PROTOKÓŁ nr 20/20
z posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej
odbytego w dniu 25 sierpnia 2020 r. w formie zdalnej
pod przewodnictwem Pana Mariusza Owczarka
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dydyna Franciszek – zastępca przewodniczącego
Dziuba-Marzec Anna
Gęsiak Andrzej
Kaftan Sławomir
Kaja Robert
Owczarek Mariusz - przewodniczący
Radowski Piotr
Jarosław Rozmarynowski

Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Joanna Skotnicka-Fiuk- Zastępca Burmistrza Wielunia;
2. Danuta Kondracka – Skarbnik Miasta;
3. Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta;
4. Michał Janik – Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego;
5. Maciej Preś – Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Informacja o sporządzonym protokole nr 19/20 z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2019 rok;
2) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2019 rok;
3) sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2019 rok:
a) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu;
b) Muzeum Ziemi Wieluńskiej;
c) Wieluńskiego Domu Kultury.
4) Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wielun według stanu na dzień 31 grudnia
2019 roku.
4. Omówienie kosztów związanych z utrzymaniem dróg, oświetlenia ulic – nowe inwestycje 2019/2020,
plan budowy i remontu dróg.
5. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Porządek obrad stanowi zał. nr 2 do protokołu.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Mariusz Owczarek dokonał otwarcia posiedzenia. Następnie sprawdził
obecność członków komisji poprzez imienne odczytanie ich nazwisk. Stwierdził
prawomocność obrad (na stan 8 członków, obecnych 8).
Uwag nie zgłoszono.
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Punkt 2
Informacja o sporządzonym protokole nr 19/20 z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś zgłasza jakieś uwagi do protokołu?
Nikt się nie zgłosił.
Komisja Budżetowo-Gospodarcza przyjęła informację o sporządzonym protokole.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 3
Zaopiniowanie:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2019 rok;
2) sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2019 rok;
3) sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2019 rok;
a) Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu;
b) Muzeum Ziemi Wieluńskiej;
c) Wieluńskiego Domu Kultury.
Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2019 rok zał. nr 2.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, skąd wynika rozbieżność kwot
przeznaczonych gospodarkę odpadami? Uzupełnił, iż w raporcie o stanie Gminy kwota
wynosi 3 227 469 zł, a w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2019 rok
podana kwota opiewa na 3 858 000 zł. Podkreślił, że jeżeli chodzi o ,,wpływające wpłaty od
mieszkańców” kwoty również się nie zgadzają.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że kwota wykazana po stornie
wydatków w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2019 rok jest jak
najbardziej właściwa tj. 3 858 971,71 zł. Oznajmiła, że różnica może wynikać z faktu, iż
faktura za miesiąc grudzień 2019 r. była zapłacona w styczniu 2020 r.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że w trakcie przygotowywania zarówno
raportu o stanie Gminy Wielun oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wieluń za
2019 rok, było wiadome o zapłacie faktury za miesiąc grudzień 2019 r. Podkreślił, iż
wyjaśnienia Pani Skarbnik są niespójne.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, iż porówna wspomniane kwoty.
Zaznaczyła, iż różnica może wynikać z kosztów administracyjnych, czyli wynagrodzeń
pracowników, którzy zajmują się odpadami.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz oznajmił, iż ma nadzieję, że do najbliższej sesji
Rady Miejskiej w Wieluniu otrzyma wyjaśnienia w tej sprawie.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2019 rok, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od
głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 3 głosach ,,za”, 5 głosach
,,przeciw”) wydała negatywną opinie w ww. sprawie.
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Opinia nr 270/20/20 stanowi zał. nr 4.
Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Gminy Wieluń za 2019 rok zał. nr 5.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radna Anna Dziuba-Marzec zadała pytanie, dlaczego Gmina Wieluń zatwierdziła do
zapłaty w 2019 r. fakturę opiewającą na ponad 1 000 000 zł i dokonała wpłaty w 2020 r.?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka zapytała, czy radna Dziuba-Marzec pyta o fakturę w
sprawie rozbudowy kompostowni?
Radna Anna Dziuba-Marzec odpowiedziała, że tak. Podkreśliła, że skoro w 2019 roku
Gmina Wieluń posiadała środki na koncie, nie rozumie dlaczego ww. fakturę uregulowano ze
środków 2020 roku.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, iż tłumaczyła tą sytuację na sesji Rady
Miejskiej w Wieluniu. Podkreśliła, że rozbudowa kompostowni realizowana jest ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z pożyczko-dotacji.
Dodała, że termin płatności wspomnianej faktury był do stycznia 2020 r., wobec powyższego
faktura została uregulowana właściwie tj. z uruchomionych środków z Narodowego Funduszu
i Gospodarki Wodnej oraz w terminie płatności.
