PROTOKÓŁ nr 37/18
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej
odbytego w dniu 23 maja 2018 r. w sali 101 Urzędu Miejskiego w Wieluniu
(ratusz, I piętro), pod przewodnictwem Pana Czesława Koprala
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Janusz Ciosek
2. Zdzisław Czerniak
3. Franciszek Dydyna
4. Jan Kępiński
5. Korpal Czesław - zastępca
6. Mieczysław Majcher
7. Piotr Radowski
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Paweł Okrasa
– Burmistrz Wielunia
2. Danuta Kondracka
– Skarbnik Miasta Wielunia
3. Zbigniew Dąbrowski
– Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
4. Waldemar Kluska
– Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
5. Krzysztof Ciosek
– Mieszkaniec Wielunia
Lista obecności stanowi zał. nr 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok 2018.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/458/17 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2018-2025.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat
i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących
własność Gminy Wieluń na rzecz najemców.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej.
7. Informacja dotycząca pozyskiwania środków zewnętrznych za 2017 rok.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal dokonał otwarcia posiedzenia witając
serdecznie członków komisji i zaproszonych gości. Następnie stwierdził prawomocność obrad
(na stan 8 członków, obecnych 7).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad (zał. nr 2).
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal zaprezentował porządek obrad dzisiejszego
posiedzenia.
Członkowie komisji jednomyślnie przyjęli porządek obrad bez zmian.

Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok 2018
(zał. nr 3).
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal zarządził głosowanie, kto jest za wydaniem
pozytywnej opinii w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok 2018, kto jest przeciwny,
a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Komisja Budżetowa (przy 7 głosach „za”, 0 głosach
„przeciw”,
0
głosach
„wstrzymujących
się”)
wydała
pozytywną
opinię.
Opinia nr 283/37/18 stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę Nr XLVIII/458/17 w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń na lata 2018-2015 (zał. nr 5).
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal zarządził głosowanie, kto jest za wydaniem
pozytywnej opinii w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieluń na rok 2018, kto jest przeciwny,
a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Komisja Budżetowa (przy 7 głosach „za”, 0 głosach
„przeciw”,
0
głosach
„wstrzymujących
się”)
wydała
pozytywną
opinię.
Opinia nr 284/37/18 stanowi zał. nr 6 do protokołu.

Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat
i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Wieluń na rzecz najemców (zał. nr 7).
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji?
Głos zabrali:
Radny Mieczysław Majcher poinformował, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Polityki
Społecznej padł wniosek aby ten punkt zdjąć z porządku obrad. Powodem tego było to, że
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej zainicjowała dokonywanie tych zmian w dotychczas
obowiązującej uchwale. Jest na etapie procedowania i chcemy po racjonalnym
przedyskutowaniu tego problemu, dotyczącego majątku Gminy 70-80 mln chcemy na
następną sesję złożyć odpowiedni projekt uchwały. Ten który został nam „wrzucony” jest
nieprzemyślany, bezmyślny.
Radny Jan Kępiński zapytał: kto będzie to analizował i zgłaszał propozycje zmian?
Radny Mieczysław Majcher odpowiedział: Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej.
Radny Franciszek Dydyna powiedział: materiały na sesję otrzymaliśmy 7 dni przed sesją.
Można było wcześniej podjąć działania.

