
                                                                                                       Kłobuck, dnia 12.05.2021 r.

RM.0012.1.31.2021

Protokół Nr 31/2021

z posiedzenia 
Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska 

odbytego 

w dniu 12.05.2021 r.

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu Nr 30 z posiedzenia komisji w dniu 16.03.2021 r.
/Projekt  protokołu  został  zamieszczony na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  w Kłobucku  w BIP
bip.gminaklobuck.pl./

3. Koszty zimowego utrzymania dróg w gminie Kłobuck.
4. Analiza bieżącego stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kłobuck.
5. Omówienie  sprawozdania  Burmistrza  w zakresie  wykonania  budżetu  Gminy Kłobuck  

za 2020 r.
6. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w sprawie  zmian  w planie  budżetu  na  rok

2021.
7. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr

251/XXVII/2020  Rady  Miejskiej  w  Kłobucku  z  dnia  29  grudnia  2020  r  w  sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021- 2031 Gminy Kłobuck. 

8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego
zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.  

9. Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej
Powiatowi Kłobuckiemu.

10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych 
dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku.

11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych 
dla Policji.

12. Sprawy różne. 
13. Zamknięcie  posiedzenia  Komisji  Budżetu  i  Finansów,  Handlu,  Usług  i  Ochrony

Środowiska. 

Ad.1.
Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Komisji M. Wojtysek o godz. 08:00 w trybie on-line na platformie ZOOM
otworzył  posiedzenie  Komisji  Budżetu,  Finansów,  Handlu,  Usług i  Ochrony Środowiska.
Powitał  wszystkich  obecnych  na  posiedzeniu  Komisji.  Oświadczył,  iż  aktualnie  w
posiedzeniu  uczestniczy  8  członków,  co  stanowi  kworum pozwalające na  podejmowanie
prawomocnych decyzji. Odczytał proponowany porządek posiedzenia.



Komisja przyjęła porządek posiedzenia Komisji. 

Ad.2.
Przyjęcie protokołu Nr 30 z posiedzenia komisji w dniu 16.03.2021 r.
Komisja jednogłośnie przyjęła protokół nr 30 z posiedzenia Komisji w dniu 16.03.2021 r.

Ad.3.
Koszty zimowego utrzymania dróg w gminie Kłobuck.
Dyrektor ZDIGK Krzysztof Chamarowski przedstawił w/w informację.

Przewodniczący  Komisji  M.  Wojtysek  zapytał o  poniesione  koszty  w  stosunku  do  lat
wcześniejszych.

Dyrektor ZDiGK Krzysztof Chamarowski  poinformował,  iż zima w poprzednim roku była
łagodniejsza. Nadmienił, że cały czas są prowadzone prace porządkowe oraz prace związane 
z naprawą dróg po zimie. 

Ad.4.
Analiza bieżącego stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy
Kłobuck.

Kierownik GOR Anna Grabowska- Graj zreferowała w/w analizę.

Radny T. Wałęga odniósł się do informacji dotyczącej I kwartału 2021 r. Zapytał jaki jest %
części odpadów segregowanych poddanych odzyskowi w stosunku do wykazanych w analizie
1512 ton zebranych wszystkich odpadów.

Kierownik GOR  Anna Grabowska- Graj  poinformowała, iż na stronie gminy jest analiza
stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Kłobuck za 2020 r. Informacja zawiera dane na
temat osiągniętych poziomów recyklingu odpadów. Zaznaczyła, że Gmina Kłobuck w 2020 r.
osiągnęła wskaźniki recyklingu odpadów. Przytoczyła osiągnięte wskaźniki, które znajdują
się w Analizie za 2020 r. Nadmieniła,  iż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości,  firmy
odbierające  odpady  maja  obowiązek  złożyć  roczne  sprawozdanie  z  gospodarowania
odpadami, na podstawie których oblicza się poziom odzysku i recyklingu odpadów z danej
gminy.  
Do obliczania tych poziomów przyjmuje się również dane ze sprawozdań od przedsiębiorców
prowadzących punkty skupów surowców wtórnych np. firma Koral. Dlatego też obliczenie %
odzysku za I kwartał 2021 r. na chwile obecną nie jest możliwy. 
Radny T. Wałęga zapytał o wnioski jakie wynikają z przedstawionej analizy. 

