
Protokół Nr 22/2021 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rolnictwa 

z pozostałymi Komisjami stałymi Rady Gminy 
 

w dniu 16 września 2021 roku. 

 
Radnych obecnych na posiedzeniu Komisji: 5. (nieobecny: Rafał Kucharski i Grzegorz Stępniak) 
Lista obecności członków Komisji oraz pozostałych osób -  w załączeniu do protokołu. 
 
Ponadto w posiedzeniu brali udział: 

1. Paweł Królak   - Wójt Gminy 

2. Gabriela Milczarska  - Skarbnik Gminy 

3. Agnieszka Zielińska  - Kierownik GZEAS w Cielądzu 

4. Maria Piątek    - Dyrektor SP w Sierzchowach 

5. Bogdan Batorek  - Dyrektor SP w Cielądzu 

 

 Zgodnie z § 58 ust. 3 Statutu Gminy obradom przewodniczył najstarszy wiekiem spośród 

przewodniczących komisji odbywających wspólne posiedzenie tj. Przewodniczący Komisji 

Budżetu i Rolnictwa – Adam Michalak. 

Punkt 1. 

 Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:00 dokonał Przewodniczący Komisji Budżetu 

i Rolnictwa – Adam Michalak, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdził 

istnienie quorum w każdej komisji i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.  

Punkt 2.  

Do przedstawionego porządku posiedzenia Wójt Gminy Paweł Królak zgłosił wniosek                     

o zamianę kolejności punktów: 9 na poz. 6. Więcej uwag nie zgłoszono. Przewodniczący obrad 

poddał wobec tego w/w wniosek pod głosowanie. Wniosek został przyjęty przez wszystkie stałe 

komisje Rady Gminy jednogłośnie. 

Wobec powyższego porządek posiedzenia po zmianie przedstawiał się następująco: 

Przewodniczący obrad przedstawił porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołów poszczególnych Komisji z poprzedniego ich posiedzenia tj. z dnia                           
6 sierpnia 2021 roku. 

4. Informacja w sprawie stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku 
szkolnego. 



5. Informacja dotycząca dowozów w roku szkolnym 2021/2022. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cielądz. 

7. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/73/19 Rady Gminy 
Cielądz z dnia 30 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz 
niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Gminy Cielądz, 
za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym 
przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 

12. Sprawy różne. 

13. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Punkt 3. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 6 sierpnia 2021 r. został 

opublikowany na stronie BIP oraz wyłożony do wglądu. Do protokołu nie wniesiono uwag                        

i został przez komisję przyjęty jednogłośnie. 

Punkt 4.  

Kolejny punkt dotyczył informacji w sprawie stanu przygotowania placówek 

oświatowych do nowego roku szkolnego. 

Najpierw głos zabrał Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu. Oznajmił, iż szkoła 

została przygotowana do nowego roku szkolnego. Stwierdził, iż w okresie wakacji nie były 

przeprowadzane remonty, a tylko prace porządkowe, gdyż wykorzystany został okres pandemii 

do wykonania większych prac – gdy nie było dzieci w szkole. Szkoła funkcjonuje w reżimie 

sanitarnym na tyle, na ile jest to możliwe. 

Następnie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach - Maria Piątek poinformowała, 

że szkoła też została przygotowana do nowego roku szkolnego we właściwy sposób. 

Funkcjonuje 10 oddziałów: 2 przedszkolne i 8 szkolnych, każda klasa ma swoją salę. Pracuje 18. 

nauczycieli ponieważ jedna osoba przebywa na urlopie uzupełniającym i wróci                       z 

końcem listopada do pracy. Pani Dyrektor stwierdziła, iż poprzedni rok był bardzo pracowity, 

gdyż gdy nie było dzieci w szkole oraz w trakcie wakacji  i wyremontowany został sektor 

żywieniowy czyli zmywalnia, jadalnia i kuchnia. Została też wyposażona w sprzęt salka do 

edukacji sensorycznej dzięki środkom prywatnego sponsora. Dodała, że jest tylko jedna bolączka 



– czyli stan ogrodzenia przy boisku szkolnym, gdyż jeden z paneli został uszkodzony i dlatego 

go zdemontowano. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak 

zapytał Dyrektorów szkół, czy nie mieli problemów z obsadzeniem etatów nauczycielskich. 

