
PROTOKÓŁ NR 14/13 
z posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury oraz Komisji do Spraw 
Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej 

w dniu 11 grudnia 2013r. 

Posiedzeniu komisji przewodniczyli 
- Barbara Wacławiak – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, 
Oświaty, Kultury; 
- Marek Sijer -  Przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i 
Kultury Fizycznej 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do  protokołu. 
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury przyjęła porządek 
obrad głosami za - 6 , przeciw - 0, wstrz. –0. 
Komisja do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej przyjęła 
porządek obrad głosami za - 7 , przeciw - 0, wstrz. –0 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w listopadzie 
2013r./Komisja Oświaty/; 

   Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji  w listopadzie      
2013r/Komisja Rodziny/. 

2. Budżet gminy na rok 2014. 
3. Plan pracy komisji na rok 2014. 
4. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
5. Zapytania i wolne wnioski. 
 

Ad.pkt.1 
Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji  w  listopadzie  2013r. /Komisja 
Oświaty/. 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 
poinformowała, że protokoły Komisji Nr 12/13  z dnia 13 listopada 2013r. oraz 
Nr 13/13 z dnia 26 listopada 2013r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady 
Miejskiej, jak również dzisiaj były  dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem 
Komisji.  
Przewodnicząca zapytała, kto z radnych wnosi uwagi do protokołu.  
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokoły w wersji 
przedłożonej.  

1 
 



Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół Komisji 
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Nr 12/13  z dnia 13 listopada 
2013r. oraz Nr 13/13   z dnia 26 listopada 2013r. 
Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji  w październiku 2013r./Komisja 
Rodziny/; 
Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji do Spraw 
Rodziny, Młodzieży   i Kultury Fizycznej Nr 11/13 z dnia 13 listopada oraz Nr 
13/13 z dnia 26 listopada 2013r. 2013r były wyłożone do wglądu w Biurze Rady 
Miejskiej, jak również dzisiaj był  dostępny na sali obrad przed rozpoczęciem 
Komisji.  
Przewodniczący zapytał, kto z radnych wnosi uwagi do protokołu.  
Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokoły w wersji 
przedłożonej.  
Komisja głosami: za – 7, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół z 
posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Nr 
11/13 z dnia 13 listopada oraz Nr 13/13 z dnia 26 listopada 2013r. 2013r. 
 
Ad.pkt.2.Budżet gminy na rok 2014. 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt budżetu na 2014 rok. 
/załącznik nr 3/. Są zmiany w stosunku co do projektu budżetu, dochody i 
wydatki są wyższe, otrzymaliśmy zwrot  poniesionych wydatków na budowę 
patio w MDK. ZGM wystąpił z wnioskiem o zakup nowej kotłowni węglowej 
na ul. Limanowskiego 3. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny-  Osiemnastego listopada otrzymaliśmy jeden 
materiał, a teraz drugi. 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- To normalna procedura. Dużych różnic nie 
ma, są drobne błędy w części opisowej. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny-  Str. 55 –te rubryki nie pasują. 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Tak, to jest do poprawienia. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- na str.2 jest zapis o zaciągnięciu  kredytu do 
wysokości 6mln? 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Jest kwota czysta, bez odsetek. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Dochody z podatków są dość wysokie,             
a w tym roku te kwoty są niższe. Jest obawa, że ze ściągalności podatków jest 
coraz gorzej. Subwencja oświatowa jest dość dużo wyższa porównaniu do tej     
z poprzedniego roku.. Zwiększa się subwencja wyrównawcza, dość dużo mniej 
przeznacza się na opiekę społeczną. Trudno powiedzieć z czego się to bierze. 
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Kwestia wydatków na placówki oświatowe, powinno to być dobrze wyliczone, 
miejskie szkoły otrzymają mniej o 3 miliony, a wiejskie  ponad jeden milion  
mniej. Nie ma  trzech placówek szkolnych, a od stycznia musimy zabezpieczyć 
środki na nie. 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- środki na te placówki są zabezpieczone w 
dotacji. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Ile, które Stowarzyszenie otrzyma dotacji? 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Na sesję otrzyma Pan 
informację. 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Podam teraz wysokość dotacji dla 
stowarzyszeń prowadzących szkoły: Dzielna-188.132,00zł; Kruszewiec- 
181.662,00zł; Wola Załężna- 212.938,00zł. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Czy to dotyczy również oddziałów zerowych? 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Tak. W Dzielnej przedszkole otrzyma dotację 
w wysokości 99.506zł. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Czy wystarczy tych środków na podstawowe  
wydatki w oświacie? 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Nie jest w to wliczona dotacja na zerówki. 
Nie ma zabezpieczenia na urlopy zdrowotne i nauczanie indywidualne. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Czy znają Państwo stawki subwencji na 
ucznia? 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Subwencja wzrosła, 
szczegóły będziemy wiedzieli później. 