Kierownik  GOR  Anna  Grabowska-  Graj  poinformowała,  że  spadła  ilość  odpadów
odebranych od mieszkańców w I kwartale 2021 r. w porównaniu z rokiem 2019 i 2020.  

Radna E. Kotkowska  zapytała, czy spadająca ilość odpadów będzie  miała  przełożenie  na
finanse mieszkańców i gminy. Nadmieniła, iż jej zdaniem w pkt 5 analizy brakuje zestawienia
tabelarycznego tj. kwartał do kwartału poszczególnych lat. 

Kierownik  GOR  A.  Grabowska-  Graj poinformowała,  że  w/w  zestawienie  zostanie
przygotowane i przekazane do Komisji. 



Przewodniczący  Komisji  M.  Wojtysek  zapytał,  czy  nadal  prowadzona  jest  weryfikacja
deklaracji pod kątem ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. 

Kierownik GOR A. Grabowska- Graj poinformowała, iż w/w weryfikacja prowadzona jest
cały  czas.  Dodała,  że  prowadzona  jest  również  kontrola  segregacji  odpadów  na
poszczególnych nieruchomościach. 

Radna E. Kotkowska zapytała:
-  czy  informacja  o  procedurze  pozyskiwania  worków  big-bag  do  zbiórki  odpadów
budowlanych,  była  przekazywana  sołtysom  oraz  przewodniczącym  osiedli;  
- czy informacja o w/w procedurze jest dostępna w miejscach publicznych.  

Kierownik  GOR A.  Grabowska-  Graj poinformowała,  iż  informacja  dotycząca  procedury
pozyskania  worków  big-bag jest  umieszczona  na  stronie  internetowej  Gminy  Kłobuck.
Dodała,  
że  informacja  o  w/w  procedurze  nie  była  oficjalnie  przekazywana  sołtysom  i
przewodniczącym osiedli. Nadmieniła, iż mieszkańcy którzy dzwonią do wydziału GOR w tej
sprawie  są informowani  o możliwości  wywiezienia  odpadów remontowo-budowlanych  na
PSZOK;  bądź  pozyskania  worka  big-bag.  Poinformowała  o  możliwości  skorzystania  z
darmowej aplikacji „Kiedy śmieci”, która oprócz danych dotyczących gospodarki śmieciowej,
zawiera również informację dotyczącą w/w zagadnienia. Poprosiła radnych o przekazywanie
tej  informacji  mieszkańcom  gminy.  Zaznaczyła,  że  zarówno  sołtysom  jak  również
przewodniczącym  osiedli  zostanie  przekazana  informacja  odnośnie  procedury  pozyskania
worków big-bag.

Ad.5.
Omówienie  sprawozdania  Burmistrza  w  zakresie  wykonania  budżetu  Gminy
Kłobuck za 2020 r.
Skarbnik K. Trzepizur zreferowała w/w sprawozdanie.

Przewodniczący  Komisji  M. Wojtysek  zapytał,  czym spowodowany był  spadek dotyczący
dochodów  w  zakresie  podatków  i  opłat  od  środków  transportowych,  opłaty  targowej,
udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu.

Skarbnik K. Trzepizur  poinformowała,  iż wpływ na spadek w/w dochodów spowodowało
wprowadzenie ograniczeń covidowych.

Radna E. Kotkowska zapytała o wydatki związane z zakupem prasy i programów prawnych.
Poprosiła  o wymienienie nazw gazet,  czasopism wraz z podaniem formy ich prenumeraty
oraz nazw programów komputerowych, które są finansowane przez urząd. 

Burmistrz  Kłobucka  J.  Zakrzewski poinformował,  że  w  2020  r.  w  wersji  papierowej
prenumerowane były: Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Zachodni,
Gazeta  Sołecka.  Nadmienił,  iż  oprócz  Gazety  Sołeckiej,  która  jest  prenumerowana  dla
każdego sołectwa,  pozostała  prasa jest  prenumerowana po jednym egzemplarzu  na urząd.
Dodał,że  w  zależności  od  potrzeb  gazety  są  kserowane.  W  kwestii  programów
komputerowych  poinformował,  iż  finansowane  są  programy  dotyczące  zagadnień
finansowych, kadrowych, księgowych, prawnych, geodezyjnych, inwestycyjnych. Nadmienił,
że Pani Skarbnik przygotuje szczegółową listę programów, które finansuje urząd.

Radna E. Kotkowska poinformowała, że ta informacja jest wystarczająca.

