
 
P R O T O K Ó Ł  Nr 28/10 

 
z posiedzenia Komisji Rolnictwa i BudŜetu Rady Gminy Gzy  odbytego w dniu 

02 listopada  2010 roku w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 

pod przewodnictwem Mariusza Mordwińskiego – Przewodniczącego Komisji. 

 
Przewodniczący Komisji Mariusz Mordwi ński  – o godzinie 14.15 otworzył posiedzenie 
Komisji, przywitał członków Komisji  i zaproszonych gości. Stwierdził, Ŝe aktualnie                    
w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co wobec składu Komisji stanowi quorum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.  
Lista  obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Spoza członków Komisji w posiedzeniu udział wzięli :   
1. ElŜbieta Głowacka          - Skarbnik Gminy  
2. Zbigniew Kołodziejski    - Wójt Gminy 
3. Polańska Barbara            - Zastępca Wójta 
4. Frąckiewicz Jadwiga       - kier. ZOSz. w Gzach 
5. Marianna Filipowicz       - Przewodnicząca Rady Gminy 
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 
1. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę  Nr XXVIII/142/10 Rady Gminy Gzy z dnia 
    30 marca 2010 r,  w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kozłówka”. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok. 
3. Zapoznanie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  w sprawie średniej 
    ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. przyjmowanej  jako 
    podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze  gminy na 2011 r.  
4. Projekt uchwały w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy. 
6. Informacja  o stanie  realizacji zadań oświatowych wraz z wynikami sprawdzianu       
    i egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2009/2010 w Gminie  Gzy. 
7. Informacja o złoŜonych oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Gzy. 
8. Informacja  o złoŜonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji  
    samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gzy. 
9.  Sprawy bieŜące gminy. 
Zastępca Wójta Barbara Polańska – zaproponowała rozszerzenie porządku posiedzenia       
o dodatkowy punkt  „Zapoznanie się z projektem „Programu  zapobiegania  przestępczości 
oraz  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2011 – 2014” z prośba o jego 
analizę i  zgłoszenie ewentualnych uwag. 
Ustalono, Ŝe punkt ten będzie omawiany  jako 9,   przed „Sprawami bieŜącymi gminy” 
natomiast „Sprawy bieŜące gminy”  będą omawiane jako  pkt 10 porządku posiedzenia.  
Na wniosek Przewodniczącego Komisji M. Mordwińskiego  Komisja  przez aklamację 
przyjęła następujący porządek posiedzenia  w brzmieniu jak niŜej:  
1. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę  Nr XXVIII/142/10 Rady Gminy Gzy z dnia 
    30 marca 2010 r,  w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kozłówka”. 
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2. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok. 
3. Zapoznanie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  w sprawie średniej 
    ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. przyjmowanej  jako 
    podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze  gminy na 2011 r.  
4. Projekt uchwały w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
5. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy. 
6. Informacja  o stanie  realizacji zadań oświatowych wraz z wynikami sprawdzianu       
    i egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2009/2010 w Gminie  Gzy. 
7. Informacja o złoŜonych oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Gzy. 
8. Informacja  o złoŜonych oświadczeniach majątkowych pracowników administracji  
    samorządowej i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gzy. 
9. Zapoznanie się z projektem „Programu  zapobiegania  przestępczości oraz  porządku  
     publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2011 – 2014”. 
10. Sprawy bieŜące gminy. 
Ad. pkt 1. 
Zastępca Wójta  B. Polańska – wyjaśniła, Ŝe  w opracowanym „Planie odnowy 
miejscowości Kozłówka” był zapis, Ŝe remont świetlicy w miejscowości  Kozłówka będzie 
realizowany    w II etapach. Na I etap został złoŜony wniosek, natomiast w II etapie jest zapis 
– termin realizacji 2012 –2013. W związku z tym, Ŝe jest moŜliwość złoŜenia wniosku w tym 
roku, naleŜy dokonać zmiany zapisu  - II etap  realizacja – 2010 - 2012.  Nadmieniła, Ŝe 
dokumentacja  kosztorysowa   do kwoty 300.000 zł. zostanie opracowana do najbliŜszej sesji 
Rady Gminy, aby moŜna było wprowadzić  ją do zmian budŜetu gminy. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/142/10 Rady Gminy Gzy z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie 
zatwierdzenia „ Planu odnowy miejscowości Kozłówka”. 
Komisja w obecności  6  członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie  zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 2  do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 2. 
Skarbnik Gminy El Ŝbieta Głowacka – powiedziała, Ŝe po przeanalizowaniu  budŜetu za 
trzy kwartały zostały wykonane wyŜsze dochody z tytułu opłat  za zezwolenia na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych. Jest to kwota w wysokości 2.464 zł. Wyjaśniła, Ŝe wyŜsze 
wykonaniu planu wiąŜe się z dodatkowymi opłatami  za zezwolenia w związku z obrotem 
przekraczającym podstawowe opłaty. Środki te przeznaczone są w całości na 
przeciwdziałanie alkoholizmowi. W związku z tym zostały zwiększone dochody i jednoczenie 
wydatki. W  dziale 921 gmina otrzymała kwotę 1.700 zł. Są to dodatkowe środki na zakup 
nowości wydawniczych  z Biblioteki Narodowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach. 
Zmniejszenie dochodów : w dziale Oświata i wychowanie  - zmniejszenie planu dotacji              
o kwotę 31.925 zł. wiąŜe się z „Budową placu zabaw”.  
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Zadanie było wprowadzone do realizacji w 2010 r., ale z uwagi na brak ofert wykonawców  
do końca roku  nie zostanie wykonane. 
Po stronie wydatków zmniejszenia w dziale Rolnictwo i łowiectwo – 50.500 zł. Jest to 
zmniejszenie planu wydatków zadania „ Wykup gruntów i inne prace przygotowawcze 
budowy gminnej oczyszczalni ścieków”.  Zadanie te do końca roku nie będzie wykonane         
i  tym samym został zmniejszony deficyt budŜetu. 
W dziale 600  zmniejszenie  planu wydatków o  1.200 zł. na zadanie pn. „Opracowanie 
dokumentacji projektowo-technicznej na przebudowę drogi Gotardy – Ślubowo”,                     
a zwiększenie 1.200 zł. na zadanie „ Opracowanie  dokumentacji projektowo-technicznej na 
przebudowę drogi Słończewo”. W dziale 750.  Kwota 10.000 zł.  – jest  to zmniejszenie planu 
wydatków  dotyczących  wynagrodzenia osobowego. Po przeanalizowaniu plan jest               
za wysoki i  kwota została przeniesiona na składkę ZUS od wynagrodzeń. 
W dziale 801 Oświata i wychowanie  - zmniejszenie  o kwotę  150.596 zł. tj. zadanie              
„ Budowa placu zabaw” – 65.350 zł. – wydatki inwestycyjne  i wydatki bieŜące 85.246 zł. 
Środki te zostały przeniesione na pozostałe wydatki bieŜące  tj.  zakup oleju opałowego, 
energii, naprawę urządzeń grzewczych oraz w niektórych szkołach  niewielkie zmiany          
w wynagrodzeniach osobowych i dodatków dla nauczycieli. 
W dziale 921- kwota 4.000 zł. jest to przeniesienie wydatków na zadanie  „ Remont budynku 
świetlicy wiejskiej w Kozłówce II etap”, który zostaje przeniesiony do załącznika 
wieloletniego.  
Zwiększenia  wydatków: w dziale 600  - kwotę 1.200 zł przeznacza się na zadanie 
„Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Słończewo”,  w dziale 750 -  kwotę 10.000 
zł  przeznacza się na składki ZUS od wynagrodzeń, W dziale 801 zwiększenie o   kwotę 
