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Protokół 

zzee  wwssppóóllnneeggoo  ppoossiieeddzzeenniiaa  KKoommiissjj ii   RReewwiizzyyjjnneejj ,,  KKoommiissjj ii   BBuuddżżeettuu  ii   RRoollnniiccttwwaa  oorraazz  KKoommiissjj ii   

OOśśwwiiaattyy,,  KKuull ttuurryy,,  SSppoorrttuu  ii   ZZddrroowwiiaa  ww  ddnniiuu  2200  kkwwiieettnniiaa  22001155  rrookkuu..  

. 

Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji:  14 
Radni nieobecni: 1 -  Michał Gaca – członek komisji Budżetu i Rolnictwa 
Obecni na posiedzeniu wg załączonych list obecności. 
 
Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak   - Wójt Gminy 

2. Sylwester Krawczyk  - Sekretarz Gminy 

3. Gabriela Milczarska  - Skarbnik Gminy 

oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej – Marek 

Grzegory-Roróg. 

Zgodnie z § 50 ust. 3 Statutu Gminy posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona Machnicka – 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. 

 

Punkt 1. 

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 8.00 dokonała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Iwona Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła istnienie 

quorum w każdej komisji oraz quorum wspólnego posiedzenia i uprawnienie Komisji do 

podejmowania wiążących decyzji.  

 

Punkt 2.  

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła proponowany  porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów ze wspólnych posiedzeń Komisji: Rewizyjnej, Budżetu i Rolnictwa 

oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z dnia 25.03.2015 r.  
4. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zmian 

budżetu  i w budżecie gminy na 2015 rok.  
5. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany  

uchwały dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół w Cielądzu.  
6. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie 

powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.  
7. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru 

przedstawiciela Gminy Cielądz do Rady Społecznej SPZOZ w Rawie Mazowieckiej. 
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8. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014 rok. 

9. Przegląd dróg gminnych – wyjazd w teren, wypracowanie wniosków. 
10. Sprawy różne. 
11. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Do przedstawionego porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono. Porządek posiedzenia              

w głosowaniu 14 głosami „za” został przyjęty. 

 

Punkt 3. 

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dn. 23.03.2015 r. został wyłożony do wglądu.  

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej do protokołu nie wnieśli uwag.  

Protokół w głosowaniu 5 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie. 

Członkowie Komisji Budżetu i Rolnictwa do protokołu nie wnieśli uwag.  

Protokół w głosowaniu 4 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie. 

Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia do protokołu nie wnieśli uwag. 

Protokół w głosowaniu 5 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie. 

 

Zanim przystąpiono do omawiania punktów zawartych w porządku posiedzenia, Wójt 

Gminy wystąpił z prośbą, by w pierwszej kolejności oddać głos gościowi przybyłemu na 

posiedzenie komisji - Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej, 

który przedstawi swój temat. 

Zastępca Komendanta wyjaśniając powód swojej wizyty na posiedzeniu Komisji 

oznajmił, iż wynika to faktu zamiaru zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w                     

Rawie Mazowieckiej i potrzebne są na ten cel środki w wysokości 50 tys. zł. Dodał, iż 

wszystkie gminy wyraziły zgodę na udział w finansowaniu zakupu samochodu,  a udział ten 

jest uzależniony od wielkości gminy. Dlatego też zwraca się również do Gminy Cielądz                  

o pomoc w finansową w wysokości 5 tys. zł. Na zakończenie swojej wypowiedzi porosił 

Radę o zastanowienie się nad złożonym wnioskiem i przychylność w jego rozpatrzeniu. 

Wójt Gminy - Paweł Królak, ustosunkowując się do powyższego wniosku zaznaczył, 

iż jest również zaskoczony tą prośbą. Stwierdził, iż w ubiegłym tygodniu przeprowadził w tej 

sprawie telefoniczną rozmowę i stąd obecność na dzisiejszym posiedzeniu Pana Komendanta.  

Radny Tymoteusz Damaz zapytał jaka będzie marka planowanego do zakupu 

samochodu.  
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Komendant wyjaśnił, iż o tym zadecyduje przetarg, który ogłoszony będzie jeden 

wspólny na zakup wszystkich samochodów. Trudno w tej chwili wyrokować  kto wygra, gdyż 

cena będzie decydować, lecz jest prawdopodobne że Kia. 