Radny Mieczysław Majcher odpowiedział: propozycje zmiany w tym projekcie były brane
pod uwagę jako jeden z wariantów. Jako Komisja uważamy, że również powinniśmy zadbać
o interes Gminy. Wyprzedając ten majątek żebyśmy np. wyzbyli się większości
dotychczasowych wspólnotach mieszkaniowych. Podał przykład w Łodzi która jeśli sprzedaje
co najmniej 51 % udziałów własnych w danym budynku to przejmują go lokatorzy. Wówczas
lokatorzy mają większość udziałów, podejmują decyzje odnośnie kierunków i czasu
remontów.
Radny Piotr Radowski powiedział: sprzedaż zasobów niesie za sobą pewne konsekwencje
pozytywne i negatywne. Uchwała z 2016 roku wychodziła naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców, a z drugiej strony zabezpieczała Gminę, przed tym aby nie wyzbyła się ona
całego zasobu mieszkaniowego bo nie powinna. Do zadań Gminy należy tworzenie
warunków mieszkaniowych dla najsłabszych mieszkańców(..). Jeżeli chodzi o uwłaszczenie
czy kupienie lokalu to powinni kupić Ci lokatorzy/ najemcy których stać na bycie
właścicielem. Mam bezpośrednio do czynienia z tymi wspólnotami i właścicielami gdzie
często napotykamy na opór jeśli chodzi o inwestycje. (..) ci co mieszkają w zasobie
komunalnym m.in. Pan Kaczmarek lub Pani Freus są zainteresowani kupnem za 10 czy 15%.
Uważam, że Ci Radni powinni zachowywać tutaj dużą wszczemiężliwość. Podpisali ten
projekt uchwały bo mają takie prawo. Uchwała która dzisiaj jest z tymi bonifikatami dalej
daje możliwość właścicielom kupić (z 30-50% bonifikatą w zależności od wieku budynku)
lokal. Jeśli ktoś wyda 80-100 tys. to będzie on prawdziwym właścicielem, gdyż będzie
wiedział, że za to zapłacił i będzie o to dbał. Natomiast jak komuś damy coś za darmo lub za
bardzo małe pieniądze to będą miały problemy z utrzymaniem i wywiązywaniem się
z obowiązków, kiedy przyjdzie dokonywać remontów (..).
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział: używając argumentów, iż Radni
zainteresowani są ta uchwałą jest nie na miejscu, gdyż Pan również jest zainteresowany tą
uchwałą bezpośrednio. Jest Pan kierownikiem wydziału mieszkaniowego w Przedsiębiorstwie
Komunalnym i można też domniemywać, że jeżeli ilość tych którzy wykupią te mieszkania
będzie duża i stworzą własne wspólnoty wówczas Pańskie stanowisko może być
niepotrzebne. Nie jest Pan bezstronny.
Radny Piotr Radowski powiedział: jestem bezstronny...
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział: większość uchwał które my podejmujemy,
to są uchwały które też nas bezpośrednio dotyczą np. uchwała o podatkach od nieruchomości
co nie znaczy, że nie mamy na temat tych uchwał nie głosować. Jeśli chodzi o uchwałę, to
żadnego z tych budynków, które są na wykazie tej uchwały nie budowała bezpośrednio
Gmina. Budynki te są w większości skomunalizowane przez Gminę, gdyż były wybudowane
wcześniej(...). obiekty które budowała Gmina nie podlegają sprzedaży. Gmina nie chce się
pozbyć całości swojego zasobu ponieważ my mamy obowiązek utrzymania lokali socjalnych
dla tych osób które są najbiedniejsze, którym nie ułożyła się sytuacja losu. (..). Z tego zasobu
lokalu socjalnego nie ma na wykazie do sprzedaży. W lokalach komunalnych nie mieszkają
krezusi finansowi tylko ludzie ubodzy lub średniozamożni. Dla takich osób nie jest bez
znaczenia wysokość tej bonifikaty. Gdyby ta bonifikata którą podjęliśmy w 2016 roku była
bardzo atrakcyjna to mielibyśmy wielki ruch ze strony mieszkańców, a tak tych mieszkańców
na te bonifikaty nie stać (..). komisja może zdjąć ten projekt uchwały z porządku obrad, może
pracować nad projektem uchwały gdyż ma taką rolę i funkcję.
Radny Piotr Radowski ad vocem: burmistrz porównał mnie do Radnej, która jest
najemczynią lokalu, która złożyła wniosek o wykup tego mieszkania, jak również Radny
Kaczmarek który wielokrotnie powiedział, ze jeszcze ma do załatwienia rzecz taką, że musi
ten lokal sobie wykupić przy dużej bonifikacie. Natomiast ja interesu prywatnego nie mam
żadnego. Jeżeli Pana zarzut, że jestem kierownikiem i byłoby mi trudniej zarządzać
budynkami gdzie jest większa ilość lokali wykupionych to myślę, że jest to chybiony