Dyrektor Bogdan Batorek stwierdził, że zauważalny jest już problem w tym zakresie                   

i uważa, że będzie narastał, zwłaszcza w zakresie nauczycieli języka angielskiego, matematyki                 

i fizyki. 

Dyrektor Maria Piątek potwierdziła, że brak jest zgłoszeń przedmiotowych nauczycieli,                           

a są najczęściej do nauczania w klasach I-III. 

 Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak 

zadał też pytanie o skalę absencji z uwagi na choroby dzieci. 

Dyrektor Bogdan Batorek stwierdził, że sporo dzieci jest nieobecnych, gdyż nie mają 

dzieci odporności z uwagi na to, że poprzedni rok nie chodzili do szkoły. 

Punkt 5 

W następnym punkcie posiedzenia Agnieszka Zielińska Kierownik Gminnego Zespołu 

Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Cielądzu przedstawiła informację na temat dowozu 

uczniów niepełnosprawnych do szkół. Oznajmiła, iż przez Urząd dowożonych jest busem troje 

dzieci do placówek specjalnych, a dwoje dzieci dowożą rodzice. Zwrot kosztów dowozu tym 

rodzicom odbywa się zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w tym temacie. Dodała, że 

podczas dowozu dzieci busem jest również opiekun.  

Wójt zabierając głos w temacie dowozu uczniów poinformował, iż na zakup biletów na 

miesiąc wrzesień Gmina wydała 9.023,13 zł. Uważa, że na następny miesiąc kwota ta na pewno 

trochę wzrośnie, ale poziom około 10 tys. zł miesięcznie utrzymuje się. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak 

zwrócił się z zapytaniem, czy nadal utrzymuje się problem, że dzieci są podawane do dowozów, 

a nie korzystają. 

Wójt Gminy wyraził zdanie, że raczej sytuacja w tym temacie nie ulegnie zmianie, gdyż 

gdy autobus jest wcześnie np. o 6.30 to sam rodzic dowozi, a gdy później, to korzystają                                

z dowożenia autobusem. Poinformował też o coraz częstszych wnioskach o kolejne przystanki, 

ale to powoduje problemy gdyż wydłuża się przez to czas dowozów. 

Więcej uwag ani zapytań nie zgłoszono. 

 

 

 



Punkt 6. 

W następnej kolejności przystąpiono do realizacji punktu: projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Cielądz. 

Temat przedstawiła Agnieszka Zielińska – Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół w Cielądzu. Wyjaśniła, iż podjęcie uchwały jest tylko w celu 

ujednolicenie tekstu regulaminu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez 

Związek Nauczycielstwa Polskiego. Nie wprowadzano to niego zmian, a jest tylko po to by był 

jeden akt prawny w tym temacie.  

Do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono uwag. Przystąpiono wobec tego do 

głosowania nad wyrażeniem opinii.  Wszystkie komisje posiadały niezbędne quorum. Wynik 

głosowania był następujący:  

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wszyscy za (4 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (5 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (5 radnych),  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (4 radnych).  

Punkt 7. 

Informację z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawiła Skarbnik Gminy 

Gabriela Milczarska. Poinformowała o wykonaniu planu dochodów oraz wydatków, jaki jest 

stan zadłużenia na dzień 30.06.2021 r. oraz jakie były koszty obsługi długu publicznego.  

Na zapytanie Przewodniczącej Rady Małgorzaty Rosy o niski poziom wykonania 

wydatków majątkowych wyjaśniła, iż  wynika to z realizacji w I półroczu tylko jednej inwestycji 

tj. fotowoltaiki na oczyszczalni ścieków, a pozostałe inwestycje zostały rozpoczęte, ale ich 

realizacja i rozliczenie będą w drugim półroczu. 

Więcej zapytań do informacji nie zgłoszono. 

