
    PROTOKÓŁ  Nr 1/14 

z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej   
z dnia 27 stycznia  2014r. 
Posiedzeniu komisji przewodniczył Marek Sijer  –  Przewodniczący  Komisji.         
Lista obecności pracowników Urzędu Miejskiego stanowi załącznik        
nr 1 do protokołu.    
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.        
Lista obecności radnych znajduje się w teczce z protokołami posiedzeń komisji.  
Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia, który 
komisja przyjęła:  za – 6 przeciw – 0, wstrz. – 0. 
Temat posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w grudniu 2013r.
2. Sprawozdanie z prac komisji za 2013 rok.
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
4. Zapytania i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1. 
Przewodniczący komisji  poinformował, że protokół z posiedzenia komisji        
w grudniu był do wglądu w Biurze Rady.       
Komisja głosami: za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0, przyjęła protokół          
z posiedzenia komisji  w  grudniu 2013r.  
Ad.pkt.2 
Sijer Marek – Przew. Komisji Rodziny – przedstawił sprawozdanie z prac komisji 
za 2013 rok. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

  Komisja sprawozdanie przyjęła do wiadomości. 

Ad. pkt. 3       Zaopiniowanie materiałów na sesję. 
Badowski Zbigniew – Kom. Straży Miejskiej w Opocznie – przedstawił 
sprawozdanie z realizacji zadań przez Straż Miejską w Opocznie za 2013 rok. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Straż Miejska w roku 2013 pracowała w osłabieniu, gdyż trzech funkcjonariuszy 
odeszło ze Straży. Do pełnej obsady z listopada 2012r. brakuje czterech 
funkcjonariuszy. Funkcjonariusze pełnią służbę w systemie dwuzmianowym.       
W godzinach popołudniowych strażnicy odbyli 33 służby patrolowe wspólnie      
z Policją. W czasie patrolowanie zwracano szczególną uwagę na zabezpieczenie 
placówek handlowych i osiedlowe parkingi. Wspólnie z Policją i służbami 
ochrony mienia zabezpieczano imprezy masowe. 
Jest spadek pobieranych mandatów, ale jest więcej opłat za parkowanie. 
Są trudności w realizacji pewnych zadań, gdyż rozwiązania systemowe są złe,     
a szczególnie dotyczy to problemu psów bezdomnych. 
Były trudności ze środkiem transportu, gdyż samochód jest w złym stanie 
technicznym. 
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Jurowski Jarosław – radny – brakuje współpracy z Państwową  Strażą Pożarną.    
Badowski Zbigniew – Kom. Straży Miejskiej w Opocznie – dobrze układa się 
współpraca Straży Miejskiej z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczą Strażą 
Pożarną.                                                                                                             
Kacprzak Andrzej – radny – nie ma woli, aby uregulować temat psów. 
Mieszkańcy powinni mieć pewne obowiązki, nie można mówić, że ustawa jest 
zła. Należy podjąć działania systemowe, a ciągle jest tylko dyskusja. Psy 
powinny być czipowane i należy to konsekwentnie rozliczać.                    
Wieruszewski Jan – Burmistrz – czipowanie psów powinni być w całym kraju             
i dopiero byłby efekt. Gminy wokół Opoczna nie mają schronisk i u nas jest 
problem.                                                                                                     
Wojciechowski Mieczysław – radny – jaki był cel budowy schroniska, kto 
podjął taką decyzję? Teraz ponosimy duże koszty utrzymania schroniska. 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – decyzję podjęła Rada Miejska na mój wniosek. 
Wojciechowski Mieczysław – radny – jakie są koszty utrzymania Straży 
Miejskiej?                                                                                                           
Badowski Zbigniew – Kom. Straży Miejskiej w Opocznie – Straż Miejska nie 
samofinansuje się. Straż Miejska prócz kontroli ruchu drogowego w zakresie 
określonym w przepisach o ruchu drogowym zajmuje się również ochroną 
spokoju i porządku w miejscach publicznych.                                                                    
Koszt roczny utrzymania Straży Miejskiej to około 480 tys. zł.                                                                                          
Jurowski Jarosław – radny –  warunki lokalowe Straży Miejskiej – czy będzie 
zmiana siedziby?                                                                                                                          
Badowski Zbigniew – Kom. Straży Miejskiej w Opocznie – nie wiem nic                         
o zmianie lokalu, Pan Burmistrz podejmie decyzję.                                                            
Komisja sprawozdanie przyjęła do wiadomości.                                                        
Miązek Stanisław – nacz. Wydz. GKM i OŚ – przedstawił informację z przebiegu 
akcji zimowej na drogach gminnych.                                                                      
Informacja stanowi załącznik  nr 5 do protokołu.                                              
Poinformował, że na drogach gminnych akcję zimową wykonuje PGK                          
w Opocznie wyłonione w drodze przetargu. Drogi podzielone są na trzy 
kolejności odśnieżania, w I kolejności jest 53, 7 km dróg, w II kolejności jest               
54 km dróg i w III kolejności pozostałe drogi gminne. Ponadto Urząd Miejski 
realizuje prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na chodnikach  
usytuowanych przy nieruchomościach komunalnych.                                                   
Bąk Barbara – Skarbnik – czy Straż Miejska może ukarać zarządcę drogi jeśli nie 
utrzymuje drogi w należytej przejezdności. Chodzi głównie o drogi powiatowe. 
Jurowski Jarosław – radny – na drogach powiatowych był lód i nie były 
posypane piaskiem.                                                                                                    
Kacprzak Andrzej – radny -  Powiat ma Zarząd Dróg Powiatowych a nic nie robi, 
nawet w okresie letnim nie stawiają odpowiednich znaków drogowych. 
Firkowski Bartłomiej – radny – ciągi piesze należy odśnieżać i posypywać 
piachem, aby mieszkańcy mogli bezpiecznie przejść.  

