PROTOKÓŁ nr 1/18
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej
odbytego w dniu 11 grudnia 2018 r. w sali nr 11 (ratusz, I piętro),
pod przewodnictwem Pana Mariusza Owczarka
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dydyna Franciszek
Gęsiak Andrzej
Kaftan Sławomir
Kaja Robert
Owczarek Mariusz- przewodniczący
Radowski Piotr
Rozmarynowski Jarosław

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia
2. Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
3. Joanna Skotnicka – Fiuk – Kierownik Biura Burmistrza
4. Maciej Preś – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju
5. Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta
6. Waldemar Kluska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń
na rok 2019.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wieluń na lata 2019-2026.
5. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2019 rok.
6. Propozycje do Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na 2019 rok.
7. Komunikaty Przewodniczącego Komisji. Interpelacje i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Mariusz Owczarek dokonał otwarcia posiedzenia. Następnie stwierdził
prawomocność obrad (na stan 7 członków, obecnych 7).
Punkt 2
Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

Przewodniczący Mariusz Owczarek poprosił o zgłaszanie kandydatów na funkcję zastępcy
przewodniczącego komisji.
Radny Sławomir Kaftan zgłosił kandydaturę Jarosława Rozmarynowskiego.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy radny Jarosław Rozmarynowski wyraża
zgodę na kandydowanie? Radny Rozmarynowski nie wyraził zgody.
Radny Jarosław Rozmarynowski zgłosił kandydaturę Sławomira Kaftana.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy radny Sławomir Kaftan wyraża zgodę na
kandydowanie? Radny Kaftan nie wyraził zgody.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zgłosił kandydaturę radnego Franciszka Dydyny.
Zapytał, czy radny Franciszek Dydyna wyraża zgodę na kandydowanie? Radny Dydyna
wyraził zgodę. W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 7 głosach ,,za”)
dokonała wyboru radnego Franciszka Dydyna na zastępcę przewodniczącego komisji.
Punkt 3
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2019
stanowi załącznik nr 3.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś zgłasza się do dyskusji. Głos zabrali:
Radny Piotr Radowski powiedział, że ul. Strażacka w miejscowości Gaszyn od 2016 roku
jest w złym stanie ze względu na dużą erozję. Podkreślił, iż Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Rozwoju - Maciej Preś przeprowadził inspekcję nawierzchni drogi na ul. Strażackiej oraz
Burmistrz Wielunia odbył wizytację tej drogi. Dodał, iż zdaje sobie sprawę, że proces
inwestycyjny drogi na ul. Strażackiej jest wymagający. Zwrócił uwagę, iż koszt przebudowy
wynosiłby około 2 mln a okres realizacji będzie trwał koło 3 lat. Podkreślił, iż mieszkańcy
pisali wniosek do Burmistrza Wielunia pod którym było około 50 podpisów. Uzupełnił, iż
Burmistrz Wielunia odpowiedział, iż wyraża on zaniepokojenie stanem faktycznym tej drogi
oraz zapewnia, iż zadanie zostanie wpisane do realizacji. Zapytał następnie, dlaczego nie ma
w/w zadania w planowanym budżecie Gminy Wieluń? Następnie powiedział, że przy
ul. Pięknej w Gaszynie powstaje osiedle domów jednorodzinnych. Zapytał dlaczego tak
późno została zawarta umowa mimo iż zadanie zostało wpisane do projektu w grudniu?
Wspomniał również o rozbudowie szkoły w Gaszynie. Powiedział, że w okresie kampanii
wyborczej w jednym z materiałów, które Burmistrz Wielunia przesłał mieszkańcom Gaszyna
było, iż to zadanie zostało rzekomo wykonane. Podkreślił, iż ma nadzieję, że było to
spowodowane pomyłką. Zapytał następnie, z jakich powodów rozbudowa szkoły w Gaszynie
nie jest realizowana skoro dokumentacja została sporządzana a pozwolenie zostało wydane?
Zadał pytanie, o termin realizacji tego zadania. Podsumował, iż wszystkie inwestycje
o których wspomniał są zgłaszane do Urzędu Miasta w Wieluniu od kilu lat.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że na
ul. Zawadzkiego udało się wykonać nakładę. Powiedział, iż mimo braku oficjalnego
potwierdzenia z Urzędu Wojewódzkiego istnieje duża szansa na uzyskanie dofinansowania na
przebudowę ul. Popiełuszki w kwocie 3 mln zł. Powiedział, iż projekt przebudowy ul. Pięknej
będzie prowadzony w oparciu o zgłoszenie. Podkreślił, iż zgłoszenie nie jest jeszcze
skuteczne ale zapewnił, że w tym roku takie zawiadomienie powinno zostać zgłoszone.

