
Protokół Nr 2 /15
 

z  posiedzenia Komisji  Bezpieczeństwa,  Sportu,  Turystyki  i  Promocji  Rady
Miejskiej Trzcianki z dnia 19 stycznia 2015 r. 
 
Posiedzenie odbyło się w sali nr 016 Urzędu Miejskiego Trzcianki w godzinach od
13:30 do 15:30. 
 
W posiedzeniu udział wzięli:

1) członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności;
2) zaproszeni goście:
a) pan Mariusz Rozpłoch – Komendant Straży Miejskiej Trzcianki.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Na  posiedzenie  komisji  przybył  pan  Krzysztof  Kotas  Prezes  Miejskiego  Klubu
Sportowego „Lubuszanin”i poprosił członków komisji o pomoc w sprawie podziału
godzin w salach  gimnastycznych i dotacji. 

Radny W. Bala i członkowie komisji zaproponowali aby pan K. Kotas  swój wniosek
złożył  do komisji   w formie pisemnej i wtedy komisja udzieli  odpowiedzi.

Posiedzeniu  komisji  przewodniczył  Przewodniczący  Adam  Prankiewicz,  który
przywitał członków komisji, zaproszonych gości i zapytał, czy są uwagi do porządku
posiedzenia.  Radny Cz. Rogosz zaproponował   przeniesienie  punktu  „6b Analiza
Programu   dotyczącego  funkcjonowania  i  rozbudowy  Straży  Miejskiej  w  gminie
Trzcianka  do  punkt 3.
Wniosek został poddany głosowaniu: za-9, przeciw-0, wstrzymało się- 0.
 Nowy porządek posiedzenia otrzymał brzmienie: 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem  boiska sportowego „ORLIK” (  spotkanie        
w  Gimnazjum Nr 1 w Trzciance,  godz. 13 ³º ). 
3. Analiza  Programu  dotyczącego funkcjonowania i rozbudowy Straży Miejskiej      
w gminie Trzcianka.  
4. Przyjęcie  protokołu nr 1/14 z dnia 10.12.2014 r.
5. Przyjęcie  planu pracy komisji na I półrocze 2015 r.
6. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
7. Sprawy wniesione do komisji:

a) propozycja  Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.
8. Wnioski komisji. 
9.  Zamknięcie posiedzenia. 
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Porządek posiedzenia przyjęto  w głosowaniu: za- 9, przeciw-0, wstrzymało się -0.

Członkowie komisji otrzymali celem zaopiniowania Program  opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy |Trzcianka
w 2015 r. 

Ad  2)  Zapoznanie  się  z  funkcjonowaniem   boiska  sportowego  „ORLIK”
(  spotkanie w  Gimnazjum Nr 1 w Trzciance,  godz. 13³º). 
Członkowie  komisji   zapoznali  się  z  zasadą  funkcjonowania   boiska  sportowego
„ORLIK”.  Obejrzeli  boiska  i  zaplecze  socjalne.  Komisja  ustaliła,  że  osoba
odpowiedzialna za  „ORLIK”  przedstawi  Referatowi  Promocji,  Kultury  i  Sportu
Urzędu Miejskiego Trzcianki, zapotrzebowanie dla  „ORLIKA”  na 2015 r.

Ad 3)  Analiza  Programu  dotyczącego funkcjonowania i  rozbudowy Straży
Miejskiej w gminie Trzcianka. 
Przewodniczący  komisji  poprosił   komendanta  Straży  Miejskiej  Trzcianki
o omówienie  przedłożonej informacji. 

