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O. 0012.5.5.2011 

PROTOKÓŁ  NR  5/2011 

z wspólnego posiedzenia  Komisji Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

odbytego w dniu 29 marca 2011 roku. 

 

W Komisji uczestniczyło 15 radnych - lista obecności, stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu. 

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczyli: 

- Burmistrz Pan Teofil Marciniak 

- Z-ca Burmistrza Pani Bogumiła Walczak 

- Skarbnik Gminy Pani Barbara Matuszczak 

- Sekretarza Gminy Panią Mirelę Grześkowiak 

Porządek posiedzenia: 

  1.Otwarcie posiedzenia.    

  2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia. 

  3.Zaopiniowanie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej     Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2011-2021.      

  4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  budżetu gminy na 2011 rok.  

  5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego      

Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2010.   

  6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji        

i deklaracji podatkowych. 

  7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

  8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów       

oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach      

inicjatywy lokalnej – po przeprowadzonej konsultacji. 

  9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

10.Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

gruntowych niezabudowanych. 

11.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych. 
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12.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu korzystania 

z terenu i urządzeń Ośrodka Wypoczynkowego w Jarosławkach będącego w posiadaniu 

Gminy Książ Wlkp.. 

13.Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego, domku 

letniskowego i parkingu znajdujących się na terenie Kompleksu Wypoczynkowego           

w Jarosławkach.  

14.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy 

Książ Wlkp.  

15.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu targowiska  w Książu Wlkp. 

16.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

17.Wolne wnioski i informacje 

Radny Sławomir Przybylski zaproponował aby, punkt 5 porządku posiedzenia był 

omawiany po punkcie 11, na co członkowie Komisji wyrazili jednogłośnie zgodę 

Wobec czego porządek posiedzenia przedstawia się następująco: 

  1.Otwarcie posiedzenia.    

  2.Wybór Przewodniczącego posiedzenia. 

  3.Zaopiniowanie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej     Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2011-2021.      

  4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian  budżetu gminy na 2011 rok.  

  5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji        

i deklaracji podatkowych. 

  6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

  7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów       

oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach      

inicjatywy lokalnej – po przeprowadzonej konsultacji. 

  8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

  9.Zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

gruntowych niezabudowanych. 

10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych. 
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11.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego      

Centrum Kultury Książ Wlkp. za rok 2010.   

12.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu korzystania 

z terenu i urządzeń Ośrodka Wypoczynkowego w Jarosławkach będącego w posiadaniu 

Gminy Książ Wlkp.. 

13.Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego, domku 

letniskowego i parkingu znajdujących się na terenie Kompleksu Wypoczynkowego           

w Jarosławkach.  

14.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy 

Książ Wlkp.  

15.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu targowiska  w Książu Wlkp. 

16.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

17.Wolne wnioski i informacje 

 

ad.1. Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pani Agnieszka Weber-Hałaburda otwierając 

wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej powitała członków Komisji jak również 

zaproszonych gości. 

Stwierdziła, że na sali obecnych jest 14 radnych, zatem komisja jest władna do podejmowania 

prawomocnych decyzji. 

 

ad.2. Na Przewodniczącego Komisji wybrano jednogłośnie Radnego Zenona Kuderczaka, 

który przewodniczył dalszemu posiedzeniu Komisji. 

Na posiedzenie Komisji przybyła Radny Paweł Walkowiak – odtąd Komisja działała w 

pełnym 15 osobowym składzie. 

 

ad.3.Projekt  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej     Prognozy 

Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2011-2021 omówiła Pani Barbara Matuszczak 

Skarbnik Gminy.     Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie. 

 

ad.4.Projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu gminy na 2011 rok omówiła Pani Barbara 

Matuszczak Skarbnik Gminy, informując, że: 
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Dokonano zmian w budżecie zwiększając dochody o kwotę 518 050,00 zł. z tego dochody 

bieżące zwiększono o kwotę 31 570,00 zł., a dochody majątkowe o kwotę 486 480,00 zł. 

Zmiany dotyczą:  

1) Dział 010 zwiększono o kwotę 19 570,00 zł. – pomoc finansowa na realizację operacji w 

ramach Programu osi 4 „Leader”, działanie 4.1.” Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” z 

zakresu małych projektów pn. „600 lat Książa Wlkp., czyli o tym, jak przeszłość prowadzi do 

przyszłości”. Realizowano w roku 2010.  

2) Dział 710 zwiększono o kwotę 12 000,00 zł. dokonano darowizny na realizację zmian w 

studium zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Chrząstowo.  