Radna Anna Dziuba-Marzec oznajmiła, iż nie jest to jedyna faktura, którą Gmina Wielun
zatwierdziła do płatności w 2019 r., a uregulowała w 2020 r. Podkreśliła, że takie działania
doprowadziły do wygenerowania dużej kwoty z wolnych środków.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, iż wolne środki nie miały nic
wspólnego z realizacja omawianej faktury. Powtórzyła, że rozbudowa kompostowni i
wszystkie związane z tym faktury realizowane są z pożyczko-dotacji z Narodowego Funduszu
i Gospodarki Wodnej. Wyjaśniła, iż wolne środki tj. zrealizowane dochody plus przychody
minus wydatki minus rozchody.
Radna Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że wolne środki to też są aktywa, które są
środkami pieniężnymi.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania
finansowego Gminy Wieluń za 2019, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W
głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 3 głosach ,,za”, 5 głosach ,,przeciw”)
wydała negatywną opinie w ww. sprawie.
Opinia nr 271/20/20 stanowi zał. nr 6.
Zaopiniowanie sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2019 rok:
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu, Muzeum Ziemi Wieluńskiej,
Wieluńskiego Domu Kultury zał. nr 7.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządził następnie głosowanie: kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdań
rocznych z wykonania planów finansowych za 2019 rok: Miejskiej i Gminnej Biblioteki
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Publicznej w Wieluniu, Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Wieluńskiego Domu Kultury, kto jest
przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy
7 głosach ,,za”, 1 głosie ,,wstrzymującym się”) wydała pozytywną opinię w ww. sprawie.
Opinia nr 272/20/20 stanowi zał. nr 8.
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wielun według stanu na dzień 31 grudnia
2019 roku zał. nr 9.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz przypomniał, iż w ubiegłym roku przyjmując
informację stanie mienia komunalnego, radni zawracali uwagę, aby uaktualnić wartości
nieruchomości i majątku Gminy Wieluń. Zapytał, czy w bieżącym roku uwzględniono
amortyzację, o którą zmniejszyły się poszczególne składniki majątkowe Gminy Wieluń?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że wartość majątku jest wykazana
zgodnie z ewidencją księgową.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz oznajmił, iż w ubiegłym roku była prowadzona
dyskusja związana z uaktualnieniem majątku Gminy. Podkreślił, że wartość np. samochodów
co roku spada.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka wyjaśniła, że wartość poszczególnych przedmiotów
wykazane zostało zgodnie z ewidencją księgową. Pokreśliła, iż amortyzacja i umorzenia są
odrębnie wykazane.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy jest to wykazane w tabeli?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka odpowiedziała, że nie.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zwrócił uwagę, iż samochód, który kupujemy za
300 000 zł, po 10 latach traci na swojej wartości.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka podkreśliła, iż zestawienie zostało sporządzone wedle
ewidencji księgowej.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.
Punkt 4
Omówienie kosztów związanych z utrzymaniem dróg, oświetlenia ulic – nowe inwestycje
2019/2020, plan budowy i remontu dróg zał. nr 10.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, kiedy zostanie przygotowany plan remontu i budowy
dróg?
Naczelnik Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że plan, o którym wspomniała
radna Dziuba-Marzec jest zapisany pod koniec trzeciego kwartału. Oznajmił, iż firma
prowadząca przeglądy 5-letnie udostępniła swój dokument, który może zostać udostępniony
radnym.
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Radny Piotr Radowski zadał pytanie w sprawie przetargów na budowę dróg, które są
zapisane w budżecie na rok bieżący ul. Strażacka w Gaszynie, ulicy w Torowej, ul. Kolejowej
w Wieluniu. Powiedział, że zgodnie z zapisami przetarg na budowę ul. Strażackiej w
Gaszynie powinien być ogłoszony w miesiącu lipcu. Wspomniał, iż pierwotnie powinien być
ogłoszony w maju, lecz został przesunięty na lipiec. Zapytał, kiedy zostanie ogłoszony
przetarg w sprawie budowy ul. Strażackiej w Gaszynie?
Naczelnik Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że w sprawie budowy ul.
Kolejowej w Wieluniu zostało wszczęte postępowanie dotyczące dokumentacji projektowej
natomiast odpowiedzi w sprawie ul. Strażackiej w Gaszynie odpowiedzi udzieli Burmistrz
Wielunia na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Wieluniu.
Radny Piotr Radowski oznajmił, iż obowiązkiem Burmistrza Wielunia jest realizacja
budżetu uchwalonego przez Rade Miejską w Wieluniu. Oznajmił, że uchylanie się od
wykonywania zapisów uchwały budżetowej jest przejawem niewykonywania obowiązków.