Pan M. Rozpłoch wyjaśnił obecną sytuację w Straży Miejskiej Trzcianki. Stwierdził,
że  Straż  Miejska  ma  obsadę    3   osobową,  a   miasto  liczy  niespełna  18  tys
mieszkańców i  20 sołectw, które liczą około 7-8 tys mieszkańców, razem cała gmina
liczy  około  24  tys  mieszkańców.  Pod  względem  obszarowym,  to  jest  to  jedna
z większych gmin w województwie wielkopolskim. Do roku 2013 było 5 strażników,
obecnie jest 3 strażników, jest to zdecydowanie za mało żeby na 100% realizować te
zadania  do których są powołani czyli wynikające z ustaw. Straż Miejska oprócz tego,
że może karać mandatami, to  ma zadania  wynikające  z  uregulowań  wewnętrznych
czy   ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  oraz  programu  dot.
zapobiegania  bezdomności  zwierząt.  Jeśli  chodzi  o  zwierzęta  bezdomne  to  mają
obowiązek  przeprowadzić czynności związane z ustaleniem, kto jest właścicielem
danego psa i kto go wypuścił albo  porzucił a jak te sprawę nie można ustalić, to
przekazuje się do Referatu Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi   i wtedy  ten pies
zostaje odłowiony i umieszczony  w schronisku. Podział obowiązków Straży jest taki,
że  on  generalnie  zajmuje  się  sprawami  administracyjnymi,  głównie  sprawami
wynikającym  z  kodeksu  wykroczeń  (  jeśli  wpływają  jakieś   zawiadomienia  o
wykroczeniu, to trzeba do końca poprowadzić). Zobowiązani są także do pomagania
innym Strażom czyli ustalenia np. gdzie dana osoba przebywa ( z uwagi, że nie mogą
się  skontaktować  korespondencyjnie)  i  proszą  o  przesłuchanie  danej  osoby  w
charakterze  świadka,  czy  podejrzanego  o  popełnienie  wykroczenia.  Wykonują  te
zadania ale przy 3 osobach, na takim dużym obszarze  i przy tylu problemach, to jest
utrudnione.  Strażnicy  zajmują  się  także  konwojem,  dodał,  że  w  tej  chwili  musi
zakończyć swoje wypowiedzi ponieważ musi jechać  z kasjerką do banku. Dodał, że
przygotował informacje nt. pracy Straży Miejskiej Trzcianki.
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Radny  W.  Natkaniec  zapytał,  jak  pan widzi  ile  potrzeba  pracowników aby  Straż
Miejska mogła normalnie funkcjonować i  jaką ma pan wizję  dot. funkcjonowania
Straży.

Pan M. Rozpłoch dodał, że widzi funkcjonowanie Straży w następujący sposób, otóż
nie od razu  zatrudniać 6 czy 7 strażników ( tyle powinno być) aby w niektóre dni
można  było  wprowadzić  system  zmianowy  i  powrócić  do  pracy  z  Policją.
Współpraca z Policją była bardzo konstruktywna, z jednej strony wpływało to lepiej
na  bezpieczeństwo  w  gminie  i  na  autorytet.  Funkcjonariusz  Straży  Miejskiej
z policjantem to jest  inny wizerunek niż sam funkcjonariusz Straży Miejskiej. Dalej
dodał,  była  by  też  obopólna  korzyść  ponieważ  jedni  od  drugich  by  się  uczyli  a
załatwianych  jest wiele spraw administracyjno- porządkowych. Policjanci generalnie
tymi  sprawami  się  nie  zajmują.  Gmina  musi  liczyć  się  z  pewnym  rachunkiem
ekonomicznym i to, że komendant chciałby aby pracowało więcej osób, to nie od
niego zależy. Jeśli by został ustalony plan, że  np. co dwa lata zatrudniana by była
dodatkowo osoba,   na pewno nie  wpłynęło  by tak  drastycznie  na  finanse  gminy.
Dobrze by było jakby jedna osoba wróciła  z  Referatu Ochrony Środowiska i  nie
trzeba by było jej dodatkowo szkolić na strażnika ponieważ jest strażnikiem a została
tylko przesunięta na inne stanowisko. Burmistrz informował, że  przesunięcie jest
chwilowe, pytanie czy ona musi tam zostać, czy nie. Gmina w swoich zdaniach też
ma sprawy związane z porządkiem  i bezpieczeństwem publicznym i to nie jest tylko
kwestia  Policji,  Policja  współpracuje.  Realnym narzędziem w warunkach naszych
gmin są Straże Miejskie    i Straże Gminne, to jest też kwestia zabezpieczeń różnych
imprez publicznych. Jeżeli jest impreza masowa, to automatycznie z mocy ustawy
zabezpiecza  pracownikami ochrony mienia  ale  one chronią  na terenie  imprezy a
poza  jest w gestii Policji  i innych służb porządkowych. Straż Miejska ma zadania
w zakresie zabezpieczenia imprez publicznych, tu  jest pole dla strażników, zadania
dotyczą imprez związanych z przemarszami, związanych z ustawą o zgromadzeniach
publicznych, ustawą o ruchu drogowym ( imprezy  w ruchu ulicznym). Uważa, że
należałoby zwiększać ilość strażników z czasem i powrócić do tych służb z Policją
ponieważ one były dobre i  to funkcjonuje w innych gminach.  Dalej  dodał,  że on
patrzy  na  bezpieczeństwo ogólnie,   to  nie  jest  jeden podmiot,   Policja  czy  Straż
Miejska  i nie działamy osobno tylko  działamy wszyscy, jest to :  Policja, Straż
Miejska, Straż Pożarna, OSP, pracownicy Kombudu, „Anioły”  itd. i  wszyscy oni
współpracują w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danej imprezy.