3) Dział 926 zwiększono o kwotę 486 480,00 zł. – pomoc finansowa dotycząca realizacji 

inwestycji pn. „ Przebudowa istniejącego obiektu rekreacyjnego w Książu Wlkp.” w ramach 

Odnowy i Rozwój Wsi. Realizacja inwestycji była w roku 2010.  

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 518 050,00 zł. z tego wydatki bieżące zwiększono o 

kwotę 56 570,00 zł., a zadania inwestycyjne o kwotę 461 480,00 zł. 

Zmiany dokonano w działach:  

1) Dział 700 zwiększono o kwotę 348 005,00 zł. z przeznaczeniem na zakup gruntów .  

2) Dział 710 zwiększono o kwotę 12 000,00 zł. z przeznaczeniem na zmianę studium 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chrząstowo.  

3) Dział 750 – zwiększono o kwotę 54 873,00 zł. z tego 1 788,00 zł. przeliczenie odpisu na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwotę 19 570,00 zł. z przeznaczeniem na promocję 

gminy oraz kwotę 33 475,00 zł. z przeznaczeniem na zakup oprogramowania zarządzanie 

drogami wraz z inwentaryzacją dróg gminnych i fotorejestracją pasa drogowego.  

4) Dział 801 – zwiększono o kwotę 80 000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pod nazwą 

„adaptacja pomieszczeń piwnic w Szkole Podstawowej w Książu Wlkp. na pomieszczenia 

edukacyjne oraz sanitariaty dla uczniów klas I-III”.  

5) Dział 852- przeniesienia pomiędzy paragrafami dotyczących świadczeń rodzinnych oraz 

utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.  

6) Dział 900 zwiększono o kwotę 23 132,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie usługi 

związanej z iluminacjami świetlnymi miasta Książ Wlkp.  

7) W dziale 900, 750 i 926 dokonano przeliczeń odpisów dotyczących zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych.  

Radna Jankowiak zwróciła się z zapytaniem jakie grunty będą zakupywane. 

Pani Matuszczak poinformowała, że będzie wykup gruntów pod drogi, przystanek PKS. 
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Burmistrz dodał jeszcze, że będzie wykup działki od P. Żychowicz  z przeznaczeniem na 

parking. 

Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie. 

 

ad.5.Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji       

podatkowych  omówiła Pani Bogumiła Walczak Z-ca Burmistrza. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie. 

 

ad.6.Projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych omówił Burmistrz Pan Teofil 

Marciniak. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie. 

 

ad.7.Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów   oceny wniosków 

o realizację zadania publicznego Gminy Książ Wlkp. w ramach  inicjatywy lokalnej – po 

przeprowadzonej konsultacji omówiła Pani Mirela Grześkowiak Sekretarz Gminy. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie. 

 

ad.8.Projekt uchwały w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  omówiła Pani Bogumiła 

Walczak Z-ca Burmistrza. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie. 

 

ad.9.Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych 

niezabudowanych omówiła Pani Bogumiła Walczak Z-ca Burmistrza. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie. 
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ad.10.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych omówiła Pani 

Bogumiła Walczak Z-ca Burmistrza. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie. 

 

ad.11.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Centrum Kultury 

Książ Wlkp. za rok 2010 omówiła Pani Mariola Kaźmierczak Dyrektor Centrum 

Kultury. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Radny Lewandowski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym rozliczenia obchodów 600 lecia, 

czy wpłynęły środki ze sponsoringu. 

Pani Kaźmierczak – ze sponsoringu mamy 16 tys. zł. 

Radny Przybylski – sponsoring nie do końca został rozwiązany, ponieważ pismo o sponsoring 

trafiło do Stowarzyszenia Przedsiębiorców, następnym razem należy wystąpić do 

przedsiębiorców indywidualnie. 

Radny Kudeczak  zwrócił się z zapytaniem jaki był koszt organizacji 600 lecia nadania praw 

miejskich miastu Książ Wlkp. 

Pani Kaźmierczak – koszt obchodów wyniósł 229.462,54 zł. Poinformowała też, że Centrum 

Kultury w tym roku obchodzi 65 lecie biblioteki i 35 lecie Centrum Kultury czyli razem 100 

lecie. Do rozkładania  sceny jest podpisana umowa z firmą na kwotę 550 zł. netto, za tą kwotę 

jest montaż, demontaż i odpowiedzialność za cały sprzęt. 

Radny Mądry – czy jest już koncepcja remontu schodów w CK. 

Pani Kaźmierczak – będą położone płytki. 

