PROTOKÓŁ nr 21/16
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 24 października 2016 r. w sali nr 11 (ratusz, I piętro),
pod przewodnictwem Pana Wojciecha Psui
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Pan Robert Duda
2. Pan Franciszek Dydyna
3. Pani Honorata Freus
4. Pan Grzegorz Kucharski
5. Pan Kazimierz Leś
6. Pan Marek Mikuś
7. Pan Wojciech Psuja – zastępca
8. Pan Piotr Radowski
Nieobecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Pani Bożena Żurek– przewodnicząca
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pan Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia
2. Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
3. Pan Michał Janik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
4. Pan Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo – Wychowawczych
w Wieluniu
5. Pan Maciej Preś – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
6. Pan Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 19/16 i 20/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2016 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/244/16 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na
finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wieluń.
6. Zapoznanie się z informacją o osiągnięciach szkół, których organem prowadzącym jest Gmina
Wieluń.
7. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym, w tym
o wynikach sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego.
8. Sprawy różne, korespondencja.
9. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja dokonał otwarcia posiedzenia witając serdecznie
członków komisji i zaproszonych gości. Następnie stwierdził prawomocność obrad (na stan 9
członków, obecnych 8).
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Punkt 2
Prezentacja porządku obrad (zał. nr 2).
Uwag nie stwierdzono.
Punkt 3
Przyjęcie protokołów nr 19/16 i 20/16 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zwrócił uwagę radnej Honoracie Freus – Grzelak, że
podczas głosowania na ostatnim posiedzeniu komisji radna nie powinna była użyć słów jakie
wówczas wypowiedziała. Dodał, że w ten sposób uraziła osoby, które pracują w pewnych komisjach.
Radna Honorata Freus – Grzelak zaznaczyła, że posiedzenie komisji, które odbyło się po
zakończonej sesji nadzwyczajnej było „na odczepnego”. Zapytała na jakiej zasadzie został wybrany
członek do komisji w sprawie przydzielania nagrody burmistrza. Poprosiła, aby nie wmawiać, że
komuś ubliżyła. Zapytała dyrektora ZOPO-W czy mu ubliżyła?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że nie wie o czym jest mowa.
Radna Honorata Freus – Grzelak poprosiła, aby nie wypowiadać się w imieniu pana dyrektora czy
burmistrza. Zapytała, czy będzie obecny na posiedzeniu burmistrz? Poprosiła o obecność burmistrza,
ponieważ chciałaby dokończyć swoją wypowiedź. Zapytała, czy burmistrz został poinformowany
o tym, że posiedzenie komisji odbędzie się po sesji?
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja odpowiedział, że tak.
Radna Honorata Freus – Grzelak dodała, że chciałaby, aby burmistrz wypowiedział się w tej
sprawie. Zaznaczyła, że podczas tamtego posiedzenia chciała odnieś się ale nie zdążyła ponieważ
zamknięto posiedzenie.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, do czego radna chciała się odnieść? Dodał, że
nikt nie zgłosił kandydatury radnej.
Radna Honorata Freus – Grzelak zaznaczyła, że radny Psuja jako pierwszy wytypował swoją
kandydaturę do komisji ds. nagród.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zaprzeczył temu co powiedziała radna Freus – Grzelak.
Radny Piotr Radowski złożył wniosek o zamknięcie dyskusji, ponieważ poziom wykracza poza
ramy komisji. Zaznaczył, że to nie jest spotkanie towarzyskie. Poprosił o przestrzeganie zasad.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zarządził głosowanie: kto jest za przyjęciem ww.
wniosku, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów przy 7 głosach „za” i 1 głosie
”przeciw” przyjęła wniosek radnego Radowskiego.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zarządził głosowanie, kto jest za przyjęciem protokołu
nr 19/16 i 20/16 z poprzedniego posiedzenia komisji, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 7 głosach „za” i 1 głosie
„przeciw”) przyjęła protokół nr 19/16 i 20/16.
