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PROTOKÓŁ NR 13/12 

z posiedzenia  

Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury 

w dniu  18 grudnia 2012r. 

 

Posiedzeniu komisji przewodniczył Rafał Kądziela – Przewodniczący Komisji. 

Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do  protokołu. 

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad. 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w listopadzie 2012r. 

2. Funkcjonowanie świetlic wiejskich. 

3. Budżet gminy na rok 2013. 

4. Plan pracy komisji na rok 2013. 

5. Zaopiniowanie materiałów na sesje. 

6. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Ad.pkt.1. 

   Przyjęcie Protokołów z posiedzenia komisji w listopadzie 2012r. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokoły Komisji  Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Oświaty, Kultury   Nr 11/12 z dnia 6 listopada 2012r. i  Nr 12/12 z 

dnia 27 listopada 2012 r. 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 protokoły w wersji 

przedłożonej.  

Komisja głosami: za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 0 przyjęła protokoły  Nr 11/12 z 

dnia 6 listopada 2012r. i  Nr 12/12 z dnia 27 listopada 2012 r. 

                                  

Ad.pkt.2. 

   Funkcjonowanie świetlic wiejskich. 

Rafał Kądziela-Przewodniczący Komisji-  W związku z otrzymaną skargą  na 

zachwianie lokalnego rynku przedsiębiorczości i łamanie zasady uczciwej 

konkurencji w powiecie  opoczyńskim z dnia 4 grudnia 2012r.  proszę Pana 

Burmistrza o opinię w tej sprawie. 

/ pismo stanowi załącznik nr 3/. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Osobą odpowiedzialną jest 

Pani Dyrektor  MDK, otrzymała to pismo i zna sprawę. 

Rafał Kądziela-Przewodniczący Komisji- Proszę Panią Dyrektor o streszczenie 

pisma, być może chodzi o funkcjonowanie świetlic. 

Monika Matusiewicz- Dyrektor MDK w Opocznie-  Czy mam mówić                 

o funkcjonowaniu? 

Rafał Kądziela-Przewodniczący Komisji-  Mam na myśli pismo Pana Chrobaka. 
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Monika Matusiewicz- Dyrektor MDK w Opocznie- To było pismo skierowane 

do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie. 

Rafał Kądziela-Przewodniczący Komisji-  Pismo dotyczy świetlic wiejskich, nie 

dotyczy szkół. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-  Z oświatą nie ma to nic 

wspólnego, w żadnej placówce oświatowej nie jest prowadzona działalność 

gospodarcza. 

Rafał Kądziela-Przewodniczący Komisji- Pan Chrobak zarzuca Gminie, że 

wspiera działalność gospodarczą świetlic. Ja jestem za tym aby te świetlice 

zarabiały na siebie, wydatki na utrzymanie świetlic są duże. 

Monika Matusiewicz- Dyrektor MDK w Opocznie- Świetlice są zarządzane 

przez MDK, są określone zasady funkcjonowania świetlic. Zajęcia skierowane 

są do dzieci i młodzieży, obecność na zajęciach popołudniowych jest duża, 

świetlicowi pracują bardzo aktywnie. Świetlice budowane są po to, aby 

udostępnić możliwość spotkania się ludzi  na terenach wiejskich. Świetlice 

udostępniane są dla mieszkańców danej miejscowości, czasem stoją puste. 

Ustawodawca dał możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w 

świetlicy. Z tego tytułu MDK odprowadza wszystkie podatki. Zarobione środki 

wydajemy na rozwój kultury. Cenniki wynajmu świetlicy zatwierdzane są przez 

Dyrektora, opierają się na cenach rynkowych. Cena za wynajem Sali oparta jest 

o standardy lokalu np.: świetlica w Modrzewiu jest na 150 osób, cena jest niższa 

i standard lokalu też jest niższy. Dla ludzi prowadzących działalność 

gospodarczą każda taka placówka będzie konkurencją. 

Rafał Kądziela-Przewodniczący Komisji- Czy Pani Dyrektor  zajmuje się 

zatrudnieniem świetlicowych? Ja myślę, że świetlice powinny współpracować 

ze szkołami. Są dwie świetlice, w szkole i w świetlicy. 

Urszula Wiktorowicz- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielowicach- To są 

dwie różne świetlice, świetlica w szkole zapewnia opiekę dzieciom po lekcjach, 

w czasie oczekiwania na autobus. 

Rafał Kądziela-Przewodniczący Komisji- Świetlica w szkole nie powinna 

spełniać roli poczekalni, ale powinna rozwijać. 