Punkt 8 

W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji punktu dotyczącego zaopiniowania 

projektu uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035. 

Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska. Wyjaśniła, iż projekt uchwały 

zawiera uaktualnienie dochodów i wydatków: dochody po zmianach wynoszą 23.716.379,62 zł, 

a wydatki – 26.120.565,71 zł. Oznajmiła, że w wyniku wprowadzonych zmian w dochodach                               

i w wydatkach deficyt gminy uległ zmniejszeniu o kwotę 167.050 zł. Zmniejszone zostały 

planowane przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów o w/w kwotę. Plan do zaciągnięcia 

kredytów i pożyczek do końca roku to kwota 1.359.040,84 zł. 



Poinformowała, że w WPF dokonuje się też zmiany w przedsięwzięciach. Rozszerzona 

została nazwa zadania dotyczącego termomodernizacji budynku szkoły Podstawowej                                  

w Sierzchowach. Planowana realizacja zadania nie uległa zmianie tj. do 2022 roku.   

Zapytań do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przystąpiono wobec tego do głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały. Komisje 

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej tj: 

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wszyscy za (4 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (5 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (5 radnych),  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (4 radnych).  

Punkt 9  

Kolejny temat posiedzenia dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany 

budżetu Gminy na 2021 r. przedstawiła Gabriela Milczarska – Skarbik Gminy.  

Skarbnik Gminy poinformowała, iż załącznikiem Nr 1 wprowadza się dochody: 

- w dziale 758 – zwiększa się dochody bieżące i majątkowe zgodnie z decyzją Wojewody            

z tytułu zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok tj. – dochody 

bieżące – kwota 42.458,31 zł, a majątkowe – 21.014,57 zł; 

- w dziale 801 – zwiększa się dochody majątkowe otrzymane w ramach złożonego 

wniosku do PFRON na zakup 9-osobowego busa do przewozu uczniów niepełnosprawnych do 

szkół  w wysokości – dotacja to 78.500 zł; 

- w pozostałych przypadkach – zwiększenia do wykonanych wpływów oraz wyjaśniła, że 

dokonuje się zmian w klasyfikacji dochodów w celu dostosowania do wymogów prawnych                    

w związku z nowelizacją w tym temacie rozporządzenia.  

Następnie wyjaśniła, iż załącznikiem nr 2 – dotyczącym wydatków dokonuje się zmian: 

- w dziale 400 – zmniejsza się wydatki majątkowe związane z budową instalacji 

fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w Cielądzu; 

- dziale 600 – zwiększa się wydatki majątkowe na przebudowę dróg gminnych podbudową 

betonową; 

- w dziale 700 – dodaje się nowe zadanie majątkowe związane z wymianą pokrycia 

dachowego na budynku gminnym w Sanogoszczy tj. 50 tys. zł; 

- dziale 801 – zmniejsza się wydatki majątkowe związane z zdaniem termomodernizacji 

szkoły w Sierzchowach oraz zwiększa się wydatki majątkowe na zakup samochodu do przewozu 

dzieci niepełnosprawnych – kwota 78.5000 zł; 



- w dziale 900 zmniejsza się wydatki majątkowe w wyniku oszczędności po wykonaniu 

zadania związanego z budową paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków –kwota 1.848 zł 

- zmiany w związku z oszczędnościami przy realizacji zadania dotyczącego placu zabaw w 

Grabicach (środki z funduszu sołeckiego) i środki te przeznaczone są na kontynuację remontu 

świetlicy w Grabicach; 

- w pozostałych przypadkach zmiany są dokonywane w celu bieżącej realizacji budżetu. 

Zaznaczyła, że zmiany w wydatkach majątkowych ujęte są też w załączniku 

inwestycyjnym Nr 3.  

Omówiła też zmiany w załączniku dotyczącym Funduszu Inwestycji Lokalnych – 

przesunięcia środków między inwestycjami drogowymi. 