105.246 zł. z tego na: wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli - 23.932 zł.,  na zakup oleju 
opałowego dla szkół w Gzach i Skaszewie - 71.034 zł,.  opłata za energię elektryczną 7.780 
zł.,  oraz naprawę urządzeń grzewczych w PSP w Skaszewie  2.500 zł.  Wyjaśniła, Ŝe wyŜsze 
koszty zakupu oleju opałowego przez szkoły, wiąŜą się ze znacznym wzrostem ceny oleju  
opałowego jak równieŜ  z większym zuŜyciem.  
W dziale 851 kwotę 2.464 zł. przeznacza się  na realizację zadań zawartych w Programie 
Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
W dziale 900 Gospodarka komunalna kwotę 2.000 zł. przeznacza się na   budowę punktu 
oświetlenia ulicznego w Gzach. 
W dziale 921 kwotę 11.700 zł. przeznacza się  na:  zakup oleju opałowego do świetlicy           
w Gzach – 6.000 zł., zakup ksiąŜek – 1.700 zł i  i zadanie inwestycyjne „Remont budynku 
świetlicy wiejskiej w Kozłówce – II etap” - 4.000 zł.  Są to środki przemieszczone                   
z załącznika jednorocznego na zadanie wieloletnie. Poinformowała, Ŝe powyŜsze zmiany 
spowodowały zmniejszenie deficytu budŜetu gminy do kwoty 1.979.802,07 zł., który zostanie  
pokryty kredytami w kwocie 1.500.000 zł. i  wolnymi środkami w kwocie 479.802,07 zł. 
Pytań nie było. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie projekt uchwały            
w sprawie  zmian w uchwale budŜetowej Gminy Gzy na 2010 rok. 
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Komisja w obecności  6  członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie  zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 3  do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 3. 
Skarbnik E. Głowacka – wyjaśniła, Ŝe zgodnie z ustawą o podatku rolnym, jeŜeli Rada 
Gminy nie podejmuje uchwały obniŜającej, podstawą do naliczenia podatku rolnego jest cena 
ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Poinformowała, Ŝe  
ogłoszona   w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2010 r.  średnia cena skupu Ŝyta za 
okres pierwszych  trzech  kwartałów 2010 r.  wyniosła 37,64 zł za 1 dt.  Przypomniała, Ŝe      
w roku 2009 na 2010 r. ogłoszona cena Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów  wyniosła 
34,10 zł. i nie była obniŜana przez Radę Gminy.  UwaŜała, Ŝe cenę Ŝyta naleŜy pozostawić na 
ogłoszonym poziomie, poniewaŜ stosowane  są zwolnienia z podatku od budynków 
mieszkalnych, jest zwolnienie z podatku od budowli  - Zakładu Usług Wodnych w Mławie, 
co przekłada się na cenę 1m3 wody. 
Członek Komisji Edward Malicki  – uwaŜał, Ŝe cenę Ŝyta przyjmowaną do naliczania 
podatku rolnego na 2011 r. naleŜy pozostawić w wysokości  34,10 zł.  
Członek Komisji Marian Jakubaszek – był zdania, Ŝe podwyŜka ceny 1dt Ŝyta ogłoszona       
w Komunikacie Prezesa GUS jest niewielka i naleŜy i cenę tę naleŜy  utrzymać.  
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie  średnią cenę  skupu 
Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. przyjmowaną jako podstawę obliczania 
podatku rolnego  na obszarze gminy na 2011 r.   
Komisja  w obecności  6  członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie  opowiedziała 
się   za średnią ceną skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.  przyjmowaną  
jako podstawę  obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na 2011 r.   (37,64 zł. za 1 dt) 
ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2010 r.  w sprawie 
średniej ceny skupu Ŝyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. – stanowi załącznik     
nr 4 do niniejszego protokołu.  
Ad. pkt 4.  
Skarbnik E. Głowacka – poinformowała, Ŝe co roku określa się stawki podatku od 
nieruchomości. Górne granice stawek kwotowych dla poszczególnych podatków i opłat  
lokalnych  określa Minister Finansów  w swoim Obwieszczeniu w  Monitorze Polskim.         
W tym roku w stosunku do roku poprzedniego zostały podwyŜszone wszystkie górne stawki 
