Protokół Komisji Społecznej
Rady Gminy Kamienna Góra
z dnia 21 października 2011r.
Posiedzenie Komisji Społecznej rozpoczęło się o godzinie 9 00 zakończyło o godzinie 1200.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Społecznej - lista obecności stanowi załącznik nr
1 do protokołu.

•
•
•
•

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Pani Janina Sawicka – Z-ca Wójta;
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy;
Pan Roman Gerega – Kierownik ref. Wodociągów i Kanalizacji;
Pan Jan Guzy – Kierownik ref. Komunalnego i Rolnictwa.

Pan Andrzej Berdechowski – Przewodniczący Komisji Społecznej - powitał wszystkich
obecnych na dzisiejszym posiedzeniu, przedstawiając następującą propozycje porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.

Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.

4. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
5. Założenia do budżetu gminy na 2012 rok.
6. Opiniowanie projektów uchwał.
7. Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji Społecznej zapytał, czy ktoś chce wnieść poprawki bądź zmiany
do proponowanego porządku obrad? Po pkt. 2 porządku obrad, proponuję się na prośbę
referującego realizację pkt 4.
Komisja Społeczna jednogłośnie przyjęła porządek obrad wraz z wniesioną zmianą.

Ad. 1 Otwarcie Komisji – opisano na wstępie.
Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
Przewodniczący Komisji zapytał, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść poprawki
do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Wobec braku zgłoszonych uwag, Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia
komisji w dniu 23 września 2011r.
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Ad. 4 Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
odprowadzanie ścieków.
Pan Roman Gerega – Kierownik ref. Wodociągów i Kanalizacji - przedstawił, w oparciu
o przygotowane analizy propozycje stawek opłat za dostawę wody i odprowadzane ścieków, w tym
miesięcznej opłaty abonamentowej.
I tak, przedstawiając analizę porównawczą przyjęto:
- taryfa za doprowadzanie wody do gospodarstw domowych (cena brutto) – 3,51zł. za 1m3;
- taryfa za doprowadzanie wody do tzw. pozostałych (cena brutto) – 3,51zł. za 1m3;
- taryfa za odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych (cena brutto) – 6,54zł. za 1m3;
po dopłacie z budżetu gminy (cena brutto) 6,08 za 1m3;
- taryfa za odprowadzanie ścieków do tzw. pozostałych (cena brutto) – 6,54zł. za 1m3;
–
informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Planowana dopłata do ścieków dla gospodarstw domowych i rolnych z budżetu gminy
wynosi 0,43 (netto) od 1m3 przyjmowanych ścieków. Ogółem, z budżetu gminy na ten cel
przeznaczonych zostanie około 35 000,00zł.
Miesięczna opłata abonamentowa pozostaje bez zmian w odniesieniu do stawki
obowiązującej – 5,93zł. brutto – zarówno za dostawę wody jak i odprowadzanie ścieków.
Przygotowując propozycje stawek celem zobrazowania i przybliżenia radnym w/w tematyki
przygotowano analizę związaną z ilością odebranej wody w odniesieniu do punktów odbioru.
Analiza dotyczyła trzech wodociągowany wsi: wodociąg najstarszy zasilający w wodę Przedwojów,
wodociąg z lat 90-tych zasilający w wodę Raszów oraz najnowszy, zasilający w wodę Rędziny.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Przedwojów – na 132 podmioty odbioru:
do 0,5 m3 wody pobranej na osobę – 7 odbiorców;
od 0,5 – 1 m3 pobranej wody na osobę – 22 odbiorców;
od 1 – 2 m3 pobranej wody na osobę – 44 odbiorców;
od 2 m3 pobranej wody na osobę – 62 odbiorców.
Raszów – na 75 podmioty odbioru:
do 0,5 m3 wody pobranej na osobę – 9 odbiorców;
od 0,5 – 1 m3 pobranej wody na osobę – 13 odbiorców;
od 1 – 2 m3 pobranej wody na osobę – 22 odbiorców;
od 2 m3 pobranej wody na osobę – 31 odbiorców.
Rędziny – na 39 podmioty odbioru:
do 0,5 m3 wody pobranej na osobę – 24 odbiorców;
od 0,5 – 1 m3 pobranej wody na osobę – 3 odbiorców;
od 1 – 2 m3 pobranej wody na osobę – 7 odbiorców;
od 2 m3 pobranej wody na osobę – 5 odbiorców;
w tym, 18 podmiotów nie pobrało wody z sieci.