Radny J.  Batóg poinformował,  że  jego  zdaniem pracując  w trudnych  warunkach  budżet
został wykonany prawidłowo i popiera działania  Burmistrza.



Ad.6.
Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu 
na rok 2021.
Skarbnik K. Trzepizur zreferowała w/w projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji M. Wojtysek zapytał:
-  czy  w  związku  z  pozyskanymi  środkami,  ze  zbycia  nieruchomości  mieszczącej  się  
w Łobodnie, część kwoty z tej sprzedaży zostanie przeznaczona na dodatkowe działania dla
terenu Łobodna;
-  kto  zakupił  działkę  w Łobodnie  oraz  jaki  będzie  łączny koszt  budowy chodnika  przy  
ul. Tartakowej w Borowiance.

Burmistrz  Kłobucka  J.  Zakrzewski poinformował,  że  inwestycje  dotyczące  miejscowości
Łobodna są ściśle sprecyzowane w budżecie gminy i opiewają na półtora miliona złotych.
Zaznaczył, iż kwota ze sprzedaży nieruchomości ułatwi realizację zaplanowanych już działań,
ale nie spowoduje ich zwiększenia. Dodał, iż zakupu działki w Łobodnie dokonała osoba  
ze Śląska i zgodnie z przeznaczeniem terenu planuje budowę bloków mieszkalnych. 
Poinformował,  że  kosztorys  budowy  chodnika  przy  ul.  Tartakowej  opiewał  na  kwotę  
300 000 zł.  Dodał,  iż  liczy,  że  w przetargu  kosztorys  będzie  dużo niższy.  Nadmienił,  że
między starostwem, a gminą jest dżentelmeńska umowa, iż koszt budowy chodnika w 50%
pokryje powiat i w 50% pokryje gmina.

Radny T. Wałęga zapytał o dotację dla PSP na zakup samochodu strażackiego oraz o zmianę
w ustawie, która spowoduje, że jednostki OSP za szkolenie będą musiały płacić PSP. Poprosił
o wyjaśnienie sytuacji dot. zał.  Nr 4 tj. zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zapytał, dlaczego kwota która była pierwotnie
umorzona podlega zwrotowi.

Burmistrz  Kłobucka  J.  Zakrzewski  poinformował,  iż  wszystkie  samorządy  powiatu
kłobuckiego składają się na samochód dla PSP. Dodał, iż z uwagi na proporcjonalną wielkość
danej  gminy  dotacja  wacha  się  w  kwocie  od  25 000  zł  do  50 000  zł.  Gmina  Kłobuck
przeznaczyła na ten cel 50 000 zł. W kwestii szkoleń poinformował, że gmina od lat płaci  
za szkolenia swoich druhów. Dodał, iż jedyną instytucją,  która może przeprowadzać takie
szkolenia  jest  Państwowa  Straż  Pożarna,  bądź  szkoła  pożarnictwa.  Poinformował,  iż  na
obecną chwilę gmina w 100% pokrywa koszty utrzymania OSP, a otrzymywane dotacje na
ten cel są minimalne. Zaznaczył, że utrzymanie straży w dobrej kondycji i gotowości bojowej
to koszt min. 200 000 zł rocznie. Dodał, iż niepokojące są sygnały, że jest projekt uchwały,
który  ma  na  celu  likwidację  OSP.  Wówczas,  jego  zdaniem,   przeszkoleni,  będący  w
strukturach gminy strażacy z OSP przejdą pod zarządy PSP, co znacznie ograniczy ich zakres
działań. Dodał, że nie do końca rozumiana jest rola jaką pełni OSP dla  mieszkańców. W
kwestii  dotacji  z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej
poinformował, że zwrotowi podlegają środki, które pozostały po rozliczeniu całej inwestycji.
Wyjaśnił, iż dwa wnioski nie mogły być sfinansowane z uwagi na błędy w tzw. dokumentacji
powykonawczej, złożonej przez wnioskodawców do tut. urzędu. Z tego tyt. kwota umorzenia
pożyczki podlegała zwrotowi.  

