
P r o t o k ó ł  Nr 21/16

z posiedzenia Środowiska i Rozwoju Wsi z  28  czerwca  2016 r. 

Posiedzenie  komisji  odbyło  się  w  sali   sesyjnej  Urzędu  Miejskiego  Trzcianki  
w godzinach od 1100 do godz.1300    

Następna  część  posiedzenia komisji  odbyła się  w  schronisku dla bezdomnych 
zwierząt w Pile i w Pokrzywnie. Zakończyła się praca komisji o godz. 16:30.
 
W posiedzeniu udział wzięli:
1) członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności, 
2) pan Krzysztof Czarnecki -  Burmistrz Trzcianki,
3) pani Joanna Zieńko - skarbnik  gminy.  
4) pan  Jacek Kowalski- inspektor 

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Posiedzenie komisji otworzył Przewodniczący Komisji pan Wincenty Kilian witając 
zaproszonych  gości  i  członków  komisji.  Następnie  przypomniał  porządek 
posiedzenia, który radni otrzymali wraz  z  zaproszeniem na posiedzenie.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie  protokołu nr 20/16 z 18.05.2016 r.
3. Przyjęcie  planu pracy komisji na II półrocze 2016 r.
4. Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
5. Sprawy wniesione do komisji :
a)  odpowiedź  Ministra  Środowiska  na  przekazane  stanowisko  Rady  Miejskiej 
Trzcianki  w sprawie  norki amerykańskiej,
b) pismo  Społecznego Komitetu Obrony Kotów  Wolno Żyjących w sprawie opieki 
weterynaryjnej,
c)  wniosek  radnego  Zygmunta  Czarnego  dot.  lokalizacji  oraz  budowy  pływalni, 
basenu  w mieście Trzcianka,
d) pismo Koła Terenowego Prawa i Sprawiedliwości w Trzciance  apelujące o zmianę 
nazw ulic, których nazwy mają związek z minionym totalitarnym systemem.
6. Lustracja schroniska dla bezdomnych zwierząt w  Pile.
7. Wizytacja wsi Pokrzywno pod kątem przygotowania do Dożynek Gminnych.
8. Wnioski komisji. 
9. Zamknięcie posiedzenia. 

Porządek posiedzenia został  przyjęty w głosowaniu: za- 6, przeciw-0, wstrzymało 
się-0.

1



Ad 2)  Przyjęcie  protokołu nr 20/16 z 18.05.2016 r.
Protokół nr 20/16 z 18.05.2016 r. został przyjęty w głosowaniu: za- 6, przeciw-0, 
wstrzymało się-0.

Ad 3)  Przyjęcie  planu pracy komisji na II półrocze 2016 r.
 Komisja po krótkiej dyskusji przyjęła następujący plan pracy, jak poniżej:

Lipiec
Przerwa urlopowa.

Sierpień
1. Przegląd  sal wiejskich i remiz OSP na terenie gminy Trzcianka.
2. Analiza statutów sołeckich.
3. Stan przygotowań do dożynek gminnych.
4. Analiza materiałów na sesję.
5. Sprawy wniesione do  komisji.
6. Wnioski komisji i realizacja.

Wrzesień
1. Podsumowanie dożynek gminnych.
2. Wnioski komisji do  projektu budżetu na 2017 r.
3. Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy wniesione do komisji.
5. Wnioski komisji.

Październik
1. Przygotowanie gminy  do  utrzymania  dróg w okresie  zimowym.
2. Analiza materiałów na sesję.
3. Sprawy wniesione do  komisji.
4.Wnioski komisji i realizacja.

Listopad
1.Spotkanie z przedstawicielami  Izb Rolniczych.
2.Analiza materiałów na sesję.
3. Sprawy wniesione do  komisji.
4.Wnioski komisji.

Grudzień
1. Praca nad projektem budżetu gminy Trzcianka na 2017 r.
2. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2017 r.
3. Analiza materiałów na sesję.
4. Sprawy wniesione do  komisji.
5.Wnioski komisji i realizacja.
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Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  29  czerwca  2016  r.  pozytywnie  
zaopiniowała  plan pracy  komisji  w głosowaniu: za- 6, przeciw- 0, wstrzymało się  
-0.
Ad 4)   Analiza materiałów na sesje Rady Miejskiej Trzcianki.
Członkowie komisji analizowali następujące  materiały: 