argument. Np. na os. Stodolniana gdzie są budynki wykupione w 99-100% i nie ma tam
problemów. Kierownikiem jestem, mogę być lub mogę nie być, natomiast jak ktoś kupi
mieszkanie to już właścicielem będzie. Własność się nabywa a kierownikiem, naczelnikiem
czy burmistrzem się tylko bywa (..).
Radny Mieczysław Majcher ad vocem: chciałem aby uszanować członków Komisji Zdrowia
i Polityki Społecznej. Rozpoczynamy pracę nad problemem, zagadnieniem jesteśmy blisko
końca i nagle ktoś „wskakuje tylnymi drzwiami” i proponuje według mnie coś co jest nie do
przyjęcia z punktu widzenia interesów Gminy. Wiem, że każde miasto ma zasoby mieszkań
komunalnych i na te mieszkania czeka długa kolejka, u nas ponad 100 rodzin. Jest główna
zasada, że Wójt, Burmistrz Prezydent powinien brać racjonalne gospodarowanie
mieszkaniowymi zasobami Gminy, zaspakajając potrzeby różnych grup społecznych. Wiem,
że Ci co się starają o mieszkania komunalne ich nawet nie będzie stać na to mieszkanie +. Dla
tej grupy musimy zostawić. Jeżeli my cos chcemy dać to nie mam nic przeciwko aby dać
nawet 80-90 % bonifikatę w przypadku niektórych zasobów. Ale nie „od ręki” wszystkim po
równo. Chciałbym aby ze strony tych mieszkańców którzy coś otrzymują naprawdę za darmo,
duży majątek, żeby ich do czegoś zmobilizować co nam trochę pomoże. Wracam do wspólnot
mieszkaniowych żeby tam właśnie jakoś pozbyć się niektórych budynków, a w większych
budynkach żeby była większościowa wspólnota po stronie najemców. Mam prośbę dla
Burmistrza aby sam zdjął z porządku obrad i nie wracali do tego kto składał te wnioski (..).
Myślę, że na czerwcowej sesji będziemy mogli podjąć taką uchwałę która zostanie
wypracowana w sposób przemyślany i rzetelny. Uważam, że wyprzedając taki majątek
powinniśmy mieć umiar (..). Również nie ma aktualnego wieloletniego programu
gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Wieluń, gdyż ten który obowiązywał był
na lata 2013-2017.
Radny Janusz Ciosek zapytał: ile w tej chwili jest tych wspólnot mieszkaniowych na
naszym majątku komunalnym czy socjalnym?
Radny Piotr Radowski powiedział: uchwała która jest obecnie jest przyjęta przez Radę
i w trakcie kadencji nie powinno się jej zmieniać. Warunki są znane dla wszystkich
mieszkańców.
Radny Mieczysław Majcher dodał: przy wspólnotach to np. w pewnej grupie wiekowej jeśli
chodzi o budynki jest 40%, ja uważam że można podnieść 70% bonifikaty i dać ekstra 10%
w przypadku gdy w danym bloku jednocześnie kupi co najmniej 51% właścicieli tych lokali.
Wtedy jest to warunek przez nich do spełnienia. Jakiś wysiłek muszą ponieść (..)
Radny Janusz Ciosek zapytał: czy istnieje taka szansa?
Radny Mieczysław Majcher odpowiedział: rozmawiałem z mieszkańcami niektórych
bloków i 51% aby uzyskać ten wynik to jest szansa. Wtedy my mamy z tego jaką korzyść.
Radny Janusz Ciosek zapytał: jak w praktyce wygląda ci co już wykupili? Czy za remont
ścian, dachów dokładają się?
Radny Piotr Radowski odpowiedział: uchwała o własności lokali mówi, że jeżeli jest się
właścicielem lokalu to ma się obowiązki utrzymywania części wspólnych budynku tj. dachy,
klatki schodowe, instalacje. Do lokalu przypisany jest udział w części wspólnej i zgodnie
z udziałem części wspólnej właściciel musi uczestniczyć we wszystkich kosztach utrzymania
części wspólnej. Musi wnosić opłaty lub zostaje obciążony przez wspólnotę za wykonany
remont.
Radny Jan Kępiński zapytał: czy za otoczenie też np. trawniki?