Urszula Wiktorowicz- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielowicach- Czasami 

zostaje 60 dzieci. 

Grzegorz Wołąkiewicz- Z-ca  Przewodniczącego Komisji- Czy jest możliwość, 

aby świetlice wiejskie w czasie zimowym , kiedy jest zła pogoda przez więcej 

czasu były otwarte, a w czasie letnim miały mniej godzin? Czy nie byłoby to w 

konflikcie z prawem? Organizowanie wesel w szkołach jest niezgodne z ustawą 

o wychowaniem w trzeźwości. Podmioty gospodarcze mogą mieć rację, że 

niezgodne jest z prawem organizowanie wesel w świetlicach wiejskich , które 

podlegają  pod MDK, czy świetlice obowiązuje ustawa o wychowaniu w 

trzeźwości? Czy w obiektach wybudowanych ze środków unijnych przez kilka 

lat nie można zarabiać?  



3 

 

Monika Matusiewicz- Dyrektor MDK w Opocznie-  Jeśli  chodzi o czas pracy, 

były spotkania ze świetlicowymi po to abyśmy  wiedzieli  jakie są problemy. 

Pracownicy sami sugerują jak organizować pracę, ile godzin w danym dniu ma 

być, jakie są potrzeby mieszkańców. W tej chwili 20 godzin tygodniowo zajęć w 

świetlicy. Jeśli zaś chodzi o ustawę o wychowaniu w trzeźwości, instytucje 

kultury są wyłączone, maja prawo sprzedawać i podawać alkohol. 

 

Dzieci z Przedszkola Nr 5 złożyły życzenia świąteczne Przewodniczącemu 

Komisji oraz radnym. 

 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna-  Zapraszam  w imieniu 

Burmistrza na spotkanie opłatkowe o godz. 14.00  w piątek na salę USC           

w Urzędzie Miejskim w Opocznie. 

 

Przewodniczący  złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne. 

 

Monika Matusiewicz- Dyrektor MDK w Opocznie-  Jeśli chodzi o środki unijne, 

są takie możliwości, są ograniczenia dotyczące kwoty dochodów, której nie 

możemy przekroczyć. My w skali roku nie  przekraczamy takiej  kwoty , 

składamy sprawozdania do Wojewody. My posiadamy wszelkie cenniki  

wynajmu sal. MDK prowadzi szeroką działalność. 

Rafał Kądziela-Przewodniczący Komisji- Jestem przeciwny budowania dużych 

świetlic wiejskich. Za   koszt budowy świetlicy w Kraśnicy można pobudować 

pięć mniejszych świetlic. Niedługo szkoły będą likwidowane, a nowe świetlice 

mamy budować? Aby przyjąć nauczyciela do szkoły , musi spełniać wysokie 

wymagania, czy świetlicowi są przygotowani do tej pracy? 

Monika Matusiewicz- Dyrektor MDK w Opocznie-  Propozycja finansowa 

eliminuje stawianie wysokich wymagań. Najważniejsze  aby ta osoba była 

dobrze znana, akceptowana przez środowisko, osoba kreatywna. 

Rafał Kądziela-Przewodniczący Komisji- Świetlice są potrzebne, pomagają 

integrować się społeczności wiejskiej, podtrzymują tradycję. Na wsi zanika 

architektura i obyczajowość. 

Monika Matusiewicz- Dyrektor MDK w Opocznie- Proponuję aby w planie 

pracy Komisji  dopisać punkt-  działalność kulturalna w mieście. 

Barbara Wacławiak- radna- My wiemy co się dzieje na terenie miasta, co Pani 

zaplanowała na przyszłe lata? 

Rafał Kądziela-Przewodniczący Komisji-  Jeżeli Panie Dyrektorki szkół  mają 

jakieś sprawy  to proszę zostać, a jeśli nie to obecność jest nieobowiązkowa. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Jaki dzień Panie wybierają na dzień 

komisji? 

Urszula Wiktorowicz- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bielowicach- Jeżeli 

mamy zaproszenie to przychodzimy, a jeśli nie mamy przyjść na Komisję to 

proszę nas nie zapraszać. 
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Rafał Kądziela-Przewodniczący Komisji- Jeżeli Panie mają  jakieś problemy , to 

wtedy zapraszamy. 

Monika Matusiewicz- Dyrektor MDK w Opocznie- Ja mam propozycję punktu 

do planu pracy Komisji- Działalność Domu Kultury. 

Grzegorz Wołąkiewicz- Z-ca  Przewodniczącego Komisji- wystąpił  z 

wnioskiem      o przedstawienie  do Biura Rady Miejskiej cennika wynajmu,  

jaki funkcjonuje w Miejskim Domu Kultury. Poprosił również o przedstawienie 

cennika wynajmu sal gimnastycznych. 