2 
 



Wieruszewski Jan – Burmistrz -  uczulamy Straż Miejską, aby upominali 
właścicieli nieruchomości  o odśnieżaniu chodników.                                             
Jurowski Jarosław – radny -  PGK na drogi zużyło 600 ton  mieszanki piaskowej. 
Piaskarki cały czas pracują w terenie.                                                          
Wojciechowski Mieczysław – radny – kto sprząta chodniki przy posesjach 
niezamieszkałych?                                                                                               
Wieruszewski Jan – Burmistrz – chodnik sprząta właściciel posesji. 
Wojciechowski Mieczysław – radny – na co wydano ponad 71 tyś zł na koniec 
grudnia 2013r. na akcję zimową?                                                                     
Wieruszewski Jan – Burmistrz – płacimy za konkretne odśnieżanie dróg, a nie   
za gotowość sprzętu do pracy.                                                                                          
Komisja informację przyjęła do wiadomości.                                                       
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – przedstawił 
perspektywę finansową w oświacie na rok 2014.                                                
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.                                                                 
Bieżące koszty utrzymania szkół są wyższe. Koszty poniesione na oświatę w 
roku 2013 to kwota ponad 28 mln zł. Przyznana kwota na realizację zadań to 
ponad 25 mln zł, więc gmina do kosztów bieżących  musiała dołożyć ponad 3 
mln zł. Obecnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich wydatków. 
Wojciechowski Mieczysław – radny – prosi o informację ile uczniów jest                          
w poszczególnych oddziałach w szkołach w gminie i ile jest urodzeń?           
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – taką 
informację przygotujemy na posiedzenie Komisji Oświaty.                            
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – materiał jest niedokońca zrozumiały. Jest duża 
różnica w kosztach w poszczególnych oddziałach. Duże różnice są w szkołach             
o zbliżonej liczbie uczniów. Jaka jest tego przyczyna? Jak szkoły mają 
finansować zakup oleju opałowego.  Kiedy będzie ustalona metryczka 
subwencji oświatowej dla Gminy Opoczno?                                                                     
Macierzyński Janusz – z – ca Burmistrza – subwencja w  ZSS Nr 2 wzrosła gdyż 
jest oddział integracyjny. Uczeń przeliczeniowy – to subwencja na jednego 
ucznia na wsi. Na ucznia wiejskiego jest większa subwencja. Uczeń fizyczny             
to jest jeden uczeń.  Metryczka subwencji oświatowej będzie ustalona w maju 
2014r.                                                                                                                        
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – Bukowiec Op. – na oddział zerowy jest bardzo 
mała kwota.                                                                                                                  
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich – taka kwota 
została zaplanowana w budżecie.                                                                      
Wieruszewski Jan – Burmistrz – różnice w kosztach utrzymania oddziałów –               
np. w Ogonowicach jest zależne od wynagrodzenia nauczycieli. Nauczyciele 
mają różny stopień awansu. Koszty ogrzewania są zależne czy szkoła jest 
opalana olejem opałowym czy ekogroszkiem.  Największe wydatki w oświacie 
są to wynagrodzenia nauczycieli.   
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Kacprzak Andrzej – radny – może należy wprowadzić system zarządzani 
kosztami w szkołach?                                                                                                       
Komisja informację przyjęła do wiadomości.  

