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Protokół nr 9/2019 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

20 maja 2019r. 

 

Porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu nr 3/2018 oraz 4/2019  

4. Stanowisko w sprawie oceny funkcjonowania cmentarzy komunalnych i ściągalności 

zaległych opłat.   

5. Dyskusja w sprawie nowego programu  funkcjonowania jednostek w systemie 

terytorialnego bezpieczeństwa na 2019r.   

6. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

7. Zakończenie posiedzenia.  

  

Ad. 1  

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner o godz. 14
00 

dokonał 

otwarcia posiedzenia komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja uczestniczyła  

w 8-osobowym składzie (nieobecna Radna Justyna Haliczyn). Spoza Komisji udział wzięli: 

Wójt Gminy Paweł Pisarek, Z-ca Wójta Damian Kochmański, Podinspektor ds. rolnictwa i 

gospodarki komunalnej Krzysztof Grzechowiak, Podinspektor ds. Obrony Cywilnej Łukasz 

Bak, Radna Krystyna Rajczyk, Prezes jednostki OSP Czechów Ryszard Krawiecki,  Prezes 

jednostki OSP Stare Polichno Marek Gawinowski, Prezes jednostki OSP Lipki Wielkie 

Bartosz Kozłowski, Naczelnik jednostki OSP Santocko-Gralewskiej Wiesław Zauer, Prezes 

jednostki OSP Santocko-Gralewskiej Michał Zacharzewski, Prezes jednostki OSP w 

Jastrzębniku Andrzej Mazurkiewicz, Prezes jednostki OSP Wawrów Daniel Janowicz, Prezes 

Jednostki OSP w Janczewie Piotr Pernal, Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej 

Bartłomiej Mądry.  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad.  

Rada przyjęła proponowany porządek obrad jednogłośnie – 8 głosami za. 

 

Ad. 3 

Przyjęcie protokołu nr 3/2018 oraz 4/2019. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jak można przyjmować protokół  

po 5 miesiącach, kiedy nikt już nie  pamięta przebiegu Komisji. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że zbiegło się na tę sytuację bardzo wiele 

czynników m.in. brak czasu na przesłuchanie protokołu, a następnie długa nieobecność 

protokolanta. Przewodniczący nie chciał przyjmować kolejnych protokołów bez 

zatwierdzenia protokołu nr 3. 
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Radna Irena Furmańska oznajmiła, że za przygotowanie i dostarczenie w terminie 

protokołu odpowiada Wójt, a nie Przewodniczący Komisji  i nawet jeżeli protokół nie jest 

zatwierdzony przez Komisję to jest on ważny. Radna poinformowała, iż będzie głosować 

przeciwko, ponieważ w protokole nie ma wielu jej wypowiedzi.  

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół nr 3/2018. 

Wyniki głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za. 

2) Irena Furmańska – przeciw 

3) Irena Kucharska – za 

4) Ireneusz Kucner – za 

5) Renata Nowosad – za 

6) Krystyna Podsiadło – za 

7) Renata Szostak - za 

8) Marian Tomkiewicz – za 

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła protokół nr 4/2019. 

Wyniki głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za. 

2) Irena Furmańska – przeciw 

3) Irena Kucharska – za 

4) Ireneusz Kucner – za 

5) Renata Nowosad – za 

6) Krystyna Podsiadło – za 

7) Renata Szostak - za 

8) Marian Tomkiewicz – za 

 

Ad. 4 

Stanowisko w sprawie oceny funkcjonowania cmentarzy komunalnych i ściągalności 

zaległych opłat.   

 

Informacje dotyczącą funkcjonowania cmentarzy komunalnych i ściągalności zaległych opłat 

omówił Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki komunalnej Krzysztof Grzechowiak. 

Tekst informacji stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, na jakiej zasadzie ściągane są zaległe 

opłaty za groby.  