Radna E. Kotkowska zapytała:
- jakie są koszty zmniejszenia wydatków w gospodarce nieruchomościami zał. Nr 2 pkt 2 -
Zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2021;
- odnosząc się do w/w załącznika, zapytała jaka, planowana jest ogólna kwota wydatków  
na działanie dotyczące pkt 8 w bieżącym roku, 



- czy najpierw nie powinno być głosowanie w sprawie  „Wypracowanie opinii do projektu
uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Kłobuckiemu”,  oraz  -
„Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla
Policji”,  a  w następnej  kolejności  „Wypracowanie  opinii  do  projektu uchwały  w sprawie
zmian w planie budżetu na rok 2021”;
- czy zwiększenie środków dla CEA na zakup komputerów i innych przedmiotów wynika  
z niewydatkowania w całości, z powodu pandemii, kosztów związanych z dojazdem dzieci  
do szkół;
- czy kwota 150 000 zł w pkt 1 Zał. Nr 2 - Zmian w planie wydatków budżetowych na rok
2021 dotyczy również chodnika dla pieszych przy ul. Tartakowej w Borowiance.

Burmistrz  Kłobucka  J.  Zakrzewski poinformował,  że  kolejność  uchwał  jest  prawidłowa.
Zaznaczył,  iż  zatwierdzając  budżet  na 2021 r.  została  zatwierdzona  kwota  przeznaczona  
dla Policji. Konsekwencją podjęcia tej uchwały jest uchwała przekazująca dotację na rzecz
Policji.  Zaznaczył,  iż  najpierw  trzeba  mieć  środki,  aby  móc  podjąć  uchwałę  w  sprawie
przekazania pomocy finansowej na konkretny cel. Zaznaczył, iż informacja na temat ogólnej
kwoty  wydatków  na  działanie  dotyczące  pkt  8  zał.  Nr  2  -  Zmian  w  planie  wydatków
budżetowych  na  rok  2021 zostanie  przygotowana  przez  Panią  Skarbnik.  Dodał,  że  chcąc
usprawnić  i  przyspieszyć  pracę  w  urzędzie,  gmina  kupuje  licencje  programów
komputerowych. 
W  kwestii  zwiększenia  środków  dla  CEA  na  zakup  komputerów  i  innych  przedmiotów
poinformował,  że  środki  na  ten  cel  można  było  zwiększyć,  ponieważ  spadły  koszty
ponoszone w związku z dowozem uczniów.

Skarbnik  K.  Trzepizur poinformowała,  że  kwota  150 000  zł  w  planie  wydatków  jest
przeznaczona na zadania realizowane przez ZDiGK. Natomiast dotacja dla powiatu w kwocie
150 000  zł,  będzie  przedmiotem  uchwały  w  pkt  9  porządku  obrad.  W  kwestii  działania
dotyczącego  pkt  8  zał.  Nr  2  -  Zmian  w  planie  wydatków  budżetowych  na  rok  2021,
poinformowała,  że,  kwoty  tych  usług  mieszczą  się  w  różnych  paragrafach,  ponieważ
wydziały  składają  zapotrzebowanie  na  różne  usługi  np.:  zakup  licencji  programów
komputerowych, zakup prasy i książek, dostępu do Internetu. W związku z tym nie można
podać konkretnej kwoty wydatków na to działanie.

Radna E. Kotkowska poinformowała, że ta informacja jest wystarczająca.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok
2021.
Za głosowało 9 radnych,  głosów przeciw i  wstrzymujących się  nie  było,  jedna osoba nie
głosowała. 

Ad.7.
Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  
Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej  w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r.  
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021- 2031 Gminy
Kłobuck. 
Skarbnik K. Trzepizur zreferowała w/w projekt uchwały.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  
Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021- 2031 Gminy Kłobuck. 



Za głosowało 9 radnych,  głosów przeciw i  wstrzymujących się  nie  było,  jedna osoba nie
głosowała. 

Ad. 8. 
Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  od  Powiatu
Kłobuckiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski zreferował w/w projekt uchwały.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  od  Powiatu
Kłobuckiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.

Za głosowało 9 radnych,  głosów przeciw i  wstrzymujących się  nie  było,  jedna osoba nie
głosowała. 

Ad. 9. 
Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia  pomocy
finansowej Powiatowi Kłobuckiemu.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski zreferował w/w projekt uchwały.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

Za głosowało 9 radnych,  głosów przeciw i  wstrzymujących się  nie  było,  jedna osoba nie
głosowała.
Ad. 10.
Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  przekazania  środków
finansowych dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku.
Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski zreferował w/w projekt uchwały.