Radny Janusz Ciosek powiedział: wczoraj na Komisji rozmawialiśmy i mówiliśmy
o zaległościach. Wychodzi że 50% ludzi zalega. Ci co zalegają to nie uczestniczą i nie mogą
wykupywać. Czy najpierw muszą te zaległości wpłacić, by dopiero mogliby uczestniczyć
w tych wykupach?
Radny Mieczysław Majcher powiedział: robimy dobre warunki dla tych najemców i dajemy
czas złożenia wniosku do końca roku 31 grudnia 2018. Byłaby to mobilizacja i wtedy będzie
to wymierny pieniądz, który pozwoli nam w przyszłym roku przeznaczyć na remonty czy
inne rzeczy. Natomiast następne lata można byłoby o 10% zmniejszać.
Radny Franciszek Dydyna zapytał: niedawno mieszkańcy z Wojska Polskiego mocno
zabiegali o wykup mieszkań (budynki wybudowane przez Zugil i Techmę), czy z tych
zasobów zostało już coś wykupione w tych bonifikatach co wtedy ustaliliśmy?
Radny Mieczysław Majcher odpowiedział: mam informację, że skorzystało 6 osób na 30
lokali.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa dodał: wcześniej były sprzedane te lokale i dla nas to był
pewien problem ponieważ tam była kwestia części wspólnych, która nie była uregulowana.
Teraz wszyscy w częściach wspólnych musza mieć właściwy udział.
Radny Piotr Radowski powiedział: było jasne że jest podjęta uchwała która będzie
obowiązywała przez najbliższe 10 lat. Natomiast mieszkańcy Wojska Polskiego mówią
wprost, że jest rozpowszechniona informacja aby nie kupowali za 30-40%, ponieważ
mieszkania będą po 10-15%. Więc nie dziwię się tym ludziom.
Radny Janusz Ciosek zapytał: dużo wcześniej to było mówione?
Radny Piotr Radowski odpowiedział: od około roku.
Radny Janusz Ciosek dodał: trzeba ochronić ten majątek komunalny.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział: w Polsce mówi się o zmianie ustawy
o ochronie praw lokatorskich. Mają powstać tam zapisy, że Gmina będzie miała prawo
do weryfikacji co 3-4 lata czy te osoby które otrzymały lokal komunalny to ich stan
majątkowy uległ poprawie czy nie. U nas jest tak że trzeba mieć właściwe papiery w
momencie gdy się takie mieszkanie otrzymuje. Tylko to nie jest kwestia nasza jako Rady
tylko ustawy.
Radny Piotr Radowski powiedział: są również rozważania takie, że ustawowo będzie zakaz
sprzedawania, że Gminy mają posiadać zasób ten który ma i nie będzie można sprzedawać na
rzecz najemców. Gmina ma mieć przygotowane dla ludzi których nie stać, które nie mogą
sobie poradzić aby takie mieszkania otrzymywały.
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal dodał: w spółdzielni nie było mieszkań za
darmo. Przez parę lat my spłacaliśmy koszt budowy bloku w ramach czynszu. Natomiast jeśli
chodzi o remonty w spółdzielniach mieszkaniowych płacimy w czynszu nie tylko za usługę
ale i za remont dodatkowo. A jeśli chodzi o tą uchwałę, to mieszkania kupią Ci którzy nie
zalegają w opłatach czynszu, a pozostali będą generować długi. Dlatego też trzeba konkretnie
dopracować tą uchwałę. Myślę że zdjęcie tego punktu z sesji byłoby bardzo logiczne.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział: uważam, że na bazie tej uchwały można
pracować. Natomiast to co mówi Radny Korpal, że pozostaną nam mieszkańcy którzy nie
płacą to wydaje mi się że ta bonifikata zachęca do tego aby ludzie spłacili starą zaległość
i żeby złożyli wniosek.

Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal zarządził głosowanie wniosku Radnego
Mieczysława Majchra za zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały, kto jest za, kto jest
przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych. Komisja Budżetowa (przy 3 głosach „za”, 2 głosach
„przeciw, 2 głosach „wstrzymujących się”) przyjęła wniosek.
Wniosek nr 24/37/18 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
lokalowej (zał. nr 9).
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Głos
zabrali:
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal powiedział: moim zdaniem to nie był lokal
komunalny, bo to było mieszkanie osiedlowe, gdzie spółdzielnia wybudowała. Nie wiem
w jaki sposób ten nabywca to nabył ale jeżeli będziemy dawać takie bonifikaty za m 2 po
bonifikacie jest 1800 zł, a bez bonifikaty 2600zł/m2. Na rynku mieszkania chodzą za około
3000zł/m2. My idziemy w taką stronę, że za 1825 zł sprzedamy mieszkanie o powierzchni
71m.
Radny Piotr Radowski powiedział: jest to budynek Wyszyńskiego 32 i to jest budynek gdzie
Gmina ma 100% własności. To Gmina budowała.
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal powiedział: myślałem, że spółdzielnia.
Zwracam honor.
Radny Piotr Radowski powiedział: zgodnie z uchwałą z 2016 roku ten człowiek ma prawo
skorzystać z 40% bonifikaty.
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal zarządził głosowanie, kto jest za wydaniem
pozytywnej opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, kto jest
przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu wzięło udział 7 radnych. Komisja Budżetowa (przy 6 głosach „za”, 0 głosach
„przeciw”,
1
głosie
„wstrzymującym
się”)
wydała
pozytywną
opinię.
Opinia nr 285/37/18 stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Punkt 7
Informacja dotycząca pozyskiwania środków zewnętrznych za 2017 rok. (zał. nr 11)
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.
Komisja informację przyjęła.
Punkt 8
Sprawy różne i wolne wnioski.
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal zapytał, czy ktoś chce zabrać głos? Głos
zabrali:

