
Protokol nr 2/21

z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki

i Ochrony Srodowiska Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 09 lutego 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 14.00

Godz. zakonczenia: 15.55

Posiedzenie odbywafo si^ w trybie zdolnym, poprzez wideokonferencjq w aplikacji Microsoft

Teams.

Podstawa prawna - art. ISzzx ust 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegdinych

rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziafaniem 1 zwalczaniem COViD-19,

innych chorob zakaznych oraz wywofywanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842. ze

zm.)

W posiedzeniu komisji wzi^to udziat 12 cztonkow komisji oraz zaproszeni gokie:

1) p. tada Ponikowska - Dyrektor Wydziatu Rozwoju, Promocji I Kultury w Starostwie

Powlatowym w Ktodzku

Listy obecnosci radnych oraz przybyfych gosci stanowiq zatqczniki do protokotu.

ZAU^CZNIK 1

Przewodniczqcy Komisji, P. Adam tgcki - otworzyl posiedzenie komisji I przywital obecnych

na posiedzeniu. Spytat, czy ktos chciatby zgtosic wniosek o uzupetnienie, bqdz zmian^

porz^dku obrad.

Nikt nie zgfosif uwag do porzqdku obrad.

Porzadek obrad:

1. Ustalenie porzqdku obrad komisji.

2. Zaopiniowanie projektu uchwaty, przewidzianego w porzqdku obrad 11 sesji nadzwyczajnej

Rady Powiatu Ktodzkiego, w sprawie przyjqcia stanowiska dotyczqcego wsparcia branzy

turystycznej w Powiecie Ktodzkim w zwiqzku z epidemiq COVID-19.

Porzqdek posiedzenia zostaf zamieszczony radnym na stronie internetowej

www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zaiqcznik do protokofu.

ZAt^CZNIKZ

Ad.2 Zaopiniowanie projektu uchwaty, przewidzianego w porzqdku obrad II sesjl

nadzwyczajnej Rady Powiatu Ktodzkiego, w sprawie przyjqcia stanowiska dotyczqcego



wsparda branzy turystycznej w Powiecie Ktodzkim w zwiqzku z epidemic COVID-19.

Przewodniczgcy Komisji - nadmienit, ze sprawq przedsi^biorcow zajmowat si^ dotychczas
Starosta wraz z Przewodniczqcym Rady Powiatu Ktodzkiego, ktorzy przekazywali stanowiska

na forach dotyczqcych dziatalnosci samorzqdowej, zarowno w powiecie jak i na Dolnym
Sl^sku. Rada Dolnoslqska; Rada Przedsi^biorcow - przygotowywata stanowisko w obronie

przedsi^biorcow, rowniez Zwiqzek Powiatow Polskich. Tq drogq gtos Powiatu Ktodzkiego byt

rowniez eksponowany. Od pewnego czasu przedsiqbiorcy zwracali siq pisemnie z prosbq o

pomoc, m.in. P. Haczkiewicz. Apele sq dramatyczne.

Starosta Ktodzki, p. Maciej Awizeh - odniost siq do wypowiedzi PrzewodniczqcegO;

potwierdzajqc wptyw licznych apeli od lokalnych przedsiqbiorcow, z prosbami o udzielenie

wsparcia dia dalszego prowadzenia dziatalnosci w obecnych, wyjqtkowo trudnych

okolicznosciach pandemicznych. Nadmienit, ze niestety, z przyczyn niezaleznych samorzqdy

nie sq w stanie udzieiac wsparcia w zakresie zgodnym z deklarowanq chqciq pomocy.

Poinformowat, ze rownolegle z procedowaniem przez Powiat Ktodzki nad zwotaniem sesji

nadzwyczajnej w tej sprawie zadeklarowano anaiogicznq inicjatywq rzqdowq, co ocenit