Projekty uchwał. 

Bąk Barbara – Skarbnik – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian                   
w budżecie gminy na rok 2014.                                                                                       
Projekt  uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.                                                 
Co do planu zadań inwestycyjnych to są środki finansowe na 
termomodernizację  budynków D i E Urzędu Miejskiego, na zakup samochodu 
służbowego dla Straży Miejskiej, na dokończenie budowy ogrodzenia przy 
Szkole Podstawowej w Bielowicach.                                                                
Wojciechowski Mieczysław – radny – sołectwa, które nie zrealizowały 
wydatków w roku 2013, czy środki finansowe przechodzą na rok 2014?                 
Bąk Barbara – Skarbnik – wydatki z funduszu sołeckiego są realizowane do 
grudnia 2013r.                                                                                                     
Wojciechowski Mieczysław – radny – w Kruszewcu Kol. nie wykorzystano 
kwoty1 tyś zł przeznaczonego na ogrodzenie szkoły.                                     
Wieruszewski Jan – Burmistrz – z funduszu sołeckiego większość prac została 
zrealizowana.                                                                                                                         
Bąk Barbara – Skarbnik  - sytuacja finansowa w gminie była trudna i nie 
wszystkie inwestycje zostały zrealizowane.                                                       
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – Stużno nie ma szczęścia do wykorzystania 
funduszu sołeckiego. W roku 2013 nic nie wykonano w Stużnie. W Kraśnicy 
wokół świetlicy  utwardzono  powierzchnię, a w Stużnie nic nie można uzyskać.  
Firkowski Bartłomiej -  radny – czy w budżecie jest zarezerwowana kwota dla 
osób z naszej gminy w Domach Opieki Społecznej.                                                                                        
Bąk Barbara – Skarbnik -  jest zabezpieczona suma w planie finansowym                     
na 2014 rok – 470 tyś zł.                                                                                            
Firkowski Bartłomiej -  radny – gmina powinna się ubiegać o zwrot środków              
na ten cel.                                                                                                                       
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                              
/ za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 0 /                                                                                
Ziółkowski Bernard – p.o. kier. OPS w Opocznie – przedstawił projekt uchwały           
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie  
dożywiania na lata 2014 – 2020.                                                                                  
Projekt  uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.                                              
Program „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym             
i jest utworzony w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania” 
Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Celem programu 
jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 
dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.                                             
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Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywienia dzieci i znaczące wydatki na żywność 
pogarszają standard życia rodzin. Wiele rodzin nie spełnia kryterium 
dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy z formy posiłku 
ponieważ dochód przekracza nieznacznie ustalone kryterium dochodowe                 
do przyznania tej formy pomocy. Jednocześnie dochody są tak niskie, że nie 
zabezpieczają w pełni potrzeb życiowych. Przyznanie pomocy nie wymaga 
wydania decyzji  administracyjnej przyznającej posiłek oraz ustalenia sytuacji 
rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci, którym 
ma być udzielona pomoc w postaci posiłku, nie może przekroczyć 20% liczby 
dzieci i uczniów dożywianych  w szkołach i przedszkolach na terenie gminy               
w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Program jest finansowany ze środków 
własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach 
dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w 
zakresie dożywiania.                                                                                                      
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                              
/ za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 /  

Ziółkowski Bernard – p.o. kier. OPS w Opocznie – przedstawił projekt uchwały           
zmieniającą uchwałę w sprawie warunków odpłatności za pomoc w formie 
posiłku.                                                                                                                                  
Projekt  uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.                                              
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                              
/ za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 /  