Radny Walkowiak – w ubiegłym roku były głosy, że nie należy robić obchodów, ponieważ 

jest rok wyborczy, sam też miałem takie obawy, ale z perspektywy czasu uważam, że była to 

decyzja słuszna. Co do imprez to każdy mógł znaleźć coś dla siebie, zakupiono też scenę, 

która będzie służyć na dalsze lata, zrobiono piękny film o Książu Wlkp. Rozmawiając z 

Przewodniczącymi innych gmin, to my zrobiliśmy to za stosunkowo nieduże pieniądze w 

stosunku do innych gmin. 

Pani Kaźmierczak poinformowała, że obecnie powstaje film o całych obchodach 600 lecia. 

Radny Mostowski w jakiej kondycji jest kort tenisowy w Jarosławkach. 

Pani Kaźmierczak – kort jest wydzierżawiony, dzierżawi go Pan Majchrzak został 

uporządkowany, odnowiony, zostało podniesione opłotowanie. 

Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie. 
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ad.12.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z terenu i 

urządzeń Ośrodka Wypoczynkowego w Jarosławkach będącego w posiadaniu Gminy Książ 

Wlkp. omówiła Pani Mariola Kaźmierczak Dyrektor Centrum Kultury.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie. 

 

ad.13.Projekt uchwały sprawie opłat za korzystanie z pola biwakowego, domku letniskowego 

i parkingu znajdujących się na terenie Kompleksu Wypoczynkowego w Jarosławkach 

omówiła Pani Mariola Kaźmierczak Dyrektor Centrum Kultury.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie. 

 

ad.14.Projekt uchwały w sprawie  określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Książ Wlkp. 

omówiła Pani Mariola Kaźmierczak Dyrektor Centrum Kultury.  

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Radny Mostowski zwrócił się z zapytaniem jaka jest ocena wody. 

Pani Kaźmierczak – ocena wody jest bardzo dobra. 

Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie. 

 

ad.15.Projekt uchwały w sprawie regulaminu targowiska  w Książu Wlkp. omówił Burmistrz 

Pan Teofil Marciniak. Poinformował też, że projekt tej uchwały był poddany konsultacji i 

uwag nie zgłoszono. 

Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Komisja nie zgłosiła uwag i projekt w/w uchwały zaopiniowała pozytywnie – jednogłośnie. 

 

ad.16.Protokół nr 4/2011 z dnia 15 lutego 2011 roku został przyjęty bez uwag – jednogłośnie. 

 

ad.17.Wolne wnioski i informacje       

Radny Ryszard Szymański -  na ul. Jana Pawła II przy posesji P. Garbarczyk na chodniku 

zapada się kostka. Koło poczty przy studzience są luźne płytki w chodniku. 

Radny Sławomir Przybylski - na ul. Kościuszki przy P. Kopankiewicz zapada się kratka. 

Między Włościejewkami a Włościejewicami na gruncie gminnym jest dzikie wysypisko, 

które należy uporządkować i ewentualnie obsadzić lasem, aby nie było możliwości 
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wjeżdżania. Ponawiam naprawienie dziur w drodze przy sklepie we Włościejewicach. We 

Włościejewicach można już robić równanie dróg. Sprzątanie świata, zawsze jest w miesiącu 

wrześniu, czy nie można zrobić teraz, ponieważ po zimie jest najwięcej śmieci. 

Radny Mostowski – sprzątanie nie zdaje egzaminu, ponieważ po tygodniu sytuacja jest taka 

sama jak przed sprzątaniem. 

Radna Skiera – w Kołacinie zakładają linię telefoniczną ziemną, czy zwracali się do Urzędu. 

Zebranie w tej sprawie mamy w sobotę. 

Radny Walkowiak – należy się dowiedzieć czy będzie tylko w Kołacinie robione, czy na 

innych wioskach też. 

Radny Jacek Mądry - należy wyrównać drogę w Mchach od P. Baranowskiego do P. Nieć, 

Skupień. 

Radny Lewandowski – odbył się przetarg na termomodernizację czy jest już rozstrzygnięty. 

Burmistrz – zgłosiło się do przetargu 9 firm, najtańsza była firma z Gniezna, która wykona to 

zadanie za 1 mln. 003 tys. zł.  

Radna Jankowiak – czy była rozmowa w sprawie wodociągowania w Chrząstowie dotyczy 

sprawy P. Szczepaniaka i Filipiaka. 

Burmistrz – rozmowa z Panem Szczepaniakiem Prezesem PWiK się odbyła, zabrał od nas 

wszelkie dokumentacje dotyczące  tego tematu i przysłał ofertę, rodziny zainteresowane 

musiałyby partycypować w kosztach, koszty dotyczyły by zakupu materiałów natomiast 

wykonawstwo spółka wzięłaby na siebie. Propozycję PWiK przedstawiłem zainteresowanym 

i teraz się zastanawiają, koszt byłyby 23 000 zł. Czy zgodzą się na to, to nie wiem. 