 

Wójt poinformował, iż zgodnie z ustawą o chowaniu zmarłych, zarządca cmentarza może po 

20 latach dokonać pochówku kolejny raz na tym samym grobie i nie musi nikogo o tym 

powiadamiać, ani pytać. Jeżeli do czasu upływu 20 lat nie wpłynie sprzeciw i opłata to 

opiekun grobu powinien zwrócić się do zarządcy. Natomiast należy zwrócić uwagę na to, ile 

jest grobów, ile opłat, a ile jest grobów nieopłaconych, co wskazuje na to, że jest to proces 
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trwający wiele lat. Na terenie gminy zazwyczaj odbywa się to w ten sposób, że opiekun grobu 

ponosi opłatę związaną w wejściem na teren cmentarza, wykupem gruntu, a na kolejne lata 

opłata nie jest wnoszona. Gmina powinna te groby zacząć likwidować, co zostanie społecznie 

źle odebrane, dlatego należy wypośrodkować działania. Wójt oznajmił, iż uważa, że 

podejmowane działania polegające na wywieszeniu kartek na grobie w okolicach Święta 

Zmarłych jest dobrym działaniem. Informacje powinny być sukcesywnie podawane do 

publicznej wiadomości. Ponadto tereny na cmentarzach ubywają, dlatego należy podjąć 

działania w kierunku likwidacji nieopłaconych grobów, a także należy się zastanowić nad ich 

powiększeniem.  

 

Radna Irena Furmańska poinformowała, że od 5 lat słyszy te same wyjaśnienia i w związku 

z tym uważa, że w tym zakresie jest nieudolność. Gmina nie może ustalić właścicieli grobów 

przez wiele lat, więc powinna je likwidować, ponieważ są to należne zaległości dla gminy.  

 

Radna Krystyna Podsiadło oznajmiła, iż w 2007r. jako sołtys, razem z fundacją powstałą na 

rzecz odnowy kościoła uporządkowała cmentarz w Janczewie, od tego czasu ludzie dbają o 

groby i cmentarz jest uporządkowany. Od 2009r. wnoszone są opłaty za groby, a na 

cmentarzu nie ma nawet chodnika. Ponadto wiszą nad cmentarzem  gałęzie, które powodują 

szkody i przez to firmy ubezpieczeniowe nie chcą ubezpieczać grobów, ponieważ jest duże 

ryzyko ich uszkodzenia.  

 

Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki komunalnej Krzysztof Grzechowiak 

poinformował, iż nie zna podstawy prawnej do wzywania opiekunów grobów do opłaty. 

 

Wójt oznajmił, iż nie wzywa się do opłaty, natomiast musi być ogłoszenie o zamiarze 

likwidacji  i sprzeciw opiekuna grobu, a jeżeli sprzeciwu oraz opłaty nie ma, to grób powinien 

zostać zlikwidowany. Wójt wyraził zdanie, iż cmentarze są dobrze utrzymywane, natomiast 

do tej pory groby nie były zinwentaryzowane, dlatego gmina zakupiła program i teraz każdy 

grób będzie inwentaryzowany. Od jesieni zostaną rozpoczęte działania w celu usunięcia 

opuszczonych grobów, aby ludzi sukcesywnie przyzwyczaić do takich rozwiązań  

i konsekwencji nieopłacania grobów.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż przed usunięciem grobów musi być na nich kartka 

informująca o zamiarze likwidacji ze względu na brak opłaty.  

 

Radny Tadeusz Boczula oznajmił, iż z dyskusji wynika, iż nie jest to temat prosty  

i przychyla się do zdania Wójta, że  pośpiech i determinacja w zbieraniu opłat nie jest 

wskazana, ponieważ jest to trudny temat i ludzki. Bardziej wskazane jest danie czasu ludziom 

na uregulowanie tych płatności.  

 

Wójt poinformował, iż przy każdym cmentarzu jest ogłoszenie o opłatach cmentarnych, 

została wysłana informacja do proboszczy oraz umieszczona na stronie internetowej gminy. 
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Przed Świętem Zmarłych zostaną oznaczone groby do likwidacji i należy zabezpieczyć środki 

w budżecie na ten cel.  