Susik Iwona – nacz. Wydz. Podatków i Opłat Lokalnych – przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę Nr XIII/121/11 z dnia 28 grudnia 
2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta 
Opoczna, określenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania.                              
Projekt  uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.                                              
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                              
/ za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 /  

Bednarczyk Stanisława – nacz. Wydz. Rolnictwa - przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.                   
Projekt  uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.                                              
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                              
/ za – 4, przeciw – 1, wstrz. – 0 /  

Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru sołectwa Bukowiec Op.                                                  
Projekt  uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.                                              
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                              
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1 /  
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Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru sołectw: Karwice, Janów Karwicki, Różanna, Sielec, 
Kraszków, Mroczków Gość., Stużno.                                                                                
Projekt  uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.                                              
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                              
/ za – 5, przeciw – 0, wstrz. – 1 /                                                                                   
Lasota Jacenty – nacz. Wydz. RM i ZP – przedstawił informację o zgłoszonych 
żądaniach co do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
wydanych decyzjach naliczających opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w związku  z uchwaleniem planu miejscowego.                      
Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.                                                   
Komisja informację przyjęła do wiadomości.                                                       
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich - przedstawił 
projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat w publicznych 
przedszkolach.                                                                                                                  
Projekt  uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.                                             
Ustawa z 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty wprowadziła nowelizacje 
regulujące między innymi odpłatność za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w publicznych przedszkolach. Nowelizacja ustawy określiła 
wysokość pobieranej opłaty za każdą godzinę zajęć korzystania przez dziecko           
z wychowania przedszkolnego po czasie bezpłatnym, do kwoty nie wyższej      
niż 1 zł. Zasada ta znacznie obniży wysokość opłat pobieranych od rodziców               
za korzystanie z wychowania przedszkolnego. W zamian za obniżenie opłat 
ustawa przyznaje samorządom dotację na dofinansowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego. Dotacja ta przysługiwać będzie na każde dziecko 
korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy i obliczana 
będzie na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej.                                                             
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                              
/ za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 /                                                                            
Kozłowski Adam – nacz. Wydz. Oświaty i Funduszy Europejskich - przedstawił 
projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci oraz określenia granic 
obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opoczno.                                                                                                                 
Projekt  uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.                                       
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                              
/ za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 /    

Snopczyński Andrzej – nacz. Wydz. TI – przedstawił projekt uchwały w sprawie: 
aktualizacji przebiegów dróg gminnych.                                                                       
Projekt  uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu.                                       
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                              
/ za – 6, przeciw – 0, wstrz. – 0 /  

 

6 
 



Bobrek Katarzyna – insp. w Zespole ds. Społecznych i Ochrony Ludności – 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie Karty Dużej Rodziny  3 +.                      
Projekt  uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu.                                    
Dokonując kalkulacji kosztów posłużono się następującymi danymi:                                     
Ilość rodzin wielorodzinnych na podstawie pobieranych  świadczeń z OPS:                 
–  243 rodziny z 3 dzieci.                                                                                                            
-  72 rodziny z 4 i więcej dzieci.                                                                                         
Ilość rodzin wielodzietnych na podstawie Powszechnego Spisu Ludności:                         
-  975 rodzin z 3 dzieci z czego: 407 rodzin pochodzących z terenu gminy                       
i 568 rodzin z miasta. 

362 rodziny z 4 i więcej dzieci z czego: 184 rodziny pochodzące z terenu gminy            
i 178 rodzin z miasta.                                                                                                  
Kalkulacja dotyczy usług świadczonych przez Krytą Pływalnię, MPK i MDK.                                                                                                 
Ogółem dopłata do Karty Dużej Rodziny 3+ to kwota ponad 5 mln zł.  