Radny Janusz Ciosek powiedział: zdejmujemy punkt z porządku obrad ale była propozycja
żeby pracowała Komisja nad tym. Niech to będzie napisane że Komisja Zdrowia będzie
pracowała nad projektem uchwały.
Radny Mieczysław Majcher odpowiedział: Komisja Zdrowia będzie nad tym pracowała.
Dodał, że na wczorajszej komisji analizowany był stan zadłużenia i jako Komisja złożyli
wniosek aby opracować program pomocy dla tych osób które wpadły w spiralę zadłużenia.
Radny Franciszek Dydyna zwrócił się do komisji mieszkaniowej czy czynione są jakieś
kroki dla tych osób które są najbardziej zadłużone aby przenieść ich do lokalu socjalnego?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział: mamy około 34-36 wyroków
eksmisyjnych z lokali komunalnych do socjalnych. My oferujemy formę pomocy poprzez
ugodę. A osobiście jestem przeciwnikiem umarzania kwoty głównej, natomiast możemy
mówić o umorzeniu odsetek. Czynsz w lokalach komunalnych w Wieluniu jest na niskim
poziomie stanowi 20% tego co rynek oferuje. Jeśli ktoś ma trudną sytuacje to takie sytuacje
traktowane są w sposób bardzo preferencyjny i są zawierane umowy na długie lata i mamy
deklarację umorzenia odsetek pod warunkiem, że będą te raty płacone w sposób terminowy.
Czyli będzie płacona bieżąca opłata plus kwota zadłużenia. Idziemy nawet w takim kierunku
że to ludzie określają ile są w stanie miesięcznie płacić tego starego długu. Niestety jest tak
że w bardzo wielu przypadkach Ci ludzie mimo tego że podajemy im pomocną rękę nie
realizują tych umów.
Radny Mieczysław Majcher odpowiedział: brakuje motywacji u ludzi zadłużonych,
a rozkładanie na raty jest od lat stosowane. Eksmisja z komunalnego do lepszego socjalnego
to nie jest żadne rozwiązanie
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział: ludzie którzy mają eksmisje z lokali
komunalnych nie pójdą do nowych obiektów na Granicznej. Będzie zrobione tak, że pójdą oni
do lokali gorszych socjalnych, a do tych nowych prześlemy osoby które płacą czynsz
w terminie, nie niszczą majątku.
Radny Mieczysław Majcher powiedział są takie sytuacje, że nawet rozkładając dług na raty
nie ściągniemy go.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział: ludzie, którzy przychodzą i nie mają pracy
ja daje im kontakt do człowieka który by ich przyjął ale w tych czasach nie chcą pracować.
W tej chwili nie ma problemu żeby w Wieluniu znaleźć pracę, by mieć na czynsz,
na jedzenie, książki, dzieci.
Radny Janusz Ciosek czy sprawa umorzeń jest ustawowo dozwolona 50 czy nawet 100%?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział: wszystkie umorzenia, które Gmina stosuje
musza mieć bardzo poważne uzasadnienie i każde nasze umorzenie jest kontrolowane przez
RIO.
Radny Jan Kępiński zapytał: czy został rozwiązany problem zadłużenia w budynku przy
ul. Krakowskie Przedmieście (dawne przedszkole)?
Z sali słychać nieczytelne głosy.

Punkt 9
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Zastępca Przewodniczącego Czesław Korpal zamknął posiedzenie Komisji BudżetowoGospodarczej.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:
Anna Wróbel

Zastępca Przewodniczącego Komisji:
Czesław Korpal

