
1 

Protokół nr III/2018 

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

w dniu 21.12.2018 r. 

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Pan Ryszard Filipowicz- przewodniczący komisji, 

Bernarda Komorowska- wiceprzewodnicząca komisji, Pan Zenon Pedrycz – członek komisji, 

Pan Janusz Obara – członek komisji. Lista obecności w załączeniu. 

W obradach Komisji uczestniczyli również: Pan Tomasz Lato – Wójt Gminy Masłów,Pani 

Małgorzata Kumór- skarbnik gminy Masłów, Pan Zbigniew Zagdański- sekretarz gminy 

Masłów, oraz radni z komisji Budżetu i Finansów, komisji Oświaty, Kultury, Pomocy 

Społecznej i Promocji Gminy, komisji Inwestycji oraz komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2019 rok. 

6. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 

2019 – 2029. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

8. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 

2018 – 2028. 

9. Projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki opłaty. 

10. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

składającą się z działek nr 49/5 i nr 49/21, położonych w Domaszowicach, gmina 

Masłów. 

12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

składającą się z działek nr 48/4, nr 48/12 i nr 49/22, położonych w Domaszowicach, 

gmina Masłów. 

13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

składającą się z działki nr 61/6, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów. 
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14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

składającą się z działek nr 41/8 i nr 42/1, położonych w Domaszowicach, gmina Masłów. 

15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

składającą się z działki nr 51/17, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów. 

16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

składającą się z działki nr 77/2, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów. 

17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

składającą się z działki nr 79/3, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów. 

18. Sprawy inne 

19. Zakończenie obrad 

 

Ad. 1.Otwarcie posiedzenia. 

Stosownie do § 65 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą Nr XXV/232/2016 Rady Gminy 

Masłów z dnia 8 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2787) w dniu 21 

grudnia 2018 roku o godzinie 12:00, w budynku urzędu odbyło się wspólne posiedzenie 

Komisji Budżetu i Finansów, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, 

Oświaty, Kultury, Pomocy Społecznej i Promocji Gminy, Bezpieczeństwa i Porządku 

Publicznego. Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący  Rady Gminy 

Masłów Piotr Zegadło, po czym przekazał głos przewodniczącemu  Komisji Budżetu i 

Finansów. 

Ad. 2.Stwierdzenie quorum. 

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy 4 radnych z 4 osobowego składu Komisji, co jest 

podstawą do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Lista obecności stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 

Brak uwag w tym punkcie. 

Komisja przyjęła porządek obrad. 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0, NIEOBECNI:0, 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(4) Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz, Ryszard Filipowicz 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji (nr II/2018 z posiedzenia komisji z dnia 

17.12.2018 r.) 

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa – 

Pan Ryszard Filipowicz poinformował, że nie wpłynął żaden wniosek w sprawie treści 
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zawartych w protokole. Komisja, w głosowaniu 4 „za”, jednogłośnie przyjął protokół z 

posiedzenia komisji z dnia  17.12.2018 r.) 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:0, 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(3) Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz, Ryszard Filipowicz 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Masłów na 2019 rok. 

Temat referowała Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów, która poinformowała, 

ze do przedstawionego projektu wprowadza się autopoprawkę. Wprowadzenie autopoprawki 

spowodowane zostało przesunięciem rozliczenia zadań: 

- Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów. 

- Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów. 

- Rozwój infrastruktury szkolnej w Mąchocicach Kapitulnych. 

- Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. ”Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 

0315T w msc. Masłów Pierwszy ul. Podklonówka”, w formie opracowania dokumentacji 

projektowej. 

- Pomoc rzeczowa w realizacji zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 

0315T w msc. Mąchocice Kapitulne (Górne)”, w formie opracowania dokumentacji 

projektowej. 

