PROTOKÓŁ NR 3/15
z posiedzenia
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
w dniu 23 marca 2015r.
Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Irena Przyborek - Przewodnicząca Komisji.
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1a do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1b do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 1c do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w styczniu i w lutym 2015r.
2. Stan sanitarno-weterynaryjny na terenie Gminy Opoczno.
3. Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w Gminie
Opoczno.
4. Informacja z działalności OSP z terenu Gminy Opoczno w zakresie ochrony
przeciwpożarowej za rok 2014.
5. Funkcjonowanie w Gminie Opoczno unijnych programów dotyczących
rolnictwa.
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
7. Zapytania i wolne wnioski.
Irena Przyborek – Przewodnicząca Komisji – Otworzyła posiedzenie Komisji i
powitała wszystkich obecnych.
Przewodnicząca zapytała, czy ktoś z radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia.
Brak zgłoszeń.
Zaproszenie na Komisję wraz z porządkiem stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Adn. 1.
Przyjęcie protokołów z posiedzenia komisji w styczniu i w lutym 2015r.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że protokoły Komisji Rolnictwa, Gospodarki
Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 1/15 z dnia 28 stycznia 2015r. i Nr 2/15 z dnia
20 lutego 2015r. 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 protokołów.
Wobec braku uwag Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokoły w wersji
przedłożonej.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 1/15 z dnia 28 stycznia 2015r.
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Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokół
z posiedzenia Nr 2/15 z dnia 20 lutego 2015r.

Adn. 2.
Stan sanitarno-weterynaryjny na terenie Gminy Opoczno.
a) Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie
Włodzimierz Skorupski – Powiatowy Lekarz Weterynarii – przedstawił informację
/ załącznik nr 3a do protokołu /.
Powiat Opoczyński jest wolny od chorób zakaźnych. W tym roku są zaplanowane
kontrole trzody chlewnej, krów, kóz, koni. Jeśli chodzi o pasze to kontrolujemy,
jakie pasze są podawane kurom.
Franciszek Cieślik – sołtys Sobawin – Kto odpowiada za szczepienie psa?
Włodzimierz Skorupski – Powiatowy Lekarz Weterynarii – Szczepienie należy do
właściciela psa.
Jerzy Winiarski - Sołtys Karwic – Jest bardzo dużo bezpańskich psów.
Włodzimierz Skorupski – Powiatowy Lekarz Weterynarii – Proponuję wniosek do
władz. Dobrze, gdyby wprowadzono czipowanie psów.
b) Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Opocznie
Marianna Rożej – Specjalista w zakresie higieny, zdrowia publicznego – przedstawiła
informację / załącznik nr 3b do protokołu /.
Nie mamy większych zastrzeżeń pod kątem sanitarnym. Proszę o TOI TOJE i
działania w zakresie bezpańskich psów.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Adn. 3.
Programy związane z zapobieganiem bezrobociu – bezrobocie w Gminie
Opoczno.
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie –
przedstawił informację / załącznik nr 4a do protokołu /.
Franciszek Cieślik – sołtys Sobawin – Powiedział Pan, że spada bezrobocie. Czy
osoby bezrobotne wyjeżdżają za granicę za pracą, czy w kraju powstają miejsca
pracy?
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie – Jedni
wyjeżdżają, inni znajdują pracę u naszych pracodawców krajowych.
Franciszek Cieślik – sołtys Sobawin – Czy jeśli osoba wyjeżdża za granicę do pracy
to musi się wyrejestrować w PUP?
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Mieczysław Koćmiel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie –Tak, ale
stawiennictwo jest co 3 miesiące. Czasem taka osoba zdąży wrócić, a my musimy ją
zarejestrować.
Jan Telus – Sołtys Sielca – Proszę o informację na temat programów dotyczących
osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie – Jest
program 50+ i tu dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:
- 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie
ukończył 60 lat lub
- 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat,
w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia miesięcznego.
Jan Telus – Sołtys Sielca – Jakie jest dofinansowanie na działalność gospodarczą?
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie – Do 20 tys.
zł.
Jan Telus – Sołtys Sielca – Trzeba szukać poręczycieli?
Mieczysław Koćmiel – Dyrektor Powiatowego Urzędu Praccy w Opocznie – Trzeba.
Mieczysław Wojciechowski – radny - Czy wszystkie osoby chętne do prac
interwencyjnych zostały zatrudnione w tym roku, jaka to jest liczba i dlaczego tylko na
miesiąc zostali zatrudnieni, nie dłużej?
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Procedura zatrudniania pracowników
interwencyjnych wygląda następująco: lista osób chętnych jest opracowywana pod
koniec roku, osoby są zapisywane do pracy na miesiąc, w zależności od wykształcenia
i umiejętności są przydzielana do określonych prac. Cały rok 2015 jest już
zabezpieczony od względem pracowników interwencyjnych. Osoby, które zgłaszają
się w trakcie roku są odsyłane, aby zgłosiły się w miesiącach jesiennych, kiedy będzie
tworzona lista na 2016 rok. Ta lista jest ukłonem w stronę osób dotkniętych
bezrobociem. Tych osób jest bardzo dużo i chcąc pomóc jak największej liczbie
zatrudniamy je tylko na jeden miesiąc. Sporadycznie osoby bezrobotne zatrudniane są
na dłużej (do 6 miesięcy) do sezonowych robót drogowych, przycinki drzew,
sprzątania liści, na traktor. Co do liczb to Pani Kadrowa odpowie.
Beata Wojtarek – Kadrowa Urzędu Miejskiego – W roku 2014 przyjęto do prac
interwencyjnych 324 osoby. Na rok 2015 zapisane zostały wszystkie osoby, które się
zgłosiły, ale ile z nich dostanie pracę nie wiem.