Wskazane zestawienia pokazują ilości poboru wody z sieci, co przekłada się na koszty
związane z taryfami za dostawę. Mieszkańcy posiłkują się własnymi ujęciami wody zmniejszają jej
pobór co wpływa na zwiększenie kosztów opłat.
Wniosków i uwag nie zgłoszono.
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Pan Kazimierz Ogorzałek – zapytał, z jakiego tytułu naliczana jest opłata abonamentowa –
czy jest to opłata za licznik?
Pan Roman Gerega – Kierownik ref. Wodociągów i Kanalizacji – wyjaśnił, że opłata
abonamentowa związana jest z zagwarantowaną gotowości urządzeń wodociągowo –
kanalizacyjnych do świadczenia usługi. Przeznaczona ona jest min. na pokrycie kosztów badania
wody i ścieków, pracę inkasenta oraz pracownika administracji naliczającego opłaty - w/w koszty
nie są uwzględniane w taryfie dla odbiorców mediów. W przypadku obniżenia bądź zniesienia
opłaty abonamentowej musiałyby one zostać uwzględnione w taryfach.
Dalszych pytań nie zgłoszono.
Pan Roman Gerega – Kierownik ref. Wodociągów i Kanalizacji – przedstawił projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi stanowiącymi własność Gminy
Kamienna Góra.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W
wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5 członków
Komisji, wystąpiło 5 głosów „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły).
Wprowadzając propozycje przedmiotowych stawek taryf, ustala się dopłatę z budżetu gminy
do ceny 1m3 ścieków bytowych odprowadzanych z gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych
w wysokości 0,43 zł - Pan Roman Gerega – Kierownik ref. Wodociągów i Kanalizacji –
przedstawił projekt uchwały o ustalenie dopłaty dla I grupy taryfowej odbiorców usług w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków sieciami kanalizacyjnymi stanowiącymi własność Gminy
Kamienna Góra.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W
wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5 członków
Komisji, wystąpiło 5 głosów „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły).

