie pełnej informacji za zamknięty rok, co w chwili obecnej jest niemożliwe.  

 

Komisje przychyliły się do propozycji Przewodniczącego Komisji. 

 

Informację przedstawiła Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska. 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, dla jakich dzieci skierowane są działania 

planowane przez GOK na rok 2020 i czy dzieci z Płomykowa są ujęte w tych planach, 

ponieważ jak wiadomo w Płomykowie nie ma czynnej sali wiejskiej, a dzieci nie mają 

transportu. 

 

Dyrektor GOK Sylwia Dobrzyńska oznajmiła, iż informacje o konkretnych warsztatach  

i działaniach dzieci otrzymają w placówkach oświatowych w gminie, w których mogą się na 
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nie zapisać i jeżeli będzie chętna grupa dzieci z danego terenu gminy to zorganizowany 

zostanie transport.  

 

Ad. 4 

Stanowisko do uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej 

dla danego pojazdu na terenie gminy Santok w roku szkolnym 2019/2020 na potrzeby 

zawierania umów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci  

i uczniów do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej 

formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. (projekt 3) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Renata Szostak - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 5 

Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok 

nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 628/5 obr. Santok. (projekt 6) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, gdzie znajduje się działka oraz jaka jest 

jej wartość. 

 

Wójt wskazał Radnej lokalizację działki. 
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Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska poinformowała, że nie zrobiono jeszcze wyceny. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Renata Szostak - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

 

Ad. 6 

Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Santok 

nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 628/7 obr. Santok. (projekt 7) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Renata Szostak - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 
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Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 7 

Stanowisko do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych oraz 

udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.(projekt 8) 

 

Projekt uchwały omówiła Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy najemcy są zadłużeni w gminie oraz 

czy mieszkania są odrębne. 

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska udzieliła odpowiedzi, iż mieszkańcy nie  

są zadłużeni, a mieszkania są odrębne.  

 

Wójt dodał, że rzeczoznawca będzie określał wartość lokali i będzie to prawdopodobnie robił 

metodą porównawczą uwzględniając rok powstania nieruchomości i możliwe jest, że wycena 

tych lokali nie będzie się dużo od siebie różnić.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Renata Szostak - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 
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5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 8 

Stanowisko w sprawie planu inwestycji na rok 2020 i analiza wniosków inwestycyjnych  

w ramach funduszy sołeckich. 

 

Informację przedstawił Kierownik RRG Daniel Drożdżewski. 

Treść informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska przy analizowaniu wniosków inwestycyjnych w Czechowie, 

zgłosiła potrzebę przebudowy pętli autobusowej, ponieważ ma informację, że Sarris Darm nie 

będzie już udostępniał swojej posesji. 

 

Wójt oznajmił, iż Sarris Darm nie poinformował o tym zamiarze Wójta, dlatego zweryfikuje 

tę informację. 

 

Radny Tadeusz Boczula przy analizowaniu wniosków inwestycyjnych w Gralewie oznajmił, 

iż uważa że wydawanie 60 tys. zł na budowę placu nie jest zasadne, ponieważ ta inwestycja 

mogłaby poczekać, gdyż są bardziej pilne potrzeby, które należałoby zrealizować np. remont 

dróg w miejscowości.  

 

Wójt poprosił o czas na przeanalizowanie zgłoszonych potrzeb i na sesji przy omawianiu 

zadań na 2020r. odbędzie się dyskusja.  

 

Radna Renata Szostak przy analizowaniu wniosków inwestycyjnych w Płomykowie  

zwróciła się z pytaniem, czy w pozycji przebudowa placu zabaw w Płomykowie w środkach 

własnych jest ujęta dotacja ze Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w wysokości 30 tys. 

 

Kierownik RRG Daniel Drożdżewski poinformował, iż  informacja o tym zostanie 

dopisana.  

 

Radny Ireneusz Kucner przy analizowaniu wniosków inwestycyjnych w Starym Polichnie   

zwrócił się z pytaniem, czy nie można w jednym projekcie ująć również ul. Skwierzyńską  

w centrum przy kościele.  

 

Kierownik RRG Daniel Drożdżewski poinformował, iż spróbuje dopisać, bo być może uda 

się zmieścić we wskazanej kwocie.  