Skarbnik poinformowała, ze zmiany wprowadzone autopoprawką zmiany spowodują 

zwiększenie deficytu o kwotę 228.000,00zł 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa opiniuje 

pozytywnie projekt uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Masłów na 2019 rok wraz 

z autopoprawką. 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:0, 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(4) Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz, Ryszard Filipowicz 

 

Ad.6.  Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na 

lata 2019-2029 

Temat referowała Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów, która omówiła tematykę 

uchwały. Wprowadzono autopoprawki wynikające głównie z przesunięcia terminów realizacji 
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zadań wieloletnich. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa opiniuje 

pozytywnie projekt uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na 

lata 2019-2029 wraz a autopoprawką. 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0, NIEOBECNI:0, 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(4) Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz, Ryszard Filipowicz 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

Temat referowała Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów, która szczegółowo 

omówiła projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Masłów. Omówiła zmiany, 

które wpłynęły na zmianę uchwały budżetowej dotyczące poszczególnych zadań 

realizowanych w ramach bieżącego budżetu gminy Masłów. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa opiniuje 

pozytywnie projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy. 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0, NIEOBECNI:0, 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(4) Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz, Ryszard Filipowicz 

 

Ad.8.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Masłów na lata 2018- 2028. 

Temat referowała Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów, która szczegółowo 

omówiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 

2018- 2028. Poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze 

zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa opiniuje 

pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na 

lata 2018- 2028. 
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WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0, NIEOBECNI:0, 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(4) Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz, Ryszard Filipowicz 

 

Ad.9.Projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki opłaty. 

Temat referował Wójt Gminy Masłów- Tomasz Lato.  Poinformował, że podjęcie niniejszej 

uchwały jest podyktowane koniecznością pokrycia kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach„z pobranych opłat gmina pokrywa koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi 

administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania 

z odpadami komunalnymi”. 

Oferta przetargowa na zadanie „ Odbiór transport i zagospodarowanie stałych odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Masłów  w 

okresie od 01 stycznia 2019-30 czerwca 2019 r. jest wyższa od możliwości jakie dają wpływy 

z opłat od właścicieli nieruchomości, pomniejszone o pozostałe koszty systemu, a których nie 

można wyeliminować z uwagi na konieczność realizacji zadań wymaganych ustawą. 

Jednocześnie nie można zrezygnować z korzystania z usługi odbioru i zagospodarowania 

odpadów mimo, że powoduje to niedobór w obecnych kosztach systemu. Aby wypełnić zapisy 

ww. art. 6r ust. 2 ustawy konieczne jest zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi . Zgodnie z art. 6k ust.1 pkt.1 w/w ustawy Rada Gminy w drodze uchwały 

dokona wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustali stawkę takiej opłaty. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z 

art. 6j ust.1 w/w ustawy może stanowić iloczyn: liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość, lub ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub powierzchni lokalu 

mieszkalnego. W uchwale jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 

ustalonej stawki opłaty. Spośród wymienionych wyżej wariantów metoda ta jest najbardziej 

zasadna, gdyż ilość powstających na nieruchomości odpadów niewątpliwie wiąże się z ilością 
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osób wytwarzających te odpady na nieruchomości. W uchwale tej zostały wprowadzone niższe 

stawki dla rodzin wieloosobowych. 

W dyskusji radni poruszyli temat podwyższenia stawek za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, przetargu na odbiór odpadów komunalnych, oraz segregacji odpadów przez 

mieszkańców. Radni zgodzili się z Wójtem gminy, że podwyższenie stawek jest konieczne ze 

względu na rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa opiniuje 

pozytywnie projekt uchwały  w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz stawki opłaty. 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0, NIEOBECNI:0, 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(4) Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz, Ryszard Filipowicz 

 

Ad.10.Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Temat referowała Marta Maciejska -ref. ds. gospodarki odpadami komunalnymi, która 

szczegółowo omówiła tematykę uchwały.  W nawiązaniu do zmiany uchwały w sprawie metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty należy zmienić 

uchwałę w sprawie wzoru deklaracji w związku z pkt.7 objaśnień, który zawiera tabelę ze 

stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalając nowe stawki opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zmienić informacje o stawkach w deklaracji 

tak by osoby wypełniające deklaracje mogły korzystać z obecnie obowiązujących stawek. 

Ponadto zmiana wzoru deklaracji ma charakter porządkujący, wprowadzający nowe elementy 

np. informację o przetwarzaniu danych osobowych. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa opiniuje 

pozytywnie projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0, NIEOBECNI:0, 

WYNIKI IMIENNE: 
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ZA(4) Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz, Ryszard Filipowicz 

 

Ad.11.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

składającą się z działek nr 49/5 i nr 49/21, położonych w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Temat referowała Pani Ewa Nogalska referent do spraw gospodarki lokalami, która  

poinformowała, że dla działek nr 49/5  i 49/21   położonych w Domaszowicach, gmina Masłów, 

nadaje się nazwę ulicy Malinowa.    