Dodał, że Burmistrz Wielunia na ten moment nie wprowadza zadania pn. ‘’przebudowa ul.
Pięknej” do budżetu Gminy Wieluń. Uzupełnił, że priorytetem Burmistrza Wielunia jest
inwestycja związana z budową basenu oraz sal sportowych przy szkołach podstawowych.
Podsumował, że jeśli nie będzie dofinansowań do ww. inwestycji wtedy można wprowadzić
takie inwestycje jak przebudowa ul. Strażackiej czy ul. Pięknej.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że dokumentacja dotycząca szkoły
podstawowej w Gaszynie została wykonana w 2018 roku. Dodała, iż koszt dokumentacji
wynosił około 40 tys. zł. Uzupełniła, iż w budżecie Gminy Wieluń z reguły znajdują się
zadania kontynuowane.
Radny Robert Kaja zapytał, na jakim poziomie jest niedoszacowanie bieżących wydatków?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, iż głównie jest to związane
z wynagrodzeniem. Dodała, że z budżetu Gminy oprócz subwencji z dochodu Gminy Wieluń
dołożone zostały 2 mln zł a z szacunkowych obliczeń wynika, iż może być to kwota 3 mln.
Radny Robert Kaja zapytał, czy planowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami na poziomie 2 mln 700 zł są oparte o istniejące stawki?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała – nie. Dodała, iż z protokołu z kontroli
Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, że wydatki powinny się bilansować. Powiedziała,
że dopiero po podjęciu uchwały przez Radę Miejską będą ustalane stawki.
Radny Robert Kaja zapytał, czy od lipca do odpadów dopłaca Urząd Miejski czy
Przedsiębiorstwo Komunalne?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała: ,,dotychczas płacimy do końca
stycznia według starej umowy, która została przedłużona na półrocze oraz według stawek z
umowy 2016 roku”
Radny Robert Kaja powiedział, że według starych stawek wychodzi około 2 mln 250 tys. zł.
Dodał, że przy czarnym scenariuszu istnieje niedobór 1 mln zł.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, iż wzrost jest założony w dochodach.
Radny Robert Kaja zapytał, czy planowana podwyższa jest obliczana do osób
zadeklarowanych czy zameldowanych?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała – zadeklarowanych.
Radny Robert Kaja powiedział, że brakuje około 500 tys. mieszkańców. Zwrócił uwagę, na
problem, który będzie narastał ze względu braku monitoringu, który weryfikował by
faktyczną liczbę osób zadeklarowanych.
Z sali nieczytelne głosy.
Radny Piotr Radowski powiedział, iż z odpowiedzi Naczelnika Wydziału Inwestycji
Macieja Presia nie uzyskał żadnej konkretnej informacji na zadane pytania. Dodał, że
logicznym jest, że jeśli planowana jest przebudowa danej drogi to nie dokonuje się na tym