 

Kierownik RGKROŚ Halina Garczyńska oznajmiła, że drzewa na cmentarzach  

są na  bieżąco wycinane, jednak część jest pod ochroną i nie zawsze jest zgoda starosty, a 

chodnik na cmentarzu w Gralewie był wykonany z funduszu sołeckiego.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż do przedłożonej informacji powinna być załączona 

informacja od skarbnika, ile wpłynęło zaległych środków.  

 

Wójt zaproponował, aby co rok, przed okresem Święta Zmarłych odbył się objazd 

pracownika odpowiedzialnego i sołtysa danej miejscowości, aby sprawdzić jakie są potrzeby  

i co należy poprawić na cmentarzu. 

 

Radna Irena Kucharska poprosiła o wykaz grobów nieopłaconych.  

 

Podinspektor ds. rolnictwa i gospodarki komunalnej Krzysztof Grzechowiak udzielił 

odpowiedzi, iż nie może dać wykazu, ponieważ nie ma podstawy prawnej do udzielenia takiej 

informacji.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przedłożoną informację. 

Wyniki głosowania: 

1) Tadeusz Boczula – za 

2) Irena Furmańska – za 

3) Irena Kucharska – za 

4) Ireneusz Kucner – za 

5) Renata Nowosad – za 

6) Krystyna Podsiadło – za 

7) Renata Szostak - za 

8) Marian Tomkiewicz – za 

 

Przewodniczący ogłosił przerwę (godz. 15
00

). Po przerwie (godz. 15
05

) kontynuowano obrady 

zgodnie z porządkiem posiedzenia. 

 

Ad. 5 

Dyskusja w sprawie nowego programu funkcjonowania jednostek w systemie terytorialnego 

bezpieczeństwa na 2019r.   

 

Wójt poinformował, iż zrobił zestawienie  potrzeb jednostek OSP oraz podjętych działań 

m.in.:  

 opracowano projekt pt. „prewencja, koordynacja, innowacja, transgraniczna sieć 

współpracy w zakresie bezpieczeństwa”, który dotyczy budowy centrum ratownictwa, 
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 16 maja złożono wniosek do sekretariatu interregu we Frankfurcie, do współpracy 

zaproszono gminę Bogdaniec, aby projekt rozszerzyć. Całość projektu wynosi  

3 356 511 zł, przy czym infrastruktura  to 2 500 000 zł, natomiast ponad 800 000 zł to 

są działania miękkie, wkład gminy to 504 000 zł, planowana realizacja jest od II 

kwartału 2020r. do IV kwartału 2022r, 

 planowana jest budowa remizy OSP w Janczewie, której szacunkowy koszt to 

1 500 000 zł, prace powinny zostać rozpoczęte w 2020 r., a zakończone w 2021r.,  

 remont dachu na remizie w Janczewie to koszt ok. 333 000 zł, 

 jednostki OSP w Santok i w Janczewie w bieżącej kadencji powinny otrzymać nowe 

remizy, 

 zakup średniego samochodu pożarniczego dla jednostki w Lipkach Wielkich, koszt 

przedsięwzięcia to 760 000 zł, z czego 200 000 zł  to koszt gminy,  

 opracowywana jest dokumentacja techniczna remontu remiz w Wawrowie i w Starym 

Polichnie,  koszt opracowania dokumentacji to 60 000 zł, 

 jest możliwość zakupu używanego samochodu pożarniczego, ponieważ Komendant 

Miejski wyszedł z taką propozycją, koszt zakupu to 70 000 zł, jednak do końca roku 

będą trwały negocjacje,  

 gmina otrzymała 15 120 zł  dofinansowania na zakup sprzętów i mundurów, natomiast 

43 000 zł należy  wydać ze środków własnych.  