pozytywnie. Omowit wzajemne zaieznosci pomiqdzy dziatainosciq samorzqdow oraz kwestiq
pozyskiwania srodkow finansowych na realizacjq poszczegolnych zadah a dziatainosciq
przedsiqbiorcow. Podkreslit rowniez nadrzqdnq rolq rzqdu w kwestii zarzqdzania
kryzysowego oraz w zwiqzku z powyzszym ograniczone mozliwosci samorzqdu. Rozwinqt, ze
przedsiqbiorcy rowniez nie pozostajq bierni i podejmujq dziatania wspotmierne z
planowanymi probami odmrazania branzy turystycznej. Podkreslit rowniez fakt, iz pomimo
rzeczywistego wsparcia rzqdowego dIa gmin tzw. "gorskich", analogicznie sklasyfikowane
powiaty pozostajq bez rzeczonego wsparcia. Podat przyktad mozliwosci udostqpnionej
samorzqdom gminnym, polegajqcej na zagwarantowaniu zwrotu 80 % srodkow utraconych z
budzetu na wskutek uig i obnizek udzielanych przedsiqbiorcom oraz brak takich mozliwoki z
poziomu samorzqdu powiatowego. Podsumowat, stwierdzajqc obowiqzek maksymalnie
mozliwego wsparcia przedsiqbiorcow. Zaprezentowanq Komisji propozycjq stanowiska ocenit
jako wywazonq. Lobbing tego typu uznat za niezbqdny celem wykazania stronie rzqdowej
zywotnych priorytetow regionu.

Przewodniczqcy Rady Powiatu Ktodzkiego, P. Zblgniew topusiewicz - nadmienit, ze poza
apelami i ogolnym lobbingiem odbyty siq rowniez dwa protesty przedsiqbiorcow w Stroniu
Slqskim oraz Lqdku Zdroju - w ktorym wspolnie ze Starostq Ktodzkim uczestniczyli. Poruszyt
na przyktadzie Resortu Czarna Gora istotnq kwestiq specyfiki dziatalnosci w branzy
turystycznej, gdzie sezonowa intensyfikacja dziatalnosci stuzy kumulowaniu srodkow,
niezbqdnych do przetrwania przez pozostatq czqsc roku. Podkreslit rowniez, ze
dotychczasowa tarcza rzqdowa dotyczyta w 70 % pokrycia wygenerowanej przez spotkq
straty, gdzie w normalnych warunkach i analogicznym okresie spotka odnotowywata
dotychczas zysk. Nadmienit tez, ze pokrywany w 80 % przez rzqd podatek od nieruchomosci
jak np. w Stroniu Slqskim - jest jedynie czqstkq z ponoszonych przez przedsiqbiorcow kosztow
prowadzenia dziatalnosci. Ponadto przypomniat, ze srodki te nie mogq pokrywac biezqcych
wydatkow a docelowo majq finansowac inwestycje. Omowit pokrotce algorytm stuzqcy do
obliczania wysokoki wsparcia mozliwego do pozyskania przez gminy gorskie na podstawie
danych dotyczqcych wydatkow inwestycyjnych. Przypomniat, zgodnie z wypowiedziq
przedmowcy, ze nie dotyczy to powiatow. Podkreslit rowniez problematycznq kwestiq
nastroju niepokoju, towarzyszqcego biezqcym wydarzeniom i braku pewnej jasnosci



odnosnie mozliwosd pozyskiwania wsparcia.

Przewodnicz^cy Komisji - bezposredni kontakt z przedstawidelami branz dotkni^tych
pandemicznymi reperkusjami ekonomicznymi jako bardzo istotny. Omowit to rowniez na

przyktadzie wtasnych kontaktow z przedsi^biorcami z branzy gastronomiczno-hotelarskiej na
terenie Ktodzka.

Starosta Ktodzki - wyrazit podzi^kowanie dia radnego Jacka Hechta za zaangazowanie w

komunikacjQ samorzqdu powiatowego w Ktodzku bezposrednio z osobami odpowiedzialnymi

za wsparcie kryzysowe ze strony rzqdowej.

Radny, P. Jacek Hecht - podzi^kowat za mozliwosc zaproszenia do udziatu w planowanej sesji
Rady Powiatu przedstawidela Ministerstwa, osoby odpowiedniej do merytorycznego

omowienia obecnej sytuacji wraz z wyjasnieniem proponowanych rozwi^zah. Wyrazit swojg

aprobatQ dIa tresci uzasadnienia projektu uchwaty, jednoczesnie zwracaj^c uwag^ na ogolny

wydzwlQk zawartego w projekde stanowlska, z ktorym nie moze s\q w petni zgodzic. W tym

kontekscie omowit pokrotce kolejne etapy dziatan rzqdu, procedowanych celem

podtrzymania oraz wsparda gospodarki w dobie lockdownu. Zgodzit si^ z zasadnosd^
postuiatu ujednolicenia przepisow, umoziiwiajqcych umorzenie przedsi^biorcom podatku od
nieruchomosd. Nadmienit jednak, ze sq to postulaty znane stronie rz^dowej i podejmowane

w biezqcym procedowaniu. Zasugerowat ewentualne przemyslenie cz^sciowej modyfikacji

tresci omawianego projektu w zakresie zawartych stwierdzeh i postulatow, ktore w ocenie

radnego bezzasadne.