Podkreślił, że uchwała budżetowa jest dokumentem na bazie którego funkcjonuje cała gmina.
Pokreślił, iż nie ma uzasadnienia do tego, aby nie wykonywać zadań zapisanym w uchwale
budżetowej.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że popiera wypowiedź radnego
Radowskiego. Podkreślił, że organ wykonawcy zobowiązany jest do wykonywania zapisów
uchwały budżetowej chociażby na podstawie art. 247 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
Podsumował, iż radni nie powinni przypominać Burmistrzowi Wielunia o wykonywaniu
budżetu Gminy Wieluń, ponieważ jest to jego ustawowy obowiązek.
Radna Anna Dziuba-Marzec zaznaczyła, iż na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o
samorządzie gminnym, rada gminy stanowieni o kierunkach jego działania wójta. Oznajmiła,
iż rada gminy zgodnie z prawem może dokonywać zmian w uchwale budżetowej.
Zaapelowała, aby Burmistrz Wielunia odpowiedział radnym i mieszkańcom, dlaczego uchyla
się od swoich obowiązków.
Radny Robert Kaja zapytał, na jakim etapie są: przebudowa chodnika przy ul. Kamiennej i
przebudowa parkingu na ul. Głębokiej?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział radnemu Kai, że na
ul. Głębokiej Gmina Wieluń posiada dokumentację dla tego zadania, natomiast brakuje
środków na jego realizację. Powiedział następnie, że aby udzielić odpowiedzi na temat
przebudowy parkingu na ul. Głębokiej, musi przejrzeć dokumentację.
Radny Robert Kaja zapytał, czy musi wystąpić z pismem do Naczelnika, celem udzielenia
odpowiedzi?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, iż potrzebuje kilku
minut na sprawdzenie wszystkich dokumentów.
Radny Robert Kaja zaproponował udzielenie odpowiedzi drogą mailową.
Radna Anna Dziuba-Marzec zapytała, na jakiej zasadzie 30 czerwca zostały podpisane
aneksy do umowy na projekty kanalizacji na ul. Wieluńskiej w Kurowie, Masłowicach i na
Widoradzu, nie mając zabezpieczonych środków w budżecie?

5

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że udostępni radnym
opinię radcy prawnego w tej sprawie. Podkreślił, że jeśli Burmistrz Wielunia nie wyjaśnił
takowej sprawy wyczerpująco, zrobi to w najbliższym czasie.
Radna Anna Dziuba-Marzec powiedziała, że pyta o to, czy nie było to naruszenie zasady
finansów publicznych? Podkreśliła, iż Rada Miejska w Wieluniu nie musiała w czerwcu
przyznać środków na omawiane zadanie.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, co Naczelnik Preś miał na myśli, mówiąc ,,w
najbliższym czasie”?
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił o udostepnienie opinii radcy prawnego w
tej sprawie.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, iż udostępni takowa
opinię.
Radna Anna Dziuba-Marzec podkreśliła, iż pyta o to, czy można było je w ogóle podpisać?
Zwróciła się do Pani Skarbnik, pytając jej, czy nie jest to naruszenie finansów publicznych?
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka oznajmiła, iż pod względem prawnym odpowie w tej
sprawie radca prawny.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił o udzielenie konkretnej odpowiedzi przez
przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Wieluniu w tej sprawie.
Radna Anna Dziuba-Marzec zwróciła się ponownie do Pani Skarbnik, pytając, czy
wiedziała o podpisywanych aneksach oraz czy wyrażała na to zgodę?
Radny Piotr Radowski oznajmił, że skoro przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wieluniu
unika udzielenia odpowiedzi na to pytanie, proponuje, aby zwrócić się z tym do Regionalnej
Izby Obrachunkowej.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że jeżeli jest zawarta umowa na
wykonanie dokumentacji, a ta dokumentacja jest realizowana i nie została wykonana do 30
czerwca, to logicznym jest to, że musi być ona dalej realizowana tj. wykonana i zapłacona.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz podkreślił, iż dokumentacja nie musiała być wcale
realizowana, bo Rada Miejska w Wieluniu nie musiała podejmować decyzji o wprowadzeniu
do budżetu środków na to zadanie.
Skarbnik Miasta Danuta Kondracka powiedziała, że jeżeli jest zawarta umowa i są
wskazane przyczyny, których nie można było w danym terminie zrealizować, to było to
normalne działanie z podpisaniem aneksu, co wiąże się z wykonaniem danej dokumentacji.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz podziękował za udzielenie odpowiedzi.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś powiedział, że jedna z
dokumentacji jest już wykonana tj. realizacja wodociągu w Masłowicach.
