PROTOKÓŁ Nr 33/13
z posiedzenia Komisji Finansów i Budżetu
z dnia 20 listopada 2013r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie komisji w liczbie 10 osób - wg załączonej listy obecności.
2. Pan Włodzimierz Żak –Burmistrz Miasta Myszkowa.
3. Pani Teresa Bielak – Skarbnik Miasta Myszkowa.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Zaopiniowanie propozycji wysokości podatków i opłat lokalnych na 2014r.
4. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Sprawy różne.
Do punktu 1.
Otwarcie posiedzenia.
Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta.
Powitała zebranych na posiedzeniu. Stwierdziła prawomocność obrad. Przedstawiła porządek
posiedzenia. Poprosiła o przyjęcie zaproponowanego porządku posiedzenia.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział
10 radnych. Przy 10 głosach za, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Do punktu 2.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół z ostatniego posiedzenia komisji.
Do protokołu uwag nie zgłoszono.
Protokół z ostatniego posiedzenia, przy 10 głosach za, przyjęto jednogłośnie.
Do punktu 3.
Zaopiniowanie propozycji wysokości podatków i opłat lokalnych na 2014r.
Pan Burmistrz powiedział, że podatki pozostały na tej samej wysokości. Podatek rolny został
na tej samej wysokości, z uwagi na to, że podatek się obniży z uwagi na zmianę cen skupu
żyta.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta zapytała radnych, czy mają jakieś pytania,
uwagi. Z uwagi na brak pytań, przewodnicząca komisji poprosiła o przegłosowanie
propozycji wysokości podatków i opłat lokalnych na 2014r.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 10 radnych, przy 10 głosach za,
propozycja wysokości podatków i opłat lokalnych na 2014r. została zaopiniowana
pozytywnie.
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Do punktu 4.
Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
1/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta poprosiła panią Skarbnik o omówienie
zmian.
Pani Skarbnik omówiła, na czym polegają zmiany w uchwale. W pierwszym projekcie
zmiany dotyczą praktycznie przesunięć w wydatkach bieżących, z pozycji, gdzie znajduje się
plan w zakresie obsługi długu, czyli na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów
i pożyczek. Zmniejszona jest kwota, gmina zabezpiecza w ramach tego zmniejszenia środki
na bieżącą działalność i podległych jednostek, dla MOSiR i MDK. Głównie chodzi o pokrycie
wydatków z tytułu mediów, energii elektrycznej, ciepłej wody. Gmina proponuje również
przesunięcie w zakresie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, na promocję ze
względu na zabezpieczenie środków na kalendarze na rok 2014. Niewykorzystane będą środki
w tym dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, ponieważ jest to promocja
miasta, gmina przesuwa na ten cel środki w wysokości 6 tys. 499 zł. Została wprowadzona
zmiana w klasyfikacji dochodów tzw. opłaty śmieciowej. Przypomniała, że w miesiącu
wrześniu informowała, że stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej jest takie, że te
dochody powinny być w dziale 756. W 2012r. przy projekcie budżetu zostało zaplanowane
902, bo takie było wtedy stanowisko. Ponieważ były wtedy wątpliwości, czy ma być ten
rozdział, czy ten dział, gminy wystąpiły o interpretację i stanowisko RIO jest takie, że ten
dział powinien być zmieniony. Przyznała, że chciała to zrobić, ale nie przypuszczała, że będą
trudności w związku ze zmianą programu komputerowego obsługującego program księgowy.