Radna, P. Krystyna Siiwinska - wyrazita aprobatQ dIa dotychczas wygtoszonych opinii

przedmowcow, jak rowniez dia stwierdzonej potrzeby wyrazenia solidarnosci z

przedsiQbiorcami. Nadmienita rownoczesnie swoje zastanowienie nad celowosci^
podejmowania omawianego projektu uchwaty, czy tez zwotywania w tym celu sesji

nadzwyczajnej, zwtaszcza wobec pewnej sprzecznosci tych dziatan z obecnymi realiami jak

rowniez mozliwosciami samorzqdu w tych kwestiach.

Radny, P. Borystaw Zatoka - wyrazaj^c zrozumienie dia obu punktow widzenia zasugerowat,

iz obecna sytuacja moze stac siQ rowniez przyczynkiem dia dziatalnosci prewentoryjnej,

wymiernie efektywnej w szerszej perspektywie. Zaproponowat uwzgi^dnienie tak

przemyslanego suplementu dia omawianej uchwaty.

Radna, P. Krystyna Siiwinska - odniosta si^ do treki dyskutowanego projektu uchwaty oraz
zawartego w nim stanowiska i stwierdzita, ze czqsc z postulatow przyjmuje form^ niemaize

zarzutow, co ocenita jako bezzasadne i bezprzedmiotowe wobec realnie podejmowanych

przez rz^d dziatan a zwtaszcza wobec wspomnianej wczesniej, niewielkiej mozliwosci wptywu

samorzqdu na obecnq sytuacjQ. Ponadto podkresiita, ze Polska jest jedynym krajem sposrod

dotkniQtych lockdownem, ktory "otwiera si^" - odmraza gospodark^ pomimo okolicznosci
pandemicznych, umozliwiaj^c gminom uzyskanie 8 min ztotych.

Przewodnicz^cy Komisji - zwrocit siQ do radnej z sugestig, aby wstuchata siQ w gtos

przedsi^biorcow. Wyjasnit, ze argumentacja dotycz^ca mozliwosci pozyskiwania srodkow

przez gminy jest ogolnikowa, poniewaz wspomniana kwota 8 mIn ztotych jest w

rzeczywistosci gornq granicq a sam algorytm naliczania uzyskiwanej kwoty rowny jest

sredniej arytmetycznej wydatkow inwestycyjnych w latach 2016 - 2019. Zgodnie z takimi

wyliczeniami podat przyktad Gminy Stronie Slqskie, ktora moze otrzymac kwot^ 3,5 mIn



ztotych. W okresie, o ktorym mowa byto wiele inwestycji, ale kwota jest ostatecznie

uzalezniona od budzetu dane] gminy. Wyrazit w^tpliwosc Jakoby ktorakolwiek gmina w

Powiecie Ktodzkim miata otrzymac kwotQ 8 min ztotych. W zwiqzku z powyzszym powtorzyf
argument o postugiwaniu sIq ogolnikami. Przypomniat ape! o wstuchanie sIq w gtos

przedsiQbiorcow I nadmienit, ze nie wynika z niego, ze nie otrzymano zupetnie zadnej

pomocy a Jedynie probujq przetrwac w obliczu pozostafej masy obowi^zkowych opfat

kredytowych, czy tez kosztow statych. Stwierdzit, ze nie Jaki charakter I wydzwi^k ma

zawarte stanowisko, ale podkreslit, ze Jest one potrzebne.