Radna Anna Dziuba-Marzec poprosiła o podanie odpowiedzi, czy Pani Skarbnik wiedziała
o podpisywanych aneksach? Wspomniała następnie, iż o tą samą kwestię zapytała na
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poprzedniej komisji, na co Burmistrz Wielunia odpowiedział jej, iż ,,radna czepia się małych
kwot, przy tak dużym budżecie”. Zapytała, czy Gmina Wieluń uzyskuje dopiero
dokumentację na lokalizację inwestycji w Kurowie?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, iż sprawdzi
informację zgłoszone przez radną Dziubę-Marzec. Podkreślił, że w trakcie projektowania
zmienił się przebieg sieci wodociągowej.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głosy? Nikt
się nie zgłosił.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy za utrzymanie dróg gminnych odpowiada Wydział
Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Wieluniu?
Zadał następnie pytanie, co wchodzi w zakres utrzymania dróg tj. czyszczenie rowów,
pobocza, udrażnianie i utrzymywanie rowów?
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś oznajmił, że część działań w tym
zakresie pełni również Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Powiedział, iż
domyśla się o jaką droga ma na myśli radny Radowski. Odpowiedział, iż rów zostanie
udrożniony po jego wykoszeniu.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy Gmina Wieluń posiada harmonogram
prac związany z budową ronda na ul. Krakowskie Przedmieście? Zgłosił następnie wniosek
formalny o przygotowanie odpowiedzi na pytanie dotyczące aneksu do umowy w sprawie
projektu budowy kanalizacji na ul. Wieluńskiej w Kurowie, Masłowicach i na Widoradzu.
Poprosił o umieszczenie we wniosku terminu odpowiedzi tj. do dnia 27 sierpnia 2020 r.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zarządził głosowanie: kto jest za wnioskiem
formalnym radnego Akulicza polegającego na przygotowaniu odpowiedzi na pytanie
dotyczące aneksu do umowy w sprawie projektu budowy kanalizacji na ul. Wieluńskiej w
Kurowie, Masłowicach i na Widoradzu, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W
głosowaniu udział wzięło 8 radnych. Komisja (przy 5 głosach ,,za”, 3 głosach
,,wstrzymujących się”) przyjęła wniosek w ww. sprawie.
Wniosek nr 10/19/20 stanowi zał. nr 11.
Naczelnik Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział radnemu Akuliczowi, mówiąc iż
na omawiane zadania w budżecie Gminy Wielun na 2020 rok przeznaczona kwota jest
znikoma. Oznajmił, iż z przeprowadzonych rozmów z wykonawca, wynika, że prace
powinny rozpocząć się odpowiednio od: ul. Podwale, ul. Kazimierza Wielkiego, a następnie
ul. Krakowskie Przedmieście.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zapytał, czy jest już podpisana umowa w tej
sprawie?
Naczelnik Inwestycji i Rozwoju Maciej Preś odpowiedział, że tak.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz poprosił o przekazanie tejże umowy.
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Punkt 5
Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos? Głos zabrali:
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zadał pytanie, czy Burmistrz Wielunia planuje
przeznaczyć środki w budżecie na ściankę wspinaczkową oraz zakup ławek dla klubu
sportowego z Masłowic?
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że pismo dotyczące
ścianki wspinaczkowej wpłynęło wczoraj, dlatego nie przeprowadzono żadnych rozmów w
ww. sprawie. Podsumowała, że sprawa dotycząca ławek została skierowana do Wydziału
Inwestycji i Rozwoju. Zaznaczyła, iż po wstępnej analizie koszt jednej ławki wynosi około
3 500 zł. Podkreśliła, że wymaga to zmian w budżecie, dlatego zostanie to przygotowane przy
składaniu materiałów na sesję.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaznaczyła, że na najbliższą sesję nie uda się tego
przygotować. Oznajmiła, iż takowa zmiana zostanie wniesiona na sesje w dniu 7 września
2020 r.
Radna Anna Dziuba-Marzec zaznaczyła, że na zakup ławek muszą być zmiany w budżecie,
a przy realizacji umowy w sprawie kompostowni takowych zmian w budżecie nie było.
Podziękowała za udzielenie odpowiedzi w sprawie kompostowni.
Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka-Fiuk odpowiedziała, że zadania
dotyczącego zakupu ławek nie było wcześniej zapisanego w budżecie, natomiast zadanie
kompostowni – tak.
Radna Anna Dziuba-Marzec poinformowała, iż zadanie to było ważne do 30 czerwca.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zapytał, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nikt się
nie zgłosił.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Punkt 6
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący Mariusz Owczarek zamknął 20 posiedzenie Komisji BudżetowoGospodarczej.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:

Przewodniczący Komisji

Monika Kowalska

Mariusz Owczarek
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