PROTOKÓŁ nr 44/18
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniach 25 kwietnia 2018 r. w sali nr 11 (ratusz, I piętro),
pod przewodnictwem Panią Bożenę Żurek
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Robert Duda
2. Franciszek Dydyna
3. Honorata Freus-Grzelak
4. Grzegorz Kucharski
5. Kazimierz Leś
6. Marek Mikuś
7. Wojciech Psuja – zastępca
8. Piotr Radowski
9. Bożena Żurek– przewodnicząca
Spoza członków komisji w posiedzeniu udział wzięli:
1. Paweł Okrasa
- Burmistrz Wielunia
2. Magdalena Majkowska - Sekretarz Miasta
3. Andrzej Dąbrowski
- Dyrektor ZOPOW
4. Romuald Kucharczyk
- Z-ca Dyrektora ZOPOW
5. 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. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru
obniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne
stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki
kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko
kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie statutu Wieluńskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.
5. Sprawy różne, korespondencja
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Bożena Żurek dokonała otwarcia posiedzenia witając serdecznie członków
komisji i zaproszonych gości. Następnie stwierdziła prawomocność obrad (na stan 9
członków, obecnych 9).

Punkt 2
Prezentacja porządku obrad (zał. nr 2).
Przewodnicząca Bożena Żurek dokonała prezentacji porządku obrad.
Uwag nie wniesiono.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek
dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko
kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie
nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (zał. nr 3).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Głos zabrali:
Przewodnicząca Bożena Żurek obowiązującym projektem była uchwała z 13 lutego 2012 r.
Przeanalizowałam oba projekty uchwały i znalazłam różnicę między nimi. Zdziwiło mnie że
zmiana podejmowana jest na podstawie przepisów, które mają dopiero się ukazać, bo nigdzie
nie można ich znaleźć. Gdy zapytałam dyrektora to stwierdził, że ta uchwała która ma
obowiązywać od 1 września znajduje się w specjalistycznych wydawnictwach. Ona wchodzi
w życie od 1 września 2018 roku i tak naprawdę nigdzie w przepisach prawnych nie można
znaleźć tej uchwały i czego ona dotyczy.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział: uchwały nigdzie nie znajdziemy
dopiero Państwo ją podejmiecie.
Przewodnicząca Bożena Żurek ja nie mówię o tej uchwale którą mamy znaleźć, tylko o
uzasadnieniu do uchwały, że uchwała jest konsekwencją wchodzących w życie z dniem 1
września 2018 r. zmian. Czyli ta uchwała jest w oparciu o zmiany, które dopiero wejdą?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski ustawa która określa termin tych zmian została już
przyjęta przez sejm i opublikowana w organie promulgacyjnym i jest prawem
obowiązującym.
Przewodnicząca Bożena Żurek dlatego mam pytanie bo te zmiany dotyczą nazewnictwa
jeżeli chodzi o stanowiska i wymiar godzin poszczególnych stanowisk? Kiedyś było pedagog
psycholog, pedagog specjalny w starej uchwale mieli po 25 godzin. Był nauczyciel
wspierający zatrudniony w klasach integracyjnych który miał 22 godziny, nauczyciel
wspierający zatrudniony w grupach integracyjnych w przedszkolu miał 25 godzin, logopeda
25 godzin, nauczyciel prowadzący zajęcia terapeutycznie i … wychowawcze 25 godzin,
gimnastyka korekcyjna która zginęła (bo nie ma jej w siatce godzin) i nauczyciel przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych prowadzący zajęcia w grupach mieszanych obejmujących dzieci 6
i innej grupy wiekowej, specjalista zatrudniony na innych stanowiskach pedagogicznych w
szkole lub przedszkolach. W nowych stanowiskach nie ma nauczycieli wspierających w

klasach integracyjnych i pod którym stanowiskiem te stanowiska się mieszczą? Czy to jest
terapeuta pedagogiczny?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział: nie. Oczywiście że nie. Nauczyciel
wspomagający jest wspomagającym i jego pensje zostały określone w ustawie. Więc tu nie
ma potrzeby i nie wolno nam powtarzać zapisów zawartych w aktach wyższego rzędu.
Przewodnicząca Bożena Żurek czyli nauczyciel wspierający w klasie integracyjnej według
przepisów wyższego rzędu ile będzie miał obecnie godzin?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział: 20 godzin.