Więcej zapytań radni nie zgłosili. Wójt Gminy dodał, że zanim podjęta zostanie 

decyzja temat należy przedyskutować i przeanalizować budżet z Panią Skarbnik. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka podziękowała 

Komendantowi za udział w posiedzeniu. Komendant opuścił posiedzenie Komisji. 

 

Punkt 4. 

Przystąpiono do realizacji punktu: zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.  Projekt 

uchwały otrzymali wszyscy radni. Proponowane zmiany do budżetu przedstawiła Skarbnik 

Gminy Gabriela Milczarska, informując iż dotyczą następujących zagadnień: 

- zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 - pomoc społeczna - o kwotę 761 zł        

dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia należne opiekunowi za sprawowanie 

opieki prawnej przyznanej przez sąd; 

- zwiększenie dochodów i wydatków dziale 750 – administracja publiczna - o kwotę 17.565 zł 

z związku z podpisaniem umowy z PUP na dofinansowanie robót publicznych z 

przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne; 

- zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 – pomoc społeczna z tytułu zwrotu 

środków z dotacji celowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na kontynuację 

projektu PKOL „Bądź aktywny”; 

- zmniejszenie rezerwy o 15.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w dziale 900 

(gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – w celu wykonania dokumentacji projektowej 

na pielęgnację zabytkowej alei lipowej w Stolnikach ; 

-  zwiększenie wydatków w dziale 921 (kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z 

przeznaczeniem na dotację na Gminny Dom Kultury w Cielądzu – 40.000 zł. Pani Skarbnik 

poprosiła, by Radni dokonali korekty kwoty, gdyż w otrzymanych materiałach była kwota 

46.620 zł. Wyjaśniła, iż wynika to z faktu, iż np. takie koszty jak za energię elektryczną 

rozliczane są w jednej zbiorczej fakturze i nie byłoby wystarczających środków w budżecie 

Urzędu na ich zapłatę. 

Przewodnicząca Rady Gminy – Małgorzata Rosa zwróciła się z prośbą do Wójta Gminy                       

o przedstawienie zakresu prac przy alei lipowej. 

Wójt Gminy – Paweł Królak poinformował, iż odbyło się już wstępne spotkanie                         

z projektantem. Złożony jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
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Wodnej wniosek i otrzymamy dofinansowanie w wysokości 80 % , lecz na chwilę obecną                     

w budżecie musimy zabezpieczyć środki własne w 100 %.  Drugi wniosek – na pielęgnację 

będzie do wysokości 80 % zadania. Środki będą w formie dotacji. Dodał, iż konieczność 

przeprowadzenia pielęgnacji alei wynika z zaleceń konserwatora. 

Radny Józef Pytka zwrócił się z zapytaniem, dlaczego ochrona przyrody jest tylko 

obowiązkiem gminy. 

Wójt Gminy w tej kwestii przytoczył porównanie do przystanków, które nie są przy drogach 

gminnych, a do obowiązków gminy należy ich utrzymywanie i Sanepid śle pisma do Urzędu 

Gminy.   

Radny Jarosław Budek zapytał, czy projekt będzie robiła firma zlecona przez konserwatora. 

Sekretarz Gminy – Sylwester Krawczyk wyjaśnił, iż 24.04. br. upływa termin składania ofert. 

W terenie byliśmy z kilkoma firmami, by mniej więcej poznać zakres prac i koszty. Dodał 

też, że to Gmina jest właścicielem tej alei, gdyż znajduje się w pasie drogi gminnej i dlatego 

to naszym obowiązkiem jest dbanie o nią. 

Radny Tymoteusz Damaz zauważył taką sytuację: że zamyka się szkoły, a tutaj wielkie halo 

jest o drzewa. Wyraził zdanie, że Gmina owszem może to zrobić, lecz pewne instytucje też 

powinny się dołożyć, skoro jest taki nacisk. Z tego co się orientuje, to w Polsce jest bardzo 

bogato rozwinięta infrastruktura związana z ochroną środowiska i tam należałoby szukać 

środków. 

Wójt Gminy – Paweł Królak wyjaśnił, iż dwa tygodnie temu odbył spotkanie z prezesem 

WFOŚiGW . Na to zadanie jest dotacja w wysokości 80 % kosztów. Teraz zabezpieczamy 

100%, ale składamy wniosek i otrzymamy dofinansowanie. Później zostanie złożony kolejny 

wniosek na pielęgnację – na dofinansowanie do 80 % kosztów. 