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa opiniuje 

pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

składającą się z działek nr 49/5 i nr 49/21, położonych w Domaszowicach, gmina Masłów. 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:0, 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(4) Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz, Ryszard Filipowicz 

 

Ad.12.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

składającą się z działek nr 48/4, nr 48/12 i nr 49/22, położonych w Domaszowicach, gmina 

Masłów. 

Temat referowała Pani Ewa Nogalska referent do spraw gospodarki lokalami , która  

poinformowała, że dla działek nr 48/4,nr 48/12 i nr 49/22 położonych w Domaszowicach, 

gmina Masłów, nadaje się nazwę ulicy Akacjowa. 

 Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa opiniuje 

pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

składającą się z działek nr 48/4, nr 48/12 i nr 49/22, położonych w Domaszowicach, gmina 

Masłów. 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:0, 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(4) Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz, Ryszard Filipowicz 
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Ad.13.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

składającą się z działki nr 61/6, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Temat referowała Pani Ewa Nogalska referent do spraw gospodarki lokalami , która  

poinformowała, że dla działki nr 61/6 położonej w Domaszowicach, gmina Masłów, nadaje się 

nazwę ulicy Kameralna. 

 Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa opiniuje 

pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

składającą się z działki nr 61/6, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów. 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:0, 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(4) Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz, Ryszard Filipowicz 

 

Ad.14.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

składającą się z działek nr 41/8 i nr 42/1, położonych w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Temat referowała Pani Ewa Nogalska referent do spraw gospodarki lokalami , która 

poinformowała, że dla działek nr 41/8 i nr 42/1 położonych w Domaszowicach, gmina Masłów, 

nadaje się nazwę ulicy Zgodna. 

 Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa opiniuje 

pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

składającą się z działek nr 41/8 i nr 42/1, położonych w Domaszowicach, gmina Masłów. 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:0, 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(4) Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz, Ryszard Filipowicz 

 

Ad.15.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

składającą się z działki nr 51/17, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Temat referowała Pani Ewa Nogalska referent do spraw gospodarki lokalami, która 
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poinformowała, że dla działki nr 51/17 położonej w Domaszowicach, gmina Masłów, nadaje 

się nazwę ulicy Letnia. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa opiniuje 

pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

składającą się z działki nr 51/17, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów. 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:0, 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(4) Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz, Ryszard Filipowicz 

 

Ad.16.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

składającą się z działki nr 77/2, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Temat referowała Pani Ewa Nogalska -referent do spraw gospodarki lokalami, która 

poinformowała, że dla działki nr 77/2 położonej w Domaszowicach, gmina Masłów, nadaje się 

nazwę ulicy Jeżynowa. 

Wniosek Komisji: 

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa opiniuje 

pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

składającą się z działki nr  77/2, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów. 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:0, 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(4) Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz, Ryszard Filipowicz 

 

Ad.17.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

składającą się z działki nr 79/3, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów. 

Temat referowała Pani Ewa Nogalska referent do spraw gospodarki lokalami, która 

poinformowała, że dla działki nr 79/3 położonej w Domaszowicach, gmina Masłów, nadaje się 

nazwę ulicy Błękitna. 

Wniosek Komisji: 
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Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa opiniuje 

pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę wewnętrzną, 

składającą się z działki nr 79/3, położonej w Domaszowicach, gmina Masłów. 

WYNIKI GŁOSOWANIA: 

ZA:4, PRZECIW:0, WSTRZYMUJE SIĘ:0,  NIEOBECNI:0, 

WYNIKI IMIENNE: 

ZA(4) Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz, Ryszard Filipowicz 

 

Ad.18 Sprawy inne 

Innych spraw nie wniesiono. 

 

Ad.8. Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Gospodarki 

Nieruchomościami i Rolnictwa Pan Ryszard Filipowicz podziękował za udział w komisji i o 

godzinie 15:05 zamknął obrady. 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.     

Protokolant: Marta Maciejska  

    

 

                                                          Przewodniczący Komisji 

                  Ochrony Środowiska, 

       Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

                                                                                                   /-/ Ryszard Filipowicz 