Radna Jankowiak – kto wygrał przetarg na modernizację rynku. 

Burmistrz  - najtańszą ofertę odrzucono, ponieważ po wyjaśnieniach okazało się, że 

oferowana kostka granitowa jest chińska pozyskana metodą łupania a nie cięta, czyli było to 

niezgodne ze specyfikacją zamówienia, dlatego ta oferta musiała być odrzucona. Dlatego 

została wyłoniona oferta nr 2 pod względem kosztów Pana Janickiego. 

Radna Jankowiak – dlaczego nikt z Radnych nie bierze udziału w przetargach. 

Burmistrz – o przetargach jest na stronie internetowej, jesteście Państwo też zawsze 

informowani o przygotowywanych przetargach, zawsze są drzwi otwarte i można przyjść. 

Radny Lewandowski – w przetargu tym uczestniczyła cała komisja.  Realizując inwestycje, 

Inspektor Nadzoru powinien dobrze sprawdzać wykonanie robót.  Należy sprawdzić jak 

wygląda park po zimie. 
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Burmistrz – zapoznał Radnych ze sprawą dotyczącą zamknięcia linii kolejowej nr 369 

Mieszków - Śrem. Rozpoczęły się procedury likwidacyjne i przyszło pismo czy gminy byłyby 

zainteresowane przejęciem tej linii. Stanowisko Burmistrza Śremu  jest, aby utrzymać to co 

jest i samorządy się dołożą do tego, byłaby to linia wykorzystywana bardziej turystycznie.  

Koszt odtworzenia 1 km do stanu używalności  to kwota 1,5 do. 3 mln. zł. 

Uważam, że nie jesteśmy zainteresowani, ponieważ trzeba by na odtworzenie linii na terenie 

naszej gminy przeznaczyć dwa nasze budżety. 

Radny Mostowski – gdyby powstała ceramika, to może byłaby zainteresowana tą linią. 

Burmistrz – przytoczył treść pisma PKP „ Jednocześnie informujemy, że na mocy art.9 ust.2 

w/w ustawy, postępowanie likwidacyjne może być wstrzymane, jeżeli właściwy miejscowo 

organ samorządu terytorialnego lub wskazany przez niego przedsiębiorca:  

-zapewni środki finansowe na pokrycie kosztów niepokrytych przychodami z udostępnienia 

przewoźnikom kolejowym linii kolejowej lub jej odcinka,  

- zawrze umowę o nieodpłatne przejęcie linii kolejowej lub jej odcinka w zarządzanie w celu 

jej dalszej eksploatacji, 

- przystąpi do spółki przewozów regionalnych, która przejmie, w celu dalszej eksploatacji, 

przewidzianą do likwidacji linie kolejową lub jej odcinek jako wkład niepieniężny.” 

Komisja wypowiedziała się za nie przejmowaniem w/w linii kolejowej.  

Radny Mądry – w sprawie tematu szkół nie doszliśmy do żadnego konsensusu, pieniądze są 

cały czas dokładane, jak długo budżet to wytrzyma. Jak długo budżet będzie obciążany takimi 

kosztami.  

Pani Matuszczak – w tej chwili  musimy utrzymać ten stan jaki jest. 

Radny Lewandowski – spotkanie które było w Konarzycach, było pod kątem przekształcenia 

tej placówki w szkołę niepubliczną. Nauczyciele są tego świadomi, że coś będzie zrobione. 

Burmistrz – koszty związane z prowadzeniem przedszkola wskazane przez Dyrektora nie są 

adekwatne, nie można godzin dyrektorskich ze szkoły przeznaczyć na przedszkole. Pani 

dyrektor nie przewidziała też ile metrów kwadratowych potrzeba na jedno dziecko, a tych 

metrów brakuje. Na dzień dzisiejszy wniosek o utworzenie przedszkola w Konarzycach  

pozostawiłem bez rozpatrzenia i takie pismo zostało wystosowane do Pani Dyrektor. 

Wracając, co ze szkołą w Konarzycach – na dzień dzisiejszy rozwiązania nie ma, brakuje 

lidera który poprowadziłby stowarzyszenie. Świadomość nauczycieli jest wysoka i są 

przekonani o tym, że może taka sytuacja mieć miejsce.   Zmiana jakakolwiek obwodów 
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szkolnych  nie zmieni kosztów jakie gmina ponosi. Koszty zmniejszą się tylko wtedy gdyby 

podniesiono pensum. 

Ponieważ wyczerpano porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji  podziękował 

wszystkim za udział i zakończył posiedzenie. 

 

Protokołowała :                                                                        Przewodniczący Komisji 

 

Irena Witko                                                                                    Zenon  Kuderczak  