Radny Mieczysław Wojciechowski – prosi o informację, ile osób bezrobotnych
zapisało się na listę do prac interwencyjnych w roku 2015r. a ile z nich przyjęto
oraz ile osób na dzień dzisiejszy zapisało się na listę do prac interwencyjnych
w roku 2016r.
Ponadto radny sugeruje zwrócenie się poprzez Posła Robert z apelem do Rządu
o zwiększenie środków z budżetu państwa na roboty publiczne dla osób
bezrobotnych, na zorganizowanie prac interwencyjnych.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Te prace finansowane są z własnych
środków Gminy. Potocznie nazywane są pracami interwencyjnymi.
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Mieczysław Wojciechowski – radny – Uważam, że powinna być 50% ulga na
przejazdy komunikacją miejską MPK dla bezrobotnych zatrudnionych do prac
interwencyjnych.
Barbara Bąk – Skarbnik - Rozmawialiśmy na ten temat. Byłoby to nierówne
traktowanie obywateli.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Już bilet powinien kosztować 4,60
a mamy zniżkę – bilet kosztuje 2,60 dla mieszkańców. To, o czym mówi radny,
byłoby nierównym traktowaniem obywateli.
Materiał Urzędu Miejskiego na temat zatrudnienia i korzystania z aktywnych form
przeciwdziałania bezrobociu stanowi załącznik nr 4b do protokołu.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Adn. 4.
Informacja z działalności OSP z terenu Gminy Opoczno w zakresie
ochrony przeciwpożarowej za rok 2014.
Edyta Krzysztofik – Kierownik Zespołu ds. Społecznych i Ochrony Ludności –
przedstawiła informację / załącznik nr 5 do protokołu /.
Jarosław Jurowski – Prezes OSP Opoczno – Dopowiem, że na terenie miasta
w ubiegłym roku było 356 zdarzeń, z czego 124 pożary, 218 miejscowe zagrożenia
i 14 fałszywych alarmów.
Komisja głosami: za 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
informację.
Adn. 5.
Funkcjonowanie w Gminie Opoczno unijnych programów dotyczących
rolnictwa.
a) Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach,
Rejonowy Zespół Doradców w Opocznie
Maria Fabianowska – Kierownik ODR w Opocznie – przedstawiła informację
/ załącznik nr 6a do protokołu /.
Na dzień dzisiejszy nie funkcjonują żadne programy. Nie ma żadnego naboru
wniosków. Jesteśmy na etapie wypełniania wniosków na dopłaty bezpośrednie ONW
i rolnośrodowiskowe. Termin składania wniosków jest do 15 maja. Nowe wnioski są
skomplikowane. Na kilku wsiach zostały przeprowadzone szkolenia,
ale zainteresowanie było średnie. Zgodnie z nowymi przepisami jest dopłata
do zwierząt.
Tadeusz Tomasik – Sołtys Kraśnicy – Od kiedy musi być rejestracja?
Maria Fabianowska – Kierownik ODR w Opocznie – Zwierzę musi być na stanie
15 maja i do 30 czerwca musi być w gospodarstwie. Prosimy o przychodzenie
z paszportami, bo spisujemy kolczyki.
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b) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Opocznie
Pracownik ARiMR - przedstawiła informację / załącznik nr 6b do protokołu /.
Komisja przyjęła informację do wiadomości.
Adn. 6.
Zaopiniowanie materiałów na sesję.
a) Projekt uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok
2015.
Barbara Bąk – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 7 do protokołu
/.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.