Okazało się, że ta zmiana spowoduje dodatkowe koszty, około 5 tys. zł. W związku z tym
powrócono do poprzedniej klasyfikacji, natomiast z dniem 01.01.2014r. klasyfikacja będzie
zmieniona. Chodzi głównie o celowość, pomimo, że jest to nieprawidłowe, ale nie jest
naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Gdyby RIO dokonała kontroli, stwierdziłaby
tylko nieprawidłowość w klasyfikacji budżetowej. Zmiany dotyczą również zmian w zakresie
przychodów, dochodów oraz w załączniku nr 2.2. W związku z tym, że gmina dokonuje
zmian w zakresie finansowania zadań inwestycyjnych tj. zmniejsza środki na zadaniu
inwestycyjnym Budowa parkingu w ulicy Sucharskiego II etap, zmniejszamy środki o kwotę
110 tys. zł, jest to kwota zaplanowana w ramach kredytu, zmniejszamy również przychody,
czyli kredyt o tą kwotę. To zadanie zostało ujęte w budżecie na 2014r. z okresem realizacji
2010 – 2014. Z pisemnego uzasadnienia wynika, że gmina posiada dokumentację projektową
oraz wymagane pozwolenia na budowę, rozpoczęcie realizacji robót budowlanych planowane
było na II półrocze tego roku. Rozważana jest zmiana dokumentacji, co powoduje
konieczność kontynuacji zadania w 2014r. Gmina przenosi na 2014r. realizację zadania
Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych
wykluczeniem. Odbyły się praktycznie dwa przetargi, które zostały unieważnione. Trzeci
przetarg, oferty były, jeszcze nie została podpisana umowa. Nie będzie podpisana umowa,
będzie podpisana, ale to zadanie będzie zrealizowane do końca tego roku. W związku z tym
wydział wystąpił o zgodę o przesunięcie tego zadania, co powoduje zmiany w budżecie, ta
kwota jest już ujęta w projekcie budżetu na 2014r. Zmniejszone zostały dochody o kwotę 167
tys. 371zł w ramach środków unijnych jest to kwota 142 tys. 265 zł i gminne środki
w wysokości 25 tys. 106 zł w związku z tym, że zachodzi obawa, że jeżeli chodzi o dochody
z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych nie będą wykonane w takiej
kwocie jak zostały zaplanowane. Gmina dokonuje przesunięć środków w zadaniach:
Wymiana dachu budynku Przedszkola nr 3 w Myszkowie, gmina zmniejsza tam środki
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o 17 tys. 800zł i przeznacza je na Budowę drogi przy Przedszkolu nr 2. Wynika to
z dodatkowego oznakowania poziomego na ulicy Pułaskiego w obrębie prowadzonej
inwestycji. Na dachu przy Przedszkolu nr 3 oferta po przetargu była niższa, w związku z tym
te pieniądze zostały zwolnione. Gmina w załączniku nr 2.2 wprowadza na 2014r. na zadaniu
Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych –
I etap, na 2013r. założona jest kwota 1 mln zł, na 2014r. zostały wprowadzone środki
w wysokości 400 tys. zł. W tym roku chodzi o WPF, tutaj limit jest ujęty, natomiast
w projekcie budżetu na 2014r. ta kwota również jest ujęta. Do chwili obecnej projektant nie
przedłożył kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację zadania
inwestycyjnego, za co są już naliczane kary umowne. Opóźnienie złożenia kompletnej
dokumentacji powoduje konieczność zmiany okresu realizacji zadania inwestycyjnego oraz
konieczność zabezpieczenia środków w wysokości 400 tys. zł. To są zmiany w wydatkach
majątkowych. Gmina dokonuje również zmiany w załączniku remontowym. Zostaje
zwiększona kwota 40 tys. 500 zł, w planie wydatków w dziale 600 Transport i łączność
z przeznaczeniem na remont chodników, zakup znaków drogowych, przeprowadzenie badania
odnośnie natężenia ruchu na przejazdach kolejowych na terenie miasta Myszkowa. Zostaje
zmniejszony plan w tych pozycjach, gdzie te środki nie byłyby wykorzystane do końca roku,
czyli w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy
o kwotę 16 tys. zł w dziale 900 - Gospodarce komunalnej, w Gospodarce ściekowej ochrony
wód 4,5 tys. zł, w Pozostałej działalności kwotę 20 tys. zł i przeznaczamy je na remonty.
W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej ujęte są dochody i wydatki związane z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego. Nie powoduje to żadnych zmian w klasyfikacji budżetowej, tylko między
jednostkami. Zostały zmniejszone środki, które były zabezpieczone na gminie Koziegłowy,
a zwiększamy na gminie w Zawierciu.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta zapytała, czy radni mają jakieś pytania?
Radny Sławomir Zalega zwrócił się z pytaniem do Burmistrza odnośnie zadania dotyczącego
Budowy drogi przy Przedszkolu nr 2 w Myszkowie, czy gmina zwiększa środki o 17 tys. 800
zł. Czy te środki są w całości przeznaczone na poziome oznakowanie dróg? Tak duża kwota?
Pan Burmistrz odpowiedział, że tak.
Radny Sławomir Zalega zapytał, czy w ramach zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu
poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych – I etap będzie robiona droga
dojazdowa do Przedszkola nr 4?