Ponadto Wójt poinformował, iż w bieżącym roku nie będzie dużych wydatków 

inwestycyjnych, ponieważ najpierw trzeba opracować miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. Działania Wójta będą dążyły do tego, aby zabezpieczenie przeciwpożarowe 

gminy były oparte na trzech jednostkach tj. Janczewo, Santok-Gralewo i Lipki Wielkie, 

natomiast wsparciem tych jednostek będzie jednostka w Wawrowie i w Starym Polichnie. 

Wójt oznajmił, iż zależy mu na tym, aby pozostałe jednostki dalej funkcjonowały, ale przede 

wszystkim w zakresie obrony cywilnej i bezpieczeństwie przeciwpożarowym.   

 

Zestawienie stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, za jakie pieniądze będą realizowane 

wymienione działania. 

 

Wójt odpowiedział, że jeżeli gmina wejdzie w projekt z interregu to będzie 500 000 zł,  

a jeżeli w projekt za 1 500 000 mln zł to będzie 2 000 000 zł na dwie remizy.  

 

Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej Bartłomiej Mądry przedłożył program 

funkcjonowania jednostek w systemie terytorialnego bezpieczeństwa na 2019r.   

 

Tekst programu stanowi załącznik do protokołu. 
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Prezes jednostki OSP Santocko-Gralewskiej Michał Zacharzewski oznajmił,  

iż przedstawiony program uległ zmianie, ponieważ we wcześniejszym planie był 

uwzględniony zakup nowego samochodu strażackiego dla Gralewa. 

 

Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej Bartłomiej Mądry poinformował,  

iż plan zakupów będzie się zmieniał, ponieważ szukane są pieniądze w różnych projektach, 

wniosek na dofinansowanie samochodu nie przeszedł, jednak odbyły się już wstępne 

rozmowy na temat zakupu nowego samochodu dla Gralewa ze środków Wojewódzkiego 

Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej.  

 

Wójt dodał, że jeżeli gmina zakupiłaby samochód to może go garażować jedynie w remizie 

w Lipkach Wielkich, ponieważ reszta nie spełnia warunków, dlatego budowa i remont 

wymienionych wcześniej remiz jest priorytetem.  

 

Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej Bartłomiej Mądry poinformował,  

iż priorytetowym działaniem, jest zabezpieczenie dachu na remizie w Janczewie.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, dlaczego wydano pozwolenia na zdjęcie 

dachu na remizie w Janczewie. 

 

Wójt odpowiedział, że jest to skutkiem tego, że inwestycja nie była dobrze przygotowana. Na 

dachu remizy był azbest, a do jego usunięcia gmina otrzymuje dofinansowania, dlatego 

rozpoczęto inwestycje, natomiast nikt nie sprawdził jaki jest stan więźby i nie wzięto pod 

uwagę, iż cały obiekt jest objęty nadzorem konserwatorskim.  

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, że zrozumiała wypowiedz Wójta dotyczącą Starego 

Polichna oraz Wawrowa, że Wójt da decyzje o warunkach zabudowy na te miejscowości,  

a zajmie się budową remizy dla Santoka i Gralewa i zapytała, czy to oznacza, że Ci strażacy 

sami mają remontować remizę. 

 

Wójt poinformował, że strażacy z Wawrowa i Starego Polichna przychodzili do Wójta  

i deklarowali, że prowadzą intensywne działania na rzecz pozyskania środków, co Wójt 

bardzo ceni i dziękuje im za to, natomiast remizy są obiektami gminnymi i gmina musi ustalić 

kosztorysy oraz zrobić dokumentacje, co generuje koszty.  

 

Prezes jednostki OSP w Wawrowie Daniel Janowicz oznajmił, iż rozmawiał ze Starostą, 

który poinformował, że jeżeli nie ma projektów remontu to nie ma możliwości pozyskania 

środków, wniosek został złożony do gminy w grudniu, a w tej chwili Prezes musi oddać 

12 000 zł do Lasów Państwowych, które zostały pozyskane. 