Ad. 3 Przyjęcie stawek podatkowych i opłat lokalnych.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – szczegółowo omówiła propozycje Wójta
Gminy Kamienna Góra dotyczące stawek podatku od nieruchomości na rok 2012. Zgodnie z
wytycznymi Ministra Finansów, w stosunku do roku poprzedniego zastosowano stawkę wzrostu o
4,2% - informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Komisja Społeczna omówiła projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości z
wyjaśnieniami dotyczącymi przedmiotu opodatkowania oraz jego zakresu. Przy zastosowaniu max
stawek – zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów – do budżetu gminy wpłynęłoby o 140 212,00zł
więcej.
Informacyjnie, Komisja Rewizyjna przyjęła wniosek o zmniejszenie stawki podatku od
nieruchomości z tytułu „od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
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gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej” z proponowanej stawki 21,53 zł od 1m2 powierzchni użytkowej na 21,20 zł.
Po analizie stawek podatku od nieruchomości, Komisja Społeczna nie zgłosiła wniosków i
uwag co do jego zmian.
Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały w sprawie
podatku od nieruchomości. W wyniku głosowania jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię co do
powyższego (głosowało 5 członków Komisji, wystąpiło 5 głosów „za”, głosy „wstrzymuję się” oraz
„przeciw” nie wystąpiły).
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – przedstawiła propozycje Wójta Gminy
Kamienna Góra dotyczące stawek podatku od środków transportowych na rok 2012. Zgodnie z
wytycznymi Ministra Finansów w stosunku do roku poprzedniego zastosowano stawkę wzrostu o
4,2% - informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Komisja Społeczna omówiła projekt uchwały w sprawie podatku od środków
transportowych z wyjaśnieniami dotyczącymi przedmiotu opodatkowania, zakresu w tym analizy
porównawczej co do propozycji tychże stawek w gminach ościennych na rok przyszły.
Informacyjnie, Komisje Finansowo – Gospodarcza oraz Rewizyjna przyjęły wniosek w
sprawie zwiększenia stawki podatku od środków transportowych z tytułu „od autobusów w
zależności od liczby miejsc siedzących – mniej niż 30 miejsc” z proponowanej stawki 911,00 zł od
pojazdu na 1 100,00zł.
Po analizie stawek podatku od środków transportowych:
Pan Jan Sopata – zauważył, iż w każdej z propozycji podatkowych od środków
transportowych stawki dla podatników gminy w żadnej z nich nie są najniższe w odniesieniu do
analizy projektów stawek gmin ościennych.
Pan Jan Sopata – złożył wniosek w sprawie zmniejszenia stawki podatku od środków
transportowych z tytułu „samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu –
powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie ” z proponowanej stawki 697,00 zł od pojazdu na najniższą
jaką zaproponuje Minister Finansów w tym zakresie.
Dalszych wniosków i uwag nie zgłoszono.
Wniosek Pana Jana Sopaty poddany został pod głosowanie komisji:
Komisja Społeczna przyjęła w/w wniosek (głosowało 5 członków Komisji, wystąpiło 5
głosów „za”, głosy „wstrzymuję się” oraz „przeciw” nie wystąpiły).
Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały wraz z
przyjętym wnioskiem. W wyniku głosowania jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię co do
powyższego (głosowało 5 członków Komisji, wystąpiło 5 głosów „za”, głosy „wstrzymuję się” oraz
„przeciw” nie wystąpiły).
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Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – poinformowała, iż przyjęta na mocy
Uchwały Rady Gminy roczna kwota opłaty z tytułu posiadania psa w gospodarstwie domowym
wynosi 20zł. Minister Finansów określił górną stawkę opłaty rocznej w wysokości 115,00zł.
W okresie trzech kwartałów roku bieżącego wpłynęło do budżetu gminy 620,00zł z w/w
tytułu. Biorąc pod uwagę szeroki wachlarz zwolnień ustawowych z tego podatku oraz brak
technicznych możliwości prowadzenia kontroli w zakresie tego podatku, proponuje się pozostawić
dotychczasową obowiązującą kwotę 20zł. opłaty rocznej z tytułu posiadania psa w gospodarstwie
domowym.
Komisja Społeczna przyjęła proponowaną opłatę z tytułu posiadania psa w gospodarstwie
domowym w wysokości 20 zł rocznie – tym samym pozostawiając Uchwałę Rady Gminy w tym
zakresie jako obowiązującą.
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – poinformowała, iż wytyczne co do stawki
podatku rolnego na rok 2012 opracowywane zostały w odniesieniu do średniej ceny skupu żyta za
okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku Stawka ta, daje wzrost podatku w porównaniu z
rokiem ubiegłym o 97,08%. Po przeliczeniu - 185,45 zł od ha.
Porównując, w roku bieżący podatek ten wynosił – 94,10zł. Stawka podatku rolnego jest
stawką ruchomą w zależności od ceny skupu żyta na rynku.

•
•
•

Przypomina się również o ulgach z tytułu posiadanej kwalifikacji gruntów:
klasa 5 i 6 gruntu rolnego zwolniona jest z w/w podatku;
dla klasy 4 gruntu rolnego stosuje się 60% ulgi;
dla klasy 3 gruntu rolnego stosuje się 30% ulgi
Na terenie gminy nie występują 1 i 2 klasy gruntów.

Wytyczne co do stawki podatku leśnego na rok 2012 opracowywane zostały w odniesieniu
do średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez
nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, co w konsekwencji daje wzrost w stosunku do
roku ubiegłego o 20,72% za 1m3.
Rada Gminy, w kontekście posiadanych kompetencji, w drodze uchwały może obniżyć
stawę podatku rolnego oraz leśnego.
Wniosków w tym zakresie nie zgłoszono.