terenie już żadnych nakładek. Zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do budżetu Gminy
Wieluń przebudowy ul. Strażackiej w Gaszynie.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju powiedział, że co roku Gmina Wieluń
z bieżącego utrzymania przeznacza 100 tys. zł na 2 lub 3 projekty kompleksowe. Powiedział,
że prawo budowlane zobowiązuje do prowadzenia dzienników danych obiektów mostowych,
dróg. Dodał, że w razie kontroli nieokazanie się takim dokumentem może wiązać się z
sankcjami.
Radny Sławomir Kaftan zapytał ile jest projektów, które w ogóle nie zostały rozpoczęte?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju odpowiedział, iż ilość projektów, które nie
zostały jeszcze rozpoczęte jest duża.
Radny Robert Kaja poprosił, aby naczelnik przygotował dla komisji inwestycje
z pozwoleniem oraz bez pozwolenia. Zapytał, czy przygotowanie takiego zestawienia jest
możliwe?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział – tak. Zasugerował,
iż takie zestawienie mogłoby zostać umieszczone w planie pracy komisji.
Radny Piotr Radowski złożył wniosek formalny w sprawie wprowadzenia do projektu
budżetu Gminy Wieluń na rok 2019 zadania pn. ,,Przebudowa ul. Strażackiej w Gaszynie” na
kwotę 30.000 zł oraz wykonanie ww. zadania w ramach środków przeznaczonych na
wykonanie projektów i remontów dróg w ramach planowanej kwoty 100 tys. zł.
Radny Andrzej Gęsiak złożył formalny wniosek w sprawie złożenia przez Gminę Wieluń
wniosku dotyczącego dofinansowania budowy ,,drogi na Mokrosy” z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.
Radny Robert Kaja zadał pytanie o dział 700. Zapytał, czy dotyczy to nieruchomości?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że jest to inwestycja związana
z wykupem kościoła ewangelickiego.
Radny Robert Kaja zapytał o cel związany z zakupem kościoła ewangelickiego?
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk powiedziała, iż jest to najstarszy
budynek w Wieluniu.
Radny Piotr Radowski powiedział, że w Gminie Wieluń na wszystko brakuje środków.
Dodał, że nie ma pieniędzy na przebudowę dróg, budowę szkół.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że nie ma takiej sytuacji w Gminie
Wieluń, gdzie dzieci nie miałyby, gdzie uczęszczać do szkoły.
Radny Jarosław Rozmarynowski powiedział, iż koło boiska berlinek jest dużo działek
wykupionych dużo osób już się wybudowało i zamieszkało a drogi w ogóle tam nie ma.
Podkreślił, iż wiąskość domów stoi w stanie surowym być może z braku drogi.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju odpowiedział, iż na tym terenie zostało
wykonane oświetlenie.
Radny Robert Kaja zapytał, czy Młodzieżowa Rada Miejska funkcjonuje?
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że został ustalony
nowy statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w związku z licznymi uwagami do poprzedniego
statutu.
Z sali nieczytelne głosy.
Radny Robert Kaja zapytał czy istnieje możliwość wpisania ZKP pod jedna pozycją?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że Gmina Wieluń nie prowadzi
budżetu zadaniowego.
Z sali nieczytelne głosy.
Radny Jarosław Rozmarynowski powiedział, że jeśli na Bibliotekę Miejską Gmina Wieluń
przeznacza około 1 mln zł to jaki procent jest przeznaczana na odnowienie zasobów
księgarskich?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka wyjaśniła, że rozdysponowanie pieniędzy w tej
kwestii należy do dyrektor Biblioteki.
Radny Robert Kaja zaproponował, aby wznowić wydawnictwo albumu Gminy Wieluń,
które byłyby wizytówką oraz promocją miasta Wielunia.
Kierownik Biura Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk wyjaśniła, że w tej sprawie zostały
podjęte już wstępne rozmowy i zapewniła, iż w 2019 roku będą przeznaczane fundusze na
wydanie albumu promujące Gminę Wieluń. (z sali nieczytelne głosy) Dodała, że również
trwają rozmowy w sprawie zakupu filmu sióstr Antoninek promującego miasto Wieluń.
Radny Andrzej Gęsiak ponowił swoją prośbę, aby Gmina Wieluń złożyła wniosek
dotyczący dofinansowania budowy ,,drogi na Mokrosy” z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych. Zaproponował następnie stworzenie komisji Rady Miejskiej w Wieluniu, która
zajmowała się bezpośrednio problemami wiejskimi.
Z sali nieczytelne głosy.
Radny Robert Kaja nie podzielił pomysłu Gęsiaka. Powiedział, że są organizowane
spotkania z mieszkańcami, na których wszystkie uwagi są uwzględniane. Uzupełnił, że
Burmistrz Wielunia bierze udział w takich spotkaniach.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odniosła się do pytania radnego Rozmarynowskiego
i powiedziała, iż pani dyrektor Biblioteki planuje wydać 51 tys. zł na zakup księgozbiorów.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zarządził głosowanie nad wnioskiem formalnym
w sprawie wprowadzenia do projektu budżetu Gminy Wieluń na rok 2019 zadania pn.
,,Przebudowa ul. Strażackiej w Gaszynie” na kwotę 30.000 zł oraz wykonanie ww. zadania