 
Ad.pkt.3.Plan pracy Komisji na rok 2014. 
Barbara Wacławiak – Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej, Oświaty, Kultury- przedstawiła Plan pracy Komisji na rok 2014. 
/załącznik nr 4a/. 
Komisja Oświaty głosami: za - 5, przeciw -0, wstrz. - 0, pozytywnie 
zaopiniowała Plan pracy Komisji na rok 2014. 
- Marek Sijer -  Przewodniczący Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i 
Kultury Fizycznej- przedstawił Plan pracy Komisji na rok 2014. /załącznik nr 
4b/. Proszę przenieść punkt 1 ze stycznia na marzec. 
Grzegorz Wołąkiewicz- radny- Czy muszą być komisje wyjazdowe, możemy 
omówić temat nie wyjeżdżając. 
Marek Sijer -  Przewodniczący Komisji Rodziny- Plan jest otwarty, można 
skreślić zapis, że jest to komisja wyjazdowa, lub też na bieżąco możemy ustalać, 
czy jest potrzeba komisji wyjazdowej. 
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Komisja Rodziny głosami: za - 5, przeciw -0, wstrz. - 0, pozytywnie 
zaopiniowała Plan pracy Komisji na rok 2014. 

Ad.pkt.4. Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2013.  
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 5/. 
Otrzymaliśmy zwrot do zadania inwestycyjnego- patio w MDK, w związku z 
czym są drobne zmiany, zmienione są tez kwoty dotacji oraz w dziale oświaty. 
Będzie budowana nowa kotłownia na ulicy Limanowskiego 3.Będzie zakupiony 
samochód do urzędu, a w przyszłym roku dla straży Miejskiej.  
Komisja Rodziny głosami: za - 6, przeciw -1, wstrz. - 0, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy 
Opoczno na rok 2013.  
Komisja Oświaty głosami: za - 6, przeciw -0, wstrz. - 0, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy 
Opoczno na rok 2013.  

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 
2014 – 2029. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 6/. 
Komisja Rodziny głosami: za - 5, przeciw -1, wstrz. - 0, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014 – 2029. 
Komisja Oświaty głosami: za - 6, przeciw -0, wstrz. - 1, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2014 – 2029. 

c) uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2014. 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 7/. 
Komisja Rodziny głosami: za - 6, przeciw -1, wstrz. - 0, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy 
Opoczno na rok 2014. 
Komisja Oświaty głosami: za - 6, przeciw -0, wstrz. - 1, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy 
Opoczno na rok 2014. 

d) przejęcia prawa własności nieruchomości do zasobu mienia 
komunalnego. 

Stanisława Bednarczyk- Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami- przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 8/. 
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Komisja Rodziny głosami: za - 5, przeciw -0, wstrz. - 0, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przejęcia prawa własności 
nieruchomości do zasobu mienia komunalnego. 
Komisja Oświaty głosami: za - 6, przeciw -0, wstrz. - 0, pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przejęcia prawa własności 
nieruchomości do zasobu mienia komunalnego. 

e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna 
położonego w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich. 

