P R O T O K Ó Ł Nr 23/17
z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego w dniu 23 marca 2017 r. w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu
przy pl. Kazimierza Wielkiego 1, pod przewodnictwem Romana Drosińskiego
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Budzyna Ryszard
2. Ciosek Janusz
3. Drosiński Roman
- przewodniczący
4. Janik Jan
5. Kępiński Jan
- zastępca przewodniczącego
6. Wojtuniak Radosław
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Paweł Okrasa
- Burmistrz Wielunia
2. Magdalena Majkowska
- Sekretarz Miasta
3. Waldemar Kluska
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej
4. Michał Janik
- Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
5. Anna Michniewicz
- Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Wieluń
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Wieluń.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń na rok 2017.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się
wizerunkiem herbu Gminy Wieluń.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Wielunia
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Wielunia
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w Gminie Wieluń, za 2016 r.
9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
w Gminie Wieluń, za 2016 r.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Roman Drosiński dokonał otwarcia posiedzenia serdecznie witając wszystkich
obecnych. Następnie stwierdził prawomocność obrad – na stan 6 członków komisji, obecnych: 6.
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodniczący Roman Drosiński zaprezentował porządek obrad dzisiejszego posiedzenia.
Porządek został przyjęty bez zmian.
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Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Wieluń (zał. nr 2)
Zastępca przewodniczącego Jan Kępiński oznajmił, że zmiana nazwy ulicy zawsze była
konsultowana z odpowiednimi autorytetami, tutaj natomiast nie ma takiego dokumentu. Zapytał,
czyj był to wniosek?
Radny Jan Janik zapytał, czy w związku z tą zmianą ulicy wszyscy mieszkańcy będą musieli
zmienić w dokumentach adres zamieszkania?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik udzielił odpowiedzi
na pytania:
1) radnego Kępińskiego – zmiana nazwa ulicy na Tadeusza Zawadzkiego była konsultowana
z Instytutem Pamięci Narodowej, który zmianę zaopiniował pozytywnie; zmiana jest
spowodowana pojawieniem się ustawy dekomunizacyjnej; wojewoda wystosował pismo
wskazując na konieczność zmiany nazwy ulicy Aleksandra Zawadzkiego. Termin na
zmianę jest do września br. Jeśli gmina tego nie zrobi, zrobi to wojewoda
w rozstrzygnięciu zastępczym;
2) radnego Janika – w ustawie dekomunizacyjnej jest zapis: „w związku ze zmianą nazwy
ulicy, mieszkańcy zamieszkujący na tej ulicy nie mają obowiązku wymiany dokumentów”.
Mogą się nimi posługiwać dopóki są ważne. Jeśli osoby będą chciały dokonać jakichś
zmian, np. w księgach wieczystych - nie ponoszą kosztów. Przed sesją będzie rozdana
radnym opinia IPN.
Przewodniczący Roman Drosiński wyraził negatywne zdanie o zmianie nazwy ulicy
Zawadzkiego. Tadeusz Zawadzki to jest zbyt wielka postać, żeby po zbrodniarzu dawać taką
nazwę ulicy. Nadmienił, że Chrześcijańskie Porozumienie Wieluń występowało o zmianę nazwy
ulic: Biedala i 18 Stycznia:
1) ul. 18 Stycznia – niedopuszczalne jest, żeby upamiętniać wejście sowietów do Wielunia,
zaproponował powrót do pierwotnej nazwy, czyli ul. Rudzkiej;
2) pomnik pod ratuszem – niedopuszczalne jest, żeby tolerować pomnik dominacji sowieckiej
pod urzędem.
Radny Ryszard Budzyna zaproponował, aby zdjąć projekt uchwały z sesji RM i dopracować,
w myśl ustawy dekomunizacyjnej wszystkie ulice, które podlegają zmianie.
Radny Jan Janik:
1) przypomniał, że w dniu dzisiejszym jest punkt: zaopiniowanie projektu uchwały
w sprawie zmiany nazwy konkretnej ulicy w mieście Wieluń. Nadmienił, ze mieszkańcy
wyrazili zgodę na zmianę;
2) odnośnie pomnika przy urzędzie – ale z dowództwem wojsk szli zwykli, szarzy żołnierze,
którzy słuchali rozkazów, oni „bili się za Polskę” i to jest pamiątka po nich.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik ad vocem
wypowiedzi radnego Budzyny - skoro w przypadku tej uchwały były już konsultacje, mieszkańcy
zaakceptowali zmianę to proponuje przyjąć tą uchwałę. Odnośnie ulic 18 Stycznia i ul. Biedala –
muszą być zorganizowane konsultacje. Potem można zebrać pozostałe ulice w jeden projekt
uchwały i przedłożyć na kolejną sesję.