w ramach środków przeznaczonych na wykonanie projektów i remontów dróg w ramach
planowanej kwoty 100 tys. zł. Zapytał, kto jest za przyjęciem wniosku, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 5 glosach
,,za” i 2 głosach ,,wstrzymujących się) przyjęła wniosek w ww. sprawie.
Zarządził następnie głosowanie nad wnioskiem formalnym, w sprawie złożenia przez Gminę
Wieluń wniosku dotyczącego dofinansowania budowy ,,drogi na Mokrosy” z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. Zapytał, kto jest za przyjęciem wniosku, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 7 glosach
,,za”) przyjęła wniosek w ww. sprawie.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały uchwalenia
budżetu Gminy Wieluń na rok 2019. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu? W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 5 głosach ,,za”, 2 głosach
,,wstrzymujących się) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia nr 1/1/18
stanowi zał. nr 4 do protokołu.
Punkt 4
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń
na lata 2019-2026 stanowi załącznik nr 5.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś zgłasza się do dyskusji. Głos zabrali:
Radny Piotr Radowski powiedział ,,odnośnie zadania, które jest w budżecie, które zostało
zrealizowane na papierku a w rzeczywistości nie – mam na myśli rozbudowę szkoły
w Gaszynie. Na tą inwestycję wydatkowano kwotę 40 tys. zł na projekt bez pozwolenia.
Pozostałe środki, które zostały - 200 tys. zł przejdą jako środki niewygasające?” Zapytał, czy
w związku z tym to zadanie zostanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że 41 tys. zł zostały wydane na
sporządzenie dokumentacji natomiast pozostałe środki na ostatnim posiedzeniu Rady
Miejskiej w Wieluniu zostały zdjęte. Dodała, że wydatki niewygasające mogą trafiać środki,
w których jest zawarta umowa. Uzupełniła, iż to radni decydują jakie środki znajda się w
Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Radny Piotr Radowski powiedział ,,w tym roku Burmistrz Wielunia wprowadził to zadanie
do budżetu Gminy Wieluń, wiedząc jaka jest sytuacja lokalowa w tej szkole, mając
świadomość również, że reforma oświaty spowodowała, iż ilość pracowni jest mała”. Dodał,
że w szkole podstawowej w Gaszynie został wprowadzony oddział przedszkolny. Uzupełnił,
że konsekwencja wprowadzenia danego zadania do budżetu gminy jest jego realizacja.
Przypomniał, iż o tej inwestycji była mowa na ostatniej rozprawie RIO, na której była
również Skarbnik Wielunia. Powiedział, że w środku 2018 roku inwestycja z zadania
bieżącego została przeniesiona do zadania majątkowego. Podkreślił, że pojawiają się projekty
dotyczące zakupu kościoła, organizacja imprez rozrywkowych natomiast w rozbudowie
szkoły podstawowej w Gaszynie zauważył ewidentny brak konsekwencji w działalności
Gminy Wieluń (z sali nieczytelne głosy).
Radny Sławomir Kaftan powiedział, że zauważył brak logiki w wypowiedzi radnego
Radowskiego. Powiedział, że nie można wpisać zadania w WPF-ie na lata 2019-2020 jeśli nie
ma tego zadania w budżecie 2019 roku.