Pan Burmistrz odpowiedział, że tak. Pierwotnie w tym zadaniu było umieszczonych pięć
dróg, później zadanie zostało wycofane ze względu na perturbacje z wykonawcą projektu pod
tą inwestycję.
Radny Sławomir Zalega zapytał, skąd jest ten wykonawca?
Pan Burmistrz odpowiedział, że z Zawiercia, ale jest to mieszkaniec Myszkowa. Zapewnienia
projektanta okazały się w realizacji płonne.
Radny Adam Zaczkowski zwrócił uwagę na błąd. Przy przesunięciu środków na Dostęp do
Internetu na kolejny rok, jest wpisana kwota wkładu własnego i dofinansowania, a pod koniec
tego punktu pojawia się zdanie, że zadanie jest realizowane w całości ze środków gminy.
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Pani Skarbnik wyjaśniła, że rzeczywiście to zadanie w tym roku w projekcie zawiera również
wkład gminy.
Pan Burmistrz powiedział, że to nie jest błąd. Zadanie jest w 100% dofinansowane ze
środków pomocowych, natomiast na etapie realizacji początkowej, żeby je zrealizować,
gmina częściowo będzie kredytować, a potem otrzymuje wpływ środków pomocowych.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 10 radnych, przy 10 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano jednogłośnie.
2/ Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy
Myszków na lata 2013-2026.
Pani Skarbnik powiedziała, że WPF jest praktycznie opracowana wcześniej. Ona jest w tej
chwili dosyć rozszerzona, bo zawiera kwoty oraz zmiany w limitach. Zmiany w limitach
zostały omówione przy projekcie tej uchwały w sprawie zmian w budżecie. Zmiany kwotowe
wynikają z obniżenia dochodów o te kwoty, które zostały wykazane. Można zapoznać się
ze wskaźnikami, które wynikają z ustawy o finansach publicznych, jak wygląda aktualna
sytuacja na podstawie nowych wskaźników, które będą obowiązywać od 01.01.2014r. Jest to
pozycja 9.6, a dopuszczalne wskaźniki to 9.7. Zaproponowała, że te wskaźniki są do analizy
radnych, gdyby chcieli sami wiedzieć, jak wygląda zadłużenie, kwoty po stronie wydatków
bieżących majątkowych, jaki mają wpływ na ostateczne limity wynikające z ustawy
o finansach publicznych.
Odbyło się głosowanie. W głosowaniu uczestniczyło 10 radnych, przy 10 głosach za, projekt
uchwały zaopiniowano jednogłośnie.
3/ Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na
terenie gminy Myszków, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
10 radnych. Przy 10 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
4/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział 10
radnych. Przy 10 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - jednogłośnie.
5/ Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
10 radnych. Przy 10 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
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6/ Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Myszków
w 2014r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
10 radnych. Przy 10 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
7/ Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
Radny Eugeniusz Bugaj zapytał, dlaczego Burmistrz wydzierżawia tylko na rok dla Kółka
Rolniczego w Będuszu?
Pan Burmistrz odpowiedział, że gmina jest po rozmowach z Kółkiem Rolniczym i Kółko
Rolnicze nie jest pewne, czy będzie prowadzić działalność dłużej.
Radny Eugeniusz Bugaj zaproponował, że można im to sprzedać.
Pan Burmistrz przyznał rację radnemu Bugajowi, dodał, że oni nie mają na to pieniędzy.
Radny Eugeniusz Bugaj zapytał, ile kosztuje ten grunt?
Pan Burmistrz powiedział, że nie wie, ponieważ trzeba byłoby robić wycenę. Kiedy były
rozmowy, Kółko Rolnicze w Będuszu nie wyraziło na to zgody. Nie mają nawet na to
pieniędzy, żeby te nieruchomość pozyskać taniej, żeby ją zasiedlić.
Radny Eugeniusz Bugaj powiedział, że nieruchomość jest zaraz za remizą strażacką,
w związku z tym teren ten byłby atrakcyjny choćby na przeprowadzenie ćwiczeń.
Zaproponował, aby zastanowić się i przekazać to Straży?
Pan Burmistrz powiedział, że jest po dwóch spotkaniach z Kółkiem Rolniczym. Koło
Rolnicze ma się dogadać ze strażakami, mają określić, który ze scenariuszy na spotkaniu
wybiorą. Nie odpowiedział wiążąco, jakie będzie rozwiązanie, bo to sami potencjalni
beneficjenci tego rozwiązania muszą się określić.
