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Protokół Nr 7/2019
z posiedzenia

Komisji Budżetu i Finansów Handlu,
Usług i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Kłobucku.

odbytej
w dniu 03.06.2019r.

 
W posiedzeniu, któremu przewodniczył Radny M. Wojtysek udział wzięli członkowie 
Komisji w/g listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący M. Wojtysek  otworzył posiedzenie, powitał członków Komisji. 
Oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 10 
członków, co wobec składu Komisji wynoszącego 10 członków stanowi kworum 
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Odczytał porządek posiedzenia. 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 6 z posiedzenia komisji w dniu 24.05.2019r.
        Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl.

  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za  
      gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. .  
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok
     2019.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/IV/2019
      Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia   
     wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck.
  6. Sprawy różne.

Ad.1. 
Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.

Przewodniczacy M. Wojtysek przedstawił porządek posiedzenia
Komisja jednogłosnie przyjęła przestawiony porządek posiedzenia.

Ad.2. 
Przyjęcie protokołu Nr 6 z posiedzenia komisji w dniu 24.05.2019r.
Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl.



Komisja jednogłosnie przyjęła protokół Nr 6 z posiedzenia komisji w dniu  24.05.2019r.

 Af. 3. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska Graj przypomniała, że zgodnie z art. 6k ust.1 
ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U z 
2018r ., poz. 1454 z późn. zm. ) rada gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala stawkę tej 
opłaty. Rada Miejska w Kłobucku uchwałą nr 136/XVI/2015r z dnia 30.11.2015r dokonała 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz 
ustaliła stawkę tej opłaty, zgodnie z którą należną opłatę stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, oraz stawki opłaty, określonej w tej 
uchwale. Wysokość stawki określono na 15,00zł oraz 8,00zł w przypadku gdy odpady 
zbierane i odbierane są w sposób selektywny. Z uwagi na fakt, że  dniu 30 kwietnia przed 
Sądem Rejonowym w Częstochowie została podpisana ugoda z firmą PZMO Strach 
Sp.zo.o Sp. K. na mocy której od stycznia 2019r przedsiębiorca odbierający odpady od 
mieszkańców gminy Kłobuck otrzyma wynagrodzenie w wysokości 9,80 zł brutto za 
obsługę jednego mieszkańca w danym miesiącu. Zachodzi konieczność dokonania zmiany
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaznaczyła, że przy 
określeniu wysokość stawki oprócz kosztów odbierania odpadów komunalnych należy 
wziąść pod uwagę koszty funkcjonowania całego systemu w tym: 

– utrzymanie PSZOK,
– obsługę administracyjną,
– edukacje ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi.  
Z opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć 
koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania 
i magazynowania, a także koszty wyposarzenia nieruchomości w pojemniki lub worki do 
zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Biorąc pod uwagę wszystkie elementy 
składające się na koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 
proponuje się ustalenie stawki w wysokości 13,50zł jeżeli odpady komunalne będą 
zbierane w sposób selektywny oraz 27,00zł w przypadku nieselektywnej zbiórki 
odpadów. Ponadto zróżnicowanie stawki opłaty ma na celu zmotywować i zachęcić do 
podjęcia trudu segregacji odpadów przez mieszkanców. 

Radny M. Wojtysek zwrócił uwagę, że wstępnie mówiono o kwocie 12,00zł zapytał czym 
podyktowana została podwżka do stawki 13,50żł 

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska Graj  odpowiedział,a że planowany jest zakup 
koszy na odpady zmieszane i wszystkich pojemników z wysokiej zabudowie znajdujących



się  w gniazdach przy blokach. 

Radny M. Wojtysek zapytał o koszt zakupu koszy 

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska Graj odpowiedzał, że z przeprowadzonego 
wcześniej rozeznania będzie to koszt około 400.000,00zł za kosze używane, ponieważ stare
kosze są lepszej jakości i są bardziej wytrzymałe.  

Radny G. Dobosz poruszył następujące kwestie:
- zapytał na czym polega edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania 
  z odpadami komunalnymi. 
- jak została rozwiązana sprawa zakupu koszy przy wysokiej zabudowie gdzie do jednego
   punktu składowania odpadów jest około 140 rodzin.
- czy nadal jest monitorowana czystość powietrza.
 
Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska Graj odpowiedziała, że w zeszłym roku były 
ogranizowane przedstawienia teatralne Czerwony Kapturek o tematyce ekologicznej dla 
wszystkich przedszkoli i  klas od I do  III.
W tym roku dla dzieci została zakupiona duża podłogowa gra miejska o wym. 1,5 m X 2m
o tematyce prawidłowej segregacji odpadów, która zostanie przekazana do szkół. 
Dodatkowo, co roku drukowane są ulotki o prawidłowej segregacji, które przekazywane 
są mieszkańcom. W kwestii zakupu koszy odpowiedziała, że przy wysokiej zabudowie 
zostaną zakupione wszystkie kosze. W odniesieniu do monitorowania czystości powietrza
odpowiedziała, że  sensory są cały czas, dodatkowo przy najmniej jeden raz w tygodniu z 
WIOŚ otrzymujemy powiadomienia  o stanie powietrza. 

Radny G. Dobosz zwrócił uwage jak bardzo jest zanieczyszczane powietrze przez 
mieszkańców w godzinach wieczornych.

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska Graj odpowiedziała, że jeśli ewidentnie widać, 
że spalane są odpady w takich przypadkach należy powiadomić Policję.

Radna B. Ziętal zapytała, czy istnieje możliwość sprawdzenia czy na danej nieruchomości
są pojemniki na odpady komunalne.

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska Graj odpowiedziała, że we współpracy z 
ewidencją ludności takie sytucje są cały czas weryfikowane. 

Radny M. Cieśla zapytał, przez jaki okres będą zakupywane kosze. 

Kierownik Wydziału GOR A. Grabowska Graj odpowiedziała, że zakup koszy został 
zaplanowany na okres 18 miesięcy. Natomiast po tym okresie można rozważyć możliwość 
zakupu koszy na odpady szklane czy odpady biodegradowane.



Radny J. Batóg poprosił o przekazanie na sesji więcej informacji  odnośnie konieczności 
podwyższenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Skarbnik K. Jagusiak w odniesieniu do stawki wyjaśniła, że pomiędzy stawką  płaconą 
przez usługobiorców, a stawką wynegocjowaną w ugodzie Sądowej jest równica 2,34 zł. 
Z uwagi, że dopiero od lipca nastąpił wzrost stawki, a  gmina zobowiazana jest 
usługobiorcy płacić stawkę od stycznia zachodzi konieczność jej pomnożenia przez 2 co 
stanowi kwotę 4,70zł. Ponadto na kalkulację zakupu koszy naliczona zostaje kwota około 
0,75 zł.  przy czym w tą kalkulację zminusowany został koszt dodatniego wyniku 
finansowego na gospodarce śmieciowej w kwocie 135.000,00zł od 2013 roku.
Zwróciła uwagę, że sama płatność za zakup koszy zostanie dokonana w przyszłym roku z
uwagi na konieczność wygenerowania dodatniego wyniku by móc w budżecie ująć kwotę 
400.000,00zł dodatkowych wydatków bieżących.

Radny J. Kulej rozumie, że zakup koszy podyktowany jest sytuacjami awaryjnymi w celu 
zabezpieczenia gminy w kwestiach spornych z firmą.  

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że gdyby nie zostały zakupione kosze przez 
gminę, a doszłoby do sporu z firmą gmina pozostałaby z poważnym problem, ponieważ 
nie mogłaby korzystać z koszy będących własnością firmy. W sytuacji gdyby doszło do 
sporu, a  kosze będą własnością gminny, gmina będzie mogła racjonalnie podejść do 
zerwania kontraktu . Dodał, że gdyby doszło do zerwania kontraktu inna firma nie 
podejma się opróżniania nie swoich koszy, a firma nadal będzie obciążała gminę 
bez umownym korzystaniem z ich koszy. Przytoczył przykład Gminy Rędziny gdzie po 
zewrwaniu umowy wywóz zastępczy został dokonany przez tą samą firme tylko z 
większą stawką opłaty  gdyż była najtańsza w zapytaniu ofertowym. 
Zaznaczył, że Firma wstawiając swoje kosze do kontraktu rocznego ponosi z tego tytułu 
koszty, którymi obciąża mieszkańców.  W przypadku gdy kosze zostaną zakupione przez 
gminę firma nie wliczy w kalkulacje dzierżawy koszy, więc stawki powinny być inne.
Przytoczył przykład Gminy Miedźno, która za wynajęcie kosza płaci 1,30 zł netto plus Vat 
miesięcznie. 