Radny Piotr Radowski powiedział ,,może akurat radny Kaftan nie widzi logiki”.
Radny Sławomir Kaftan powtórzył, że nie można dokonać zapisu środków w WPF-ie na rok
2019 jeśli nie ma tych środków w budżecie.
Z sali nieczytelne głosy.
Radny Sławomir Kaftan zwrócił uwagę, iż podstawą interpretacji wypowiedzi radnego
Radowskiego jest znajomość ustawy o finansach publicznych.
Radny Piotr Radowski powiedział ,,każdy może interpretować ustawę o finansach
publicznych na swój sposób” Podkreślił, iż zauważył ewidentny brak konsekwencji
Burmistrza Wielunia. (z sali nieczytelne głosy)
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieluń
na lata 2019-2026. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 5 głosach ,,za”, 2 głosach
,,wstrzymujących się) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Opinia nr 2/1/18
stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Punkt 5
Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2019 rok.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś zgłasza się do dyskusji. Głos zabrali:
Radny Sławomir Kaftan zaproponował, aby dokonać zapisu ,,Informacja nt. posiadanych
projektów przez Urząd Miejski w Wieluniu” w miesiącu styczniu.
Radny Robert Kaja zaproponował, aby sporządzić program działań oświatowych, który
wskazałby radnym, czym Rada Miejska powinna zająć się w okresie VIII kadencji.
Radny Sławomir Kaftan zwrócił uwagę, iż punkt pt. ,,Informacja na temat wnioskowanych i
pozyskiwanych funduszy zewnętrznych do budżetu w 2019 r. – stan 31.10.2019 r.” powinien
zostać umieszczony w listopadzie.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie w sprawie przyjęcia Planu Pracy Komisji na 2019 rok.
Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 7 głosach ,,za”) pozytywnie
zaopiniowała ww. projekt uchwały. Plan Pracy Komisji na 2019 rok stanowi zał. nr 7 do
protokołu.
Punkt 6
Propozycje do Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na 2019 rok.

Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś zgłasza się do dyskusji. Głos zabrali:
Radny Robert Kaja zaproponował następujące tematy do Planu Pracy Rady Miejskiej:
1) Program rozwoju bazy sportowej w Gminie Wieluń na lata 2019-2030;
2) Program działań oświatowych w latach 2019-2023;
3) Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię Gminy Wieluń na lata 2019-2030;
4) Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieluń
2019-2023;
5) Program działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na lata
2019-2023.
Z sali nieczytelne głosy.
Radny Sławomir Kaftan zwrócił się z propozycją, aby do Planu Pracy Rady Miejskiej
dopisać punkt pn. ,,Informacja nt. posiadanych projekt przez Urząd Miejski w Wieluniu”.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zarządził następnie głosowanie w sprawie przyjęcia
Planu Pracy Rady Miejskiej w Wieluniu na 2019 rok. Zapytał, kto jest za, kto jest przeciw, a
kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja (przy 7 głosach
,,za”) pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały. Propozycje do Pracy Rady Miejskiej w
Wieluniu na 2019 rok stanowi zał. nr 8.
Punkt 7
Komunikaty Przewodniczącego Komisji. Interpelacje i zapytania.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś zgłasza się do dyskusji. Głos zabrali:
Radny Piotr Radowski zawnioskował, aby wszystkie jego wypowiedzi dot. budżetu oraz
WPF-u zostały zaprotokołowane w całości.
Radny Andrzej Gęsiak poprosił o oczyszczenie rowu, który znajduje się na trasie
Dąbrowa - Kurów. Zaapelował również o wzmocnienie skarpy w tym miejscu.
Radny Jarosław Rozmarynowski poprosił o ocenę i oszacowanie możliwości
zwalniającego na ul. Kaliskiej oraz ul. Zielonej.

progu

Punkt 8
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący
Gospodarczej

Mariusz

Owczarek

zamknął

posiedzenia

Komisji

Budżetowo-

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządziła:

Przewodniczący Komisji

Monika Kowalska

Mariusz Owczarek