Radny Eugeniusz Bugaj zapytał, kto jest prezesem Kółka Rolniczego?
Pan Burmistrz odpowiedział, że przy obu spotkaniach był również pan Tworek –prezes Kółka
Rolniczego oraz radny Artur Wrona.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały. W głosowaniu wzięło udział
10 radnych. Przy 10 głosach za, projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie jednogłośnie.
Do punktu 5.
Sprawy różne.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że w ubiegłym tygodniu poprzez Biuro Rady prosił
o udostępnienie mu fiszek projektowych. Przyznał, że chciał pobudzić dyskusję na ten temat.
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Może mieć to znaczenie przy dyskutowanie na temat projektu budżetu na przyszły rok. Nie
otrzymał fiszek i poprosił Burmistrza o wytłumaczenie, dlaczego?
Pan Burmistrz odpowiedział, że to jest kłamstwo, ponieważ radny otrzymał je ze Starostwa.
Wszystkie gminy otrzymały emaila, który zawiera fiszki. Wszystkie gminy z powiatu
myszkowskiego otrzymały je. Zapytał, czy ma przynieść wydruk?
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że gmina Poraj otrzymała na emaila swoje fiszki te,
które były do poprawy, a kompletów fiszek nie.
Pan Burmistrz wyjaśnił, że od pana Małysza otrzymał takie potwierdzenie, że wszystkie
gminy powiatu myszkowskiego dostały od Starostwa takie zestawienie, które zawiera fiszki
wszystkich gmin.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że zestawienia, nie fiszki.
Pan Burmistrz powiedział, że nie da radnemu Zaczkowskiemu fiszek.
Radny Adam Zaczkowski zapytał, dlaczego?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że będą między sobą konkurować w tym z gminą Poraj.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że to jest śmieszne.
Pan Burmistrz powiedział, że dla niego nie jest to śmieszne.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta zapytała o drogę na ul. 3-go Maja, ponieważ
zbliża się 21 listopada.
Pan Burmistrz odpowiedział, że dzisiaj droga będzie otwarta do użytkowania.
Pan Burmistrz wyjaśnił wniosek radnego Zaczkowskiego. W ramach Subregionu w tej chwili
jest etap uzgodnień, żeby wszyscy radni rozumieli, dlaczego odmawia. Mówimy o puli
projektów nie konkursowych. Potrzeby gmin z powiatu myszkowskiego zostały zgłoszone
łącznie we wszystkich priorytetach na kwotę o 48 mln zł większą, niż zostanie
przydzielonych środków. W ramach wzajemnych uzgodnień, które będzie prowadził min.
z wójtem Stacherą, będą ustalać dostęp do tych fiszek. Jest to informacja, która jest etapem
uzgodnień. Wszystkie pozostałe projekty, które nie spotkają się z realizacją w ramach
Subregionu w trybie nie konkursowym, będą składane do projektów konkursowych. Tam
gminy będą już konkurować ze sobą. Czymś innym jest informacja, która mówi, na jaką
kwotę, na jakie zadanie i z jakiego priorytetu gmina startuje i taką informację gmina posiada
i radny pracując w gminie Poraj też ją posiada. Czym innym jest informacja, która zawiera,
jakie wskaźniki, ilu Beneficjentów, to już jest kuchnia, której nie przedstawi na tym etapie.
Radny Adam Zaczkowski zwrócił uwagę Burmistrzowi, że zapomina, że on jest radnym tego
miasta, który w trosce o dobro miasta wypowiada się zawsze w kontekście projektów
unijnych. Przyznał, że ma dużo zastrzeżeń i przedstawiał je wielokrotnie, dlatego chciałby
być włączony w proces przygotowywania projektów. Poprosił Burmistrza o ważenie słów,
ponieważ Burmistrz zarzucił mu kłamstwo, że radny otrzymał fiszki projektowe, po czym
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chwilę później powiedział, że tych fiszek nie udostępni. Poprosił o niewprowadzanie radnych
w błąd, ponieważ jest to zachowanie bardzo nie w porządku wobec niego.