 

Wójt oznajmił, iż nie może być tak, że Prezesi sami decydują o przedsięwzięciach  

w jednostce, bez porozumienia z gminą. Należy przyjąć jeden schemat działania i się nim 

kierować, ponieważ są rzeczy ważne i ważniejsze do zrealizowania. 
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Prezes jednostki OSP w Wawrowie Daniel Janowicz wyraził zdanie, iż plan, który został 

stworzony dzieli strażaków na gorszych i lepszych, czego potwierdzeniem jest to, że strażacy 

z Wawrowa nie są wzywani nawet do zdarzeń, które mają miejsce w Wawrowie.  

 

Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej Bartłomiej Mądry poinformował, iż nie 

może zagwarantować, że do każdego zdarzenia w okolicy Wawrowa wyjedzie Wawrów, 

ponieważ o tym decyduje dyspozytor i to on ponosi konsekwencje swoich decyzji. Nie 

zawsze jest potrzeba, aby wzywać jednostkę z Wawrowa do zdarzenia. Dyspozytor ma 30 

sekund na zastanowienie, czy zmarnuje 5 minut na to, aby zadzwonić i rozdysponować 

druhów, czy wciśnie guzik i jednostka z Państwowej Straży pożarnej, będzie w Wawrowie w 

ciągu 1-2 minut. Jeżeli działania są dłuższe i bardziej skomplikowane to jednostka lokalna  

jest wzywana, natomiast jeżeli nie ma potrzeby to nie jest to czynione, aby nie generować 

zbędnych kosztów dla gminy. Ponadto Komendant oznajmił, iż dołączy do planu informację o 

ilości zdarzeń w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy, aby dać pełny obraz tego 

jaka była potrzeba dysponowania danych jednostek.  

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, że przedłożony plan nie jest precyzyjny, 

ponieważ Komendant nie ujął w nich kosztów poszczególnych inwestycji oraz terminów ich 

wykonania. 

 

Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej Bartłomiej Mądry oznajmił, iż nie mógł 

dokładnie precyzować danych, ponieważ nie ma na nie wpływu. 

 

Z-ca Wójta dodał, że plan jest pewnym wyznacznikiem zadań, ale pojawiają się okazje 

pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych i może ona na bieżąco się zmieniać.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy kategorie jednostek OSP będą takie 

jakie zostały ustalone, czy będą zmienione. 

 

Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej Bartłomiej Mądry udzielił odpowiedzi, 

że kategorie jednostek zostały uchwalone uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczej 

Straży Pożarnej,  Komendant chciałby, aby jednostki krajowego systemu posiadały najwyższą 

kategorię i były przeznaczone do wszystkich działań jakie są nałożone na jednostki, które  

są w krajowym systemie. Docelowo Lipki Wielkie będą w pierwszej kategorii razem  

z Janczewem, jednak jest to uzależnione od stanu osobowego jednostki, a pozostałe elementy 

są spełnione. Natomiast będą podejmowane działania, aby Santok i Gralewo po wybudowaniu 

centrum ratownictwa również włączyć do krajowego systemu.  

 

Radny Tadeusz Boczula wyraził zdanie, iż propozycje Wójta i Gminnego Komendanta to 

najlepsze propozycje, jakie zostały złożone dla straży i bezpieczeństwa publicznego gminy od 

wielu lat. Jest to podejście nowoczesne i innowacyjne.  
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Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, jak strażacy ze Starego Polichna mieliby 

dojechać do remizy, przebrać się i dojechać do zdarzenia w ciągu 15 minut.  

 

Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej Bartłomiej Mądry poinformował, iż 

krajowy system dąży do tego, aby dojechać w ciągu 15 min do zdarzenia. Opracowując plan 

Komendant założył, ze jednostka w Starym Polichnie docelowo do systemu może być 

włączona.  Czas 15 minut w powiecie gorzowskim, jest bardzo trudny do osiągniecia, dlatego 

w pierwszej kolejności dysponowane są jednostki PSP, a następnie OSP, ponieważ im wyjazd 

zajmuje dużo więcej czasu.   