 

Przewodniczący  Komisji ogłosił 10 minut przerwy. 

Po  przerwie. 

 

 Ad.pkt.3 

 Budżet gminy na rok 2013. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy-  Przedstawiła projekt budżetu na 2013 rok. 

/załącznik nr 4/. 

Rafał Kądziela-Przewodniczący Komisji- Na Komisji Komisja Rozwoju 

Gospodarczego,   Budżetu, Handlu i Usług padł wniosek, aby zamieścić w 

planie inwestycyjnym renowacje zalewu w Opocznie. Pewne obszary miasta są  

jego wizytówką. Zalew jest ważnym terenem, nie można dalej zwlekać z jego 

renowacją.  

Barbara Wacławiak- radna- Poczekajmy rok z renowacją zalewu, kiedy będzie 

można pozyskać środki unijne. 

Rafał Kądziela-Przewodniczący Komisji- Możemy zaciągnąć pożyczkę na ten 

cel, zadanie podzielić na etapy, należy porządkować  ten teren wokół zalewu. 

Barbara Wacławiak- radna- Pamiętam , że był problem z właścicielem 

elektrowni wodnej. 

Janusz Macierzyński- Z-ca  Burmistrza- Sprawa jest niewyjaśniona, trwa do 

dzisiejszego dnia. 

Barbara Wacławiak- radna- Był to pierwszy problem, który stanął na drodze do 

budowy zalewu. 

Jan Stępień- radny- Czy do czasu wyjaśnienia tej sprawy nie ma mowy  o 

przebudowie zalewu? 

Janusz Macierzyński- Z-ca  Burmistrza- Nie, chodzi o co innego, gmina jest na 

granicy zadłużenia, są problemy jeśli chodzi o wieloletnia prognozę, nie ma 

pieniędzy  na to zadanie. 

Rafał Kądziela-Przewodniczący Komisji- Myślę, że społeczeństwu bardzo 

potrzebny jest zalew, gdzie można odpocząć. Nie wierzę, że przez tyle lat nie 

było pieniędzy. Wydaje się ogromne pieniądze na budowę świetlic, 38 tysięcy 

na ogrodzenie w Mroczkowie, nie ma możliwości zmniejszenia tej kwoty? 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Wszystko robimy w ramach przetargu. 

Barbara Wacławiak- radna- Większość rzeczy musi mieć atesty unijne, 

obowiązują odrębne przepisy. 
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Janusz Macierzyński- Z-ca  Burmistrza-  Projektant wyłoniony jest w ramach 

przetargu, to projektant ustala  kosztorys, który zależy od propozycji , co ma być 

wykonane. Firmy składają oferty, w dniu otwarcia Gmina publikuje kwotę , 

komisja przetargowa ocenia oferty. 

Rafał Kądziela-Przewodniczący Komisji- Ja myślę po gospodarsku. 

Janusz Macierzyński- Z-ca  Burmistrza-  Jeżeli nie wykonamy procedury, są 

organy które się tym zainteresują. 

Rafał Kądziela-Przewodniczący Komisji- Należy  zminimalizować koszty, 

zrezygnować z pewnych inwestycji. 

Janusz Macierzyński- Z-ca  Burmistrza-  Ideą  ustawy o zamówieniach 

publicznych jest obniżanie kosztów. 

Rafał Kądziela-Przewodniczący Komisji- Zrobię wszystko, aby zacząć 

renowacje zalewu. 

Janusz Macierzyński- Z-ca  Burmistrza- Zalew ma dużą wartość przyrodniczą, 

nie ma żadnej dyskusji, aby ten zalew likwidować. 

Rafał Kądziela-Przewodniczący Komisji- W MDK  jeden radny mówił żeby ten 

zalew zasypać. 

Janusz Macierzyński- Z-ca  Burmistrza-  Burmistrz weźmie pod uwagę 

rozbudowę zalewu. Jeżeli chodzi o rozłożenie tego zadania wartości 8 milionów 

na 10 zadań o wartości 800 tysięcy, nie można tego zrobić. 

Barbara Wacławiak- radna- Jest wiele potrzeb, zalew jest potrzebny, park 

potrzebny, przebudowa dróg na ulicy Skłodowskiej, modernizacja ulicy 

Staszica. Poczekajmy z zalewem  za rok na dofinansowanie. 

Mieczysław Wojciechowski- radny- Jaki jest obszar zalewu? 