Radna  E.  Kotkowska  zapytała,  czy  wcześniej  miała  miejsce  sytuacja,  w  której  gmina
dokładała  się  do  zakupu  np.  wozu  strażackiego  czy  innych  narzędzi  gaśniczych
wykorzystywanych przez straż pożarną.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, że za jego kadencji jest to pierwsza tego
typu  dotacja.  Zaznaczył,  iż  jego  zdaniem jednostka  PSP  zasługuje  na  wsparcie.  Dodał,  
że współpraca między OSP, a PSP układa się bardzo dobrze. Są  plany, aby jednostka PSP
wsparła infrastrukturalnie OSP. 

Skarbnik K. Trzepizur zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie przekazania
środków finansowych dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku. W tytule uchwały oraz 
w paragrafie pierwszym uchwały dodaje się słowo „Komendy”. 

Radny T. Wałęga zapytał czy skoro gmina dotuje PSP w wysokości 50 000 zł, to w zamian 
za to PSP w swoim planie remontów przewiduje remont dla jednostki OSP.

Burmistrz  Kłobucka  J.  Zakrzewski  poinformował,  że  absolutnie  nie  było  to  warunkiem
podczas rozmów. 

Radny T. Wałęga zapytał jak i kto ustalał kwoty dotacji do samochodu dla PSP.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski wyjaśnił, że komendant zwrócił się z prośbą o wsparcie 
do  wszystkich  samorządów  powiatu  kłobuckiego.  Samorządy  zadeklarowały  pomoc  w
różnych  kwotach.  Zaznaczył,  iż  kwoty  dotacji  nie  były  uzgadniane,  ani  z  włodarzami



samorządów, ani z Burmistrzem Kłobucka. Poinformował, że Komendant PSP wystosował
wnioski z kwotą zależną od wielkości danej gminy.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  przekazania  środków
finansowych dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku.

Za głosowało 8 radnych, głosów przeciw nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Ad. 11.
Wypracowanie  opinii  do  projektu  uchwały  w  sprawie  przekazania  środków
finansowych dla Policji.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski zreferował w/w projekt uchwały.

Radny T. Wałęga zapytał, kiedy ostatnio był dofinansowany zakup radiowozu.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, że dwa lata temu.

Komisja  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  uchwały  w  sprawie  przekazania  środków
finansowych dla Policji.
Za głosowało 10 radnych, głosów przeciw i wstrzymujących nie było.

Skarbnik K. Trzepizur zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w planie
budżetu na rok 2021.
W uzasadnieniu  dodaje  się  informację  o zwiększeniu  dotacji  dla  samorządowej  instytucji
kultury w kwocie 46 160 zł. 

Radny T. Wałęga zapytał o wkład własny w programie ETNPOLSKA. 

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski  wyjaśnił,  że MOK składał wniosek o dofinansowanie  
na zakup profesjonalnych strojów dla Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Kłobucka". Zaznaczył, 
że  udało  się  pozyskać  52 000  zł  dotacji.  Poinformował,  że  całkowity  koszt  strojów  
dla wszystkich członków zespołu wynosi ok. 100 000 zł. W związku z tym, aby stroje mogły
być  w  pełni  wykonane  dla  wszystkich  członków  zespołu,  dyrektor  MOK  zwróciła  się  
do Burmistrza o wsparcie finansowe tej inicjatywy.

Ad. 12.
Sprawy różne. 

Radna  E.  Kotkowska  zapytała,  czy  istnieje  możliwość  interwencji  strażaków  przy
wypompowaniu  wody  na  rozlewisku  rogu  ul.  Kasztanowej  i  Staszica,  celem  szybszego
osuszenia gruntu.

Burmistrz Kłobucka J. Zakrzewski poinformował, że rozmawiał już na ten temat z Gminnym
Komendantem OSP T. Cajlerem, prosząc o przygotowanie działań w tym kierunku. 

Ad. 13.
Zamknięcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Handlu, Usług i Ochrony 
Środowiska.

Wobec zrealizowania  porządku posiedzenia,  Przewodniczący Komisji  Budżetu,  Finansów,
Handlu, Usług i Ochrony Środowiska M. Wojtysek o godz. 10:20 zamknął  posiedzenie.  



Przewodniczący: M. Wojtysek                              

Protokołowała:  M. Kuczera



Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług

i  Ochrony  Środowiska  
odbytej  w  dniu  12.05.2021r.

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


