Protokół Nr 16/16
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetu i Rolnictwa
oraz Komisji Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia
w dniu 17 czerwca 2016 roku.
Radnych obecnych na posiedzeniu w chwili otwarcia posiedzenia Komisji: 12
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

4.

Bogdan Batorek

- Dyrektor Zespołu Szkół w Cielądzu

Punkt 1.
Zgodnie z § 50 ust. 3 Statutu Gminy posiedzeniu przewodniczyła Pani Iwona
Machnicka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Otwarcia posiedzenia Komisji dokonała
o godzinie 09.00, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła istnienie quorum
i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.
Punkt 2.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka przedstawiła proponowany
porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie przez poszczególne Komisje protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji
z dnia 10.05.2016 r.
4. Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zmian
budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.
5. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, sprawozdania
finansowego gminy oraz Informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Cielądz
7. Sprawy różne.
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8. Zamknięcie posiedzenia.
Do przedstawionego porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa
poprosiła, by wprowadzić punkt dotyczący przedłożenia informacji na temat zasad
przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Zaproponowała, by jako
punkt 4 wprowadzić ten temat, by Dyrektor Zespołu mógł wcześniej wrócić do swoich
obowiązków w szkole.
Ponadto Wójt Gminy Paweł Królak zgłosił wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu
- zaopiniowanie przyznania pomocy finansowej dla Policji oraz dla Straży Pożarnej – jako pkt.
5.
Porządek posiedzenia po w/w zmianach został przyjęty przez poszczególne Komisje
jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
1.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.

Przyjęcie porządku obrad.

3.

Przyjęcie przez poszczególne Komisje protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji
z dnia 10.05.2016 r.

4.

Informacja na temat zasad przyznawania stypendiów dla uczniów.

5.

Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektów uchwał w sprawie przyznania
pomocy finansowej dla Policji oraz dla Straży Pożarnej.

6.

Wyrażenie przez poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie zmian
budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.

7.

Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, sprawozdania
finansowego gminy oraz Informacji o stanie mienia komunalnego gminy.

8.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Cielądz

9.

Sprawy różne.

10. Zamknięcie posiedzenia
Punkt 3.
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dn. 10.05.2016 r. został wyłożony do
wglądu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej do protokołu nie wnieśli uwag. Protokół w głosowaniu
5 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie.
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Członkowie Komisji Budżetu i Rolnictwa do protokołu nie wnieśli uwag. Protokół
w głosowaniu 3 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie.
Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia do protokołu nie wnieśli uwag.
Protokół w głosowaniu 3 głosami „za” został przyjęty jednogłośnie.

Punkt 4.
Przystąpiono do realizacji punktu: Informacja na temat zasad przyznawania stypendiów
dla uczniów.
Głos w tym temacie zabrał Dyrektor Zespołu Szkół w Cielądzu Bogdan Batorek.
Najpierw podziękował za zaproszenie na posiedzenie, gdyż jak stwierdził jest możliwość
porozmawiania o kwestiach problematycznych. Oznajmił, iż sporo się zmienia w szkołach lecz
stara się, by nie były to działania inwazyjne jeśli chodzi o budżet. Stwierdził, iż pomysł, by
podnieść poziom nauczania to propozycja przyznania stypendiów dla uczniów. W ościennych
gminach jest to powszechne. Następnie Dyrektor przedstawił założenia regulaminu, które
obejmowały takie zagadnienia jak:
- określenie średniej kwalifikującej przyznanie stypendium np. 5
- stypendia za osiągnięcia sportowe – zaznaczył, iż jest duży potencjał i możliwości
w tym zakresie i dobrze byłoby wyróżnić uczniów poprzez stypendium;
-