Przewodniczący komisji M. Wojtysek rozumie, że uchwalona stawka będzie 
obowiązywała do marca przyszłego roku.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że napewno od kwietnia przyszłego roku będzie 
obowiązywała inna stawka bo gmina wejdzie w nowy kontrakt.
 
Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwała 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
/ za głosowało 7 radnych, głosów przeciwnych nie było,  2radnych wstrzymało się od głosu



Ad.4. 
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019.

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że w projekcie uchwale zostały ujęte wpływy z 
tytułu podwyższenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 
508.000,00zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Rozdziale gospodarka 
odpadami, ponadto w dochodach w planie została ujęta darowizna dla przedszkola w 
kwocie 300,00zł. 

Pozostałe zmiany dotyczą: 
 - zwiększenia planu projektu przebudowy drogi gminnej ul. Mostowej w Kamyku wraz z
   obiektem mostowym o kwote 28.560,00zł dotychczasowy plan to kwota 60.000,00z wraz 
   z funduszem sołeckim)
 - w zakresie wydatków bieżących w Dziale Transport  i Działu Gospodarki  
    mieszkaniowej zwiększenie planu wydatków na płace i pochodne w zakresie Zarządu
    Dróg i Gospodarki Komunalnej kwota 112.100,00zł 
 - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty w domach pomocy
    społecznej kwota 10.000,00zł
 -  zwiększenie planu w zakresie płatności za dzieci przebywające w domach dziecka i
     rodzinach zastępczych kwota 10.000,00zł 
 -  przesunięcie kwoty 30.000,00zł z promocji na zwiększenie dotacji MOK Kłobuck na Dni
     Kłobucka ( dotychczasowy plan 120.000,00zł ) 
 -  zmniejszenie planu w zakresie odsetek od długu publicznego  kwota 105.660,00zł

Przewodniczący komisji M. Wojtysek zapytał, czy podwyższeniem wynagrodzenia 
zostaną objęci również pracownicy innych jednostek.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że zmiana wynagrodzeń planowana jest we 
wszystkich jednostkach. 

Radny J. Soluch poprosił o informacje  odnośnie przekazywanego ze wszystkich źrodeł 
dofinansowania dla MOK na Dni Kłobucka w przestrzeni dwóch ostatnich lat. Zapytał, 
czy tegoroczna kwota  150.000,00zł zostanie przeznaczona w całości na Dni Kłobucka.

Burmistrz J. Zakrzewski  przypomniał, że w tego rocznym budżecie zostały zmniejszone 
środki na MOK oraz na Dni Kłobucka. Jednym z czynników przez, które nie udało się 
utrzymać poziomu tej imprezy z zaplanowanych środków na początku roku był 100% 
wzrost kosztów ochrony związany ze zmianą przepisów ochrony imprez masowych.

Skarbnik K. Jagusiak odpowiedziała, że podany przez MOK koszt organizacji Dni 
Kłobucka za ubiegły rok stanowi kwotę około 200.000,00zł. W ubiegło rocznym budżecie  
na organizację Dni Kłobucka została przeznaczone 140.000,00zł. Bezpośrednie wpływy z 
tytułu darowizn do MOK stanowiły kwotę  około 34.000,00zł. Saldo środków przychodów
własnych zaangażowanych przez MOK  na ubiegłoroczną organizację Dni Kłobucka tj. 



kwota 25.000,00zł. Ponadto koszt z promocji roku ubiegłego Dni Kłobucka wraz z 
kosztami związanymi z pobytem Delegacji ze Sturowa tj. kwota około 27.000,00zł 
Zwróciła uwagę, że trudno  jest organizacyjnie wiązać wydatki gdzie głównym 
technicznym organizatorem jest MOK dlatego też zaproponowano aby główne wydatki 
były w MOK wówczas będzie istniała możliwość uzyskania łatwiejszego rozliczenia. 