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy 
Trzcianka na lata  2016-2030.
Pani  J.  Zieńko-  skarbnik    wyjaśniła,  zmiany  do  WPF   wywołane  są   dwiema 
rzeczami, po pierwsze wprowadzamy nowe zadanie tj. gminny program rewitalizacji. 
Na ten cel w tym roku mamy zaplanowane środki  w kwocie 75 tys zł w związku 
z  tym,  że  występujmy  o   środki  zewnętrzne.  Jest  to  program  dwuletni 
i dlatego musimy  wpisać  do budżetu. Na 2017 r.  będzie to kwota 30 tys zł. Drugą 
sprawą   jest   planowana   emisja   obligacji,  będzie  kolejna  uchwała  i  to  należy 
pokazać  w WPF.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  29  czerwca  2016  r.  zapoznała  się  
z projektem uchwały.

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
Pani J. Zieńko- skarbnik   wyjaśniła, są to drobne zmiany, tzw. czyszczenie budżetu i
dotyczą  to  pewnych  przesunięć.  Po  stronie  budżetu   największą  zmianą  jest 
wprowadzenie dodatkowej dotacji na program 500 plus w kwocie 6.120 tys zł. Po 
stronie  wydatków najważniejsze  zmiany to 77.800 zł to czyszczenie w związku 
z zakończeniem inwestycji.  Dodatkowo zwiększamy plan wydatków majątkowych 
o kwotę 35 tys zł na zadanie, które mamy już zapisane w budżecie tj. na budowę 
ścieżek  pieszo-rowerowych przy   skwerze   ul.  Broniewskiego i   ul.  Wieleńskiej. 
Zwiększamy  o 12 tys zł plan wydatków  na remonty bieżące chodników. Drobne 
zmiany  w  gospodarce  mieszkaniowej,  w  administracji,  drobne  przeniesienia, 
zwiększenia  np.  15  tys  zł  na  budowę  remizy  OSP  w  Siedlisku  i  zmniejszenia 
kosztów. W oświacie drobne przeniesienia między paragrafami, MGOPS zwiększenie 
o  kwotę  10  tys  zł  na  zakup  serwera,  w  gospodarce   ściekowej  po  zakończonej 
inwestycji  budowa  kanalizacji  deszczowej   na  osiedlu  kwiatowym,  zmniejszenie 
o 65,1 tys zł, na lampy solarne- 6,2 tys zł, zwiększenie planu dotacji dla TDK, dla 
Biblioteki dofinansowanie  na letnią czytelnię w kwocie 100 tys zł. Dalej wyjaśniła 
radnemu W. Kilianowi  sprawę dotacji na 500 plus.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  29  czerwca  2016  r.  pozytywnie  
zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu: za-6, przeciw-0, wstrzymało się -0.

3.  Projekt  uchwały  w  sprawie  emisji  obligacji  komunalnych  oraz  określenia 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
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Pani  J.  Zieńko-  skarbnik  wyjaśniła,  planowane  jest  w  latach  2017-2019 
wyemitowanie  obligacji na kwotę  20 mln zł. Wykupy planowane są na lata 2023-
2032 i celem emisji tych obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
związanego  z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań.  Jest  to  standard,  które  gminy  wykorzystują  w  uchwałach   o  emisji 
obligacji, jest to bezpieczne ponieważ nie wskazujemy konkretnych zadań. Przewaga 
obligacji nad kredytem jest taka, że  nie potrzeba podawać konkretnego celu.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  29  czerwca  2016  r.  pozytywnie  
zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu: za-7, przeciw-0, wstrzymało się -0.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/177/16 Rady Miejskiej 
Trzcianki  z  dnia  28  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  obciążenia  nieodpłatną 
służebnością przesyłu działek nr 1939/13, 1941/12 i 1861/1 w Trzciance. 
Pani J. Zieńko- skarbnik wyjaśniła, jest to korekta uchwały która została już podjęta 
ponieważ jeden nr działki został  pominięty na ul. Dąbrowskiego po byłej piekarni.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  29  czerwca  2016  r.  zapoznała  się  
z projektem uchwały.

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie 
miasta Trzcianki oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobów ich pobierania.
Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, projekt uchwały dotyczy ul. Kościuszki, pieniądze 
na parkometr już są, teraz  jest tylko kwestia wyznaczenia godzin parkowania. Dalej 
dodał, proponuje płatne parkowanie w godzinach od 6:00 do 16:00, po to aby po 
godzinie 16:00 mieszkańcy mogli skorzystać z parkingu  i podjechać pod dany sklep.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  29  czerwca  2016  r.  pozytywnie  
zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu: za-7, przeciw-0, wstrzymało się -0.