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Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wieluń na 2016 rok (zał. nr 3).
Radny Piotr Radowski odnośnie pkt. 2 dział 750 i 921 uzasadnienia zapytał, na co konkretnie będą
przeznaczone środki?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że środki będą przeznaczone na działalność
promocyjną, kulturalną, która będzie jeszcze prowadzona w ciągu dwóch miesięcy.
Radny Piotr Radowski zwrócił uwagę, że chciałby wiedzieć konkretnie na co.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że p. Jonanna Skotnicka – Fiuk na ostatnim
posiedzeniu komisji wspomniała o takich działaniach jak mikołajki, Święto Niepodległości.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, że chcieliby zrealizować zadania, które były ujęte
w planie pierwotnym. Dodał, że budżet został z różnych względów zwiększony. Zaznaczył, że
występ ze Śląska został ustalony w grudniu ubiegłego roku, lecz nie uwzględniono wówczas
kosztów związanych z „otoczką” tego występu. Powiedział, że będzie organizowana jeszcze
uroczystość m. in. „Złota Płetwa”, mikołajki, sylwester.
Radny Piotr Radowski powiedział, że rozumie, iż w budżecie jest zapisana kwota na organizację
różnych imprez na terenie Gminy Wieluń. Uznała, że skarbnik kiedy proponuje budżet,
przygotowuje projekt wykonawczy, w którym kwota na te przedsięwzięcia jest rozpisana na
poszczególne imprezy. Przypomniał, że na poprzedniej sesji również dokładano kwotę. Stwierdził,
że w skali wszystkich wydatków nie jest to duża kwota, jednakże patrząc na inne instytucje, które
niejednokrotnie wnoszą o pozyskanie takich środków stanowi to niemałą kwotę. Wnioskował, aby
trzymano się kwot, które zostały wcześniej zaplanowane. Zapytał, co stałoby się w przypadku gdyby
rada nie zgodziła się na zwiększenie środków?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, iż zdaje sobie sprawę, że wyszło to „niefajnie”.
Zaznaczył, że przy organizacji Światowych Dni Młodzieży również pojawiły się niespodziewane
koszty. Dodał, że gmina stara się wspierać różne inicjatywy. Dodał, że stara się, aby każdy kto
składa wniosek o wsparcie nie odszedł z niczym. Podkreślił, że wskutek tego budżet został
przekroczony. Przyznał, że nie doprecyzowano podczas zwierania umowy kosztów związanych z
występem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, kwestii Światowych Dni
Młodzieży, stowarzyszenie.
Radny Piotr Radowski powiedział, że nie chodzi o to by dziś kwestionować poszczególne występy.
Dodał, że w jego osobistym odczuciu dobrze byłoby, żeby przed planowaną uroczystością, kiedy
wiadomo będzie, że jej organizacja przewyższy zaplanowane koszty zwrócić się do rady, czy wyraża
zgodę. Zaznaczył, że kwota 49 tys. zł nie jest mała kwotą. Podkreślił, że jest to druga sytuacja w tym
roku, gdzie są dokładane dodatkowe środki.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że sporo imprez w przyszłym roku zostanie
przypisana do WDK. Dodał, że z racji tego, że w tym roku WDK prowadził inwestycję kina, to
urząd przejął na siebie grono tego wszystkiego.
Radna Honorata Freus – Grzelak powiedziała, że niejednokrotnie burmistrz usłyszał z jej ust, że
radni oczekują szacunku i na odwrót. Zastanowiła się co byłoby w przypadku, gdyby radni nie
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wyrazili zgody na zwiększenie środków. Poprosiła, aby osoba, która przygotowuje budżet
rzeczywiście go analizowała. Poruszyła kwestię robienia przez dyrektor WDK „cięć oszczędności”
zwalniając pracowników, a tymczasem zatrudniono w miejsce zwolnionego pracownika nową osobę.
