Rada Miejska w Swarzędzu
Komisja Rolnictwa

Protokół nr 6/2013
BRM K.Roln. 0012.3.6.2013
Posiedzenie w dniu 22 sierpnia 2013 r.
Obrady rozpoczęto 22 sierpnia 2013 r. o godz. 13:00, a zakończono o godz. 15:45 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 6 członków.
Obecni:
1. Ewa Buczyńska
2. Barbara Czachura
3. Ryszard Dyzma
4. Piotr Kałużny
5. Maria Kowalska
6. Zygmunt Majchrzak
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodnicząca Komisji Rolnictwa Ewa Buczyńska otworzyła posiedzenie, powitała członków
komisji, sołtysów, pracowników urzędu. Stwierdziła, że komisja jest władna do podejmowania
prawomocnych wniosków, wszyscy członkowie obecni. Lista obecności stanowi załącznik nr 1.
Przewodnicząca odczytała porządek obrad, który stanowi załącznik nr 2 .Nikt nie wniósł uwag
do porządku obrad.
2. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy - omówienie przez Komendanta Policji oraz Komendanta
Straży Miejskiej.
Powyższy temat przedstawił Komendant Policji - Marcin Walczak. Komendant Policji powiedział min.
o dużej ilości okradanych budynków, które są w trakcie budowy. Poinformował sołtysów o ich
dzielnicowych, przekazał dane tych dzielnicowych (załącznik nr 3). Stwierdził, że ma zbyt małą kadrę.
Komendant Straży Miejskiej Kubczak Piotr powiedział, że największym problemem są wałęsające się
psy.
Sołtys wsi Kobylnica Grażyna Orpińska powiedziała, że była świadkiem wyrzucania psa z samochodu.
Uważa, że to jest właśnie największym problemem. Poinformowała, że dużym problemem są dzikie koty.
Komendant SM odpowiedział, że inaczej traktowane są psy, a inaczej koty, które uznawane są za
zwierzęta dziko żyjące i dlatego nie wyłapuje się ich.
Sołtys wsi Sarbinowa Jacek Biernacki stwierdził, że największym problemem na wsiach jest piractwo
drogowe.
Komendant Policji odpowiedział, że nasza komenda nie ma służby drogowej. Nie ma takiej ilości patrolu
aby bez przerwy przeprowadzać kontrole. Poinformował, że należy zwrócić się do Komendy Miejskiej
aby przeprowadzała w konkretne dni kontrole. Uważa, że należy edukować kierowców. Poinformował, że
kolejnym problemem to wyjeżdżające traktory z pól, które po sobie nie sprzątają, a błoto i piasek zalega
na drogach do kolejnych opadów deszczu.

Sołtys wsi Paczkowa Małgorzata Glabas – Gruszka proponuje aby przeprowadzić kontrole drogowe
w Paczkowie na całej drodze powiatowej.
Radny Ryszard Dyzma powiedział, że sołtysi chcieliby, aby co jakiś czas przeprowadzać na drogach
wiejskich kontrole radarowe.
Komendant Policji odpowiedział, że nie posiada na stanie radaru, ale poinformuje „ drogówkę”
o prośbie sołtysów.
Komendant SM powiedział, że psy wyłapuje weterynarz dr Nabiałek, z którym gmina ma podpisaną
umowę.
Komendant Policji poinformował, że w zeszłym roku Policja wykonała 15 tys. interwencji.
Radna B.Czachura stwierdziła, że jest dużo interwencji ale zbyt mała ilość policjantów. Zapytała czy jest
możliwość zwiększenia ilości etatów.
Komendant Policji odpowiedział, że w zeszłym roku zgłosił taki wniosek, aby zwiększyć kadrę i do
dzisiaj jej nie zwiększono, że dopiero możliwe to będzie po 2015 roku. Takie same wnioski zgłaszał
Starosta Powiatowy oraz radni powiatu.
Radna B.Czachura zapytała czy nie ma innej możliwości aby to zmienić, by zwiększyć liczbę
policjantów.
Komendant Policji odpowiedział, że nie ma możliwości, że Swarzędz musiałby być Powiatem.
Radna Maria Kowalska zwróciła uwagę, na kobiety stojące przy drogach - prostytutki.
Komendant Policji odpowiedział, że prostytucja w Polsce nie jest karana, można jedynie je karać za
śmiecenie i tak robią.
Na tym dyskusję zakończono.
3. Fundusz sołecki i wnioski do budżetu na 2014r.
Kierownik Referatu Nadzoru Właścicielskiego, Kontroli i Pozyskiwania Funduszy Mariusz Szrajbrowski
poinformował, że do 30 września trzeba złożyć wnioski o propozycji rozdzielenia środków z funduszu
sołeckiego oczywiście po zebraniu wiejskim na którym mieszkańcy podejmą decyzję.
4. Omówienie materiałów sesyjnych.
a) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.
Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Skarbnik Gminy Maciej Narłowski.
Radny R.Dyzma zapytał o zwiększenie środków na przedszkola publiczne.
Skarbnik M.Narłowski odpowiedział, że środki te przeznaczone są tylko na 2 -mce.
Radny R. Dyzma zapytał w sprawie zaleceń NIK-u dotyczących wykonania przeglądów technicznych.
Z-ca Burmistrza Adam Trawiński odpowiedział, że na wniosek NIK-u założono książki budynków
komunalnych, tam gdzie ich nie było, w których musi być zapisane jakie i kiedy wykonuje się przeglądy
np. kominiarskie, gazowe.