kwotowe o 2,6%.  Nadmieniła, Ŝe w  gminie Gzy  nie ma górnych stawek , a jest duŜo poniŜej 
górnych stawek i w stosunku do uchwały z roku poprzedniego stawki w kaŜdym przypadku  
zostały podwyŜszone o 2,6%. Następnie przedstawiła  stawki podatku od nieruchomości          
w gminach ościennych.  Stwierdziła, Ŝe w stosunku do innych gmin, stawki w gminie Gzy są 
dosyć niskie.  
Pytań nie było. 
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Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie projekt uchwały            
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
Komisja w obecności  6  członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu – 6 głosami „za”, 
przy 0 głosów „przeciwnych”  oraz 0 głosów „wstrzymujących” pozytywnie  zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 5  do 
niniejszego protokołu. 
Skarbnik E. Głowacka - zaznaczyła, Ŝe po przeanalizowaniu zwolnień, zwolnienia pozostają 
tak jak w uchwałach podjętych poprzednio.  Poinformowała, Ŝe wniosek o zwolnienie od 
podatku  od nieruchomości  co rocznie składa ZUW w Mławie i uwaŜała, Ŝe zwolnienie te 
naleŜy utrzymać, poniewaŜ przełoŜyłby się na cenę 1 m3 wody dostarczanej mieszkańcom 
gminy. 
Ad. pkt 5.  
Zastępca Wójta B. Polańska – powiedziała, Ŝe w dniu 11.10.2010 r. do Rady Gminy Gzy 
wpłynęła skarga Pana Tadeusza Grzybowskiego na bezczynność Wójta Gminy. Następnie 
odczytała jej treść. Wyjaśniła, Ŝe wcześniej Pan Grzybowski złoŜył pismo dotyczące  
wytyczenia  drogi dojazdowej  do łąk w Starych Grochach.  W związku z tym  z urzędu do 
Pana Grzybowskiego było wystosowane pismo informujące,  iŜ przedmiotowa droga ma 
nieuregulowany stan prawny i gmina jest jedynie jej samoistnym posiadaczem. Lustracja 
drogi zostanie dokonana wiosną 2009 r. z udziałem zainteresowanych stron  celem  podjęcia 
dalszych działań wyjaśniających zaistniały stan. W związku z tym, Ŝe nie było 
przeprowadzonej lustracji, Pan Grzybowski napisał skargę, Ŝe  nic w tej  sprawie  nie 
zrobiono. 
Wójt  Gminy Zbigniew  Kołodziejski  – wyjaśnił, Ŝe wcześniej  na powyŜszą drogę   sołtys 
wsi Stare Grochy Pan Tomasz Długołęcki nawiózł Ŝwir zakupiony z funduszu  gminnego,       
a obecnie nawiózł Ŝwir z  własnych środków. Z uwagi na to, Ŝe droga jest wąska (2,5 mb),  
Ŝwir obsypuje się na pole Pana Grzybowskiego. Ze swojej strony obiecał, Ŝe do końca 
kadencji spróbuje  dojechać, zlustrować  drogę i porozmawiać z jej uŜytkownikami.  
Pytań nie było. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – poddał pod głosowanie projekt uchwały            
w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy. 
Komisja w obecności  6  członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu –  1 głosem „za”, 
przy 2 głosach „przeciwnych”  oraz 3 głosach „wstrzymujących” negatywnie   zaopiniowała 
w/w projekt uchwały proponowany na sesję Rady Gminy - który stanowi załącznik nr 6  do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 6. 
Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Gzach Jadwiga Frąckiewicz – powiedziała, Ŝe   do 
przedstawienia informacji o stanie realizacji  zadań oświatowych wraz z wynikami 
sprawdzianu  i egzaminu gimnazjalnego organ prowadzący  zobowiązuje ustawa o systemie 
oświaty, w której ten zapis jest ustanowiony. Nadmieniła, Ŝe powyŜszą informację  do 
zapoznania się  z zadaniami  oraz opisem realizacji poszczególnych zadań dotyczących szkół 
otrzymali wszyscy członkowie Komisji.  W związku z tym poprosiła o zadawanie pytań.  
Pytań nie było  
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Komisja zapoznała się z  informacją o stanie realizacji  zadań oświatowych wraz z wynikami 
sprawdzianu  i egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2009/2010 w Gminie Gzy – która 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 7.  
Przewodnicząca Rady Marianna Filipowicz – przestawiła informację o  złoŜonych 