Grzegorz Wołąkiewicz- Z-ca  Przewodniczącego Komisji- Co  to za projekt 

„Praca i edukacja szansą lepszego życia”. 

Jadwiga Oleksik – Kierownik OPS w Opocznie- Projekty prowadzone przez 

OPS ”Praca i edukacja szansą lepszego życia” są to różne szkolenia np. na kasy 

fiskalne lub kursy prawa jazdy. 

 Grzegorz Wołąkiewicz- Z-ca  Przewodniczącego Komisji- Priorytetem powinna 

być modernizacja szkół. W tej chwili nie kończy się to na termomodernizacji ale 

na poważnych rozbudowach. Rozmawiamy o projekcie, gdzie kwota wynosi 

500tysięcy a później wychodzi milion czterysta tysięcy. Rada powinna 

decydować, czy za milion czy za 500 tysięcy. 

Barbara Bąk- Skarbnik Gminy- Termomodernizacja ZSS Nr 3 wyniosła 2118 

tysięcy. 

Grzegorz Wołąkiewicz- Z-ca  Przewodniczącego Komisji- Spada temperatura, 

w szkle trudno utrzymać temperaturę 18 stopni, Dyrektor powinien zawiesić 

zajęcia. Jestem za tym aby więcej pieniędzy przeznaczać na dzieci. Dzięki UKS 

mogłem dzieciom zabezpieczyć środki. Może ze środków alkoholowych więcej 

pieniędzy przeznaczyć na UKS. Są też duże potrzeby, jeśli chodzi o drogi 

wiejskie. 
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Barbara Wacławiak- radna-  Rzeczywiście, jeżeli ocieplimy szkoły. To 

obniżymy koszty utrzymania tych szkół. Ważniejsze jest budowanie drogi niż 

świetlic. W remizie mogą odbywać się spotkania kół gospodyń wiejskich, nie 

potrzebują świetlic. Dyskutujmy nad funduszem sołeckim, który jest nie do 

odwrócenia. Nie było mowy aby z funduszu sołeckiego organizować imprezy. 

Ewa Róg- radna- Fundusz sołecki możemy zlikwidować w marcu. 

Grzegorz Wołąkiewicz- Z-ca  Przewodniczącego Komisji-  Do funduszu 

sołeckiego na 1zł dostajemy 2zł, problem stanowi kwestia wydawania 

pieniędzy, powinniśmy mieć nad tym kontrolę. 

Ewa Róg- radna- Kto postawił zakaz parkowania na ulicy Kołomurnej? Zimą ta 

ulica nie jest odśnieżana, bo przeszkadza studzienka, ludzie nie maja jak 

dojechać. Należy zmienić kierunek ruchu. 

Andrzej Snopczyński – Naczelnik Wydz. Techniczno-Inwestycyjnego.-  

zgłosiliśmy wniosek do Komisji Bezpieczeństwa, oni odrzucili wniosek. 

Rafał Kądziela-Przewodniczący Komisji- Miasto jest dyskryminowane , 

problem narasta. Dlaczego dzieci na wsi maja świetlice, a w mieście nie? 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0 , wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 

budżet gminy na 2013 rok. 

 

Ad.4. 

Plan pracy komisji na rok 2013. 

Przewodniczący przedstawił plan pracy komisji na 2013 rok. 

 

Ad.pkt.5. 

Zaopiniowanie materiałów na sesję. 

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

a) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012, 

Barbara  Bąk - Skarbnik Gminy – poinformowała o zmianach w budżecie na 

2012r, . /załącznik nr 5/. 

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

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012. 

b) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 

-2029, 

Barbara  Bąk - Skarbnik Gminy – przedstawiła informację dotyczącą 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013 – 2029 

/załącznik nr 6/. 

Komisja głosami: za – 1, przeciw – 0 , wstrz. – 3 przyjęła do wiadomości 

projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Opoczno na lata 2013 -2029. 

c) podziału gminy na sektory,  

/załącznik nr 7/. 

Grzegorz Wołąkiewicz- Z-ca  Przewodniczącego Komisji-  Jakie jest 

stanowisko Burmistrza? 
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Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Urzedu Miejskiegow Opocznie- Pan 

Burmistrz zaproponował projekt uchwały, aby wrócić do tematu. Zróżnicowanie 

tych cen wcale nie jest konieczne, możemy dojść do innego wniosku. PGK 

monitoruje ten temat, szykuje się nowelizacja  ustawy, nie wiemy jakie będą 

zapisy. Podział na sektory dotyczy dużych miast. W gminie cena musi być 

uśredniona. Uważam, że na wsi ilość śmieci jest niższa niż w mieście. Teraz 

wracamy do tematu. 