Starosta Ktodzki - podtrzymat zdanie o wywzonym brzmieniu stanowiska I poinformowat, ze

zwtaszcza unaocznia sIq to w porownaniu z nastrojami I opiniami przedsi^biorcow. DIa

przyktadu podat rowniez przyktad okolicznosci I kolejnosci szczepieh przeciw COVID-19. Jak

si^ okazuje "kto gtosnie] krzyczy ten dostaje". Ponownie podkreslit, ze wsparcie

przedsi^biorcow jest istotne z powodu zaieznosci ich dziatania z finansowaniem dziatalnosci

samorz^du. Osobiscie nie zauwaza zadnej przesady w stanowisku a jedynie zasadny lobbing.

Poruszyt rowniez kwesti^ hipotetycznego nie podj^cia krokow w tym celu w kontekscie

obowiqzkow wzgl^dem elektoratu. Odnosnie wypowiedzi radnego Jacka Hechta, zgodzit siQ,

ze jesli potrzebna jest modyfikacja tresci niektorych zapisow, mozna takowe zmiany
wprowadzic w ramach pracy Komisji. Odpowiadajqc na propozycj^ radnego Borystawa Zatoki
stwierdzit, ze nie jest to odpowiedni moment dia dodatkowego procedowania nad

prewentoriami. Zgodzit siQ, ze bye moze bytoby to zasadne, jednakze poinformowat, ze na
naszym terenie nie srawdzity siQ dotychczas zaproponowane izolatoria.

Radny, P. Jacek Hecht - wyrazit petne zrozumienie dIa powagi sytuacji i pretensji zgtaszanych
przez przedsi^biorcow. Porownowat to z analogicznq sytuacjq, gdy na wskutek kl^ski
zywiotowej rolnicy, w tym rowniez radny, walczyli o pomoc w zwiqzku ze stratami w swojej
dziatalnoki. Poinformowat, ze udato s'lq wowczas uzyskac zwolnienia z tytutu podatku

rolnego i czynszow dzierzawnych. Niestety obecne tarcze analogicznie nie sq konstruowane
pod kqtem rekompoensaty zyskow. Wyjasnit, ze tarcza wspiera podtrzymanie dziatalnosci
przy jednoczesnym zobowiqzaniu do utrzymania miejsc pracy. Zaproponowat, aby na
najbliszq sesjQ Rady Powiatu Ktodzkiego sprobowac zaprosic Sekretarza Stanu z Ministerstwa

Rozwoju, P. Andrzeja Gut - Mostowego, ktory rowniez prywatnie przez wiele lat zajmowat
sIq branzq hotelarskq. Zadeklarowat pomoc w zaproszeniu. W kwestiach formalnych zgtoszen
propozycji modyfikacji tresd uchwaty odniost s\q do niefortunnego sformutowania
"komunikaty podawane przez przedstawicieli wtadz panstwowych nierzadko nie znajduj^
potwierdzenia w publikowanych rozporzqdzeniach" i poprosit o jego usuni^cie opiniujgc, ze
jest to stwierdzenie wyjqtkowo uznaniowe, nie podparte zadnym przyktadem. Zaapelowat o
obiektywizm.

Radna, P. Krystyna Sliwinska - odniosta si^ do tresci projektu uchwaty i zauwazyta, ze w
zadnym miejscu nie zostata poruszona kwestia udzielonej rzqdowej pomocy. Ponadto
odniosta siQ do kwestii solidarnosci w obliczu wspolnego problemu.

Radny, P. Jozef Kelt - poruszyt kwesti^ celowosci podejmowania projektu uchwaty w tym
konkretnym momencie I zasugerowat, ze powinno siQ przesunqc procedowanie nad nim na
sesjQ Rady Powiatu. Wyjasnit, ze wowczas bytby czas na precyzyjne sformutowanie
wspolnego stanowiska na podstawie uprzednio zgtoszonego formalnie stanowiska
Przedsi^biorcow. Zaopiniowat, ze przyj^te praktyki procedowania wydaj^ siQ miec polityczne
podtoze.



Radny, P. Borystaw Zatoka - nadmienit, ze nie ma powodu porownywania kwestii
izolatoriow i prewentoriow. Zgodzit sIq z opini^ przedmowcV; wedle ktorej podejmowane

dziatania maj^ charkter poniek^d polityczny. Ponadto zasugerowat zasadnosc zawarcia w

treki uchwaty apelu o opracowanie odpowiednich procedor, celem zabezpieczenia przed

analogicznymi zdarzeniami w przysztosci.