Przewodniczący Roman
ul. Zawadzkiego?

Drosiński

zapytał,

czy były inne propozycje

w sprawie
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik oznajmił, że była
propozycja ul. Cukrowniczej. Mieszkańcy bardziej przychylali się do tego, żeby zmienić tylko
imię i zostawić „Zawadzkiego”.
Przewodniczący Roman Drosiński nadmienił, że jeżeli ma zostać „Zawadzki”, to
z pseudonimem „ZOŚKA”. Jednakże radny i tak będzie głosował przeciw ww. projektowi
uchwały.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Wieluń, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie Komisji (przy 3 głosach „za”, 3 głosach
„przeciw”) nie wydali opinii w powyższej sprawie.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń na rok 2017 (zał.
nr 3)
Radny Jan Janik – odnośnie informacji o realizacji tego programu – radny analizował kolejne
lata, w tym roku w informacji był zapis, że „na dzień 31.12.2016 r. w schronisku przebywa
245 psów i 55 kotów”. Zapytał, czy to są tylko zwierzęta Gminy Wieluń czy wszystkie tam
przebywające?
Radny Janusz Ciosek zapytał, ile razy w roku robi się inwentaryzację psów?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska udzielił
odpowiedzi na pytania:
1) radnego Janika - jest to błąd, jest 100;
2) radnego Cioska – co miesiąc lub co drugi miesiąc wyjeżdżają pracownicy i przy
sprawdzaniu faktury sprawdzają stan i wyrywkowo w danych klatach sprawdzają, czy to
jest pies Gminy Wieluń.
Radny Janusz Ciosek zapytał, czy jest tak, że niezależnie od tego czy psów jest więcej czy
mniej, kwota jest ta sama?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska oznajmił,
że kwota się zmienia w zależności od ilości psów, jest 7,00 zł od psa. To jest przelicznik za
utrzymanie, żywienie i leczenie. W specyfikacji do nowego przetargu jest wprowadzony nowy
zapis, że od momentu kiedy będzie podpisana umowa, w ciągu półtora roku każdy pies, który nie
zostanie oddany do adopcji, przechodzi na własność schroniska. Jest jedynie obawa, że
schronisko podniesie stawkę, ale gmina i tak wyjdzie na tym korzystnie.
Radny Janusz Ciosek stwierdził, że tym sposobem wymusza się na schronisku usypianie psów.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska nie zgodził
się z tym stwierdzeniem, bo prawo nie zezwala na to wprost. O tym decyduje lekarz weterynarii.
Radny Janusz Ciosek – ale gmina ma obowiązek utrzymania bezdomnych psów.
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Przewodniczący Roman Drosiński – w domyśle można tak sądzić, ale prawo wymusza pewne
działania.
Radny Jan Janik stwierdził, że z informacji z kilku lat wynika, że w ciągu kolejnych lat są psy
wyławiane, adoptowane i usypiane.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy jeśli ktoś pozbywa się psa to musi za to
zapłacić?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska nadmienił,
że jeśli ktoś chce oddać psa do schroniska to musi za tego psa płacić. Jeśli w schronisku znajdzie
się pies, który jest zachipowany i po chipie dojdzie się do właściciela, to właściciel jest
zobligowany do odebrania go i pokrycia wszelkich kosztów, które gminy już nie obciążają. Po to
jest potrzeba zachipowania wszystkich psów.
Radny Janusz Ciosek zapytał, jak można udowodnić, że to jest pies konkretnej osoby?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska oznajmił,
że w chipie jest zawarty adres właściciela.
Radny Janusz Ciosek przypomniał, że we wcześniejszych latach (za czasów burmistrza
Majchera) mówiono już o chipowaniu tylko, że gminę nie było na to stać.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska oznajmił,
że zgłoszenia o bezdomnym zwierzęciu przyjmowane są przez pracowników Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Straż Miejską, Policję. Pracownicy wyżej
wymienionych placówek są zobligowani do powiadomienia schroniska, które po otrzymaniu
zgłoszenia przyjeżdża po bezdomne zwierze. Pracownik schroniska jest powiadamiany o terenie,
w którym znajduje się bezdomne zwierze oraz jakie jest duże. Po wyłapaniu bezdomnego
zwierzęcia trafia ono do schroniska, gdzie przechodzi badania: jest chipowany, odrobaczany,
odpchlony, zaszczepiony oraz przeprowadzane są zabiegi pielęgnacyjne. Po czym pies trafia na
14-dniową kwarantannę. Po przebyciu kwarantanny pies jest zaproponowany do adopcji. Psy,
które są w miarę młodym wieku, szybciej są adoptowane. Niestety psy, które osiągnęły już swój
wiek, nie są chętnie adoptowane i pozostają do ostatnich swoich dni w schronisku. Taka sama
sytuacja jest z psami agresywnymi – nikt nie odważy się zaadoptować takiego psa.