Ad. 5 Założenia do budżetu gminy na 2012 rok.
Informację na powyższy temat przedstawiła Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy.
Plan przewidywanych dochodów:
Założenia przewidywanych dochodów własnych gminy opracowane zostaną po przyjęciu
przez Radę Gminy stawek opłat lokalnych oraz taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków w tym, czynszów zgodnie z uchwałą rady.
Na strukturę dochodów gminy składa się w dalszej kolejności wysokość przyznanych
subwencji przez Ministerstwo Finansów na dany rok budżetowy. Przedłożony plan subwencji na rok
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2012 zwiększony został w stosunku do roku ubiegłego o 555 000,00zł.
Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa oraz informacje związane z planem
przekazywanych dotacji celowych z budżetu państwa wpłyną do dnia 25 października. Na dzień
dzisiejszy brak powyższych danych.
Plan przewidywanych wydatków:
W roku 2012 planuje się założenie 6,0% zwyżki wskaźnika inflacji w odniesieniu do
wydatków bieżących gminy. Zakłada się również wprowadzenie 6,0% zwyżki płac zarówno dla
kadry administracyjnej oraz pracowników obsługi. Zadania remontowe i inwestycyjne wpisane
zostaną do projektu wydatków budżetu gminy zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz
Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy.
Zgodnie z obowiązkiem Wójt Gminy do dnia 15 listopada każdego roku budżetowego
przedkłada Radzie Gminy projekt zbilansowanego budżetu gminy.
Pan Andrzej Berdechowski – zapytał, o procentowe zadłużenie gminy?
Pani Regina Kachniarz – Skarbnik Gminy – w odpowiedzi przekazała, iż obecnie gmina
zadłużona jest w 14% w stosunku do dochodów budżetu gminy.
Komisja Społeczna przyjęła informację bez dalszych pytań i uwag w tym zakresie.

Ad. 6 Opiniowanie projektów uchwał.
Pan Jan Guzy – Kierownik ref. Komunalnego i Rolnictwa – przedstawił projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej,
położonej w Przedwojowie, stanowiącej własność Gminy Kamienna Góra. Niniejszym projektem
wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu budynku świetlicy wiejskiej w Przedwojowie wraz z
przyległościami. Zgodnie z ustaleniami z sołectwem, wyrażenie zgody na zbycie po zakończeniu
inwestycji budowy nowego obiektu świetlico – szatni w Przedwojowie. Cena do przetargu – 180
000,00zł.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W
wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5 członków
Komisji, wystąpiło 5 głosów „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły).
Pan Jan Guzy – Kierownik ref. Komunalnego i Rolnictwa - przedstawił projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych, stanowiących
własność Gminy Kamienna Góra położonych w Pisarzowicach i Janiszowie. Wskazane w projekcie
grunty do zbycia ewidencyjnie są zakwalifikowane jako drogi wewnętrzne przebiegające w
obszarze rolnym należący do mieszkańca Pisarzowic. Właściciel na kosz własny dokonał podziału
geodezyjnego.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W
wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5 członków
Komisji, wystąpiło 5 głosów „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły).
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Pan Jan Guzy – Kierownik ref. Komunalnego i Rolnictwa - przedstawił projekt
uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości
gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Krzeszów. Uzasadniając wskazał, iż
niniejszym projektem umożliwi się wnioskowane poszerzenie działek przyległych do zbywanych
nieruchomości w obrębie wsi Krzeszów.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W
wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5 członków
Komisji, wystąpiło 5 głosów „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły).
Pan Jan Guzy – Kierownik ref. Komunalnego i Rolnictwa - przedstawił projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntów z przeznaczeniem pod utworzenie drogi
gminnej wewnętrznej w obrębie wsi Krzeszów. Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały
wynika z potrzeby nabycia dwóch cyt. w projekcie działek z przeznaczeniem na utworzenie drogi
gminnej wewnętrznej. Umożliwi to powstanie ciągu komunikacyjnego i dostępu działek
izolowanych do drogi publicznej. Negocjacje w sprawie nabycia w/w nieruchomości
przeprowadzone zostały w dniu 03.10.2011r. w trakcie rokowań ustalono, iż wskazane
nieruchomości zostaną nabyte na rzecz gminy za kwoty : 959,00 zł – działka nr 428/2 – oraz
793,00zł – działka 429/5.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W
wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5 członków
Komisji, wystąpiło 5 głosów „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły).
Pan Jan Guzy – Kierownik ref. Komunalnego i Rolnictwa - przedstawił projekt
uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wraz z uzasadnieniem.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
Komisja Społeczna przystąpiła do zaopiniowania zgłoszonego projektu uchwały. W
wyniku głosowania wyraziła pozytywną opinię co do powyższego (głosowało 5 członków
Komisji, wystąpiło 5 głosów „za”, głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły).