6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta  Trzcianki  w rejonie  ul.  27  Stycznia 
i rzeki Trzcinicy.  
Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, dotyczy to terenu  przy ul.27 Stycznia p. strona  od 
bloków (za byłym POM)  aż do ul. Łomnickiej. Obecnie firmy tam działające nie 
mogą tego terenu nabyć ponieważ jest obszarem rolnym, dlatego jest ta zmiana. 

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  29  czerwca  2016  r.  pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu: za-7, przeciw-0, wstrzymało się -0.

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Trzcianki  w  północno  –  zachodnim 
rejonie jeziora Sarcz.
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Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, dotyczy terenu położonego przy ul. Gorzowskiej za 
kanałem prawa strona przy  jeziorze Logo. Teren jest obecnie zabudowywany, nie jest 
uporządkowany.  Należy  ten  teren  architektonicznie  uporządkować  pod  względem 
zabudowy, wyznaczenia układu komunikacyjnego i uzbrojenia  terenu.

Radny J. Łastowski  dodał, tereny te należą pod Sarcz, czy te tereny nie można by 
przekształcić jako miasto.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  29  czerwca  2016  r.  pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu: za-7, przeciw-0, wstrzymało się -0.

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Trzcianki  w  obrębie  geodezyjnym 
Siedlisko. 
Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, projekt,  dotyczy obszaru miejscowości Siedlisko, 
który  został  zakwestionowany  przez  prawnika   a  dotyczy   realizacji  rozwoju 
gospodarstwa rolnego. 

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  29  czerwca  2016  r.  pozytywnie  
zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu: za-7, przeciw-0, wstrzymało się -0.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/482/14 Rady Miejskiej 
Trzcianki  z dnia 26 czerwca 2014 r.  w sprawie wieloletniego planu rozwoju  
i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych  na  lata 
2014-2016,  zmienionej  uchwałą  Nr  VIII/62/15  Rady  Miejskiej  Trzcianki  
z  dnia  23  kwietnia  2015  r.  w  sprawie  wieloletniego  planu  rozwoju  
i  modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych  na  lata 
2014-2016.
Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, projekt,  dotyczy drobnych zmian, które zaistniały.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  29  czerwca  2016  r.  pozytywnie  
zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu: za-7, przeciw-0, wstrzymało się -0.

10.  Projekt  uchwały  w sprawie  określenia  przystanków komunikacyjnych na 
terenie gminy Trzcianka,  których właścicielem lub zarządzającym jest  gmina 
Trzcianka, warunków oraz opłat za korzystanie z tych przystanków. 
Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił, gmina Trzcianka nabyła dworzec PKS Wałcz i jest 
teraz właścicielem, w ślad za tym  wchodzą różne opłaty wnoszone przez różnych 
przewoźników dlatego postanowiono, że do czasu  przebudowy tego  przystanku na 
Placu Pocztowym nie będą pobierane opłaty. W późniejszym etapie kiedy zostanie 
zmodernizowany Plac Pocztowy  stosowna uchwała zostanie przygotowana i  będzie 
obejmowała  wszystkich przewoźników.
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Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  29  czerwca  2016  r.  pozytywnie  
zaopiniowała projekt uchwały w głosowaniu: za-7, przeciw-0, wstrzymało się -0.

11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady  
Miejskiej Trzcianki na II półrocze 2016 r. 

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  29  czerwca  2016  r.  zapoznała  się  
z projektem uchwały.

12.  Stanowisko  Rady  Miejskiej  Trzcianki  w  sprawie  wniesienia  przez  gminę 
Trzcianka wkładu niepieniężnego do Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Spółka z o. o. w Trzciance.
Burmistrz K. Czarnecki wyjaśnił,  sprawa dotyczy internatu, który  został  kiedyś 
nabyty.  Chcemy  go  wyremontować   i  przeznaczyć  na  mieszkania  komunalne, 
zarządzane przez  TTBS.   TTBS będzie   składać   wniosek  o  kredyt  w miesiącu 
wrześniu do Banku Krajowego i jest potrzebny tzw. list intencyjny, że ten budynek 
będzie  ich  własnością.  Obecnie   przygotowywany  jest  projekt  techniczny 
przebudowy tego budynku.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  29  czerwca  2016  r.  pozytywnie  
zaopiniowała  stanowisko  w głosowaniu: za-7, przeciw-0, wstrzymało się -0.