Przewodnicząca Bożena Żurek czyli też obniżono o dwie godziny? A terapeuta
pedagogiczny, to kto to jest?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział: jest to nauczyciel legitymujący się
dyplomem terapeuty pedagogicznego.
Przewodnicząca Bożena Żurek czy zatrudniony jest w szkołach w klasach integracyjnych
wspomagający nauczyciela? Jakie on ma obowiązki w szkole i przedszkolu?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział: prowadzenie terapii pedagogicznej w
sytuacjach kiedy poradnia pedagogiczna orzeknie bądź wyda opinię iż uczeń powinien
uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych wówczas takie zajęcia prowadzi terapeuta
pedagogiczny.
Przewodnicząca Bożena Żurek czy w naszych szkołach mamy na etacie zatrudnionych
takich terapeutów pedagogicznych? Czy będą to osoby dochodzące w tej chwili gdy dziecko
będzie posiadało takie orzeczenie?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział: są nauczyciele, którzy posiadają już
takie kwalifikacje. Jest ich stosunkowo niewielu jak też niewiele jest jeszcze wskazań co do
potrzeby prowadzenia zajęć terapeutycznych z uczniami.
Przewodnicząca Bożena Żurek czyli na ten moment (bo arkusze organizacyjne są już
zatwierdzane na przyszły rok) figurują tacy terapeuci pedagogiczni w szkołach lub
przedszkolu?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział: tak. Mamy nauczycieli którzy
posiadają kwalifikacje. Mamy ponad 2 tys. Uczniów i nie znam tych uczniów z imienia i
nazwiska, nie znam także (pomimo tego iż jest ich znacznie mniej) nazwisk uczniów którzy
posiadają orzeczenia bądź opinie o potrzebie prowadzenia takich zajęć ale takie zajęcia w
arkuszu organizacyjnym na nowy rok szkolny zostały przez niektórych dyrektorów, stosownie
do potrzeb i możliwości ich realizacji (czyli zatrudnienia nauczycieli posiadających
wymagane kwalifikacje) zostały zaplanowane.
Przewodnicząca Bożena Żurek ja to rozumiem ale czy są to nauczyciele pracujący w tych
szkołach czy są to osoby dochodzące z zewnątrz do tych szkół na zajęcia? Mi w tej chwili nie
chodzi o nazwiska dzieci które są objęte taką terapią.

Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział: są to nauczyciele, którzy już pracują
w szkołach.
Radna Honorata Freus Grzelak zapytała ile ma godzin terapeuta w przedszkolu?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział: jeżeli będzie zatrudniony to będzie
go obowiązywało 22 godziny. Natomiast sam wymiar zatrudnienia jest uzależniony od liczby
uczniów którzy musza być objęci terapią pedagogiczną.
Radna Honorata Freus Grzelak zapytała: terapeuta pedagogiczny zatrudniony w danym
przedszkolu czy w szkole to ile dzieci musi obejmować by taki terapeuta był zatrudniony? Ile
dzieci musi obejmować taka terapia?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski z tego co powiedziałem wynika że na ten moment
nie będziemy zatrudniać dodatkowych nauczycieli jako terapeutów pedagogicznych. Dlatego
że już zatrudnieni w naszych placówkach niektórzy nauczyciele posiadają kwalifikacje
terapeuty pedagogicznego, które to kwalifikacje nabyli najczęściej w drodze studiów
podyplomowych.