Radny R. Szukajło zwrócił się z pytaniem do  komendanta, czy  w obecnym składzie
( okrojonym) , nie może  Straż Miejska realizować pewnych zadań skutecznie, jakie
to są zadania i  gdzie  należy zwiększyć ilość osób? 

Pan  M.  Rozpłoch  wyjaśnił,  obecnie   wykonuje  wszystkie  zadania  i  musi  je
wykonywać np. dzisiaj otrzymał informację, że jakaś osoba pompuje wodę z  Sarcza
i on musi to sprawdzić, co się tam stało dokładnie. Na  dalsze zapytanie radnego
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R.  Szukajły,w  jakich  grupach  widziałby   największe  doskonalenie   a  poprzez
zwiększenie  tego  składu,  pozwoliłoby  je  wdrożyć,  czyli    największe  potrzeby-
wyjaśnił,  że  w prewencji  czyli  aby było więcej  patroli,  aby można zabezpieczyć
drugą  zmianę   w  pełni,  aby  załatwiać  interwencje  (  zdarza  się,  że  ludzie  mają
pretensje, że po południu nikt nie odbiera telefonu). Dalej dodał, można by ustawić
służbę z policjantem i pewne sprawy załatwić. Teraz czasami jest tak, że Policja sobie
a my sobie działamy i jest trochę tzw. spychologii i często jest tak, że ktoś do mnie
mówi: byłem ale  Policja mówiła, że jest to zadanie dla Straży Miejskiej. Na kolejne
pytanie   radnego  R.Szukajły,  czy  są  spisane  zasady  współpracy  z  Policją  –
odpowiedział,  że   było  porozumienie   spisane   jeszcze  za  czasów  Burmistrza
P. Kolendowicza ale na razie jest  to zawieszone aczkolwiek,  tam gdzie jest  Straż
Miejska tam i tak musi być współpraca z |Policją. Dodał, że zmianę ustawiał w ten
sposób: jeden policjant i jeden strażnik i wtedy było zabezpieczenie na drugą zmianę.
Dalej  dodał,  takie   wspólne patrole  powinny być szczególnie  na drugiej  zmianie.
Policji też zależy  aby w naszej gminie było  jak najwięcej takich ludzi, którzy  mają
takie  uprawnienia  jak Straż Miejska.

Radny  R.Szukajło  dodał,   zasady  współpracy  z  Policją  nie  są  do  końca  jasne
i warto by było zrobić  może jakiś audyt,  zweryfikować. Niezależnie ilu będzie tych
strażników, czy będzie ich pięciu, czy  jeden,  to jakieś zasady muszą być. Policja
oczekuje  wsparcia  na  pewno  i  dobrze  było  te  zasady  zweryfikować.  Następnie
zapytał, o koszty  utrzymania Straży Miejskiej w przypadku czterech strażników.

Pan M. Rozpłoch wyjaśnił, że należałoby koszty jednego strażnika pomnożyć przez
cztery.  W  przypadku  zatrudnienia  nowego  pracownika  wtedy  dochodzą  koszty
wyszkolenia.

Przewodniczący komisji odczytał z przedłożonej informacji od komendanta Straży
Miejskiej Trzcianki, koszty utrzymania strażników miejskich.