Więcej uwag i zapytań do tematu zmian w budżecie nie zgłoszono. Komisje wyraziły 

pozytywne opinie do przedstawionego projektu uchwały.  

 

Punkt 5.  

Przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego wyrażenia przez poszczególne komisje opinii 

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Zespołu Szkół                    

w Cielądzu. 

Temat przedstawił Sekretarz Gminy – Sylwester Krawczyk. Przypomniał, iż na Sesji 

27.02. br. podjęta została uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół, która zakładała                 

w paragrafie 5, że uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przekazaniu tej uchwały do 

nadzoru, służby Wojewody wyraziły stanowisko, iż uchwała o utworzeniu zespołu powinna 
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stanowić akt prawa miejscowego i powinna podlegać publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. Kwestia ta była przedmiotem analizy przez naszego prawnika, 

który stał na stanowisku, iż nadzór nie ma racji, zwłaszcza że inne uchwały w tej samej 

sprawie do tej pory funkcjonowały nie jako akt prawa miejscowego. Jednak w celu dobrej 

współpracy oraz z powodu faktu iż procedura przed sądem toczyłaby się ok. 4 m-ce 

uznaliśmy żeby wprowadzić zapis o publikacji w Dzienniku Urzędowym i opublikować tę 

uchwałę. 

Do przedstawionego tematu uwag i zapytań nie zgłoszono. Komisje wyraziły jednogłośnie 

pozytywne opinie do przedstawionego projektu uchwały.  

 

Punkt 6. 

Przystąpiono do realizacji punktu: wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie 

powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników. Projekt uchwały otrzymali 

wszyscy radni. Projekt przedstawił Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk.  

Sekretarz wyjaśnił, iż w tym roku kończy się kadencja ławników do Sądu Rejonowego 

w Rawie Mazowieckiej i Okręgowego w Łodzi. Do końca miesiąca października rady gmin 

zobowiązane są do dokonania wyboru nowych ławników na kolejna kadencję. W ustawie 

regulującej wybory ławników tj. prawo o ustroju sądów powszechnych, jest mowa                              

o konieczności powołania zespołu, którego zadaniem będzie opiniowanie kandydatów na 

ławników. Dodał, że jeżeli coś może zasugerować, to chciały zaproponować do składu tego 

zespołu osobę z Urzędu Gminy, by zabezpieczała administracyjną stronę prac zespołu                       

i proponuje Bogusławę Kobacką.  

Komisje nie zgłosiły sprzeciwu do w/w propozycji. 

Następnie Komisje dokonały zgłoszenia kolejnych osób do zespołu tj: 

- Iwona Machnicka 

- Tymoteusz Damaz 

- Jarosław Ciesielski 

- Małgorzata Rosa. 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w w/w Zespole, a Komisje poprzez głosowanie 

wyraziły jednogłośnie pozytywne opinie do projektu uchwały. 
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Punkt 7. 

Przystąpiono do realizacji punktu: wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu 

uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Cielądz do Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. 

Projekt uchwały otrzymali wszyscy radni. Projekt przedstawił Sekretarz Gminy 

Sylwester Krawczyk. Wyjaśnił, iż w roku bieżącym wygasa kadencja Rady Społecznej 

SPZOZ w Rawie Mazowieckiej i proponuje się nadal Wójta Gminy na przedstawiciela do 

Rady Społecznej z uwagi na to, by funkcję tę pełniła osoba decyzyjna w Gminie. Rada 

Społeczna jest to ciało doradczo-opiniodawcze, co wynika z ustawy o działalności leczniczej  

i wyprzedza jak gdyby inne decyzje. 

Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Komisje wyraziły pozytywne opinie do projektu 

uchwały.  

 

Punkt 8. 

W następnym punkcie posiedzenia Komisji przedłożone zostało sprawozdanie za rok 2014 

rok z realizacji programu współpracy Gminy Cielądz z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                           

i o wolontariacie.  

Treść sprawozdania otrzymali wszyscy radni. Sprawozdanie przedstawił Inspektor - 

Piotr Król. 