W tym miejscu radny Michał Trzciński przypomniał o drodze gminnej w Mroczkowicach 

nad łąkami i zaproponował, by chociaż tłuczniem zrobić podbudowę. Jest to droga do czterech 

gospodarstw, ale teraz ma szerokość dróżki polnej. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa oznajmiła, iż mieszkaniec Wylezinka zgłaszał 

wniosek iż na drodze do Gustawowa są duże doły. 

Wójt wyjaśnił, iż jest to droga powiatowa, ale zapisze ten wniosek. 

 Do projektu uchwały nie zgłoszono więcej zapytań. Przystąpiono wobec tego do 

głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały. Wszystkie komisje posiadały niezbędne 

quorum. Wynik głosowania był następujący:  

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wszyscy za (4 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (5 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (5 radnych),  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (4 radnych).  

Punkt 10. 

Kolejny temat posiedzenia Komisji dotyczył zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr X/73/19 Rady Gminy Cielądz z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Cielądz, wieś Cielądz. 

Temat omówił  Wójt Gminy Paweł Królak. Wyjaśnił, iż zmiana niniejsza ciągnie się od 2019 roku, 

gdyż przy sprawdzaniu uchwały służby Wojewody wychwyciły kilka literówek, nakazali też 

dokonać wyznaczenia linii 150 m od cmentarza – zakaz studni czy ujęć wód podziemnych, 

oznaczono cmentarz wojenny odpowiednimi znakami - trzech krzyży i rozszerzony został teren 

oczyszczalni ścieków o dodatkowy obszar pod rozbudowę.  

Do projektu uchwały nie zgłoszono żadnych zapytań. Przystąpiono wobec tego do 

głosowania nad wyrażeniem opinii do projektu uchwały. Wszystkie komisje posiadały niezbędne 



quorum. Projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany, a wynik głosowania był 

następujący:  

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wszyscy za (4 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (5 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (5 radnych),  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (4 radnych).  

Punkt 11. 

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz 

niepodatkowych należności budżetowych, stanowiących dochody budżetu Gminy Cielądz, za 

pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym 

przechowywany jest pieniądz elektroniczny było kolejnym tematem posiedzenia Komisji.  

Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Paweł Królak. Oznajmił, iż temat dotyczy wyjścia 

naprzeciw oczekiwaniom niektórych mieszkańców, gdyż były zapytania w tym temacie                             

i dlatego jest propozycja umożliwienia zapłaty za pewne usługi kartą czy blikiem. Zaznaczył, że 

nie będzie to dotyczyło sołtysów w kwestii zebranych od mieszkańców podatków. 

Skarbnik Gminy Gabriela Milczarska oznajmiła w tym miejscu, iż od 31 sierpnia br. 

zmieniła się umowa z bankiem i jedną ze zmian jest pobieranie przez bank od wpłat na rzecz 

Gminy opłat w wysokości 2 zł, a nie jak dotychczas 1 zł. Ponadto za wszystkie usługi Gmina 

będzie płaciła ryczałtowo 700 zł miesięcznie. Do tej pory było bezkosztowo. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, a projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. 

Wyniki głosowania były następujące:  

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – wszyscy za (4 radnych), 

 Komisja Budżetu i Rolnictwa – wszyscy za (5 radnych),  

 Komisja Rewizyjna – wszyscy za (5 radnych),  

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – wszyscy za (4 radnych).  

Punkt 12. 

W sprawach różnych podjęto następujące sprawy: 

Wójt  oznajmił, iż odniesie się do pewnych inwestycji ujętych w budżecie gminy, aby 

było wszystko jasne w tym temacie:  50 tys. zł zostało zwiększone na dach w Sanogoszczy – jest 

to projekt z dofinansowaniem z LGD Kraina Rawki w wysokości też 50 tys. zł. Również Grabice 

są realizowane w ramach projektu z „Krainy Rawki” i tutaj też dokładane jest  ok. 19 tys. zł. 

