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PROTOKÓŁ  NR 10/16 

z posiedzenia 

Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu 

w dniu 26 października 2016 roku. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tomasz Kopera - Przewodniczący Komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2a do protokołu. 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września 2016 roku. 
2. Czystość i porządek w gminie – ocena. 
3. Informacja z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 
4. Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok. 
5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 
6. Zapytania i wolne wnioski. 

Tomasz Kopera- Przewodniczący Komisji- otworzył posiedzenie Komisji i powitał 
wszystkich obecnych. 

Przewodniczący zapytał, czy ktoś z Radnych wnosi o zmianę porządku posiedzenia /załącznik 
nr 3 do protokołu/. Brak zgłoszeń.  

Komisja głosami: za- 5, przeciw- 0, wstrz.-0 przyjęła porządek posiedzenia Komisji. 

Ad.pkt.1 

Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września 2016 roku.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Komisji Rolnictwa, Gospodarki 
Żywnościowej i Spraw Samorządu Nr 8/16 z dnia 25 sierpnia 2016r., oraz Nr 9/16 z dnia 8 
września 2016r. były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej, jak również dzisiaj były 
dostępne na sali obrad przed rozpoczęciem Komisji. 

Przewodniczący zapytał, kto z Radnych wnosi uwagi do protokołów. 

Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji przedłożonej    
z miesiąca sierpnia. 

Komisja głosami: za-  5, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 8/16        
z dnia 25 sierpnia 2016r. 
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Wobec braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół w wersji przedłożonej     
z miesiąca września. 

Komisja głosami: za - 5, przeciw-0, wtrz.-0 przyjęła protokół z posiedzenia Nr 9/16            
z dnia 8 września 2016r. 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – chciałbym poprosić o chwilę przerwy, abyśmy z 
Wydziałem Promocji mogli zaprezentować Państwu nasze nowe logo. Będzie to w formie 
kilkuminutowego filmu. 

Mariola Saternus – Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Europejskich–  
zaprezentowała nowe logo Gminy Opoczno. 

Ad. pkt. 2 

Czystość i porządek w gminie. 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił informację na temat czystości     
i porządku w gminie przygotowaną przez Wydział GKMiOŚ /załącznik nr 3a do protokołu/, 
oraz przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej /załącznik 3b do protokołu/.  

Mieczysław Wojciechowski – radny – czy przy drogach gminnych pracownicy interwencyjni 
mogliby sprzątać przydrożne rowy? 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ –  tam gdzie nie ma zabudowy przy drodze 
gminnej wysyłamy pracowników i sprzątamy rowy. 

Jarosław Jurowski – radny – sprzątanie na terenie naszego miasta moim zdaniem wygląda 
bardzo dobrze, podobnie jak nasadzenia. Trzeba pochwalić pracowników PGK, którzy 
codziennie odbierają odpady, a raz w tygodniu odpady wielkogabarytowe  spod bloków. 

Michał Konecki – Prezes PGK – chciałbym powiedzieć, że w najbliższym czasie zajmiemy 
się sprawą nawierzchni na targowisku. Postaramy się ją uporządkować. 

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – kiedyś część odpadów nieposegregowanych 
wywożona była na wysypisko koło Rawy Mazowieckiej i z tego tytułu nasza gmina ponosiła 
koszty. Jak to wygląda obecnie? 

Michał Konecki – Prezes PGK – od czerwca, kiedy działa RIPOK, podpisaliśmy stosowne  
umowy i odbieramy wszystkie odpady. Całe przetwórstwo chemiczno – biologiczne 
wykonane jest na naszym terenie i zostaje u nas, poza paliwem alternatywnym.  

Komisja glosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 pozytywnie oceniła informację na temat 
czystości i porządku w gminie. 

Ad.pkt.3 

Informacja na temat wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 

Edyta Krzysztofik- Kierownik ZSSiOL – przedstawiła informację na temat realizacji 
wypoczynku letniego dzieci i młodzieży /załącznik nr 4 do protokołu/. 