Ewa Róg- radna- Zgadzam się z Panem, na ostatniej sesji co niektórzy Radni 

mieli ważniejsze sprawy niż śmieciowe. 

Grzegorz Wołąkiewicz- Z-ca  Przewodniczącego Komisji-  To nie jest wina 

Sekretarza. 

Janusz Macierzyński- Z-ca  Burmistrza-   Projekt uchwały jest próba ustalenia 

niższych stawek. Niewykluczone, że Burmistrz postawi wniosek o wycofanie 

uchwały z programu sesji. W Sejmie trwają intensywne obrady nad ustawą. 

Barbara Wacławiak- radna- Skoro są prace w Sejmie, na obecną chwilę 

powinniśmy przyjąć uchwałę do wiadomości.  

Ewa Róg- radna- Nie możemy dzielić na sektory miasto –wieś. Koszty odbioru 

odpadów na terenie wiejskim jest droższe niż w mieście. Przestańmy dzielić 

tych ludzi, dzielimy społeczeństwo. 

Jan Stępień- radny- Poprosiłem Pana Burmistrza, aby przedstawił symulację 

wyliczenia stawek od osoby, od gospodarstwa, od metra kwadratowego 

mieszkania, od wody, jak by to wyglądało? Są dysproporcje w poszczególnych 

przypadkach bardzo duże. 

Barbara Wacławiak- radna- Podział na sektory będzie miał za zadanie wyłonić 

dwie firmy, aby wyłonić tańsza firmę.  

Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Urzedu Miejskiegow Opocznie- To jest w 

celu  lepszego rozwiązania systemowego, w tej chwili przepisy przetargu są 

absurdalne. 

Komisja  przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie podziału gminy 

na sektory.  

d) Zmieniającą Uchwałę Nr XIII/121/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia 

wysokości opłat i sposobu ich pobierania. 

Andrzej Snopczyński - Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego -   

Przedstawiłem Państwu załącznik. Planujemy zastąpić inkasentów parkomatami. 

W tej chwili mamy czterech inkasentów na zwolnieniu, pracownicy 

interwencyjni nie mogą ich zastępować, gdyż nie znają zasad. Wpływy z 

ostatniego miesiąca spadły. Stawki za parkowanie pozostaną bez zmian. Gdyby 

się nie sprawdziły parkomaty to powrócimy do inkasentów. Przedstawił projekt 

uchwały /załącznik nr 8/. 

Grzegorz Wołąkiewicz- Z-ca  Przewodniczącego Komisji- Uważam, że miejsc 

płatnych jest za dużo, dyrektorzy szkół nie powinni płacić parkując przy 

GZOPO. Czy po połowie godziny jest dopłata, czy kara? 
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Andrzej Snopczyński - Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego -   Jest 

płacone za pół godziny plus opłata. 

Komisja głosami: za – 3, przeciw – 0 , wstrz. – 1 pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie :Zmieniającą Uchwałę Nr XIII/121/11 z dnia 28 

grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie 

miasta Opoczna, określenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania. 

e) rozpatrzenia skargi Pani  Janiny Podlewskiej z dnia 28 listopada 2012r. 

Janusz Macierzyński- Z-ca Burmistrza Opoczna- Przedstawił projekt uchwały 

/załącznik nr 9/. 

Komisja  przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi Pani  Janiny Podlewskiej z dnia 28 listopada 2012r. 

f) rozpatrzenia wniosku Pana Kazimierza Podlewskiego z dnia 30 listopada 

2012r,/załącznik nr 10/. 

Komisja  przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

wniosku Pana Kazimierza Podlewskiego z dnia 30 listopada 2012r. 

g) wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady miejskiej w 

Opocznie,/załącznik nr 11/. 

Komisja  przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady miejskiej w Opocznie. 

h) wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej , Ochrony 

Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, 

           /załącznik nr 12/. 

Komisja  przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie wybór 

Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie. 

i) zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji na rok 2013. /załącznik 

nr 13/. 

Komisja  przyjęła do wiadomości projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy Rady Miejskiej i komisji na rok 2013. 

Ad.5. 

Zapytania i wolne wnioski. 

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący zakończył posiedzenie komisji. 

Czas trwania komisji w godz. 13.00-15.50. 

 

 

                                                                   Przewodniczący Komisji Zdrowia,            

                                                                    Opieki Społecznej, 

                                                                  Oświaty, Kultury 

 

Protokołowała:                                                               Rafał Kądziela 

Bogumiła Kucharska 
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