Ustosunkował się do zapytań, które padły w trakcie posiedzenia komisji:  



- w sprawie drogi w Mroczkowicach – otrzymał już telefon od mieszkańca i droga 

zostanie poprawiona, by nie było takiej sytuacji jak w roku ubiegłym jeśli chodzi o przejezdność 

np. dla pogotowia; 

- w sprawie drogi do Herco – oznajmił, iż trochę jest to większa inwestycja, wspólnie                    

z fachowcami dokonane zostały oględziny tej drogi i chciałby to ująć jako remont tej drogi w 

budżecie roku przyszłego – jako wydatek majątkowy, a nie ze środków bieżących; 

- oznajmił, iż pracę równiarką zostały już trochę wykonane, ale jeszcze są zgłoszenia  

(Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zgłosiła wniosek o wyrównanie odcinka 

drogi w Gułkach – w stronę łąki); 

- wspomniał o czekającym przetargu na odbiór odpadów komunalnych. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Adam Michalak podjął temat podłączenia 

szkoły do gazu. 

Wójt Gminy wyjaśnił, iż ze strony Polskiej Spółki Gazowniczej wszystko jest już 

zrobione, a  teraz pozostaje po stronie Gminy zrobienie kotłowni. Kotły są już bowiem 

zniszczone i należy dokonać ich wymiany. Składamy więc do Wojewódzkiego Funduszu 

wniosek o dofinansowanie do wymiany źródła ogrzewania. PSG naciska bardzo mocno i dlatego 

robił orientację wśród przyległych posesji, czy są zainteresowani mieszkańcy skorzystaniem z tej 

instalacji.  W tym roku zatem szkoła nie będzie jeszcze podłączona. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Jędrzejczak 

zapytał o ustalenia z mieszkańcami Domu Nauczyciela w zakresie korzystania z ogrzewania. 

Wójt Gminy oznajmił, iż było spotkanie z mieszkańcami Domu Nauczyciela i jest 

ustalone, że 2 lata mają mieszkańcy na indywidualne podłączenie się do instalacji np. mogą 

wybudować własną kotłownię, a do tego czasu opomiarowanie ciepła będzie przy wyjściu, by 

przesył był ich kosztem. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Adam Michalak zapytał co jest tańsze: 

pompy cieple, czy gazowe ogrzewanie. 

Wójt wyraził zdanie, że każdy dostawca ciepła swoje zapromuje, ale wiadome jest przy 

pompach, że musi być dodatkowe dogrzanie. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zapytała, czy na przyszły rok                      

w budżecie Gminy będą środki związane z remontem dróg, skoro nie ma funduszu sołeckiego. 

Wójt Gminy Paweł Królak stwierdził, iż na początku października rozpoczęte będą prace 

przygotowawcze do budżetu. Na pewno w przyszłym budżecie będą ujęte środki na 

dokumentacje na oświetlenia uliczne, gdyż jest to bardzo długi proces, niezależny od nas i by 

móc potem składać wnioski do WF o dofinansowanie.  



Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zwróciła jeszcze uwagę na fakt, 

ze są niektóre drogi, które wymagają poprawy, by ich stan całkowicie nie uległ zniszczeniu np. 

do P. Kuby. 

Wójt wyraził zdanie, że należało będzie przykryć nie tylko pierwsze betonówki, ale też 

drogi asfaltowe – póki nie wybijają się doły. 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zwróciła uwagę na próg przy 

łączeniu z drogą wojewódzką. Zgłosiła też wniosek o poprawienie drogi - chociaż nawiezienie 

żwirem, w kierunku P. G. Łucka.  

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa oznajmiła, iż słyszała, że wraca problem 

wiatraków np. w gminie ościennej. 

Wójt wyraził zdanie, że zostało stwierdzone, że zbyt dużo powierzchni jest 

wykorzystywane pod fotowoltaikę i dlatego wracają wiatraki do łask. Podał przykład, że np.                       

w Regnowie powstaną wiatraki – jest pozwolenie na 3 wiatraki. 

Punkt 13. 

Wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 10:25 zamknięte zostało wspólne 

posiedzenie Komisji. 

         

        Przewodniczący  
              Komisji Budżetu i Rolnictwa 
  

                    Adam Michalak  
Protokołowała: 
Bogusława Kobacka 

 
 