Przedwodniczqcy Komisji - zaapelowat, aby ewentualne propozycje odnosnie zmian w tresci

uchwaty precyzowac, celem mozliwosci ustosunkowania sIq.

Radny, P. Jozef Kott - w kontekscie dotychczasowej dyskusji zapytat, czy faktycznie

niezb^dne jest procedowanie w ramach planowanej sesji nadzwyczajnej.

Starosta Ktodzki - w odpowiedzi poinformowat, ze nie ma faktycznie niezb^dnej potrzeby

zarowno dia zwotywania sesji nadzwyczajnej; jak rowniez radni nie maj^ obowi^zku

gtosowania za proponowanym projektem. Poinformowat, ze argumenty oraz przyktady dia

zawartego w projekcie stanowiska s^ mozliwe do przedstawienia. Zaopiniowat jednak; ze

wowczas bytoby to dziatanie ewidentnie upolitycznione; co nie pokrywa s\q z intencj^

projektowanej uchwaty. Zaproponowat; aby faktycznie wykreslic zdanie, uniemozliwiajqce
czQSci Rady zagtosowanie za projektem. Odnosnie wypowiedzi radnej Sliwihskiej
zasugerowat; aby radni Klubu PiS dodatkowo zgtosili brakuj^ce w ich mniemaniu

sformutowania w treki stanowiska. W kwestii formalnej precyzji zgtoszenia wtasnego

stanowiska przez przedsi^biorcow nadmienit, ze wtasciwa redakcja przyj^tego uchwaty

stanowiska nalezy do organu samorz^dowegO; nie mieszkahcow Powiatu. Ponadto
przypomniat, ze Powiatowi nie wolno ani uruchamiac branzy turystycznej wbrew zaieceniom

kryzysowym, jak rowniez doptacac do dziatalnosci gospodarczej i redakcja stanowiska -

apelu jest aktualnie jedynq mozliwosciq dziatania. Wyjasnit, ze stwierdza zasadnq potrzeby
lobbowania, przy jednoczesnej, oczywistej mozliwosci nie gtosowania przez radnych za
projektem uchwaty.

Przewodniczqcy Komisji - w kontekscie dotychczasowej dyskusji zaopiniowat, ze obecna,

dramatyczna sytuacja powoduje, ze apeluj^cy o pomoc przesi^biorcy nie "patrzg na
polityczne kolory". Chc^ jedynie rozwiqzania swoich konkretnych problemow. Ponadto

stwierdzit; ze niczyjq intencjq nie jest atakowanie rzqdu a jedynie zwrocenie uwagi na nasze
zywotne problemy. Stwierdzit zasadnosc naciskania na pomoc dia naszego regionu z uwagi

na jego wyjqtkowy w skali catego kraju charakter. Zaopiniowat, ze nie zauwaza potrzeby
korekty tresci projektu uchwaty, czy tez zawartego w nim stanowiska z powodu jego
wydzwi^ku, chyba ze w zakresie zaproponowanym przez radnego Jacka Hechta i dalej
omawianym przez StarostQ, zgadzajqc siQ na faktycznie niefortunne brzmienie rzeczonego

fragmentu. Omowit szczegotowe okolicznoki dotyczqce natozonych na przedsi^biorcow
obcigzen finansowych. Stwierdzit, ze kategorycznie zachodzi potrzeba procedowania nad
priorytetowym, naglacym zagadnieniem. Zaapelowat o podj^cie ewidentnie potrzebnej
uchwaty we wspolnie zredagowanym brzmieniu podkreslajqc, ze nikt w ten sposob nie
deprecjonuje aktualnych dziatah rz^du.

Radny, P. Michat Cisakowski - zgodzit siQ z wypowiedziq przedmowcy I podkreslit ewidentnq
potrzebQ pilnego procedowania, przy uwzgl^dnieniu zgtaszanych modifykacji. Poruszyt
rowniez kwestiQ srodkow zwiqzanych z RPO.

Radny, P. Borystaw Zatoka - zwrocit siQ z pytaniem o mozliwosc przedstawienia lokalnym
przedsi^biorcom podejmowanych dotychczas oraz planwoanych dziatah oraz zaapelowat o



ewentualne zwrocenie siQ do samorzqdow gminnych w kwestii wskazania mozliwego

procedowania nad udzielniem niezb^dnej pomocy.