W roku 2014 wszedł program darmowego chipowania psów dla wszystkich mieszkańców miasta
i gminy. Akcja chipowania ma na celu zaprzestania przez właścicieli wyrzucania psów oraz by
unikać niedozwolonego prawem dzikiego rozrodu poza zgłoszonymi hodowlami. Psy sprzedawać
można jedynie, gdy pochodzą one z hodowli. Zawsze istnieje możliwość usypiania ślepych
miotów z dzikiego rozrodu.
Gmina ma na celu zmniejszenie ilości psów w schronisku poprzez właśnie chipowanie,
zakończyło by to podrzucanie psów bądź pozbywanie się przez właścicieli. Jeżeli pies jest
zachipowany, można w niekrótkim czasie ustalić właściciela.
Radny Janusz Ciosek zapytał, czy do ww. projektu uchwały można dopisać dobrowolność
chipowania?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska zaznaczył,
że w uchwale nie są opisywane fakty, które funkcjonują. Nie można robić działań, które nie mają
poparcia prawnego. Można zaproponować chipowanie przy sprawdzeniu szczepienia.
Radny Janusz Ciosek – tylko mówi się ogólnie o profilaktyce, że np. w tej chwili jest
dobrowolne chipowanie, że jest tyle i tyle psów. Kiedyś był podatek od psa i płaciło go może
15%.
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Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska oznajmił,
że na dzień dzisiejszy za tą opłatę 20,00 zł rocznie – w 2016 r. pobrano ok. 4500,00 zł.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy przy złapaniu psa są robiony wywiady
środowiskowe czyj to jest pies?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska stwierdził,
że jest wiele przypadków, gdzie właściciele wypierają się swojego psa.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieluń na rok 2017, kto
jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie Komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 1 głosie „wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały.
Opinia nr 80/23/17 stanowi zał. nr 4.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem
herbu Gminy Wieluń (zał. nr 5)
Radny Jan Janik jako członek Prezydium Zarząd Miejsko Gminnego Oddziału w Wieluniu
poinformował, że do chwili obecnej na sztandarze widniał napis „Służbie Ojczyźnie Ludowej”,
czyli nieaktualny; zmiana jest konieczna, ponieważ w tym roku Gmina Wieluń jest organizatorem
Powiatowego św. Floriana.
Uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem
herbu Gminy Wieluń, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 6 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały.
Opinia nr 81/23/17 stanowi zał. nr 6.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Wielunia (zał. nr 7)
Radny Janusz Ciosek zapytał, czy skarżąca została zaproszona na posiedzenie komisji? Wyraził
zdanie, że powinna być zaproszona.
Przewodniczący Roman Drosiński oznajmił, że nie, była obecna na posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej, na którym skarżąca zobowiązała się do wycofania skargi, czego jednak nie uczyniła.
Radny Jan Janik oznajmił, że ze strony radnej Zapłotnej padła propozycja, żeby skargę
wycofała, bo sama skarżąca przyznała, że to nie jest skarga.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik omówił kwestię
terenów pod schronisko.
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Radny Jan Janik nadmienił, że skarżąca twierdzi, że jest w stanie adoptować 300 psów rocznie,
więc można by w ten sposób odciążyć schronisko w Czartkach.
Radny Janusz Ciosek zapytał, co z biogazownią?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Michał Janik oznajmił, że w tej
chwili jest opracowywany plan zagospodarowania przestrzennego.
Przewodniczący Roman Drosiński oznajmił, żeby trzymać się tematu posiedzenia, którym jest
rozpatrzenie skargi.
Radny Janusz Ciosek - z uwagi na to , że ten teren był przewidziany na schronisko, dlatego jest
poruszany w temacie skargi.
Przewodniczący Roman Drosiński zaproponował zamknięcie dyskusji w tym temacie. Zarządził
głosowanie, kto jest za zamknięciem dyskusji w tym punkcie, kto jest przeciw, a kto wstrzymał
się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie Komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 1 głosie „przeciw”) zamknęli dyskusję. .