Zapytała, gdzie są oszczędności w zatrudnianiu? Zaznaczyła, że jest to dla niej niezrozumiałe.
Poprosiła o wyjaśnienie odnośnie działu 700 pkt 2 uzasadnienia.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odnośnie spłaty zadłużenia powiedziała, że dotyczy przejęcia
własnościowego prawa do lokalu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że w bardzo łatwy sposób można sprawdzić
wydatki administracyjne WDK, wystarczy sprawdzić jaki był poziom wydatków na koszty osobowe
w roku 2014 a jaki jest obecnie. Zaznaczył, że jest on dużo niższy.
Radny Robert Duda zapytał, czy wiadomo w jakiej wysokości gmina poniesie koszty w związku
z współorganizacją meczu w Lidze Mistrzów Skry Bełchatów.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie poniesie żadnych kosztów. Dodał, że
wszystkie koszty poniesie Skra Bełchatów i sponsorzy, którzy podpisują z nią umowę.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zapytał, czy będzie w tym roku sylwester na Placu
Legionów? Powiedział, że na ostatnim posiedzeniu komisji zrozumiał, że ma nie być sylwestra na
Placu Legionów.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że sylwester będzie organizowany, jednakże nie
wiadomo jeszcze w jakiej formule. Dodał, że wraz z dyrektor WDK ustalają formułę sylwestra.
Powiedział, ze niebawem formuła zostanie ogłoszona.
Radna Honorata Freus-Grzelak będą do dyspozycji bilety dla urzędu to znaczy w zakupie czy
zostaną zasponsorowane?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że okaże się w czwartek.
Radny Kazimierz Leś odnośnie wypowiedzi radnego Radowskiego powiedział, że szokującym było
dla niego, że umowa wstępna a końcowa jest dwukrotnie większa. Zastanawiał się, w jaki sposób
były przewidziane wydatki.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, jeżeli jest zawierana umowa z danym zespołem, to
oprócz wymogów sceny, nagłośnienia, nie ma wymogów co do garderoby. W przypadku występu
zespołu „Śląsk” pojawił się problem dotyczący spełnienia wymogów garderoby, która musiała mieć
określoną ilość metrów, dlatego trzeba było domówić namiot.
Radny Robert Duda powiedział, że na poprzednim posiedzeniu komisji dziwili się, że nie było
o tym wiadomo podczas wstępnych negocjacji.
Radny Grzegorz Kucharski poprosił o wyjaśnienie odnośnie działu 600 - przebudowa dróg –
ul. Krakowskie Przedmieście, Barycz i Królewskiej wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego
z ul. Targową, Barycz, Królewską, Chopina, Reformacką i zapisaną tam kwotą, a kwotą jaka jest
podana w uzasadnieniu do projektu uchwały?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś wyjaśnił, że przesunięto płatności na
następny rok o połowę z szacunku. Powiedział, że trzeba było to w ten sposób zrobić, aby móc
ogłosić przetarg. Dodał, że na pierwszy przetarg, który ogłosili była oferta powyżej kosztorysu.
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Powiedział, że wybrano firmę, która złożyła korzystniejszą ofertę. Wyjaśnił, że jeżeli umowa będzie
podpisana w miesiącu październiku, czy listopadzie, wówczas nie ma szans na zapłacenie
czegokolwiek w tym roku. Płatności zostaną przesunięte na rok następny.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał, że jest to wykazane w WPF.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Wojciech Psuja zarządził
głosowanie: kto jest za podjęciem ww. uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło radnych. Komisja większością głosów (przy 5 głosach „za” i 3 głosach
„wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji
nr 74/21/16 stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/244/16 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na
finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wieluń (zał. nr 5).
Radny Marek Mikuś zapytał, czy gmina otrzymuje jakąś subwencję z WFOSiGW w Łodzi?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, że jest to dotacja i pożyczka. Dodał, że tyle samo
gmina dostaje dotacji ile później spłaca pożyczki. Dodał, że aby wziąć dotację to należy wziąć
pożyczkę.