Pan Burmistrz powiedział, że jest to ocena radnego. Powtórzył, że rozumując fiszki, nie
wystąpi do gminy Poraj, żeby mu przedstawiła wskaźniki. Zwrócił uwagę, że nie jest pewny,
czy będąc radnym i jednocześnie pracownikiem gminy Poraj, jest to etyczne wskazywanie
troski o gminę Myszków. Dodał, że niestety na pewnych obszarach gmina Myszków będzie
konkurować z gminą Poraj. Zapytał się, czy kłamie, czy nie?
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że w przeciwieństwie do Burmistrza nie będzie
zarzucał kłamstw, chociaż mógłby w niektórych przypadkach.
Pan Burmistrz zaproponował, żeby radny zarzucił kłamstwa, jeśli chce. Podkreślił, że taka
dyskusja nie wpłynie dobrze na rozwój Myszkowa.
Radny Dariusz Muszczak zapytał, czy Adam Zaczkowski jako radny może wymagać
udostępnienia takich materiałów? Czy ogólnie mówiąc radny może?
Pan Burmistrz odpowiedział, że nie. Dodał, że zwrócił się też kiedyś do pana Klemensa
Podlejskiego i odmówił mu udzielenia tych wewnętrznych elementów dotyczących fiszek.
Podobnie było ze Starostą w stosunku do Burmistrza.
Radny Dariusz Muszczak zapytał ponownie Burmistrza tak, czy nie?
Pan Burmistrz odpowiedział, że nie.
Przewodnicząca komisji pani Mirosława Picheta poruszyła temat przystanku.
Pan Burmistrz powiedział, że zostało wysłane pismo, gmina jest po uzgodnieniach z panią
dyrektor z PKP. Dzisiaj została przesłana informacja, że będą dzisiaj podpisywać umowę
z wykonawcą i jeżeli wykonawca się nie wycofa to w ciągu czterech tygodni wykona prace
przy dworcu. Dodał, że nie dała żadnej gwarancji. Mogą dojść oczywiście kwestie związane
ze zgoda na użytkowanie obiektu. Generalnie po czterech tygodniach dworzec PKP byłby
dokończony. Gmina awaryjnie uzgodniła z PKP i będzie mieć zgodę na dostawienie wiat.
Radny Adam Zaczkowski zapytał Burmistrza, jak ta informacja ma się do tej, którą udzielił
w poniedziałek?
Pan Burmistrz wyjaśnił, że w poniedziałek udzielił takiej informacji, o jakiej wiedział. Dzisiaj
udzielał informacji takiej, jaką otrzymał w emailu przed chwilą od pani dyrektor Koniak.
Radny Adam Zaczkowski powiedział, że rozumie, że w rozmowie z panią dyrektor tydzień
temu przyznała, że nie ma kolejnego rozstrzygniętego przetargu?
Pan Burmistrz powiedział, że nie. Wyjaśnił, że pani dyrektor powiedziała, że jest
organizowany kolejny przetarg, ale wykonawca nie jest wybrany. Spotkanie odbyło się
5 listopada br.
Pan Zenon Adam Kudryś powiedział, że to, co robi radny Zaczkowski, to jest kuriozum.
Radny nie powinien ingerować w wewnętrzną materię działalności Burmistrza.
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Pan Burmistrz zakomunikował radnym, że w zmianach do budżetu nie ma jednej zmiany,
która być może się pojawi. W tej chwili pani dyrektor MDK jest proszona na trzy kolejne
komisje do Starostwa Powiatowego w Myszkowie w sprawie kina. Gmina czeka na
odpowiedź Starostwa, czy wyasygnuje kwotę 135 tys. zł na zakup projektora z minimalnym
wymaganiem nagłośnieniowym. 26 listopada br. jest ostatnia z tych komisji, jeżeli pani
dyrektor przyjdzie z informacją, że Starostwo udzieli takiego wsparcia, wtedy na sesji
w ramach autopoprawki zostanie zgłoszona kwestia finansowania kina w udziale
przewidzianym przez gminę Myszków.
Radny Eugeniusz poprosił Burmistrza o przybliżenie kwot na ten cel.
Pan Burmistrz odpowiedział, że 270 tys. zł to minimalny koszt kina, projektor 2D i minimalne
nagłośnienie. Gmina wystąpiła do Starosty o wsparcie finansowe, żeby zostało udzielone na
takich zasadach jak gmina udzieliła w przypadku Borów.
Więcej spraw różnych nie zgłoszono.
Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokołowała

Przewodnicząca komisji
Mirosława Picheta

Magdalena Niewiadomska
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