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Wielunia, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 6 radnych. Członkowie Komisji większością głosów (przy 5 głosach
„za”, 1 głosie „przeciw”) pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały.
Opinia nr 82/23/17 stanowi zał. nr 8.
Punkt 7
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Wielunia (zał. nr 9)
Radny Jan Janik zapytał, czy skarżąca jest wpisana na listę osób oczekujących na mieszkanie?
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska oznajmił,
że jest wpisana.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie, kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Wielunia, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 4 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 4 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały.
Opinia nr 83/23/17 stanowi zał. nr 10.
Punkt 8
Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych w Gminie Wieluń, za 2016 r. (zał. nr 11)
Radny Jan Kępiński zadał pytania:
1) Zespół ds. leczenia odbył 11 posiedzeń, zaproszono 23 osoby – to osoby potrzebujące
leczenia?
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2) czy w tej informacji ujmowana jest informacja wykorzystania środków finansowych przez
Wieluńską Spółdzielnię Mieszkaniową 14.000 zł?
Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń
Anna Michniewicz udzieliła odpowiedzi na pytania:
1) osoby wymagające leczenia;
2) tak, jest to uwzględnione, to są tzw. wakacje w mieście.
Więcej uwag nie stwierdzono
Sprawozdanie zostało przyjęte (przy 6 głosach „za”)
Punkt 9
Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie
Wieluń, za 2016 r. (zał. nr 12)
Radny Jan Kępiński zadał pytania:
1) 37 osób zgłosiło się do Punktu Informacji Kryzysowej – w jakich celach zgłosiły się te
osoby?
2) czy przypadki zażywania dopalaczy są w naszym mieście?
Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń
Anna Michniewicz udzieliła odpowiedzi na pytania:
1) są to rodzice dzieci, którzy są zaniepokojeni sytuacją małoletnich;
2) są takie przypadki, gdzie wykazane jest zażywanie dopalaczy, jest to poważny problem.
Radny Janusz Ciosek nadmienił, że pomocne w wykryciu narkotyków są narkotesty.
Radny Jan Janik zapytał, czy w związku z próbą ograniczenia dotacji dla jednostek
pozarządowych jest jakieś realne zagrożenie?
Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń
Anna Michniewicz oznajmiła, że na dzień dzisiejszy nie ma takich informacji.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy tabela ze str. 4 to jest z puli urzędu czy
z funduszy GKRPA?
Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń
Anna Michniewicz oznajmiła, że nie ma czegoś takiego jak „nasze fundusze”. Jest fundusz
gminy, który tworzy się z opłaty za sprzedaż alkoholu (za piwo, wino czy wódkę).
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał, czy ilość osób, która pracuje jest wystarczająca?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa stwierdziła, że komisja płaci za usługi w tych obszarach, są
wyszczególnione w sprawozdaniu.
Więcej uwag nie stwierdzono
Sprawozdanie zostało przyjęte (przy 6 głosach „za”)
P u n k t 10
Sprawy różne i wolne wnioski
Przewodniczący Roman Drosiński poinformował, że wpłynęło pismo od G.Ż. w sprawie
utrzymywania porządku na ul. Kolejowej (zał. nr 13)
Komisja przyjęła pismo do wiadomości.
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Radny Radosław Wojtuniak poprosił przewodniczącego, żeby zwrócił radnemu Cioskowi
uwagę, żeby nie robił „prywatnych wycieczek” do radnych.
Radny Ryszard Budzyna zgłosił wniosek, aby na ul. Wolności w Dąbrowie wybudować
chodnik. Chodnik jest potrzebny ze względów bezpieczeństwa, nie ma nawet pobocza, ruch
odbywa się ulicą. Temat był wielokrotnie podnoszony na zebraniach wiejskich.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa nadmienił, że były rozmowy ze starostą odnośnie drogi na
odcinku Dąbrowa-Kurów. Żadnej inicjatywy na współfinansowanie gmina nie odmówi.
Przewodniczący Roman Drosiński zapytał o podłogę w szatni obiektu LZS w Olewinie.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że temat będzie załatwiony.
Więcej uwag ani korespondencji nie stwierdzono.
Przewodniczący Roman Drosiński zarządził głosowanie nad zgłoszonym wnioskiem o budowę
chodnika na ul. Wolności w Dąbrowie, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 4 radnych. Członkowie Komisji jednomyślnie (przy 4 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowali ww. wniosek.
Wniosek nr 14/23/17 stanowi zał. nr 14.
P u n k t 11
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Roman Drosiński dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczący komisji

Anna Nawrocka

Roman Drosiński
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