Radny Kazimierz Leś w dalszym ciągu brakuje mi informacji i chciałbym się dopytać o
nauczycieli, którzy będą pełnić funkcje pedagoga, psychologa, logopedy i nauczyciela
pomocniczego. W punkcie Karty Nauczyciela 42 § 3 podpunkt 12, którego właśnie nie ma i
co do niego powinno być rozporządzenie ministra w jaki sposób to wdrożyć? Bo my tutaj
podejmiemy decyzję odnośnie tych 22 godzin, a dlaczego nie 21? Nie ma jeszcze przepisów
ścisłych, czy to już jest ujęte? Wiem, że nie przyjmiemy inaczej niż to jest podane, w takim
razie z drugiej strony mam takie poczucie, że niepotrzebnie się tym zajmujemy, skoro to idzie
z góry i zatwierdzone musi być przez Radę. Więc obligatoryjnie będzie wprowadzone w
szkołach i nie ważne czy my to przyjmiemy, czy 22 czy 20. Zatwierdzenie przez Radę moim
zdaniem jest tyko takim „przyklepaniem”, a troszeczkę wyprzedzamy ministerstwo dlatego,
że nam już to potrzebne do arkuszy żeby już je mieć gotowe. A dopiero pewnie te przepisy
szczegółowe wejdą później, tak jak zwykle ministerstwo zdąży to zrobić.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski nie wiem na jakiej podstawie twierdzi Pan, że
ministerstwo będzie wydawać w tym zakresie jakieś przepisy skoro delegacja ustawowa jest
jednoznaczna. To organy prowadzące określają pensum dla tych nauczycieli. To czy to będą
22 godziny, 21 czy 19 to zdecyduje organ prowadzący. W tym przypadku tym organem
jednostki samorządu terytorialnego, który jest uprawniony do tego by podjąć stosowną
decyzję jest w naszym przypadku Rada Miejska.
Radny Kazimierz Leś w takim razie proponuje 20 godzin, ujednolicone dla wszystkich.
Będzie wtedy więcej etatów, więcej nauczycieli zatrudnimy.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski oczywiście może Pan składać propozycję. Może
Pan proponować 20 lub 18. Każdy z Państwa ma prawo proponować dowolną liczbę godzin.
Mając świadomość tego, że musi to znaleźć odzwierciedlenie w budżecie.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała: czy te 22 godziny, to jest maksymalna liczba która
może być? Czy może być 25 lub 28?

Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski jest to maksymalna liczba godzin. Mniejsza od
dotychczas obowiązującej.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała: ile osób jednocześnie bierze udział w zajęciach
terapii pedagogicznej? Czy jest określone, że jest to tylko jeden uczeń, dwoje czy troje?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski są podane maksymalne liczebności grup.
W momencie gdy potrzebuje tej informacji to sięgam do obowiązujących przepisów. Jeśli się
nie mylę to jest to liczba 8-10 w zależności od rodzaju zajęć. Od 4 w przypadku zajęć
logopedycznych do 10 jeśli chodzi o zajęcia z zakresu kompetencji komunikacyjnych (..).
Zajęciami objęte są dzieci, które mają wskazania specjalistów. Staramy się realizować te
zajęcia z tym, że mamy pewne ograniczenia. Tym ograniczeniem jest jednak budżet. Jeżeli
Państwo uważnie czytaliście projekt uchwały budżetowej i informacje miejscową do tego
projektu, to ja wskazywałem że rozpoczynamy rok budżetowy z szacowanym brakiem w
wysokości około 3,5 mln zł. Myślę, że Państwo jako osoby odpowiedzialne za fundusze
publiczne powinniście brać pod uwagę także ten czynnik – nie jest on bez znaczenia.
Oczywiście jeżeli otrzymamy odpowiednią liczbę środków nic nie będzie stało na
przeszkodzie aby organizować te zajęcia nie w grupach o liczebności maksymalnej ale w
grupach odpowiednio mniejszych. W moim odczuciu odpowiedzialność za środki publiczne
które nie są moimi środkami, nie są środkami dyrektorów placówek, wymaga aby decyzję w
tym zakresie podejmować w sposób racjonalny i możliwy do konkretnych okoliczności.
Przewodnicząca Bożena Żurek mam ostatnie pytanie dotyczące m.in. logopedy, bo pedagog
to wiadomo, że jest ilość godzin uzależniona od ilości dzieci w danej szkole. A jeżeli chodzi o
logopedę to np. w szkole jest 20 dzieci z orzeczeniem o potrzebie zajęć logopedycznych, czy
wtedy mamy 5 godzin w takiej szkole, bo maksymalnie są 4 osoby na jednych zajęciach?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział: tak.
Przewodnicząca Bożena Żurek czyli potrzeba jest zaspokojona w stosunku do liczby dzieci,
które takie opinie czy orzeczenia mają. Myślę że moglibyśmy wszystko poobniżać do
minimum, tylko co z budżetem? Na pewno praca pedagoga czy logopedy jest bardziej
komfortowa niż praca nauczyciela, który ma na jednej godzinie 25 osób. Na pewno jest inna.