Radny W. Bala stwierdził, że na Straż Miejską można patrzeć różnie, jedne miasta
i gminy likwidują Straż Miejską, bo stwierdzają, że jest nie potrzebna w mieście  bo
to  są  dodatkowe  wydatki  z  budżetu   miasta  i  gminy.  Dobrze,  że  u  nas  nie  ma
fotoradaru, wtedy by jeszcze pilnowali fotoradaru ( w sejmie jest projekt o zabraniu
wszystkich  fotoradarów  Straży).  Jego  zdaniem  należy  utrzymać  do  końca  roku
jeszcze tych trzech strażników ponieważ trzeba by było zmieniać cały budżet  gminy,
w przypadku zatrudnienia dodatkowych dwóch pracowników, a czy gminę stać na to?
Utrzymać w ilości  trzech strażników miejskich, tak, jak jest.

Radny Cz. Rogosz uważa, że Straż Miejska powinna być, jest potrzebna, a ta jedna
osoba, która  ma uprawnienia  gdyby ją przywrócić ( jest przeszkolona) to te koszty
byłyby  mniejsze.  Dalej  dodał,  że  Straż  Miejska  jest  potrzebna  np.  w  przypadku
interwencji  lokatorskich  z  uwagi,  że  Policja  nie  chce  przychodzić  na  takie
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interwencje, nie chce  uczestniczyć. 

Radny A. Jaworski dodał, do końca roku mamy czas aby zastanowić się czy Straż
Miejska jest potrzebna i  w tym roku, jako komisja  możemy wypracować  swoje
stanowisko. Dalej dodał, a nie wiemy w tej sprawie stanowiska Burmistrza, jak to
widzi. Jeżeli Straż Miejska jest potrzebna, to nie w składzie trzyosobowym. Uważa,
że  konwojem Straż Miejska nie musi się  zajmować. Jeśli chodzi o Straż Miejską, to
nie  wykonują  w setnej  części  tego,  co  wykonuje  Policja.  Jeśli  chodzi  o  wspólne
patrole z Policją, to były po południu, a jakie były patrole do południa- żadne. Nie,
Policja może dużo nauczyć się od Straży Miejskie lecz odwrotnie, Straż Miejska od
Policji.  Ten  rok  mamy  na  zastanowienie  się,  opinie  społeczne  w  sprawie  Straży
Miejskiej  są  różne.  W tym  składzie  osobowym,  jest  za  mało   aby  mogła  dalej
funkcjonować. Jeśli jest potrzebna, to  w jakim  składzie osobowym.

Przewodniczący komisji  stwierdził,  jeśli chodzi o imprezy masowe, to nie zawsze
strażnicy  miejscy  zabezpieczają,  zresztą  co  trzy  osoby  mogą  zrobić  przy
zabezpieczeniu imprezy masowej, jak nie poprze OSP i Straż  Pożarna, to sami nic
nie zrobią.

Radny W. Bala dodał,wielu mieszkańców uważa, że Straż Miejska jest nie potrzebna,
miasto jest na tyle bezpieczne,  nie ma  tyle interwencji pilnych aby ta Straż była
potrzebna, a  służenie  do konwoju, że przewiozą pieniądze do banku i  odwrotnie, to
może być samochód służbowy i kierowca, jak był kiedyś i też to będzie wykonywał.

Radny T. Tomczak stwierdził, jeśli mają robić coś konkretnego  po południu, to  musi
być ich więcej, co najmniej pięciu. Uważa, że  Straż Miejska powinna przedłożyć
komisji, sprawozdanie z trzech lat swojej pracy do końca marca br.

Radny R. Szukajło uważa, że  należy zorganizować wspólne spotkanie z Policją, a po
wakacjach należy dojść do pewnych rozwiązań w kwestii Straży. Uważa, że należy
przeprowadzić  komisję  w sprawie bezpieczeństwa w szerszym składzie, ponieważ
mając dane od Straży Miejskiej i na komisji  Komendanta Policji, to były by dane
konkretne aby się ustosunkować, jak ta sytuacja  ma wyglądać, być może Policja ma
swoje  oczekiwania,  potrzeby  trudno  powiedzieć.  Trzeba  to  poddać  analizie,  jak
wyglądała  wcześniej współpraca z Policją.