 

Prezes Jednostki OSP w Janczewie Piotr Pernal wyraził zdanie, iż od momentu powołania 

Pana Bartłomieja Mądrego na stanowisko Gminnego Komendanta pojawiła się merytoryczna 

dyskusja i druhowie pierwszy ram mają możliwość wypowiedzenia się na forum. Prezes 

wyraził pozytywną opinię do przedstawionego programu i pomimo, iż jednostka OSP  

w Janczewie nie jest dotknięta zmianami organizacyjnymi, to uważa, że połączenie jednostek 

z Santoka i Gralewa jest dobrym pomysłem służącym społeczeństwu, bo taka jest funkcja 

jednostek. Zmiany w jednostkach powinny przede wszystkim iść od strony Państwa, 

ponieważ Państwo zapewnia tylko 3 dni w roku na ochronę przeciwpożarową, a także na 

regeneracje, a większość druhów zarywa pracę i jest to tylko dobra wola pracodawcy, że na 

czas zdarzenia pozwoli opuścić miejsce pracy. Należy także zwrócić uwagę, iż strażaków 

ochotników zaraz nie będzie, ponieważ działanie społeczne wśród ludzi przygasa i pomimo 

sprowadzania się ludzi na tereny gminne chętnych brakuje, a ekwiwalent jest tylko namiastka 

tego, co strażacy poświęcają.  

 

Naczelnik Jednostki OSP Santocko Gralewskiej Wiesław Zauer oznajmił, iż strażacy są 

społecznikami, wszystko co robią, robią z zamiłowania i w społecznym celu, a od władz 

oczekują tylko narzędzi, aby swoje zadania wykonywać sprawniej i skuteczniej. Naczelnik 

poinformował, iż rozumie cel budowy centrum ratownictwa, ponieważ będzie się ono 

znajdowało w centralnym punkcie. Należy dokonać wszelkich starań, aby jednostki 

nienależące do krajowego systemu ratownictwa były jak najlepiej doposażone i wyszkolone, 

ponieważ w przypadku, gdy jednostki będące w systemie będą przebywały na zdarzeniu to 

bezpieczeństwo na terenie gminy zapewnią pozostałe jednostki.  

 

Prezes Jednostki OSP Stare Polichno Marek Gawinowski wyraził zdanie, iż jednostka ze 

starego Polichna również jest przychylna w stosunku do programu i wdzięczna Wójtowi, że 

udało się dojść do konsensusu.  

 

Prezes Jednostki OSP Wawrów Daniel Janowicz oznajmił, iż jednostka OSP w Wawrowie 

działa już ponad 10 lat i uważa, że do tej pory tematem straży pożarnych Radni nigdy się nie 

interesowali i nie uważali ich działań za potrzebne. Prezes wyraził zdanie, iż pojawiła się 

pewna niesprawiedliwość, ponieważ niektóre jednostki musza się „szarpać” o środki i dawać 

z siebie 1000% normy, aby być na takim poziomie jak inne jednostki, które nie robią nic  i 

mają zapewnione środki ze względu na położenie i czas dojazdu PSP. Ponadto jednostka w 
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OSP jest pomijana przy dysponowaniu do pożarów, a także nie odbywają się żadne szkolenia 

i strażacy nie mają gdzie nabierać doświadczenia.  

 

Gminny Komendant Ochrony Przeciwpożarowej Bartłomiej Mądry poinformował, iż 

udało mu się skontaktować z dyspozytorem i pozyskał informację, iż zdarzeń w miejscowości 

Wawrów w roku 2019 były 4.   

 

Ad. 6 

Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

 

Dyskusji nie podjęto. 

 

Ad. 7 

Zakończenie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 17
00

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki. 
 

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik           Ireneusz Kucner 

 