Radny Kazimierz Leś zależy w jakim środowisku i ilu uczniów przypada. To nie jest takie
proste.
Przewodnicząca Bożena Żurek w każdej szkole jest proporcjonalnie do liczby uczniów.
Natomiast u logopedy może być np. 1 dziecko lub może być ich 4 i też jesteśmy w stanie
pomóc.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski dodał: są szkoły w których są zatrudnieni
pedagodzy na dwóch etatach. Więc w mojej ocenie jest to liczba nauczycieli która jest
adekwatna do potrzeb.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, 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 „wstrzymującym się”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie statutu Wieluńskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji (zał. nr 4).
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Głos zabrali:
Przewodnicząca Bożena Żurek zmiana jakie są zawarte w nowym statucie dotyczą m.in.
wielkości działek, numerów działek. Dołożony jest również punkt dotyczący dróg, ulic,
mostów, placu oraz organizacji ruchu drogowego oraz usunięty jeden podpunkt dotyczący
współpracy z radami osiedli i radnymi sołeckimi. Dalej zapytała: do § 6 podpunkt 6 brzmi:
„nieruchomości przekazane Ośrodkowi zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 2 ust. 2
uchwały” – o jaką tutaj chodzi?
Kierownik WOSIR Jacek Raszewski odpowiedział: ten punkt dotyczy uchwały powołującej
WOSIR. Była to uchwała z września 2004, powołująca WOSIR i tam były ustanowione
zasady. Burmistrz może wtedy w trakcie przekazać w tzw. trwały zarząd dodatkowy majątek
w zależności od potrzeb (..). od 2010 r część działek wróciło do gminy, cześć zostało
podzielonych lub zmieniły się nazwy, wielkości itd. To są zmiany tutaj naniesione aby był
stan faktyczny. Dalej to upoważnienie Burmistrz posiada zgodnie z tamtą uchwałą.
Przewodnicząca Bożena Żurek dla mnie w tym punkcie 6 powinno być dopisane jakiej
uchwały to dotyczy, bo dla mnie to dotyczy tej uchwały. Czy jest możliwość sprecyzowania
czy nie ma takiej potrzeby?
Kierownik WOSIR Jacek Raszewski odpowiedział: skonsultuję to z radcą i być może na
sesji wniesiemy autopoprawkę.
Przewodnicząca Bożena Żurek a dołożony punkt dotyczący dróg, ulic, mostów, placu oraz
organizacji ruchu drogowego dotyczy tego żebyście mogli przejąć strefę płatnego
parkowania?
Kierownik WOSIR Jacek Raszewski odpowiedział: tak. My jako zakład budżetowy
działamy na podstawie uchwały o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych.
W uchwale o samorządzie gminnym w § 6 są wymienione w szczególności zadania własne
gminy. Takim zadaniem są m.in. sprawy dotyczące gminnych dróg, ulic, placów oraz
organizacji ruchu drogowego. Natomiast w ustawie o finansach publicznych w art. 14 brzmi:
„zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie m.in. dróg, ulic, mostów –
jest to adekwatne do ustawy o samorządzie gminnym. Wymienione są inne rzeczy które my
mamy w statucie m.in. targowisk, hal, gospodarowanie lokalami kultury fizycznej i sportu.
Zadania te mogą być wykonywane przez samorządowe zakłady budżetowe. Na podstawie
tych dwóch ustaw ostały dodany do naszego statutu punkt żebyśmy mogli takie zadania
wykonywać w imieniu Gminy Wieluń.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała: dlaczego usunięto w § 8 podpunkt 9?
Kierownik WOSIR Jacek Raszewski odpowiedział: było to współpracą w zakresie
urządzania i doposażania. Po pierwsze było to ocenione przez radcę, że my nasze wydatki

możemy wydawać na rzeczy związane z naszym majątkiem. Nie możemy inwestować w
majątek który nie jest naszą własnością. W pkt 7 jest zapisane: podejmowanie działań mające
na celu rozwój bazy sportowo- rekreacyjnej. To są podobne i zbieżne cele ale urządzanie i
wyposażanie nie możemy inwestować w cos co jest nie naszą własnością. My mamy swój
majątek i na ten cel możemy przeznaczać środki przez nas wypracowane. To jednocześnie nie
zwalnia nas od podejmowania działań. Jeżeli jest potrzeba pomocy, to pomagamy i
wspieramy.