Radny Marek Mikuś stwierdził, że gmina nic nie traci.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka wytłumaczyła, że poprzednia uchwała dotyczyła kwoty
225 000 zł, po weryfikacji koszty kwalifikowane są w kwocie 181 053 zł w formie pożyczki i taka
sama kwota w formie dotacji. Powiedziała, że gmina spłaca kwotę 181 053 zł.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Wojciech Psuja zarządził
głosowanie: kto jest za podjęciem ww. uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja większością głosów (przy 8 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 75/21/16 stanowi
zał. nr 6 do protokołu.
Punkt 6
Zapoznanie się z informacją o osiągnięciach szkół, których organem prowadzącym jest Gmina
Wieluń zał. nr 7).
Radny Robert Duda zaznaczył, że osiągnięcia szkół bazują na poziomie wojewódzkim.
Pogratulował, uczniom nauczycielom, dyrektorom szkół. Poprosił, aby przewodniczący komisji
przedstawił to na forum rady.
Więcej uwag nie stwierdzono.
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Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Wojciech Psuja zapytał, czy ktoś
zgłasza jakieś zastrzeżenia do ww. informacji.
Nikt nie zgłosił zastrzeżeń.
Punkt 7
Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym, w tym
o wynikach sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego (zał. nr 8).
Uwag nie stwierdzono.
Komisja przyjęła ww. informację.
Punkt 8
Sprawy różne, korespondencja.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Wojciech Psuja poinformował
o piśmie pani Lewandowskiej, w którym zwraca się z prośbą o stypendium dla córki (zał. nr 9).
Dodał, że nie są spełniane kryteria zawarte w podjętej uchwale z dnia 24.02.2015 r. nr XI/124/15
Rady Miejskiej w Wieluniu oraz, że komisja zgadza się ze stanowiskiem burmistrza.
Radny Robert Duda zaproponował, aby komisja wystosowała pismo, że zapoznała się z pismem
i podtrzymała stanowiska Burmistrza Wielunia.
Radny Kazimierz Leś poruszył kwestię programu wspierania czytelnictwa w szkole. Zapytał:
1) które ze szkół otrzymały dotację na zakup podręczników, a które nie?
2) Jaka była przyczyna, że nie wszystkie szkoły włączyły się do programu? Czy wina leżała po
stronie szkoły, czy po stronie ZOPO-W?
Powiedział, że jeżeli dziś nie uzyska odpowiedzi na zadane pytania, wówczas prosiłby o nie na
piśmie.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski udzielił odpowiedzi:
1) żadna z wieluńskich szkół nie uzyskała dofinansowania na realizację programu. Dodał, że jest to
program skierowany do szkół i to szkoła powinna zdecydować o tym, czy chce wejść
w realizację i podjąć pewny wysiłek;
2) Nie wiedział, co decyduje o tym, że szkoły nie przystępują do tego programu.
Radny Kazimierz Leś zapytał, czy szkoły składają złe wnioski, czy nie spełniają warunków, które
są wymagane?
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski powiedział, że nie ocenia tych wniosków.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że zostanie sprawdzone, dlaczego złożone wnioski
nie uzyskały akceptacji.
Radny Kazimierz Leś zwrócił uwagę, że jednym z wymogów było, że biblioteka musi być dostępna
cały czas. Nie wiązało się to z zatrudnianiem dodatkowego pracownika, tylko z wyznaczeniem
terminu, kiedy czytelnik mógłby skorzystać z biblioteki.
Dyrektor ZOPO-W Andrzej Dąbrowski poprosił radnego, aby przybliżył w jaki sposób jest to
możliwe do realizacji.
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Radny Kazimierz Leś powiedział, że taką informację otrzymał od dyrektorów ZOPO-W.