uczniowie utalentowani artystycznie – np. jedna osoba z Gimnazjum i szkół

podstawowych.
Dyrektor poddał też pod rozwagę taką propozycję, żeby większej grupie uczniów
przyznać stypendia lecz wówczas w niższej wysokości.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Paweł Królak. Zaznaczył, że przy dużym nacisku
Przewodniczącej Rady Gminy, jest propozycja przeznaczenia 3 tys. zł na nagrody pieniężne,
gdyż na taką kwotę obecnie nas stać. Jest propozycja, by po 150 zł dla 16 dzieci przyznać
stypendia.
Dyrektor Zespołu zaproponował, by środki dzielić proporcjonalnie do liczby uczniów
w danej szkole. Następnie podjął temat zapowiadanej reformy w systemie oświaty, o czym
dowiedzą się wszyscy 27 czerwca. Stwierdził, że słyszy się o różnych rozwiązaniach min.
o systemie 4:4:4, a wówczas najprawdopodobniej byłby problem szkoły w Sierzchowach.
Przewodnicząca Komisji Oświaty wyraziła zdanie, iż za dużo dzieci z obwodu szkoły
w Sierzchowach uczęszcza do szkoły w Cielądzu.
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Wójt stwierdził, iż możliwe że narazi się rodzicom, lecz będzie prawdopodobnie trzeba
wrócić do kwestii ustaleń w zakresie obwodów szkolnych. Nie można bowiem ulegać presji
rodziców gdyż w Cielądzu nie ma już miejsca.
Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Rogulski zapytał Dyrektora Zespołu Szkół do
jakiej szkoły: wiejskiej czy miejskiej, jest lepiej uczęszczać.
Dyrektor Zespołu Bogdan Batorek odpowiedział, że pod względem wychowawczym
lepiej jest w warunkach wiejskich. Dalej stwierdził, że nie jest za tym, by dziecko o 6 rano
wstawało do szkoły. Też potwierdził, że rodzice obecnie są roszczeniowi. Podał przykład, że
najwięcej wniosków o wydłużenie godzin funkcjonowania świetlicy jest od rodziców
niepracujących. Stwierdził, że rzeczywiście baza lokalowa jest przepełniona, a co roku
przybywa uczniów z rejonu Sierzchowy.
Radny Tymoteusz Damaz zauważył, że przecież o przyjęciu do szkoły decyduje
dyrektor. Jeśli zatem są możliwości w klasach to należy przyjmować, a jeśli nie ma, to nie
powinno się tego robić.
Dyrektor Zespołu zauważył w tym miejscu, że trzeba mieć też na uwadze jeszcze jedną
rzecz, a mianowicie, że wówczas rodzic może posłać dziecko do szkoły do innej gminy,
a wówczas tracimy subwencję, gdyż subwencja „idzie” za dzieckiem. Dodał, że cieszy się, że
ostatnio jedno dziecko przyszło z Rawy do Cielądza, a żadne nie poszło do Rawy. Uważa, że
szkoła będzie się rozwijać, gdyż jest tendencja, że dzieci będzie więcej – widać to po liczbie
uczęszczających do przedszkola.
Wracając do tematu stypendium Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zadała pytanie,
czy nie można więcej środków wygospodarować na stypendia.
Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska poinformował, że jest owszem rezerwa, lecz jest
także problem w oświacie - dużo przeznaczamy na przedszkola w innych gminach. Za jeden
kwartał przekazaliśmy na ten cel środki w wysokości 20 tys. zł.
Radny Tymoteusz Damaz wyraził zdanie, że jest to błąd systemowy, by gmina płaciła
za dziecko innej gminie. Zapytał też, kto ustala w tej sprawie stawki.
Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż stawka określana jest według kosztów utrzymania dziecka
w najbliższym przedszkolu.
Następnie Dyrektor Zespołu poprosił o jasną deklarację na temat wysokości kwoty na
stypendia.
Wójt oznajmił, iż jest to kwota 3 tys. zł, która zostanie sprawiedliwie podzielona.
W późniejszym czasie np. w II połowie września, odbędzie się spotkanie przy udziale również
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dyrektora szkoły w Sierzchowach, by ustalić kwestie zasad przyznawania stypendiów, które
zawarte być powinny w uchwale jak np. czy roczne, czy półroczne. Poprosił też, by
przygotować na ten czas informację z 3 ostatnich lat ile było uczniów ze średnią powyżej 5,0.
Dyrektor zaznaczył też, że jego zdaniem należy brać pod uwagę średnią ocen ze
wszystkich przedmiotów, bo wszystkie przedmioty są ważne. Stwierdził, że jeśli tylko będzie
znał wysokość przydzielonej kwoty, to dokona jej podziału.
Radny Józef Pytka wyraził zdanie, iż rolą Rady jest przeznaczyć środki na ten cel
w budżecie, a dyrektor ją w odpowiedni już sposób podzieli.
Na powyższym zakończyła się dyskusja w niniejszym punkcie obrad.