Anna Pręcikowska – Skoczylas – Zastępca Dyrektora ZSS nr 3 w Opocznie – ZSS nr 3 w 
Opocznie od lat współpracuje ze szkołą w czeskim Opočnie. Organizujemy wspólne wyjazdy 
wakacyjne – raz w Polsce, a raz w Czechach. W tym roku obóz odbył się w Polsce w 
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miejscowości Dąbki nad morzem. Wzięło w nim udział 46 dzieci tj. 28 uczniów z ZSS nr 3         
i 18 uczniów ze Szkoły Podstawowej w czeskim Opočnie. Celem naszego obozu było 
pokazanie uczniom jak spędzać czas wolny bez wszelkich używek. Odwiedziliśmy wiele 
ciekawych miejsc m.in. Koszalin, Kołobrzeg, Darłowo, park Edukacji i Rozrywki Leonardia 
w Krupach. Ponadto organizowane były konkursy, zabawy i festiwale piosenki obozowej, 
harcerskiej i szantowej. Przeprowadzaliśmy również zajęcia z profilaktyki uzależnień. 
Całkowity koszt organizacji obozu wyniósł 41.859,22 zł. Wysokość udzielonego wsparcia to 
35.000 zł. Za wszelką pomoc w imieniu swoim, dzieci oraz rodziców bardzo dziękuję. 

Wiktor Biernacki – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – nasze Towarzystwo zorganizowało 
pobyt dla grupy 35 dzieci w wieku od 8 do 16 lat pochodzących z rodzin o niskim statusie 
społecznym i ekonomicznym w Zakopanem. Kwalifikowaniem dzieci do wypoczynku 
letniego zajął się Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie. Podczas wypoczynku dzieci brały 
udział w licznych wycieczkach. Odwiedziły m.in. skocznię narciarską, Tatrzański Park 
Narodowy, Krupówki, Gubałówkę oraz Kraków. Całkowity koszt to 16.725 zł. Wysokość 
dofinansowania to 13.500 zł. W imieniu dzieci biorących udział w zorganizowanym 
wypoczynku bardzo dziękuję za okazaną pomoc i wsparcie. 

Urszula Wiktorowicz – Dyrektor SP w Bielowicach – nasza szkoła również zorganizowała 
wakacje dla 65 dzieci z rodzin patologicznych, półsierot oraz dzieci szczególnie 
uzdolnionych. Miejscem wypoczynku była Bukowina Tatrzańska. W czasie pobytu dzieci 
uczestniczyły w różnych zabawach, zawodach sportowych oraz zajęciach o tematyce 
profilaktycznej z udziałem funkcjonariuszy miejscowej policji. Całkowity koszt kolonii 
wyniósł 87.380 zł. Wysokość udzielonego wsparcia to 13.500 zł za które serdecznie 
dziękujemy. 

Jarosław Jurowski- radny – chciałbym powiedzieć, iż od jakiegoś czasu również strażacy 
organizują kolonie i obozy dla dzieci. W tym roku było to w Kątach Rybackich. Niestety nie 
otrzymaliśmy żadnego dofinansowania od gminy, ale będziemy starać się  w następnym roku. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  

Ad.pkt.4  

 Stawki podatkowe na rok 2017. 

Iwona Susik - Naczelnik Wydz. PiOL – przedstawiła informację na temat stawek 
podatkowych na rok 2017 /załącznik nr 5,6,7 do protokołu/. 

Komisja przyjęła informację do wiadomości.  

Ad. pkt. 5  

Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej. 

A) Realizacja zadań oświaty w Gminie Opoczno za rok szkolny 2015/16 oraz wyniki 
egzaminów zewnętrznych. 

Radni zapoznali się z materiałem przygotowanym przez Wydział Oświaty. Materiał 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

B) Podjęcie uchwał w sprawach: 
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a) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy 
Opoczno, 

Iwona Susik - Naczelnik Wydz. PiOL – przedstawiła projekt uchwały w sprawie obniżenia 
ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno /załącznik 
nr 5 do protokołu/. 

Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

b) określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarze 
Gminy Opoczno, 

Iwona Susik - Naczelnik Wydz. PiOL – przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno 
/załącznik nr 6 do protokołu/. 

Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno, 

Iwona Susik - Naczelnik Wydz. PiOL – przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno /załącznik nr 7 do 
protokołu/. 

Elżbieta Dorocińska – radna -  jeżeli rolnik ubiega się o umorzenie podatku to też jest 
zobowiązany do składania oświadczenia, że korzysta z pomocy de minimis? 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – pomoc de minimis dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – jaka jest obecnie stawka podatkowa od sklepów 
wielko powierzchniowych?  

Iwona Susik – Naczelnik Wydz. PiOL – jest jedna stawka podatkowa dla wszystkich 
prowadzących działalność gospodarczą i wynosi 17 zł. 

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – czy istnieje możliwość zmiany, aby odróżnić 
mniejsze i większe podmioty? 

Iwona Susik – Naczelnik Wydz. PiOL – mieliśmy taką uchwałę, ale została ona 
zakwestionowana. 

Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

d) uchylenia uchwały Nr XIX/177/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 
2016 roku w sprawie: zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu roku 2016, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały 
Nr XIX/177/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: 
zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu roku 2016 /załącznik 
nr 9 do protokołu/. 

Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 – 2029, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2016 – 2029 /załącznik nr 9a do 
protokołu/. 

Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

f) zmiany w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016, 

Barbara Bąk – Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Opoczno na rok 2016 /załącznik nr 10 do protokołu/. 

Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz - 0, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

g) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno, 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił projekty uchwał w sprawie  
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno /załącznik do protokołu nr 11 i 12/. 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – na poprzednich komisjach zgłoszono wniosek, aby 
zdjąć uchwałę z bloku uchwał. 

Jarosław Jurowski – radny – kilka rzeczy jest dziwnych w tej uchwale. Ciekawi mnie, że 
uchwała obowiązuje trzy lata i nikt wcześniej nie miał do niej zastrzeżeń.  

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ –Naczelny Sąd Administracyjny w 
październiku ubiegłego roku rozpatrywał tę sprawę i stwierdził, że może uchwała w tej wersji 
obowiązywać. Natomiast wyrok z maja tego roku jest zupełnie inny. Teraz wszystkie uchwały 
podjęte w tej wersji są zaskarżane przez RIO do NSA. 

Jarosław Jurowski – radny – moim zdaniem nie ma potrzeby wychodzić przed szereg. Jeżeli 
przyjdzie wyrok, wtedy będziemy się zastanawiać co zrobić dalej. 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

h) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Opoczno, 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno /załącznik 
nr 13 do protokołu/. 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 
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i) powierzenia Burmistrzowi Opoczna uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za 
usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie związanym z 
korzystaniem z cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się na cmentarzach 
komunalnych położonych przy ul. Rolnej i ul. Granicznej w Opocznie, 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
powierzenia Burmistrzowi Opoczna uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi 
komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie związanym z korzystaniem z 
cmentarzy komunalnych i urządzeń znajdujących się na cmentarzach komunalnych 
położonych przy ul. Rolnej i ul. Granicznej w Opocznie /załącznik nr 14 do protokołu/. 

Elżbieta Dorocińska – radna – jakie są stawki opłat na dzień dzisiejszy? 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – opłata dwudziestoletnia wynosi ok. 200zł. 
Dla porównania powiem, że opłata w Tomaszowie Mazowieckim to już 640 zł. 

Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz – 0  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

j) Regulaminu Cmentarzy Komunalnych, 

Stanisław Miązek – Naczelnik Wydz. GKMiOŚ – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
Regulaminu Cmentarzy Komunalnych /załącznik nr 15 do protokołu/. 

Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz – 0 przyjęła do wiadomości projekt uchwały. 

k) przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 
2014 – 2020”, 

Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2014 – 
2020” /załącznik nr 16 do protokołu/. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi załącznik do 
protokołu z sesji Nr XXV/16 z dnia 28 października 2016 roku. 

Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz – 0  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

l) wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy „Opoczno – Januszewice” Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Opoczno, 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta – przedstawił projekt uchwały w sprawie  wyrażenia 
zgody na ustanowienie Podstrefy „Opoczno – Januszewice” Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej na terenie Gminy Opoczno /załącznik nr 17 do protokołu/. 

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – jakie jest zainteresowanie tym terenem? 

Tomasz Łuczkowski – Sekretarz Miasta –  zainteresowanie jest duże. Głównie chodzi nam o 
to, aby tę podstrefę utworzyć. Jeżeli w nią wejdziemy mamy szansę na dużego inwestora. Nie 
zmienia to także faktu, że czynimy starania, aby te grunty odrolnić. 
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Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – jest to drugie działanie, które w bardzo 
pozytywnym świetle stawia Pana Burmistrza. Cieszę się z takiego działania i składam 
gratulacje na ręce Pana Sekretarza. 

Komisja głosami: za - 4, przeciw - 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

m) stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, 
Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opoczno, 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM - przedstawił projekt uchwały w sprawie  stwierdzenia 
zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli 
mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha 
Kossaka z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Opoczno /załącznik nr 18 do protokołu/. 

Komisja głosami: za - 3, przeciw - 0, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

n) rozpatrzenia uwagi, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla osiedli mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja 
Kopernika, Wojciecha Kossaka, 

Jacenty Lasota – Naczelnik Wydz. RM - przedstawił projekt uchwały w sprawie  rozpatrzenia 
uwagi, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli 
mieszkaniowych położonych w rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja Kopernika, Wojciecha 
Kossaka /załącznik nr 19 do protokołu/. 

Komisja przyjęła do wiadomości uwagę oraz projekt uchwały.  

o) zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 
Przestrzegania Prawa, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

p) ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i 
Usług, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

q) ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury 
Fizycznej, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
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r) ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw 
Samorządu, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

s) ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i 
Przestrzegania Prawa, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

t) ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

u) ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

v) wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury 
Fizycznej, 

Komisja przyjęła projekt uchwały do wiadomości. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

Ad. pkt. 5 

 Zapytania i wolne wnioski. 

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – proszę, abyśmy wyrazili swoją opinię w sprawie 
nadania honorowego obywatelstwa dla pani Ewy Bąkowskiej. 

Jarosław Jurowski – radny – Moim zdaniem bardzo słuszna inicjatywa. Prosimy o więcej 
takich. 

Komisja głosami: za- 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła projekt uchwały w sprawie nadania 
honorowego obywatelstwa dla Pani Ewy Bąkowskiej. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Elżbieta Dorocińska –radna – chciałabym zapytać o drogę w Bukowcu „Komornikach” na 
którą składany był wniosek o dofinansowanie. 
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Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. TI – złożony wniosek przeszedł pozytywnie ocenę 
formalną, ale niestety otrzymał najmniej punktów w rankingu, ponieważ pod uwagę brany był 
dochód na jednego mieszkańca w gminie, który jest dość wysoki. 

Lucyna Wąsik – sołtys Kruszewca Kol. – proszę o kontrolę drogi w Kruszewcu Kolonii, która 
została uszkodzona podczas prac przy kanalizacji. Firma  wykonująca kanalizację pozostawiła 
ją w bardzo złym stanie. Włożyliśmy dużo pracy i pieniędzy, aby droga wyglądała dobrze, a 
teraz nie da się z niej korzystać.  

Dodatkowe materiały, jakie otrzymali Radni stanowią załącznik nr 29, 30, 31, 32, 33, 34 do 
protokołu.   

 

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

Godzina rozpoczęcia komisji 13.00, godzina zakończenia 14.50. 

 

 

 

Protokołowała                                                            Przewodniczący Komisji 

Alicja Firmowska                                               Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej  

                                                                                        i Spraw Samorządu 

Bogumiła Kędziora                                                           Tomasz Kopera                     

                                                                                     

 

 