Ad. 6 Sprawy różne.
Pani Janina Sawicka – Zastępca Wójta – odczytała wniosek z dnia 14.10.2011r. inicjatywę uchwałodawczą - Radnego Pana Romana Jędrusika w sprawie wyrażenia zgody
przez radę na zmianę uchwały dot. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie zamiany
terminu realizacji zadań inwestycyjnych – remontu drogi gminnej w Rędzinach z rokiem realizacji
w 2012 na wykonanie oświetlenia drogowego wsi Rędziny z rokiem realizacji 2014. Wniosek przez
Przewodniczącego Rady Gminy skierowany został na posiedzenia Komisji Rady Gminy.
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W roku 2012 w obowiązującej uchwale planu inwestycyjnego zapisany został remont
drogi gminnej w Rędzinach wraz z szacunkową kwotą jego wykonania – 170 000,00zł. z uwagą, iż
przedmiotowa droga wpisana została w wniosek o środki popowodziowe.
W roku 2014 zgodnie z zapisami planu inwestycyjnego wpisana jest inwestycja związana
z wykonaniem oświetlenia drogi powiatowej w Rędzinach z szacunkową kwotą jej wykonania 230
000,00zł.
W ramach funduszu sołeckiego celem ewentualnego przyśpieszenia inwestycji związanej z
oświetleniem drogowym, od roku 2011 do 2012 mieszkańcy sołectwa wnioskowali, aby otrzymane
środki przeznaczyć na wykonanie dokumentacji zadania.
Pamiętać należy, iż przy ewentualnym otrzymaniu w roku przyszłym dotacji w zakresie
niwelacji szkód popowodziowych wykonany zostanie wskazany remont drogi w Rędzinach. Urząd
Marszałkowski zwraca 80% wartości wykonania zadania stąd, zasadne będzie zrealizowanie
remontu pomimo przesunięcia w czasie realizacji zadania.
Różnica pomiędzy szacunkowymi kwotami realizacji wnioskowanych do zamiany zadań,
powiązana może zostać z zastrzeżeniem co do etapowości wykonania zadania oświetlenia.
Pan Roman Jędrusik – zwrócił się z prośbą do radnych o przyjęcie przedmiotowego
wniosku. Radny przekazał, iż sołectwo Rędziny poprzez przekazywane środki w ramach funduszu
sołeckiego wskazało jak ważne i zasadne jest jak najszybsze wykonania oświetlenia drogowego
przy głównej drodze przez wieś.
Komisja Społeczna – na mocy głosowania wyraziła pozytywną opinię co do w/w
wniosku Radego Romana Jędrusika - (głosowało 5 członków Komisji, wystąpiło 5 głosów „za”,
głosy „przeciw” oraz „wstrzymuje się” nie wystąpiły).
Pan Jan Sopata – zapytał Kierownika ref. KiR o pojemniki do selektywnej zbiórki
odpadów dla Krzeszówka?
Pan Jan Guzy – Kierownik ref. Komunalnego i Rolnictwa – poinformował, iż 3
komplety zestawów do selektywnej zbiórki odpadów zostały zamówione. Z chwilą realizacji
zamówienia i zakupu jeden z zestawów postawiony zostanie w wsi Krzeszówek.
Dalszych spraw różnych nie zgłoszono.
Po wyczerpaniu tematyki posiedzenia Komisja Społeczna nie wniosła uwag i uznała tym
samych, że zakres tematyczny został przedstawiony w sposób wyczerpujący. Przewodniczący
Komisji Społecznej zamknął posiedzenie.
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Ustalenia końcowe
Na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Społeczna:
1. Przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowała przedstawione projekty uchwał.

Protokołowała:

Przewodniczący Komisji Społecznej

Agnieszka Pawłowska

Andrzej Berdechowski

Załączniki do protokołu dostępne są na stanowisku pracy w Biurze Rady Gminy
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