Ad 5)  Sprawy wniesione do komisji.
Członkowie komisji analizowali następujące sprawy:

a) odpowiedź Ministra Środowiska na przekazane stanowisko Rady Miejskiej 
Trzcianki  w sprawie  norki amerykańskiej,

Przewodniczący  komisji odczytał treść odpowiedzi.

Radna  J.  Durejko  stwierdziła,  pismo  to  nic  nie  wnosi,  jedyną  obroną  przed 
szkodliwym działaniem norki amerykańskiej  jest zmiana planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  29  czerwca  2016  r.  zapoznała  się  
z odpowiedzią Ministra Środowiska.                                   

b) pismo  Społecznego Komitetu Obrony Kotów  Wolno Żyjących w sprawie 
opieki weterynaryjnej,
Przewodniczący   komisji  poinformował,   pismo  wszyscy  członkowie  komisji 
otrzymali i zapoznali się z nim.

Pan J.  Kowalski  wyjaśnił,  jest  tam propozycja,   jeśli  będziemy te koty leczyli  to 
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będziemy mieli mniej środków finansowych z przeznaczeniem na koty. Koty się nie 
leczy ponieważ koty są wolno żyjące podobnie jak dzikie zwierzęta też się nie leczy. 
Jeżeli   będziemy  postępować  tak  jak  chce  to  stowarzyszenie,  to  nie  damy rady 
ponieważ  tych kotów będzie tak dużo  a wtedy ptaki  będą zagrożone. Jeżeli kot jest  
wolno żyjący i człowiek  nie będzie ingerował, to określone środowisko przyjmie 
określoną ilość kotów i nie będzie potrzeby sterylizacji. Należy leczyć tylko koty, 
które  uległy  wypadkowi.   Opisane  w piśmie  koty  nie  są  kotami  wolno żyjącymi 
ponieważ są karmione codziennie i można je wziąć do ręki a kota wolno żyjącego nie 
można wziąć do ręki.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  29  czerwca  2016  r.  zapoznała  się  
z pismem.   
                           
c) wniosek radnego Zygmunta Czarnego dot. lokalizacji oraz budowy pływalni, 
basenu    w mieście Trzcianka,
Przewodniczący komisji poinformował, wniosek ten był przedstawiany na sesji przez 
radnego Zygmunta Czarnego.

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  29  czerwca  2016  r.  zapoznała  się  
z wnioskiem.
                                   
d)  pismo Koła  Terenowego  Prawa i  Sprawiedliwości  w Trzciance   apelujące 
o  zmianę  nazw  ulic,  których  nazwy  mają  związek  z  minionym totalitarnym 
systemem.
Przewodniczący komisji poinformował,  pismo to  było  przedstawiane na sesji przez 
pana Zbigniewa Walińskiego.

Burmistrz K. Czarnecki  wyjaśnił,  proponuje aby w momencie jak będą zebrania 
wiejskie i będą tworzone propozycje do budżetu aby te tematy były omówione. Co do 
szczegółów jeśli ma być zmiana nazwy danej ulicy,  to mają prawo mieszkańcy się 
wypowiedzieć. Może być taka sytuacja, że wojewoda może zadecydować za nas, jeśli 
my się tym nie zajmiemy.
Wojewoda będzie  analizował  wszystkie za i przeciw przy  danej ulicy. 

Następnie odbyła się krótka dyskusja na ww. temat. W tej sprawie były różne opinie 
pozytywne  i  negatywne.  Stwierdzono,  że  nie  powinno  być  polityki  w  radzie. 
Członkowie  komisji  nie  popierają  zmiany  nazwy ul.27  Stycznia,  z  uwagi,  że  nie 
wiąże się w żaden sposób z komunizmem. 

Przewodniczący komisji poprosił radnego A. Hałuszkę o poinformowanie   o pracach 
Komisji „Piękna Wieś”.

Radny  A.  Hałuszka  wyjaśnił,  zgłosiło  się  17   jednorodzinnych   domków   do 
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konkursu,  jest  mniej  sołectw  tylko  9,  które  zgłosiły  chęć  uczestnictwa  w  jednej 
kategorii,  zagród jest  więcej  niż  w zeszłym roku 7.  Dalej  wyjaśnił  pojęcie  pełna 
zagroda czyli w zagrodzie prowadzi się produkcję roślinną jak i produkcję zwierzęcą. 
Dalej dodał, wczoraj był przykład pełnej zagrody, gdzie było bydło, trzoda chlewna 
i  rekreacja  też  była  zapewniona.  Zagrody  były  różne  o  ile  były  mocniejsze 
w utrzymaniu inwentarza, to trochę słabsze były w rekreacji  i  odwrotnie.
Problem  powstał  z  tytułu,  że  jedna  osoba  ze  składu  komisji  konkursowej  jest 
skoligacona z  osobą, która przystąpiła do konkursu „Piękna Wieś”.  