Przewodnicząca Bożena Żurek bo z tego pkt. 7 wynika, że możecie urządzać różne place
zabaw na terenach które należą do was? Czy ten punkt zawęża się tylko do waszych terenów?
Kierownik WOSIR Jacek Raszewski odpowiedział: to właśnie z ustawy o finansach
publicznych, nasze działania finansowe to są tylko wiązane z naszymi obiektami (..). My jako
zakład samorządowy nie mamy osobowości prawnej. Nigdzie w sprawozdaniach nie są ujęte
pozyskiwania środków zewnętrznych. Środki te może pozyskiwać Gmina Wieluń. Jeżeli był
niosek składany np. do Urzędu Marszałkowskiego to może to robić Gmina Wieluń i ona
wtedy takie inwestycje prowadzi. Wtedy Naczelnik Kluska składał wnioski na place zabaw w
imieniu Gminy Wieluń, a są postawione na naszym terenie.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Waldemar Kluska
powiedział: nie zgadzam się z Panem, bo nikt nikomu kto prowadzi tak szeroką działalność
nie zabroni inicjatywy przygotowania wniosku. Wniosek taki podpisuje Burmistrz ale
wyszukania, przygotowanie, dbałość o realizację nikt Panu tego nie zabroni. Nie można tak
mówić że to tylko ma Gmina zrobić a Pan nie. Jeśli Pan wykaże inicjatywę, właściciel
podpisze i da na to środki finansowe, bo jest na jego terenie to nie ma żadnych przeszkód.
Kierownik WOSIR Jacek Raszewski odpowiedział: nie mówię że nie mogę, ja takie rzeczy
robię. Ja na bieżąco wiem jakie są programy. Natomiast formalnie ja nie mogę występować
wprost, sam. Ja mogę podpowiedzieć gdzie te pieniądze szukać itd. Jeżeli będzie taka wola to
Gmina może wystąpić, a nie ja jako WOSIR.
Przewodnicząca Bożena Żurek zgadzam się z Naczelnikiem, że może Pan wniosek
przygotować, a Burmistrz go podpisze. Jeżeli są osoby zainteresowane wyszukiwaniem i
przygotowywaniem do programów to jesteśmy w stanie pozyskać więcej środków dla Gminy.
Radny Grzegorz Kucharski w § 17 mamy zapisane pozyskiwanie środków z innych źródeł.
Mówi Pan, że na sesji wniesiecie autopoprawkę to czy konsultowaliście z jakimś radcą
prawnym te zapisy statutowe? Wrócę do § 8 pkt 4 tj. dróg, ulic, placów, mostów, organizacji
ruchu drogowego. Czy w statucie wolno nam bezpośrednio cytować całe zapisy ustawowe?
Zastanawiam się też gdzie y mamy ten most w Wieluniu? Piszecie statut WOSIR i
niekoniecznie jest wskazane cytowanie zapisów ustawowych w całości. Wystarczyłoby dróg,
ulic, placów – czy była konsultacja jeśli chodzi o prawnika?
Kierownik WOSIR Jacek Raszewski jeśli chodzi o pozyskiwanie środków, to przez
wszystkie lata działalności to jedyną formą którą pozyskiwaliśmy środki jako WOSIR to jest
dofinansowanie z Urzędu Pracy, na dofinansowania do pracowników, poprzez roboty
publiczne czy prace interwencyjne. Również tam jest inicjatorem Gmina Wieluń, która jest
stroną, podpisuje wniosek a do nas te osoby są kierowane. To są te inne środki gdzie je
pozyskujemy i możemy zgodnie z przepisami prawa. Jeśli chodzi o drugie pytanie, to było to
konsultowane z radcą.

Więcej uwag nie stwierdzono.
Przewodnicząca Bożena Żurek zarządziła głosowanie: kto jest za pozytywnym
zaopiniowaniem ww. projektu uchwały, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 9 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 9 głosach „za”)
pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.
Punkt 5
Sprawy różne.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała czy ktoś zgłasza się do dyskusji? Nikt się nie
zgłosił.
Punkt 6
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zamknęła posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół podpisała:
Anna Wróbel

Przewodnicząca komisji:
Bożena Żurek