Punkt 5.
Kolejny punkt dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przeznaczenia
środków dla Powiatowej Komendy Policji oraz dla Straży Pożarnej.
Niniejszy temat przedstawił Wójt Gminy Paweł Królak. Poinformował, iż pisma w tej
sprawie wpłynęły już dużo wcześniej. Inne Gminy podjęły już decyzje i przyznały środki.
Policja wnioskowała o 5 tys. zł, a Straż o 10 tys. zł. Wójt dodał, że kierują tymi jednostkami
nowo powołani Komendanci i ważne jest w tej sytuacji, by podać im rękę – chociaż małą
kwotę przekazać, ale będzie to jednak miało znaczenie. Środki pochodziłyby z oszczędności w
związku z zakończeniem pracy przez P. Tadeusza Damaza – po 3 tys. zł dla każdej jednostki,
z przeznaczeniem na zakup samochodów. Nie jest więc ruszana rezerwa, a nie przewiduje się
innych wydatków w strażach. Wójt zaznaczył, że po ostatnich zawodach należy stwierdzić, że
nie 7 a 3 jednostki funkcjonują. Po rozmowach z prezesami i naczelnikami uzyskał informację,
że ginie duch strażacki i dlatego należy bardziej skupić się na tych trzech jednostkach jak:
Ossowice, Cielądz i Sierzchowy.
Wracając do kwestii udzielenia dofinansowania stwierdził, iż proponuje równo – po 3
tys. zł i są to kwoty niższe od wnioskowanych, a decyzja ostateczna będzie należała do
radnych. Zdaje sobie sprawę, że co do Policji są mieszane uczucia typu rowerzysta,
traktorzysta. Uważa, że jeżeli są to prewencyjne działania, to należy to popierać, ale żeby nie
czepiano się tak jak swego czasu mówił P. Michał Gaca.
Wiceprzewodniczący Rady Michał Gaca zwrócił w tym miejscu uwagę na złe
zachowanie dzielnicowego.
Radny Jarosław Budek zapytał ile przeznacza Gmina na ponadnormatywne działania
Policji.
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Wójt poinformował, iż 3 tys. zł jest przekazywane, lecz korzystamy z pomocy Policji
jak np. teraz przy rajdzie rowerowym.
Po dyskusji w niniejszym temacie Komisje następująco zaopiniowały przedstawione
projekty uchwał :
- w sprawie przekazania środków dla Straży Pożarnej – pozytywnie – jednogłośnie tj.:
Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za” Komisja Budżetu i Rolnictwa – 4 głosy „za”
Komisja Oświaty – 3 głosy „za”;
- w sprawie przekazania środków dla Policji:
Komisja Rewizyjna – pozytywnie jednogłośnie tj. 5 głosów „za” Komisja Budżetu i Rolnictwa – po 1 głosie : „za”,

„wstrzymującym się”

i 1 głos

„przeciw”
Komisja Oświaty – 2 głosy „wstrzymujące się” i 1 głos „przeciw”.
Ogólny wynik głosowania to: 6 „za”, 4 „wstrzymujące się” i 2 „przeciw”, wobec czego
stwierdzono, iż przedłożony projekt uchwały jest pozytywnie zaopiniowany.

Punkt 6.
Przystąpiono do realizacji punktu: zaopiniowanie przez poszczególne komisje zmian
w budżecie na 2016 rok.
Niniejszy temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska.
Poinformowała, iż zmiany wynikają z następujących spraw:
- podpisanie umowy z PUP na prace interwencyjne i roboty publiczne – 14.270 zł
- darowizna – 1.200 zł
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych – awaria pompy w Kuczyźnie – a zmniejszenie
wydatków bieżących
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych w drogach – zamiana w funduszu sołeckim
Cielądz i Mroczkowice – 38.173 zł
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego – droga w Niemgłowach – 24.000 zł
- zwiększenie wydatków w dziale planowanie przestrzenne na wynagrodzenia i pochodne
- pomoc dla Straży i Policji – 6.000 zł, a zmniejszenie w strażach w wynagrodzeniach
i pochodnych o tę kwotę
- zmniejszenie rezerwy o 24.000 zł – z przeznaczeniem tej kwoty na drogę
w Niemgłowach.
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Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. Komisje jednogłośnie wyraziły pozytywne
opinie do projektu uchwały tj:
Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za”
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 4 głosy „za”
Komisja Oświaty – 3 głosy „za”.