W dyskusji nad w/w tematem głos zabrali: 

Radny Jarosław Budek zwrócił uwagę na fakt, iż podczas ostatniej wizyty w szkole                      

w Sierzchowach obiecane było dowiezienie kamienia, by zlikwidować bajorko, które tam się 

znajduje. Uważa, iż należałoby coś zrobić w tym temacie. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa – Przemysław Jędrzejczak zadał pytanie na 

temat wysokości środków przewidzianych na rok 2015 dla Klubu Sportowego Grabice. 

Dodał, iż dopytuje się o to dlatego, iż wie, że są niedobory i kolejny rok członkowie dokładają 

z własnych środków, a jest to druga drużyna w powiecie. 

Inspektor Piotr Król poinformował, iż środki zaplanowane są w tej samej wysokości co                 

w roku 2014 tj. 22.000 zł . 

Do powyższej kwestii ustosunkował się również Wójt Gminy. Stwierdził, iż Gmina nie ma 

powodów by wstydzić się finansowania klubów, gdyż na tle innych gmin wypada bardzo 

dobrze. Ponadto oprócz środków finansowych zapewniamy dojazdy gimbusem, jak również              

z Komisji Alkoholowej ok. 2 - 3 tys. zł jest przeznaczane dla Klubu. 
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Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka wyraziła opinię, by np. w Domu 

Kultury dla naszych mieszańców odbywały się przedstawienia organizowane przez 

stowarzyszenia, gdyż nasza społeczność też chciałaby zobaczyć i posłuchać co reprezentują 

nasze zespoły.  

Wójt Gminy – Paweł Królak zaznaczył, że Dom Kultury dopiero rusza. Z Prezesem Kupisem 

rozmawiał o pomyśle zorganizowania dni otwartych. Poinformował następnie                              

o następujących planowanych imprezach jak np.  31.05 – Powiatowy Dzień Dziecka, który 

odbędzie się w naszej Gminie, Piknik, Pożegnanie Lata – 06.09. 

Radny pan Grzegorz Grochulski zwrócił się z  zapytaniem czy coś wiadomo na temat 

spotkania Koła Cymbarka z grupą z Niemiec. 

Pan Wójt poinformował, iż będzie takie spotkanie, ale chyba niekoniecznie z grupą Cymbarka 

lecz z osobami, które interesują się historią. Ma tylko wiedzę, że osoby z Niemiec chcą 

zobaczyć nasze dwa cmentarze w Cielądzu i Stolnikach. 

Wójt dodał jeszcze, że na zorganizowanie Powiatowego Dnia Dziecka pozyskaliśmy 10.000 

zł z Fundacji T-Mobile.  

Radny Przemysław Jędrzejczak wracając do tematu klubów sportowych zapytał, czy skoro 

środki dla nich są na tym samym poziomie, a brakuje im około 3 tys. zł, to czy Wójt 

podtrzymuje swoją propozycję udzielenia im wsparcia. 

Wójt stwierdził, że pomocą jest już np. to, że udostępniony został klubowi gimbus na wyjazd. 

Na powyższym zakończona została dyskusja w niniejszym punkcie posiedzenia. 

 

Punkt 9. 

Kolejny punkt porządku posiedzenia dotyczył wyjazdu Komisji w teren celem dokonania 

przeglądu dróg gminnych i wypracowania wniosków. 

Komisja z udziałem Wójta Gminy – Pawła Królaka udała się w teren i dokonała przeglądu 

dróg w następujących miejscowościach: Łaszczyn, Komorów, Ossowice, Sanogoszcz, 

Brzozówka, Mała Wieś, Nowa mała Wieś, Sierzchowy, Mroczkowice, Gortatowice, 

Kuczyzna, Stolniki, Grabice, Wisówka, Gułki, Niemgłowy, Cielądz.  

Po dokonaniu objazdu dróg gminnych w trakcie dyskusji zostały zgłoszone następujące uwagi 

i wnioski: 

Wójt Gminy -  Paweł Królak stwierdził, iż należy w pierwszej kolejności realizować te drogi, 

które zostały zaplanowane do wykonania w 2015 roku. Uważa ponadto, że jednym                        

z ważniejszych punktów zapalnych jest odcinek Mała Wieś - Wisówka, jak również 

należałoby zrobić drogę przy szkole. 
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Radny Sylwester Stefański wnioskował o remont drogi w Ossowicach przy osiedlu gdzie jest 

dużo nowych domów. 

Radny Tymoteusz Damaz zapytał, czy jest w budżecie jakaś rezerwa przeznaczona na remont 

dróg. 