Radny J. Soluch rozumie, że w roku bieżacącym bądą mniejsze wydatki  niż w roku 
ubiegłym. Uważa, że w przyszłości jeśli zostaną w budżecie uchwalone środki, nie 
powinno być już żadnych przesunięć i Dyrektor MOK powinna zamawiać zespół do 
kwoty zabezpieczonej w budżecie. 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że to od lat mieszkańcy w głosowaniu decydują o 
wyborze zespołu i nie ma możliwości zorganizowania Dni Kłobucka w ograniczonych 
kosztach.  Zwrócił uwagę, że w tych dniach jest kilka imprez towarzyszących dla dzieci 
(zakup nagród). Poinformował, że na Sesji na wszystkie pytania zostanie udzielona 
odpowiedż przez Dyrektora MOK.

Radny G. Dobosz zaproponował rozważenie możliwości ograniczenia imprez 
towarzyszącym  Dniom Kłobucka gdyż nie widzi sensu organizowania ponowinie czegoś 
np ( turnieju  Wymiataczy), co się nie sprawdziło w roku ubiegłym.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że w tym roku odstąpiliśmy od tego turnieju, co 
nie znaczy, że Program będzie w jakiś sposób ograniczony.  

Radna E. Kotkowska rozumie, że pani skarbnik wskazując kwotę 27.000,00zł jak była 
przeznaczona na promocję  w ubiegłym roku uwzględniła również wydatki  związane z 
wizytą delegacji ze Sturowa. Uważa, że nie do końca w tym roku będą znacznie tańsze 
Dni Kłobucka gdyż te koszty będą prawdopodobnie porównywalne,  ponieważ nie wiemy
ile dostaniemy wkładu własnego od sponsorów za ich wystawienie   
z uwagi, że w tym roku została wyodrębniona możliwość pozyskania środków z opłaty 
targowej. Zapytała, czy opłaty za wynajem terenu ( sprzedaż piwa, przekąsek) wpłyną do 
budżetu gminy czy do MOK.  Zwróciła uwagę, że z tego powodu zmniejszą się wpływy 
do MOK. 

Burmistrz J. Zakrzewski wyjaśnił, że opłaty za wynajem terenu wpływają bezpośrednio 
na konto gminy, a sponsoring na konto MOK. 

Radna E. Kotkowska zapytała czy w ubiegłym roku przez MOK pobierana była opłat za 
wynajem powierzchni. 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że były pobierane opłaty targowe.

Radna E. Kotkowska zwróciła uwagę, że z tego powodu dla MOK zmniejszą się również 
wpływy ze sponsoringu i będą mniejsze pieniądze na Dni Kłobucka. Uważa, że na 



organizację Dni Kłobucka są przeznaczane duże pieniądze.  Zapytanie czy muszą być 
organizowane trzy dniowe Dni Kłobucka i muszą być aż tak uatrakcyjnione skoro to 
stanowi duży udział środków naszych własnych na ich organizację tym bardziej, że 
brakuje środków na inwetycje min. na remont sali widowiskowej MOK. 

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że można zorganizować jednodniowe Dni 
Kłobucka tylko koszty bądą porównywalne z kosztami dwudniowymi. Natomiast jeśli 
mamy zorganizować imprezę, to niech będzie przygotowana na poziomie, która będzie 
postrzegana jako impreza profesjonalnie przygotowana przyciągająca tłumy mieszkańców
nie tylko naszej gminy. Uważa, że Dni Kłobucka należy uznać za najlepszą promocję 
naszego miasta. 

Radny J. Batóg poparł tegoroczne propozycje i uważa, że w przyszłości zawsze można 
przeanalizować inne rozwiazania. 

Radny J. Kulej zwrócił uwagę, że kiedy Dni Kłobucka były organizowane na słabszym 
poziomie jako mieszkaniec gminy Kłobuck wielokrotnie miał zadawane pytanie dlaczego 
Gminy Kłobuck nie stać na przygotowanie imprezy na wyższym poziomie. 

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek uważa, że Dni Kłobucka powinny być 
kontynuowane w dotychczasowej formie niemniej jednak można zrezygnować z jakieś 
części imprezy ale gwiazda wieczoru powinna być dobra.  

Radny T. Wałęga nie chciałby aby iść w retorykę związana z czymś takim że od pewnego 
czasu Dni Kłobucka są wspaniałą imprezą,  a kiedyś były imprezy słabe, ponieważ 
imprezy dawniej były organizowane na poziomie takim na jakim było stać gminę.
Przypomniał, że w tamtych czasach Burmistrz był przewodniczącym Komisji Budżetu, 
więc doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że taka retoryka jest dalece nieuzasadniona.
Natomiast jako mieszkaniec Kłobucka za sensowną impreze odbywająca się w trakcie  
roku  promujacą Gminę Kłobuck uważa, Dni Kłobucka oraz  Rege jak Malina 
przygotowaną przez Całą Góre Barwinków. Natomiast osobiście poszedłby jeszcze w 
innym kierunku z uwagi, że na terenie Kłobucka  mamy dużo Stowarzyszeń Kultury 
Fizycznej aby piątek zrobić dniem sportowym aby na terenie OSiR odbywały się tego typu
imprezy przy niewielkim nakładzie finansowym. 