Starosta Ktodzki - przypomniat, ze dost^pne samorz^dowi powiatowemu mozliwosci sg

ograniczone w stopniu i majq w pewnym sensie sprecyzowanq kolejnosc, hierarchic.

Podkreslit, ze Powiat jedynie moze w obecnej sytuacji jedynie zgtaszac sic z docelowymi

apelami do rz^du. Zaopiniowat, ze niekoniecznie zasadnym i skutecznym bytoby kierowanie

apeli do samorzcdow gminnych.

Radny, P. Borystaw Zatoka - stwierdzit, ze stusznym bytoby precyzyjne wskazanie

okolicznoki dziatania poszczegolnych szczebli samorz^du w obecnej sytuacji.

Radna, P. Krystyna ^liwihska - zaapelowata aby nie trywializowac zgtaszanych przez nic
propozycji i wypracowac obiektywnie uczciwq strategic procedowania.

Radny, P. Jacek Hecht - podkreslit; ze w ogolnym wymiarze zgadza sic z zaproponowanym

projektem uchwaty, jednakze zwrocit uwagc na obowiqzek formutowania tego typu apeli w
zgodzie z obowiczujccymi; precyzyjnymi zasadami regulujqcymi dziatanie rzqdu i
samorzcdow. Stwierdzit, ze obecnie narastajqce liczne zobowiqzania przedsicbiorcow bcdq

niestety powodowaty dalsze problemy w szerszej perspektywie, co moze w konsekwencji

rzutowac na finansowanie dziatah samorz^du.

Komisja Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony ̂ rodowiska na posiedzeniu w dniu 09 lutego
2021 rokU; jednogtosnie-12 gtosami za, pozytywnie zaopiniowata projekt uchwaty w sprawie
stanowiska dotyczgcego wsparcia branzy turystycznej w Powiecie Ktodzkim w zwiqzku z
epidemic COVID-19, z uwzglcdnieniem wnioskow o dokonanie poprawek (modyfikacji) tresci
stanowiska Rady Powiatu Ktodzkiego poprzez:

1) wniosek radnego Jacka Hechta, podjcty jednogtosnie- 12 gtosami za o wykreslenie
zapisu: „Komunikaty podawane przez przedstawicieli wfadz pahstwowych nierzadko
nie znajdujq potwierdzenia w publikowanych rozporzqdzeniach, co wprowadza
dodatkowy chaos 1 dezinformacjq".

2) wniosek radnego Borystawa Zatoki, podjcty 11 gtosami za, 1 gtosem wstrzymujccym
o wprowadzenie zapisu „Apeiujemy o rozpoczqcie prac nad opracowaniem
specjalnych trybow dia funkcjonowania przedsiqbiorstw z branzy turystycznej, w
szczegolnosci uzdrowisk w okresach epidemicznych oraz przygotowania koncepcji
rezerwy budzetowej wspomagajqcej samorzqdy, ktorych dochody generowane sq z
dziatalnosci turystycznej",

3) wniosek radnej Krystyny ^liwihskiej, podjcty 6 gtosami za, 4 gtosami przeciw, 3
gtosami wstrzymujccymi o dodanie, jako ostatniego akapitu zapisu: „Doceniajqc
starania rzqdu wspierajqce rozne branze naszej gospodarki, zwracamy si^ z prosbq o
uwzgl^dnienie naszych wnioskow sformufowanych w stanowisku".

Ustaiono ostatecznq tresc wniosku.

Radny, P. Tomasz Nowicki - podsumowujcc dotychczasowc dyskusjc zgodzit sic z wczesniej

zgtaszanymi opiniami o poniekqd politycznym charakterze podejmowanego dziatania.



Przewodniczgcy Komisji - zarzgdzit gtosowanie nad wyrazeniem opinii odnosnie projektu

uchwaty.

Komisja jednoghsnie, 12 gfosami - za, pozytywnie zaopiniowafa projekt uchwaty.

Przewodniczgcy Komisji - po wyczerpaniu porzqdku obrad zamkn^t posiedzenie Komisji.

Protokotowata:

Diana Zajqc fyj^

Sporzqdzit:

Grzegorz

Przewodn

Adanr,

cy Komisji