Sijer Marek – radny – pyta wnioskodawców skąd wziąć takie pieniądze? 
Firkowski Bartłomiej – radny – występujemy z projektem uchwały aby pomóc 
rodzinie. Jeśli Rada pozytywnie przyjmie projekt uchwały to należy zrobić 
zmiany w budżecie.                                                                                                       
Jurowski Jarosław  - radny –  wniosek jest słuszny, ale skąd wziąć pieniądze                  
na ten cel. Dla gminy są to bardzo duże kwoty.                                            
Wojciechowski Mieczysław – radny -  należy zrobić rozeznanie, czy można 
pozyskać pieniądze z budżetu państwa. Widzę, że są to bardzo duże kwoty. 
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – należy się zastanowić nad tym tematem                      
i poczekać co zrobią rządzący. Potrzebna jest duża kwota i nie widzę technicznej 
potrzeby zrealizowana  tej uchwały.                                                                               
Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały.                                                              
/ za – 2, przeciw – 4, wstrz. – 0 /  

Kądziela Rafał – radny – przedstawił wniosek  i projekt uchwały w sprawie: 
przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Opoczno w celu 
zaopiniowania propozycji podziału gminy na miejską i wiejską.                            
Projekt uchwały i wniosek stanowią załącznik nr 19 do protokołu.                                      
Jurowski Jarosław – radny -  czy po roku 2004 były podziały gmin  i jakie były 
skutki finansowe podziału?  Jak będą rozliczone środki finansowe z Unii 
Europejskiej?                                                                                                                   
Kądziela Rafał – radny – w tym temacie może być również referendum.            
Środki finansowe powinny być rozliczone sprawiedliwie.                                               
Firkowski Bartłomiej – radny – kilka lat wcześniej Burmistrz Wieruszewski 
składał wniosek o podział na gminę miejską i wiejską i byłem przeciwny temu 
podziałowi. Obecnie uważam, że należy gminę podzielić na miejską i wiejską, 
gdyż jest nierówny podział środków finansowych na miasto i na wieś.                               
Jest konflikt i należy go zażegnać. 
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Wieruszewski Jan – Burmistrz – składając wniosek o podział gminy 
przedstawiałem dokładne  analizy. Ciągle pojawia się zarzut o nierówny podział 
środków finansowych. Gdyby doszło do podziału to wieś nie straciłaby na 
podziale. Wydatki na miasto są większe jak dla wsi.         
Gross Krzysztof – radny – przy podziale jak rozliczyć duże inwestycje? 
Wieruszewski Jan – Burmistrz – można wszystko rozliczyć.        
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.        
/ za – 4, przeciw – 0, wstrz. – 2 /  

Ad. pkt. 4    Zapytania i wolne wnioski. 

Sijer Marek – radny – poinformował, że radni otrzymali projekt podziału 
środków kultury fizycznej i sportu na 2014 rok – realizacja rachunków.         
Załącznik nr 20 do protokołu.        
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – w pt. 30 – przejazdy UKS – środki z UKS należy 
przekazać dla szkół, tak jak było do tej pory.        
Wojciechowski Mieczysław – radny – dlaczego tak mało środków finansowych 
przeznaczono dla sekcji szachowej w Opoczniance.        
Wieruszewski Jan – Burmistrz – są władze klubu i oni przydzielają środki na 
sekcję szachową.        
Wojciechowski Mieczysław – radny – wcześniej był organizowany turniej 
szachowy o Puchar Burmistrza i były przeznaczone na to pieniądze. Obecnie  
nie organizuje się takiego turnieju.       
Wieruszewski Jan – Burmistrz – członkowie klubu szachowego przychodzili do 
mnie o wsparcie finansowe na organizację międzynarodowego turnieju 
szachowego. Stowarzyszenia mają nadzór, składają sprawozdania  i rozliczają 
się ze środków finansowych.         
Wołąkiewicz Grzegorz – radny – gmina powinna kontrolować na co UKS wydają 
środki finansowe. 

Komisja projekt podziału środków kultury fizycznej i sportu na 2014 rok – 
realizacja rachunków przyjęła do wiadomości.         

Firkowski Bartłomiej – radny – poinformował, że radni otrzymali pismo z Wilna 
z prośbą o pomoc finansową. Deklaruje przekazanie 10% środków z diety. 

 Wobec braku dalszych pytań Przewodniczący obrad podziękował i zakończył 
posiedzenie komisji. 

Czas trwania komisji 9.30 – 14.00. 

Protokołowała         Przewodniczący Komisji 

M.Gonsiewska       Marek Sijer    
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