Barbara Przygodzka-Wydział Rozwoju Miasta i Zamówień Publicznych- 
przedstawiła projekt uchwały /załącznik nr 9/. Wpłynął wniosek o budowę 
domu na tamtym terenie, ze względu na to należałoby wybudować drogę, ale 
żeby nie ponosić takich kosztów wygodniej będzie, jeśli zmienimy plan 
zagospodarowania przestrzennego, wjazd na działkę będzie z przedłużonej ulicy 
Świerkowej. Wnioskodawca wykona zjazd we własnym zakresie. 
Komisja Rodziny głosami: za - 6, przeciw -0, wstrz. - 0,pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców 
Wielkopolskich. 
Komisja Oświaty głosami: za - 7, przeciw -0, wstrz. - 0,pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulicy Powstańców 
Wielkopolskich. 

f) wyrażenia zgody na umieszczenie herbu gminy Opoczno na sztandarze 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszewcu. 

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- przedstawił projekt uchwały 
/załącznik nr 10/. 
Komisja Rodziny głosami: za - 5, przeciw -0, wstrz. - 0,pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na umieszczenie 
herbu gminy Opoczno na sztandarze Ochotniczej Straży Pożarnej               
w Kruszewcu. 
Komisja Oświaty głosami: za - 6, przeciw -0, wstrz. - 0,pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na umieszczenie 
herbu gminy Opoczno na sztandarze Ochotniczej Straży Pożarnej                
w Kruszewcu. 

g) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2014. 
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Komisja Rodziny przyjęła do widomości projekt uchwały w sprawie: 
zatwierdzenia planów pracy komisji Rady na rok 2014. 
Komisja Oświaty przyjęła do widomości projekt uchwały w sprawie: 
zatwierdzenia planów pracy komisji Rady na rok 2014. 

h) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady na rok 2014. 
Komisja Rodziny przyjęła do widomości projekt uchwały w sprawie: 
zatwierdzenia planów pracy komisji Rady na rok 2014. 
Komisja Oświaty przyjęła do widomości projekt uchwały w sprawie: 
zatwierdzenia planów pracy komisji Rady na rok 2014. 
Marek Sijer - Przewodniczący Komisji Rodziny-  Dziś otrzymaliśmy projekt 
uchwały Karta Dużej Rodziny 3+./ załącznik nr 11/. 
Bartłomiej Firkowski- radny- Takie karty są wprowadzane w innych gminach 
na terenie województwa łódzkiego.  Radni PiS proponują wprowadzenie tej 
karty w naszej gminie. W tym projekcie uchwały  nie wprowadzono 
becikowego, na naszym terenie zmniejsza się liczebność  urodzeń dzieci.          
W 2011 roku urodziło się 400 dzieci, a w 2012 roku 250 dzieci, populacja 
spada. Wsparcie rodziny z naszej strony powinno być  jak najszersze. 
Proponujemy  ułatwić dostęp do kultury i sportu, dużych rodzin jest niewiele, 
powinny mieć wsparcie. 
Marek Sijer - Przewodniczący Komisji Rodziny- Pan podpisał się pod tym 
projektem  uchwały. 
Bartłomiej Firkowski- radny- Tak, bo uznałem, że jest to pierwszy krok. 
Marek Sijer - Przewodniczący Komisji Rodziny- Moim zdaniem uchwała nie  
jest dokładnie dopracowana. Są rodziny wielodzietne, które są bogate, kryterium 
dochodowości powinno obowiązywać. Poza tym nie ma żadnych danych, kto 
ma ta kartę wydawać, uchwała nie jest przygotowana do końca, jestem za tym, 
aby  przyjąć to do wiadomości. 
Bartłomiej Firkowski- radny- Rodzinom wielodzietnym należy pomóc. Brak 
wyliczeń dotyczących tej uchwały nie jest problemem,  w tym roku było dużo 
zmian w budżecie. Będę wnioskował na sesji o wprowadzenie tej uchwały. 
Marek Sijer - Przewodniczący Komisji Rodziny- Nie jest to sprawiedliwe, że 
pięcioosobowa rodzina z dochodem 2000zł na osobę będzie miała taką kartę,      
a trzyosobowa rodzina  z dochodem 500zł na osobę nie otrzyma żadnej pomocy. 
Edyta Krzysztofik- Kierownik ZSS i OL- Przykładem, że w danej gminie jest 
ta karta, ale nie obowiązuje tam kryterium dochodowe, ale to nie gmina daje 
zniżki, tylko placówki oświatowe, to zależy od partnerów, którzy wyrażą zgodę 
na te zniżki. Na podstawie danych z OPS rodzin 3+ jest ok. 200, a 4+ 95. 
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Marek Sijer - Przewodniczący Komisji Rodziny- Uchwałę należy 
przeanalizować pod względem prawnym. 
Bartłomiej Firkowski- radny- Ta uchwała obejmuje ośrodki, które  my 
posiadamy, pływalnię MDK i MPK. Uważam, że należy wspierać rodziny 
wielodzietne. 
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- W nawiązaniu do tego co Pani 
Edyta powiedziała, według danych  OPS rodzin 3+ jest 243, a 4+ 92. Podjęcie 
tej uchwały będzie miało sens, kiedy będzie to pakiet uchwał. W tej uchwale 
powinien znaleźć się  wzór tej karty, tego nie ma. Uchwalenie tej karty nie 
wystarczy , należy zmienić także prawo miejscowe, należy zmienić uchwały 
dotyczące MPK, Pływalni, MDK, Muzeum. 
Komisja Rodziny przyjęła do widomości projekt uchwały w sprawie: Karta 
Dużej Rodziny 3+. 
Komisja Oświaty przyjęła do widomości projekt uchwały w sprawie: Karta 
Dużej Rodziny 3+. 
Ad.pkt.5. Zapytania i wolne wnioski. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- Podano ogólne sumy dotacji dla 
stowarzyszeń prowadzących szkoły, a ile będzie przeznaczone na jednego 
ucznia w oddziale zerowym i szkole podstawowej? 
Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Koszt średni na jednego 
ucznia nie przekracza subwencji jaka przypada na ucznia w szkole wiejskiej. 
Gmina musi się rozliczyć z subwencji na 1 ucznia, te koszty które były podane 
miesiąc temu już są zmienione, zatem jest wzrost kosztów na 1 ucznia. 
Szczegółowe wyliczenia będą na dzień 31 grudnia. Po otrzymaniu metryczki 
dowiemy się jaka to kwota. Gmina zmieni wysokość dotacji, jeśli będzie 
różnica. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- Ile gmina dołożyła do Dni Opoczna? 
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Wpływy ze strony 
sponsorów wyniosły 11 tysięcy zł, otrzymaliśmy także dotację 20.840zł , koszt 
poniesiony przez gminę to 2.800zł plus koszty zakupionych nagród, ogólnie 
nakłady finansowe wyniosły ok.. 13 tysięcy złotych. 
Mieczysław Wojciechowski- radny- Przeczytałem w prasie artykuł, że             
w Tomaszowie Mazowieckim zostały zrobione trwałe szachownice, koszt jednej 
wynosi ok. 2 tysiące złotych. Może i u nas można zakupić jedną szachownicę. 
Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Kto by za to odpowiadał? 
Mieczysław Wojciechowski- radny- Szachownica byłaby przed MDK, i to oni 
by odpowiadali. 
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Marek Sijer - Przewodniczący Komisji Rodziny- Są małe szachownice przed 
pływalnią. 
Mieczysław Wojciechowski- radny-  To byłaby nowość, ludzie zaczęliby się  
tym interesować. 
Rafał Kądziela- radny- Czy takie rzeczy nie są w kompetencji Pani dyrektor 
MDK, myślę że wyrazi na to zgodę. 
Mieczysław Wojciechowski- radny-  Wnioskuję, aby Radni uczestniczyli w 
podziale środków na sport. 
Ewa Róg-radna- Komisja zawsze może wprowadzać zmiany. 
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Podział środków 
poprzedza spotkanie z Prezesami klubów sportowych i z komisją, takie 
spotkanie zawsze było. 
Mieczysław Wojciechowski- radny-  Ten podział jest już nam przedstawiony. 
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Przedstawiamy 
propozycje podziału, stosujemy się do wniosków. 
Mieczysław Wojciechowski- radny-  Wnioskuje o wprowadzenie bezpłatnych 
przejazdów MPK z miejsca zamieszkania do Gminy dla osób w ramach prac 
interwencyjnych, te osoby są zatrudnione na miesiąc, zarabiają najniższą 
krajową. 
Jan Wieruszewski – Burmistrz Opoczna- W lecie jeżdżą rowerem. 
Marek Sijer - Przewodniczący Komisji Rodziny- Mogą wykupić bilet 
miesięczny. 
Andrzej Kacprzak- radny- Wiele osób zarabia najniższą krajową. 
Wniosek Radnego Mieczysława Wojciechowskiego o wprowadzenie 
bezpłatnych przejazdów MPK z miejsca zamieszkania do Gminy dla osób     
w ramach prac interwencyjnych, głosami za-2, przeciw 4, wstrz-0 nie 
uzyskał akceptacji Komisji Rodziny. 
Mieczysław Wojciechowski- radny-  Do Pana Burmistrza wnioskuję 
przygotowanie na  najbliższą sesję uchwały  o zmianach stref z 6 na 4 dla 
mieszkańców bloków Libiszów. Przy ostatnim podziale na strefy mieszkańcy 
bloków zostali zakwalifikowani do Idzikowic. Bloki te należą do Libiszowa,      
a Libiszów jest w strefie 4. Jest to jedyne sołectwo, gdzie są  dwie strefy.  
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Jeśli autobus jedzie  do Idzikowic, to 
dochodzi 1,5 km. Pan walczy o przedłużenie kursu do Kruszewca, co 
automatycznie spowoduje  podwyżkę  ceny biletu.  
Mieczysław Wojciechowski- radny-  W żadnym sołectwie nie ma dwóch stref. 
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Andrzej Kacprzak- radny- Nie powinno być jednej ceny dla danej 
miejscowości, bo to są różne odległości. 
Bartłomiej Firkowski- radny- Należy powołać komisję celem ustalenia stref. 
Marek Sijer - Przewodniczący Komisji Rodziny- Proszę przygotować zmianę 
w uchwale. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Myślę, że na sesji marcowej możemy 
wrócić do tematu, trzeba pochylić się nad całością. 
Mieczysław Wojciechowski- radny-  Ja wnioskowałem, żeby była to strefa 5 , 
a nie 6. 
Barbara Wacławiak- Przewodnicząca Komisji Oświaty-  Spróbujcie Panowie 
załatwić te sprawy wspólnie z Prezesem MPK. 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- Zrobimy analizę w styczniu i robimy 
zmiany we wszystkich strefach. 
Ewa Róg- radna- Mamy realizować uchwały Rady i mamy uchwałę, która 
dotyczy MPK, będziemy wracać do tego w przyszłym roku i będziemy 
dyskutować.  Stawiam wniosek o zamknięcie tej dyskusji. 
Andrzej Kacprzak- radny- Dla MPK żaden radny nie jest partnerem do 
dyskusji, bo  on wykonuje uchwałę Rady, Prezes tej  nie zmieni nic , bo złamie  
prawo. 
Bartłomiej Firkowski- radny- Jak wygląda sprawa Optexu? 
Jan Wieruszewski- Burmistrz Opoczna- W sierpniu  ustaliliśmy płatności 
podatku Optexu. Na dzień dzisiejszy firma wywiązuje się ze zobowiązań. 
Pozostałe płatności zostały wpisane na hipotekę. 
Wobec braku dalszej dyskusji Przewodnicząca Komisji Oświaty                            
i Przewodniczący Komisji Rodziny zakończyli posiedzenie Komisji. 
Czas trwania komisji w godz. 9.00-10.45 

 

Przewodniczący   Komisji  do Spraw               Przewodnicząca Komisji Zdrowia     
Rodziny, Młodzieży                                                       Opieki Społecznej 
i Kultury Fizycznej                                                        Oświaty, Kultury     
Marek Sijer                                                                  Barbara Wacławiak 

 
Protokołowała: 
Bogumiła Kucharska 
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