Wniosek
Członkowie Komisji Bezpieczeństwa, Sportu, Turystyki i Promocji wnioskują  aby
Straż Miejska  Trzcianki, przedstawiła Komisji, do końca marca br. sprawozdanie ze
swojej  działalności  za ostatnie trzy lata  ( 2014, 2013 i 2012).                                  
Wniosek komisja przyjęła  przez aklamację.

 Wspólnie ustalono, że po przedłożeniu informacji przez Straż Miejską, komisja na
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początku kwietnia br.  będzie analizować  temat Straży Miejskiej Trzcianki, oraz aby
w  posiedzeniu  tej  komisji  uczestniczył  też   komendant  Policji  po  to  aby
wypowiedział się  w sprawie współpracy ze Strażą Miejską.

Ad 4) Przyjęcie  protokołu nr 1/14 z dnia 10.12.2014 r.
Przewodniczący  komisji  A.  Prankiewicz  zaproponował   członkom  komisji
zatwierdzenie  protokołu   przez głosowanie i   zapytał   czy są  uwagi.  Uwag nie
wniesiono.
Protokół  nr 1/14 z dnia   10.12.2014 r. został  przyjęty  w głosowaniu : za- 9, przeciw
- 0, wstrzymujących  się -  0.

Ad 5) Przyjęcie  planu pracy komisji na I półrocze 2015 r.
Po  krótkiej dyskusji członkowie komisji przyjęli następujący plan pracy komisji na   
I półrocze 2015 r.

Styczeń
1. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2015 r.
2. Sprawy wniesione na komisję.
3. Analiza materiałów na sesję.
4. Wnioski komisji.

Luty
1. Analiza działań promocyjnych  gminy w aspekcie rozwoju turystyki.
2. Analiza materiałów na sesję.
3. Sprawy wniesione na komisję.
4. Wnioski komisji.

Marzec
1. Bezpieczeństwo pożarowe na terenie gminy Trzcianka.
2. Analiza materiałów na sesję.
3. Sprawy wniesione na komisję.
4. Wnioski komisji.

Kwiecień
1. Analiza bezpieczeństwa publicznego -sprawozdanie z  pracy Straży Miejskiej za 3 
lata.
2. Analiza materiałów na sesję.
3. Sprawy wniesione na komisję.
4. Wnioski komisji.

Maj
1. Stan i wykorzystanie obiektów sportowych na terenie gminy Trzcianka– wizja 
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lokalna oraz  informacja  Burmistrza.
2. Analiza materiałów na sesję.
3. Sprawy wniesione na komisję.
4. Wnioski komisji.

Czerwiec
1. Polityka  promocyjna gminy - analiza działań  pod względem rozwoju 
gospodarczego.
2. Opracowanie planu pracy komisji na II półrocze 2015 r.
3. Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy wniesione na komisję.
5. Wnioski komisji.

Plan pracy komisji został przez członków komisji poddany głosowaniu: za-9, 
przeciw-0, wstrzymało się -0.

Ad 6) Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
Członkowie komisji nie  analizowali  projektów  uchwał.

Ad 7) Sprawy wniesione do komisji:
ad  a)   Propozycja   Stowarzyszenia  Gmin  i  Powiatów  Wielkopolski  o
przystąpienie Gminy Trzcianka do Stowarzyszenia.

Radny Cz. Rogosz stwierdził, że po zapoznaniu się z materiałem, nie widzi  korzyści 
dla gminy.
Wspólnie ustalono,że gmina nie ma  z tego tytułu korzyści.

Członkowie komisji po  analizie  propozycji    Stowarzyszenia Gmin  i Powiatów
Wielkopolski, odrzucili  wniosek w sprawie przyjęcia propozycji   Stowarzyszenia. 
Opinię swoją członkowie komisji  poddali głosowaniu: za-9, przeciw-0, wstrzymało
się -0.

Radny  W.  Natkaniec  uważa,  że  niektóre  ulice   w  naszym mieście  powinny  być
bardziej  doświetlone.

Radny  R.  Szukajło  podkreślił,  że  na  jednej  z  Komisji  Gospodarczych,  Burmistrz
poinformował, że będzie składał wniosek do ENEA   na pewne modyfikacje i to co
w tej  chwili  jest  poruszane,  to należałoby pewne rezerwy zaplanować.  Trzeba by
przejść, sprawdzić i  te braki uzupełnić.