Komisja  Środowiska  i  Rozwoju  Wsi  w  dniu  29  czerwca  2016  r.  zapoznała  się  
z pismem.
                                   
6.Lustracja schroniska dla bezdomnych zwierząt w  Pile.
Przewodniczący komisji poprosił pana J. Kowalskiego o przedstawienie informacji 
na temat umowy, jaka jest zawarta między gminą a schroniskiem.

Pan  J.  Kowalski  poinformował,  na  same  schronisko  gmina  przeznaczyła  środki 
finansowe w wysokości 199 999,92 zł  jest to kwota po przetargu. Miesięczna kwota 
ryczałtu  wynosi  16  666,66 zł  bez  względu na  ilość  zwierząt  jaka  tam przebywa. 
Miesięcznie parę  zwierząt trafia do schroniska, w przypadku kotów są wypuszczane 
na wolność. Obecnie ta kwota jest  wystarczająca. Rotacja zwierząt jest bardzo różna. 
Jeśli chodzi o koty, to są leczone i wypuszczane w tym miejscu w którym zostały 
zabrane.  Współpraca  między  gminą  a  schroniskiem  układa  się  prawidłowo. 
Schronisko  o  zwierzęta  dba,  były  w tej  sprawie   przeprowadzane  kontrole  i  nie 
wykazały  żadnych  nieprawidłowości,  są  adopcje  nawet  na  stronie  Urzędu  są 
przedstawiane zwierzęta, jest cmentarz dla zwierząt. Rocznie  jest utrzymywanych 
w  schronisku  około  80  zwierząt  z  Trzcianki.  Najwięcej  psów  dostaje  się  do 
schroniska w okresie wakacyjnym. 

Radny  R.  Wilant.  zapytał  burmistrza,  czy  jest  możliwość  aby  odpady  nie 
segregowane ze wsi,  dot. to Białej odbierać częściej niż raz w miesiącu. Uciążliwe 
jest to w okresie  letnim, wakacyjnym gdzie te odpady  bardzo śmierdzą.

Burmistrz  K.  Czarnecki  wyjaśnił,  w tym przypadku trzeba  by zmienić  regulamin 
w ślad za tym i  stawki.

Następnie  członkowie  komisji  udali  się  na  wizytację  do  schroniska  dla  zwierząt 
w Pile.
Podczas  wizytacji  w  schronisku  członkowie  komisji  zapoznali  się  z  sytuacją 
przebywających tam zwierząt (psów i kotów).  Komisja stwierdziła, że przebywające 
w schronisku zwierzęta mają bardzo dobrą opiekę pod  każdym względem. Zwierzęta 
są dobrze karmione, sprawowana jest opieka  weterynaryjna i sanitarna. Opiekunka 
zwierząt szczegółowo wyjaśniła  i oprowadziła komisję po schronisku. 
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Następnie   cała  komisja  wpisała  się  do  księgi  gości  wyrażając  swoją  pozytywną 
opinię.

7. Wizytacja wsi Pokrzywno pod kątem przygotowania do Dożynek Gminnych.
Członkowie komisji zapoznali się ze stanem  przygotowań do dożynek gminnych. 
Sołtys  wsi  szczegółowo  pokazał  teren  na  którym  mają  odbywać  się  dożynki 
i  wyjaśnił  jak  ma  wszystko   funkcjonować.  Sołtys  pokazał  komisji  nowo 
zamontowaną  lampę  drogową,  której  światło  jest  ograniczone  przez  gałęzie 
kasztanowca.  Członkowie  komisji  pozytywnie  ocenili  stan  przygotowań.  Pewne 
wątpliwości  miał  radny A. Hałuszka  w odniesieniu do  terenu na którym  mają 
odbywać się  dożynki,  na którym  posiano  trawę.  

8. Wnioski komisji. 
Członkowie komisji nie wnioskowali nowych wniosków.

Ad 8) Zamknięcie posiedzenia. 
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia komisji, Przewodniczący komisji 
ogłosił zamknięcie posiedzenia.

Protokolant Przewodniczący komisji 

     Danuta Komarnicka                                         Wojciech  Kilian
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