Burmistrz J. Zakrzewski przyznał, że kilka lat wstecz były inne relacje finansowe inne  
zangażowanie oraz inne podejście Burmistrza, który mógł zaproponować więcej środków 
na MOK z przeznaczeniem na organizację Dni Kłobucka. 
Zwrócił uwagę, że to o czym mówi Radny jest zaprzeczeniem Radnego W. Dominika 
ponieważ rok temu zostały zorganizowane imprezy sportowe, które weszły w koszty Dni 
Kłobucka. Z uwagi na ogrom prac logistycznych odchodzimy od turniejów z okazji Dni 
Kłobucka.

Radny M. Wożniak przytoczył koszty jakie ponoszą gminy takie jak Pajeczno, Blachownia 



i Działoszyn  na organizowanie tego typu imprez.  

Skarbnik K. Jagusiak w odniesienie do kosztu pobytu delegacji ze Sturowa 
poinformowała, że koszt stanowi kwotę około 2.000,00zł. 
Zaznaczyła, że nie chciałaby aby ktoś pomyślał, że manipuluje danymi dane związane z 
wydatkami promocyjnymi zostały umieszczone w BIP w odpowiedzi na interpelacje  
radnego W. Dominika.
Natomiast chciała aby  radni mieli świadomość jak jest to liczone aby nie było zarzutów, 
manipulacji danymi i namawiana do  czegokolwiek. Dlatego uprzedziła, że w kosztach 
jest policzona wizyta delegacji ze Sturowa. W związku z powyższym po odjęciu 2.000,00zł
w zeszłym roku na Dni Kłobucka zostało wydane 25.000,00zł
Zwróciła uwagę, że doskonale rozumie pewne rzeczy niemniej jednak nie są to dodatkowe
pieniądze jest to tylko przesunięcie środków z promocji na dotację do MOK aby wiekszość
kosztów była kumulowana w MOK i nie była rozdzielana na budżet OSiR i MOK-u.  

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek uważa, że dzisiejsza dyskusja może być 
spowodowana atmosferą panującą między Dyrektorem MOK a radnymi Rady Miejskiej w
Kłobucku  

Burmistrz J. Zakrzewski  uważa, że radni nie powinni kierować się emocjami tylko 
racjonalizmem opierając się na faktach.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 
/ za głosowało 8 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało sie od głosu/

Ad.5. 
Wypracowanie opinii do projektu u  chwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/IV/2019 Rady 
Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck.

Skarbnik K. Jagusiak poinformowała, że zmiana WPF dotyczy dodania kwoty 28.560,00zł 
na zadaniu pn. Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Mostowej w miejscowości Kamyk 
wraz z obiektem mostowym. 

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

 Ad.6. 
Sprawy różne.

Nie zgłoszono
Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia Przewodniczący M. Wojtysek o godz. 
920  zamknął  posiedzenie komisji.



Protokołowała M. Wrona
Przewodniczył M. Wojtysek



Lista obecności
                      członków Komisji Budżetu, Finansów, Handlu , Usług 
                                                 i  Ochrony  Środowiska
                                            odbytej  w  dniu  03.06.2019r.

Lp. Nazwisko  i  imię Funkcja Podpis

1 Batóg Józef  Członek Komisji obecny

2 Soluch Janusz  Członek Komisji obecny

3 Kulej Jerzy Członek Komisji obecny

4 Wojtysek Marcin Przewodniczący Komisji obecny

5 Woźniak Mateusz Wiceprzewodniczący  Komisji  obecny

6 Praski Tadeusz Członek Komisji obecny

7 Cieśla Mirosław Członek Komisji obecny

8 Borowiecka-Idziak 
Angelika

Członek   Komisji obecna

9 Kotkowska Ewelina Członek Komisji obecna

10 Wałęga Tomasz Członek  Komisji obecny