Punkt 7.
W kolejnym punkcie posiedzenia komisji omówione zostało sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy za 2015 rok, sprawozdanie finansowe gminy oraz Informacja o stanie mienia
komunalnego gminy.
Sprawozdanie przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska podając kwoty w zakresie:
1) plan i wykonanie dochodów, w tym dochodów własnych,
2) plan i wykonanie wydatków: bieżących i majątkowych,
3) wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
4) wydatki na zadania statutowe
5) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
6) wysokość wydatków na obsługę długu publicznego,
7) wydatki bieżące z udziałem środków unijnych,
8) kwota spłaty kredytów i pożyczek,
9) wysokość długu na koniec 2015 roku,
10) wydatki inwestycyjne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska przedstawiając Informację o stanie mienia komunalnego
gminy poinformowała o:
1) wartości środków trwałych na dzień 31.12.2015 r. ogółem oraz w poszczególnych
kategoriach: grunty ogółem, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, kotły,
maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia, zespoły komputerowe, specjalistyczne maszyny
i urządzenia, urządzenia techniczne, środki transportowe, narzędzia, przyrządy, ruchomości;
2) zmianach, jakie nastąpiły w ciągu roku w poszczególnych rodzajach środków trwałych.
Przedstawiając sprawozdanie finansowe za 2015 rok Skarbnik Gminy poinformowała, iż
obejmuje ono:
1) bilans z wykonania budżetu gminy,
2) bilans jednostki budżetowej,
3) rachunek zysków i strat jednostki,
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4) zestawienie zmian w funduszu jednostki,
a następnie omówiła poszczególne sprawozdania.
W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrali:
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie
kwestii wynagrodzeń bezosobowych.
Skarbnik wyjaśniła, iż pozycja niniejsza zawiera kwoty wydatków na umowy zlecenia
za wykonanie przeglądów technicznych budynków gminnych.
Do omówionego sprawozdania więcej zapytań ani uwag nie zgłoszono, wobec czego
Komisje przystąpiły do głosowania nad wyrażeniem opinii w sprawie sprawozdania.
Komisje wyraziły pozytywną opinię, a wyniki głosowania były następujące:
Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za”
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 4 głosy „za”
Komisja Oświaty – 3 głosy „za”.

Punkt 9.
W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu: wyrażenie przez
poszczególne komisje opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Wójta Gminy.
O przedstawienie tematu Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka
poprosiła radnego Jarosława Budka.
Radny poinformował o wysokości poszczególnych składników dotychczasowego
wynagrodzenia Wójta, a następnie podał kwoty po podwyżce, która została zaproponowana
w wysokości 10 %.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono. Komisje pozytywnie –
jednogłośnie zaopiniowany niniejszy projekt uchwały tj.
Komisja Rewizyjna – 5 głosów „za”
Komisja Budżetu i Rolnictwa – 4 głosy „za”
Komisja Oświaty – 3 głosy „za”.