Radny T. Tomczak dodał, generalnie jeśli chodzi o stawianie lamp, to gmina będzie
się posiłkować lampami solarnymi ponieważ dorobienie dodatkowego doświetlenia
kosztuje około 10 tys zł ze wszystkimi pozwoleniami
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Ad 8) Wnioski komisji. 
 Radny A. Jaworski  poruszył temat zmiany regulaminu boiska „ORLIK” z uwagi, że

w obecnym regulaminie jest pkt 4 termin otwarcia od 1 marca do 30  listopada i w
ppkt 4d „w feriach zimowych w zależności od warunków pogodowych”. 

Radny W. Bala  zaproponował aby w ppkt  4  d  napisać w zależności  jak pogoda
pozwala.

 Radny  T.  Tomczak  dodał,  wynika   z  tego,  że  z  powodu warunków pogodowych
„ORLIK”  jest  udostępniany  poza   kosztami  ujętymi  w  umowie.  Należałoby
wnioskować o urealnienie tego regulaminu.

Radny  R.  Szukajło  dodał,  pytanie  jest  takie,  kto   określi  i  kto  podejmie
odpowiedzialność, jakie warunki pogodowe są dobre.

Radny  W.  Bala   dodał,  może  określić,  że  w  okresie  od  listopada  do  marca
w zależności od temperatury panującej na zewnątrz np. w okresie powyżej 5º C.

Komisja wnioskuje aby urealnić regulamin korzystania z „ORLIKA” w okresie od
listopada do marca.  Wprowadzić  zapis  w zależności  od temperatury  panującej  na
zewnątrz np.  powyżej 5º C.

Radny  T.  Tomczak wnioskuje  o   rozważenie  możliwości  doświetlenie  pasów
jezdnych ul. Sikorskiego, Żeromskiego szczególnie tam gdzie jest znaczny  ruch.

Radny  R.  Szukajło wnioskuje  aby  Burmistrz  wypowiedział  się  w  sprawie
doświetlenia ulic, o co wnioskuje do ENEA aby  komisja wiedziała,  co mają poprzeć
w  przypadku  zmiany budżetu.

Radny W. Natkaniec składa zapytanie, czy istnieje  możliwość odśnieżania naszego
boiska  „ORLIK”,   w  innych  gminach,  boisko  takie   jest  odśnieżane.  Prosi  o
sprawdzenie   tej sprawy w dokumentacji technicznej.

Radny R. Szukajło wnioskuje  w imieniu mieszkańców osiedla Kasprowicza, aby za
torami w lewo czyli  na  odcinku ul.  Kasprowicza do ul.  Fredry (  nie ma żadnej
lampy)   rozważyć możliwość doświetlenia. Może uwzględnić we wniosku do ENEA
ten odcinek  ulicy albo rozważyć inną możliwość np. umieszczenia oświetlenia  na
słupie kolejowym.
Radny przypomina o wniosku dot. pomalowania pasów na jezdni na ul. W.Stwosza
przy skrzyż. z pl. Pocztowym.

Radny Cz.  Rogosz  wnioskuje  o  przywrócenie  oświetlenia   uliczki  za  „Białym
Misiem” z uwagi na dość duży ruch pieszy w tym rejonie.
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Radny A. Prankiewicz wnioskuje o   regulację  sygnalizacji świetlnej przy przejściu
dla pieszych koło Lubmoru ( droga wojewódzka nr 180). Obecnie zielone światło
bardzo krótko się świeci, co uniemożliwia pieszym swobodne przejście przez jezdnię.
(Problem szczególnie   dla  ludzi  starszych,  którzy  wracając  z  kościoła,  nie  mogą
swobodnie przejść, stanowi to poważne zagrożenie bezpieczeństwa ludzi).

Ad 9 ) Zamknięcie posiedzenia.
Przewodniczący  komisji  podziękował  wszystkim  członkom  komisji  za   udział
posiedzeniu komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia komisji, Przewodniczący komisji
ogłosił zamknięcie posiedzenia.

Protokolant Przewodniczący Komisji 

Danuta Komarnicka  Adam Prankiewicz
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