oświadczeniach majątkowych radnych Gminy Gzy.  
Informacja Przewodniczącej Rady Gminy Gzy dotycząca oświadczeń majątkowych                 
-  stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 8.  
Zastępca Wójta B. Polańska – przedstawiła informację o złoŜonych oświadczeniach 
majątkowych  pracowników administracji samorządowej i  kierowników jednostek 
organizacyjnych Gminy Gzy. 
Informacja  Wójta Gminy dotycząca oświadczeń majątkowych – stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 9.  
Zastępca Wójta B. Polańska – poinformowała, Ŝe od Starosty Pułtuskiego wpłynęło pismo 
przesyłające projekt „Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego           
i  bezpieczeństwa obywateli na lata 2011 – 2014” z prośbą o dokonanie analizy  i zgłoszenie 
ewentualnych uwag i zastrzeŜeń. 
Komisja zapoznała się z projektem „Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku 
publicznego i  bezpieczeństwa obywateli na lata 2011 – 2014” który -  stanowi załącznik       
nr 10 do niniejszego protokołu. 
Ad. pkt 10. 
Wójt Z. Kołodziejski  – poinformował, Ŝe inwestycje - zadania  drogowe są na ukończeniu,        
a 3 drogi są juŜ odebrane. Są to następujące drogi: droga śebry Falbogi – śebry Wiatraki                 
o długości 480 mb,  droga Porzowo – Kozłowo 700 mb i droga we wsi Wójty – Trojany              
o długości 200 mb. Droga Ostaszewo Włuski – Begno o dł.500 mb  zgłoszona jest do 
odbioru. Mostek w Słończewie będzie zrobiony. Została podpisana umowa i przywiezione są 
kręgi. Pozostała  jeszcze kwestia drogi wojewódzkiej nr 620 tj.  sprawa  Księdza Proboszcza 
Parafii Przewodowo z  wykonawcą, o uporządkowanie placu przed cmentarzem. 
Równiarka pracuje 3 dzień i profiluje zgłaszane drogi. Być moŜe przyjdzie jutro i pójdzie 
gdzie jeszcze zajdzie taka  potrzeba. Wykonawca profilowanie dróg robi w miarę dobrze.   
Członek Komisji S. ZadroŜny  -  zwrócił się z prośbą  o puszczenie równiarki przez las, 
poniewaŜ  drogą tą jeździ duŜo pojazdów. 
Przewodniczący Komisji M. Mordwi ński – prosił o puszczenie równiarki przez wieś Wójty 
– Trojany. 
 Wójt. Z. Kołodziejski  - wyjaśnił, Ŝe   równiarka miała pójść na Stare Grochy i Mierzeniec. 
UwaŜał, Ŝe w  sprawie puszczenia równiarki przez wieś Wójty – Trojany, być moŜe  naleŜy  
przedzwonić. Jest tylko problem, operator nie zna terenu. 
Członek Komisji Leon Pytel – prosił o puszczenie równiarki od wsi Tąsewy przez wieś 
Kęsy. Poinformował, Ŝe na powyŜszej drodze są potrzebne kręgi na 2 mostki.  
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Wójt Z. Kołodziejski  – był zdania, Ŝe puszczenie tam równiarki jest niemoŜliwe, poniewaŜ 
jest wąsko, są kamienie i szkoda sprzętu. Jeśli chodzi o kręgi, odpowiedział, Ŝe kręgi. które 
były zakupione przez gminę, zostały  rozdysponowane. 
Członek Komisji M. Jakubaszek -  przypomniał o potrzebie załoŜenia platformy dla 
bocianów w we wsi Ostaszewo-Pańki. 
Członek Komisji E. Malicki  – zapytał, czy Ŝwir nawieziony w ramach funduszu sołeckiego 
we wsi Porzowo, został wyrównany? Dodał, Ŝe wykonawca obiecywał równiarkę. 
Wójt Z. Kołodziejski  – odpowiedział, Ŝe  nie był na miejscu  i  nie wie.  
Członek Komisji E. Malicki  – zapytał, co z oświetleniem przy Kościele Parafialnym            
w Przewodowie? 
Wójt Z. Kołodziejski  – odpowiedział, Ŝe   sprawa się toczy, a jaki będzie wynik   nie wie. 
Podkreślił, Ŝe były problemy z konserwatorem zabytków. Być moŜe zdąŜy z wykonaniem 
oświetlenia, ale nie moŜe powiedzieć na 100%. Uznał, Ŝe wszystko przedłuŜa się 
proceduralnie, ale oświetlenie będzie. 
          Wobec zrealizowania  porządku posiedzenia  Przewodniczący M. Mordwiński  o godz. 
15.00  zamknął posiedzenie Komisji. 
 
Protokółowała:                                                                                            Przewodniczył: 

 

Zofia Pszczółkowska 

 
 