Punkt 10.
W sprawach różnych głos zabrali:
Przewodnicząca Komisji Oświaty Beata Lewandowska zwróciła się z zapytaniem na
temat boiska i wjazdu – czy jest prawdą, że zawieszona jest inwestycja.
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Wójt poinformował, iż właśnie dzisiaj rano był w terenie i zaskoczył go fakt, iż Powiat
realizuje już inwestycję, gdyż była mowa, że dopiero we wrześniu. Dodał, że jest po
uzgodnieniach ze Starostą i jest obiecane, że wjazd oraz obrzeża będą zrobione. Na temat
boiska wyjaśnił, iż jest budowa wstrzymana z uwagi na bezpieczeństwo - do końca roku
szkolnego. Poinformował jeszcze, iż jest przyznana dotacja w wysokości 100 tys. zł, na co jest
już podpisana umowa.
Wiceprzewodniczący Rady Michał Gaca zapytał, czy w związku z tym, że będzie
boisko, to czy będą dodatkowe godziny WF oraz jakiś animator.
Wójt zaznaczył, że jeśli chodzi o zajęcia pozalekcyjne to musi być osoba, która te
zajęcia poprowadzi.
Następnie Wójt poinformował o przydzielonych Gminie środkach na drogi dojazdowe
do pól w wysokości 44.480 zł. Stwierdził, iż wcześniej obiecane było 60 tys. zł. Jednak po
spotkaniu z P. Klimczakiem i Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich ma informację, iż na
poczet tych 16 tys. zł wykonany zostanie chodnik od kapliczki do szkoły oraz dodatkowe
przejścia dla pieszych: do parku i może aktywne na wysokości szkoły – ale tutaj musi być
zatwierdzona zmiana organizacji ruchu.
Następnie Wójt poinformował, iż 02 lipca odbędzie się rajd rowerowy, na który również
pozyskaliśmy środki, a puchary zapewnia Marszałek Województwa. Przekazał też informację,
iż telefonicznie poinformowano go o środkach na samochód strażacki w wysokości 280 tys. zł.
Wójt stwierdził, że jest to jednak poważny temat do analizy i podjęcia decyzji. Brakuje bowiem
220 tys. zł Jego zdaniem należy zaciągnąć kredyt gdyż za rok tych środków już na pewno się
nie otrzyma.
Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Rogulski poruszył temat betonowej drogi nad
rzeką. Przypomniał, iż swego czasu wszyscy pozytywnie zaopiniowali tę propozycję, a Wójt
obiecał, że będzie zrobiona. Dlatego ma pytanie kiedy to będzie.
Wójt poinformował, iż był z P. Miazgą na oględzinach betonówki w Gminie Regnów
i ma wiedzę, że wytrzymuje taka droga ciężary. Dlatego należy wykonać teraz dokumentację
uproszczoną i ogłosić przetarg, gdyż 3 km takich dróg jest do wykonania.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka wystąpiła z uwagą, by pamiętać
najpierw o tych mieszkańcach, którzy od dawna czekają na drogę, a nie tylko uwzględniać tych,
którzy dopiero co pobudowali się, a już mają drogę.
Wójt zaznaczył, że nie ma funduszu sołeckiego, do którego nie dołożone byłyby środki
z budżetu.
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Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka wyraziła zdanie, że połączenie
Wisówki z Małą Wsią jest to priorytet. Następnie poruszyła kwestię drogi powiatowej, że była
mowa, że droga będzie robiona pod górkę, a jest inaczej i ma pytanie kto to zmienił.
Wójt odparł, iż również do dzisiaj nie dostał odpowiedzi dlaczego jest ta zmiana. Jego
zdaniem to ten wyremontowany odcinek był jednym z najlepszych. Miał być przecież odcinek
od mostka do Domu Starców. Mimo to, cieszy się, że coś się dzieje na tych drogach
powiatowych.
Radny Jarosław Budek poruszył problem wody i stwierdził, że nurtuje go, że znów jest
temat pompy w Kuczyźnie.
Wójt wyjaśnił, iż był taki okres, że przez 2 dni z powodu bardzo dużego poboru wody
popalone zostały bezpieczniki. Stwierdził, iż są drastyczne metody na ograniczenie poboru
wody, ale nie chce z tego korzystać. Uważa, że należałoby może w tej sytuacji wrócić do
tematu studni w Małej Wsi, o czym mówił Radzie Gminy poprzedniej kadencji. Wspomniał
o opracowanym przez P. Dudkiewicza studium, w którym jest stwierdzone, że rozwiązanie
problemu wody to koszt 12 mln zł.
Wiceprzewodniczący Rady Michał Gaca podjął sprawę wspólnego z Panią Wójt
z Sadkowic zgłoszenia problemu suszy.
Wójt potwierdził, iż była prowadzona rozmowa na taki temat, by pojechać do Puław.
Jest ustalenie że pojadą, by nie zarzucano potem, że nic nie robiono w tym temacie.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zapoznała radnych z treścią
pisma, jakie wpłynęło od Państwa Kitlińskich w sprawie budowy kurników. Odczytała też treść
odpowiedzi na powyższe pismo.
Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Rogulski wystąpił z zapytaniem na temat zmian
w przepisach w zakresie możliwości sprzedaży gruntów.
Wójt oznajmił, iż nie zna tego tematu. Przekaże pracownikowi merytorycznemu, by
przedstawił szczegółowo ten temat.
Wiceprzewodniczący Rady Michała Gaca zapytał o remont dachu strażnic.
Wójt poinformował, iż jest już po etapie przyznania środków z LGD. Dlatego
rozmawiał z Panią Mrówczyńską, by przyjechała i wyjaśniła jak składać wniosek, by jak
najszybciej móc wykorzystywać przydzielone środki w wysokości 400 tys. zł.
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Punkt 11.
Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
o godz. 11.40 zamknęła wspólne posiedzenie Komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Iwona Machnicka
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa
Przemysław Jędrzejczak
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia
Beata Lewandowska
Protokołowała:
Bogusława Kobacka
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