b) Projekt uchwały w sprawie: określenia inkasentów i wynagrodzeń
za inkaso na terenie Gminy Opoczno.
Iwona Susik – Naczelnik Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt
uchwały / załącznik nr 8 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
c) Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od ceny sprzedaży nieruchomości niezabudowanej dla Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Słowackiego 11 w Opocznie, przeznaczonej
lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
Marzanna Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami –
przedstawiła projekt uchwały / załącznik nr 9 do protokołu /.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Czy Wspólnota Mieszkaniowa
Słowackiego 9 występowała z takim wnioskiem?
Marzanna Wojciechowska – Inspektor w Wydz. Rolnictwa i Gospodarki Gruntami –
Nie, ale została powiadomiona o możliwości.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Będzie propozycja kompleksowej
uchwały dla wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych z 90% bonifikatą.
d) Projekt uchwały: zmieniającej uchwałę Nr XII/98/11 Rady Miejskiej
w Opocznie z dnia 16 listopada 2011 roku w spawie trybu postępowania
o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym,
sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania
objętego dotacją.
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały / załącznik
nr 10 do protokołu /.
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Inicjatorem uchwały jest Spółka Wodna w Różannej, reprezentowana przez Pana
Jerzego Wijatę. Otrzymaliście Państwo wniosek w tej sprawie / załącznik nr 10a
do protokołu /.
Uważam, że te 10% nie powinno być wymagane, za to niewiele da się zrobić, a trudno
to zgromadzić. Projekt uchwały zawiera rezygnację z tych 10%.
Na poprzedniej komisji padło pytanie, ile udzielamy dotacji dla Spółek.
Barbara Bąk – Skarbnik – W ubiegłym roku była to kwota 10 tys. 600 zł. Zastanówcie
się, czy taką rezygnację można wprowadzić i ułatwić Spółkom działanie. Problemy
podtopień występują. Może zachęcić sołectwa do tworzenia Spółek, bo najbardziej
ludzie boją się składek.
Jerzy Wijata – Ludzie nie garną się do członkostwa w Spółce. Wieś Różanna po
trudnych doświadczeniach podjęła trud utworzenia Spółki. Członkostwo w Spółce to
sprawa dobrowolna rolnika. Największym hamulcem są składki członkowskie.
Poprzedni zapis był zniechęcający. Proszę o pozytywne przegłosowanie zmiany.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
e) Projekt uchwały w sprawie: ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę
Opoczno.
Janusz Plaskota – p.o. Naczelnika Wydz. Oświaty – przedstawił projekt uchwały
/ załącznik nr do 11 protokołu /.
Mieczysław Wojciechowski – radny – Jedno z Przedszkoli w Opocznie przyjęło 2
dzieci z Kruszewca – dlaczego?
Janusz Plaskota – p.o. Naczelnika Wydz. Oświaty - Wobec Przedszkoli nie ma
obwodów. Nie ma rejonizacji.
Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0, wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
f) Projekt uchwały: zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/339/13 z dnia
30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/122/11
z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie aktualizacji przebiegów dróg gminnych
na terenie miasta Opoczna.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego - przedstawił
projekt uchwały / załącznik nr 12 do protokołu /.
Zgodnie z ustawą o drogach publicznych wskazane jest, że drogi gminne stanowią
własność gminy, a więc koniecznym wymogiem jest uzyskanie prawa własności do
terenu pod drogą. Na to zwrócił uwagę Wojewoda Łódzki / załącznik nr 12a do
protokołu / wnosząc o poprawienie uchwały w części dotyczącej aktualizacji
przebiegu dróg gminnych. Wobec powyższego koniecznym jest zmiana uchwały
poprzez wyłączenie odcinka drogi ul. Przemysłowej w przebiegu ul. Przemysłowa –
Wymysłów – PKP (CMK).
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
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g) Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr V/40/15 Rady
Miejskiej w Opocznie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014 –
2020”.
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego - przedstawił
projekt uchwały / załącznik nr 13 do protokołu /.
Jarosław Jurowski – radny – Ile kosztował Plan?
Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego - Plan
kosztował ponad 30 tys. zł. Teraz dodatkowo będzie kosztował 7 tys. zł.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
h) Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Opoczno na lata 2014 – 2032”.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 14 do protokołu /.
W całej gminie zinwentaryzowano 15 321 193 kg wyrobów azbestowych, z czego
15 045 436 kg należą do osób fizycznych, natomiast 275 758 kg do osób prawnych.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
i) Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie gminy Opoczno na rok 2015.
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska – przedstawił projekt uchwały / załącznik nr 15 do protokołu /.
Mieczysław Wojciechowski – radny – Kiedy będzie czipowanie psów?
Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska – Projekt ustawy jest w Sejmie już 2 lata i nie wiadomo kiedy
zostanie to wprowadzone.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
j) Projekt uchwały w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Nr 26 w Szpitalu Powiatowym w Opocznie.
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik
nr 16 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
k) Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia wniosków z dnia 30 stycznia,
9, 10 i 27 lutego 2015r.
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik
nr 17 do protokołu /.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
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l) Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia wniosku z dnia 25 lutego
2015r.
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik
nr 18 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
m) Projekt uchwały: uchylającej uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi
z dnia 24 listopada 2014r. /Pani Lidia Stanek/.
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił projekt uchwały / załącznik
nr 19 do protokołu /.
Komisja głosami: za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
n) Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 24 listopada
2014r. na działalność dyrektora MDK w Opocznie /Pani Lidia Stanek/.
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił skargę / pisma stanowią
załącznik nr 20 do protokołu /.
Komisja Oświaty uznała skargę za zasadną.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
o) Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 18 marca 2015r.
na działalność dyrektora MDK w Opocznie /Pani Stanisława Wójcik/.
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił skargę / pismo stanowi
załącznik nr 21 do protokołu /.
Komisja Oświaty uznała skargę za bezzasadną.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
p) Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na dyrektora Muzeum
w Opocznie /Państwo Janina i Kazimierz Podlewscy/.
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta - przedstawił skargę / pismo stanowi
załącznik nr 22 do protokołu /.
Komisja Oświaty uznała skargę za bezzasadną.
Komisja przyjęła do wiadomości projekt uchwały.
Adn. 7.
Zapytania i wolne wnioski.
a) Apel Posła Telusa w sprawach rolniczych – załącznik nr 23 do protokołu.