Wójt odpowiedział, iż około 30 tys. zł jest przeznaczone w budżecie na wydatki bieżące na 

remont dróg. 

Radny Tymoteusz Damaz wyraził opinię, iż jest to chory system, żeby każdą czynnością  przy 

remontach dróg zajmować się oddzielnie (transportem żwiru, tłucznia, równiarka itp.). Jego 

zdaniem powinna być zawarta umowa z firmą, która kompleksowo będzie wykonywała 

wszystko i będzie wiedziała, gdzie jest coś to zrobienia na drogach. 

Radny Jarosław Budek odnosząc się do powyższej propozycji stwierdził, że jak robiła to 

jedna firma – za 30 tys. zł odcinek z Cielądza do Ossowic -  to jednego sezonu nie 

wytrzymała. 

Wójt Gminy Paweł Królak zwrócił się z propozycją, by przeznaczać środki z funduszu 

sołeckiego na remonty i utrzymanie dróg. Zaznaczył, że nigdy nie patrzył na to, kto gdzie 

mieszka, lecz globalnie analizował potrzeby. Uważa, że drogi to zadanie, które było, jest                  

i będzie, a takie samorządy jak Gmina Cielądz nigdy nie będą w stanie właściwie  ich 

utrzymać. 

Wójt podjął następnie temat propozycji zatrudnienia firmy zewnętrznej do utrzymania dróg. 

Poinformował, iż taką umowę z firmą zewnętrzną Gmina ma podpisaną  na konserwację 

oświetlenia. Jednak skąd wziąć środki na zatrudnienie firm do realizacji różnych zadań jak 

utrzymanie wodociągów czy dróg. 

Radny Tymoteusz Damaz wyraził zdanie, iż najpierw należy określić i opracować co chcemy, 

co jest potrzebne, a o środki powinniśmy później się martwić. 

Radny podjął następnie temat drogi do Stolnik. Poinformował, iż mieszkańcy wyliczyli, że 

koszt wyłożenia kostką drogi byłby mniejszy. Zdaniem radnego, nie możemy tak drogo 

budować dróg. 

Radny Sylwester Stefański zwrócił w tym miejscu uwagę, iż przy budowie drogi ważna jest 

podbudowa. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka wystąpiła z wnioskiem do Wójta, by 

dojść do kompromisu, by Wójt współpracował i uzgadniał z radnymi, a nie tak jak miało to 

miejsce ostatnio. 

Wójt Gminy Paweł Królak odpowiedział na powyższe, iż 6 godzin trwało posiedzenie 

Komisji Budżetowej i nikt nie odezwał się w tej sprawie. 
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Radny Sylwester Stefański wyraził opinię, iż bardzo dużo się zmieniło – jest dużo zrobione   

w porównaniu z czasem, gdy z Wójtem Latkiem objeżdżał drogi gminne. 

Radny Tymoteusz Damaz wracając do tematu drogi do Stolnik zwrócił się do Wójta                       

z zapytaniem, czy drugi raz tak samo zrobiłby tę drogę. 

Wójt potwierdził, że tak. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka wystąpiła z propozycją, by każdy 

radny zebrał wszystkie bolączki ze swojej miejscowości i w formie pisemnej to przedłożył. 

Radny Sylwester Stefański stwierdził, iż należałoby myśleć o całej gminie, a nie tylko                     

o swojej miejscowości. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka wyraziła opinię, iż należy w każdej 

miejscowości coś robić, a nie tylko ciągle w tej samej. 

Radny Lech Owczarek stwierdził, iż nie dojdzie się do porozumienia, gdyż nie da się na 3 lata 

naprzód zaplanować. 

Wójt Gminy potwierdził, iż trudne jest to, a ponadto na pewno priorytetem jest budowa 

szkoły oraz wodociągu. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zakończyła dyskusję w niniejszym punkcie 

stwierdzeniem, że jak będą pieniądze – będą również drogi. 

 

Punkt 10. 

W sprawach różnych głosu nie zabrano. 

 

Punkt 11. 

Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Iwona Machnicka o godz. 13:30 zamknęła posiedzenie wspólnych Komisji. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
/-/  Iwona Machnicka 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa 

/-/  Przemysław Jędrzejczak 
 
 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu 
                                                           i Zdrowia 

/-/  Beata Lewandowska 
 
Protokołowała: 
/-/ Bogusława Kobacka 
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