 

Wójt poinformował, iż wskazana w wykazie w pozycji 35 kwota 170 000 zł to kwota 

wyodrębniona na remonty w szkole w Lipkach Wielkich i opis zostanie zmieniony  

 w wykazie.  

 

Radny Marian Tomkiewicz zwrócił się z pytaniem do pozycji 1 i 2, a mianowicie jaki 

będzie zakres dokumentacji projektowej. 
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Kierownik RRG Daniel Drożdżewski udzielił odpowiedzi, iż w zakresie ul. Czereśniowej 

będzie to zmiana nawierzchni od drogi wojewódzkiej do drogi powiatowej, wykonanie 

oświetlenia i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast ul. Sadowa w zakresie 

przebudowy kanalizacji deszczowej.  

  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację ze zmianami. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do informacji ze zmianami. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Tadeusz Boczula - za 

2. Irena Furmańska – za 

3. Justyna Haliczyn - za 

4. Irena Kucharska – za 

5. Ireneusz Kucner – za 

6. Krystyna Podsiadło – za 

7. Renata Szostak - za 

8. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Renata Szostak – za  

7. Marian Tomkiewicz – za 

8. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 9 

Stanowisko w sprawie projektu budżetu gminy Santok na rok 2020. (projekt 1) 

 

Projektu budżetu gminy Santok na rok 2020 omówił Skarbnik.  

 

Komisja szczegółowo przeanalizowała projekt budżetu, Skarbnik przedstawił także 

pozytywną opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze 

(tekst uchwały w załączeniu). 

 

W trakcie omawiania projektu pytania zadawali Radni w osobach:  

Irena Furmańska, Krystyna Rajczyk, na które szczegółowych wyjaśnień udzielił Skarbnik 

Gminy. Radni nie wnieśli uwag do wyjaśnień Skarbnika. 

 

Ponadto Skarbnik na prośbę Radnej Ireny Furmańskiej do dnia sesji zobowiązał się 

przygotować informację o wysokości zadłużeń w mieszkaniach i cmentarzach komunalnych.  

 

Radny Tadeusz Boczula opuścił posiedzenie komisji (godz. 15.10). Od tej pory Komisja 

Budżetu i Gospodarki obradowała w 7 osobowym składzie. 
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Radna Renata Szostak opuściła posiedzenie komisji (godz. 15.15). Od tej pory Komisja 

Budżetu i Gospodarki obradowała w 6 osobowym składzie, a Komisja ds. Społecznych  

i Oświatowych w 7 osobowym składzie. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn - za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 10 

Stanowisko w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038.(projekt 2) 

 

Komisja szczegółowo przeanalizowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej. Skarbnik 

przedstawił także pozytywną opinie składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Zielonej Górze (tekst uchwały w załączeniu). 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały ze zmianą. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn - za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za 
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2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za.  

 

Ad. 11 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Santok na rok 2019. 

 

Uchwałę omówił Skarbnik. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Komisje w drodze głosowania wyraziły pozytywne opinie do projektu uchwały. 

Wyniki głosowania: 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

1. Irena Furmańska – za 

2. Justyna Haliczyn - za 

3. Irena Kucharska – za 

4. Ireneusz Kucner – za 

5. Krystyna Podsiadło – za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja ds. Społecznych i Oświatowych 

1. Ireneusz Kucner – za    

2. Zbigniew Łukasiewicz – za 

3. Krystyna Podsiadło – za 

4. Krystyna Rajczyk – za 

5. Katarzyna Szafrańska – za 

6. Marian Tomkiewicz – za 

7. Tomasz Żarski – za 

 

 

Ad. 12 

Wolne wnioski i zapytania. 

 

Radny Zbigniew Łukasiewicz zwrócił się z pytaniem, czy nie można wejść w układ z 

Urzędem skarbowym celem ściągalności zaległych podatków, ponieważ są osoby, które mają 

zwroty podatku, a nie płacą należnych podatków gminie.  

 

Skarbnik poinformował, iż tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego wystawiane są na 

bieżąco, wiec jeżeli taka osoba ma zwrot podatku to zostanie on potrącony.  
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Ad. 13 

Zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 16
00

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji ds. Społecznych 

 i Oświatowych. 
 

 

 

Protokolant     Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki 

 

Joanna Krystosik            Ireneusz Kucner 

 

Przewodniczący Komicji Społecznej i Oświatowej 

 

Zbigniew Łukasiewicz 
 