Radni zapoznali się z pismem i apelem przygotowanym przez Posła Roberta
Telusa do Premier Ewy Kopacz w sprawie protestów rolniczych.

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Co do pkt. 6 – Rada występowała już do
Resortu Środowiska, aby zajęli się szkodami łowieckimi i do tej pory nie ma
odpowiedzi.
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Komisja popiera apel za - 4, przeciw - 0, wstrz. – 0 i proponuje wprowadzić
go do porządku obrad sesji. Ponadto Komisja wnioskuje, aby do apelu
dopisać jako punkt 7 Zapobieganie bezdomności zwierząt.

b) Linia Nr 4 Przystanek Opoczno-Południe – załącznik nr 24 do protokołu

Prezes MPK Sp. z o.o. – przedstawił radnym informację o stratach
wynikających z przewozów na nowoutworzonej linii nr 4 zapewniającej dowóz
do stacji kolejowej Opoczno-Południe.

Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta – Rocznie Spółka MPK traci na kursach
na Przystanek Opoczno-Południe 40-50 tys. zł. Można zaproponować konsultacje
społeczne, zlikwidować część kursów i zobaczyć jaka będzie reakcja.
Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna – Można pozostawić tylko 3 kursy
dziennie.
Z pozostałymi opisowymi materiałami sesyjnymi Komisja zapoznała się.
Stanowią one załączniki do protokołu z sesji Rady Miejskiej w dn. 27 marca 2015r.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.
Godzina rozpoczęcia komisji 13.30, godzina zakończenia 17.00

Protokołowała

Bogumiła Kędziora

Przewodnicząca Komisji
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i
Spraw
Samorządu
Irena Przyborek
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