Radna Honorata Freus – Grzelak zwróciła się z prośbą o:
1) oświetlenie boiska w Lasku;
2) podniesienie kwoty na promocję poprzez sport;
3) oświetlenie od strony stawów do pawilonu WOSiR – zapytała do kogo należy to oświetlenie?
Zapytała, czy burmistrz został zaproszony na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które
odbyło się po sesji?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa udzielił odpowiedzi:
1) nie było planowane;
2) każdy z radnych może złożyć wniosek do projektu budżetu o zwiększenie kwoty. Dodał, że
jeszcze nie został sporządzony projekt;
3) oświetlenie w parku. im. Kałuży będzie modyfikowane.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że instalacja jest na gwarancji.
Usterkę, którą zgłoszono naprawiono. Nie otrzymał informacji, że jakiś odcinek nie funkcjonuje.
Radna Honorata Freus – Grzelak poprosiła, by teren, który powinien być zielony przy WOSiR
został utwardzony.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że remontowana jest alejka od
wjazdu do lasku i dojście do nieistniejącego boiska.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że nie pamięta takiego zaproszenia.
Radny Robert Duda powiedział, że burmistrz jest zapraszany na każdą komisję.
Radny Marek Mikuś odnośnie dojścia do nawierzchni sztucznej WOSiR zapytał, czy został
wykupiony plac od Pana Krzysztofa?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że jest to teren gminy,
dzierżawiony.
Radny Marek Mikuś zapytał jak długo to potrwa?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że dzierżawi to pan
Raszewski. Dodał, jeżeli gmina przystąpi do działania, wówczas pan Błasik się przeniesie.
Wspomniał, że jedynym mankamentem jest droga dojazdowa.
Radny Marek Mikuś zwrócił uwagę, że jest tam asfalt i że w przyszłości może to zostać
wykorzystane.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że najrozsądniej byłoby to
sfrezować, destrukt wykorzystać w innym miejscu, a w tamtym posiać trawę.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Wojciech Psuja ponowił wniosek,
aby wyremontować plac przed przedszkolem nr 2 i kryta pływalnią oraz zrobić drogę dojazdu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że będzie to zrobione ponieważ firma STRABAG
chce dać masę. Obecnie trwają ustalenia. Dodał, że trzeba dać wykonawstwo firmie, który sfrezuje
i położy masę. Zaznaczył, że będą wprowadzone zmiany do budżetu.
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Radny Robert Duda powiedział, że pod koniec września odbyło się podsumowanie szkolnego
współzawodnictwa sportowego, na którym była obecna pani sekretarz. Dodał, że Powiatowy
Szkolny Związek Międzysportowy organizuje różne całoroczne zawody dla szkół. Wspomniał, że
gimnazjum nr 1 w kategorii dziewcząt i chłopców zajęło pierwsze miejsce, gdzie biorą udział
gimnazja z całego powiatu. Prym wiodą wieluńskie szkoły. Zaznaczył, że nie widzi, aby udział
w zawodach brały szkoły wiejskie podstawowe. Dodał, że warto byłoby zachęcić te szkoły do
udziału, ponieważ warto.
Radny Piotr Radowski odnośnie boiska wielofunkcyjnego w Gaszynie i istniejących tam dwóch
słupach linii energetycznej zapytał, kiedy można byłoby spodziewać się zamontowania dwóch lamp
po drugiej stronie, które oświetlałyby boisko? Zaznaczył, że zwiększyłoby to bezpieczeństwo. Czy
jest to możliwe technicznie w tym roku?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że łatwiej współpracuje się
z PGE jeżeli jest projekt. Dodał, że kiedyś było odwrotnie. Zaznaczył, że jest to zasadne i postara się
by było to wykonane.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy będzie zrobiony wjazd na teren przy boisku?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś opowiedział, że będzie zrobione to w tym
roku.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 9
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Zastępca Przewodniczącej Wojciech Psuja zamknął posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół podpisała:
Agnieszka Badera
Zastępca Przewodniczącej komisji
Wojciech Psuja
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