Głosowano w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2013.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0

b) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz
na lata 2013 - 2032.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła i omówiła Z-ca Skarbnika Gminy Karolina Dziekan.
Głosowano w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2013
– 2032.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
c. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 15 maja 2012r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego,
wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania
Niestrzeżonego, wysokości stawek za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego,
wysokości opłat dodatkowych i sposobu ich pobierania.
Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Kierownik Referatu Nadzoru Właścicielskiego,
Kontroli i Pozyskiwania Funduszy - Mariusz Szrajbrowski.
Sołtys wsi Kobylnicy Grażyna Orpińska w imieniu sołtysów zaproponowała, aby był bezpłatny
parking dla sołtysów.
Kierownik Szrajbrowski stwierdził, że nie powinno być wyjątków, że wszyscy powinni płacić.
Radny Zygmunt Majchrzak poinformował, że wczoraj na Komisji Gospodarczej złożył wniosek
aby była wymienna karta na bezpłatny parking, którą można będzie pobrać z BRM, z której sołtysi
czy radni mogliby skorzystać.
Głosowano w sprawie zmiany uchwały nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 15
maja 2012r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wprowadzenia opłat

za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego,
wysokości stawek za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, wysokości opłat
dodatkowych i sposobu ich pobierania wraz z wnioskiem Komisji Gospodarczej aby
doprecyzować w uchwale zapis dotyczący inwalidy, by mogli parkować w strefie bezpłatnie, ale
tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
d. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
z dotychczasowym najemcą nieruchomości.
Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Kierownik Referatu Nadzoru Właścicielskiego,
Kontroli i Pozyskiwania Funduszy - Mariusz Szrajbrowski.
Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym
najemcą nieruchomości. Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0

e) Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
z dotychczasowym najemcą lokalu.
Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Kierownik Referatu Nadzoru Właścicielskiego, Kontroli
i Pozyskiwania Funduszy - Mariusz Szrajbrowski.
Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą
lokalu. Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.
Za: 6
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0

f) Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym
użytkownikiem nieruchomości.
Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Kierownik Referatu Nadzoru Właścicielskiego, Kontroli
i Pozyskiwania Funduszy - Mariusz Szrajbrowski.
Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy z dotychczasowym użytkownikiem
nieruchomości. Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0

g) Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości
zabudowanych położonych w Paczkowie.
Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Kierownik Referatu Nadzoru Właścicielskiego, Kontroli
i Pozyskiwania Funduszy - Mariusz Szrajbrowski.
Radny Ryszard Dyzma zapytał jakie podmioty czy osoby zgłosiły zapotrzebowanie na te budynki.
Kierownik M.Szrajbrowski odpowiedział, że 3 oferty były na małą szkołę, którą proponowano
przeznaczyć na przedszkole, 1 oferta na utworzenie szkoły zawodowej.
Radny R.Dyzma powiedział, że brakuje mu opinii rad sołeckich i sołtysa. Przypomniał, że kilkaset
mieszkańców gminy podpisywało się pod utworzeniem przedszkola w tym małym budynku. Uważa, że
nie ma sensu łączyć tych budynków. Zapytał dlaczego gmina chce wydzierżawić na okres 10 lat i czy
przez ten okres gmina będzie dokładać.
Z-ca Burmistrza A Trawiński jako mieszkaniec wsi Garb powiedział, żeby nie zapominać o takich wsiach
jak Garby, które nic nie mają i tam też ludzie mają swoje oczekiwania. Poprosił by dzielić równo środki
z budżetu. Uważa, że nie może tak być by wszystko dostawała tylko jedna wieś. Podkreślił, że tworzenie
przedszkola niepublicznego spowoduje, że corocznie gmina będzie musiała dokładać do tego
przedszkola.
Burmistrz A.Tomicka oświadczyła, że tylko ona ponosi odpowiedzialność za finanse gminy, dlatego
każda złotówkę wydawaną z budżetu dokładnie "ogląda". Stwierdziła, że marzenie radnego Dyzmy się

zrealizowało w postaci pobudowania nowej szkoły za kwotę 7 mln zł. Oświadczyła, że nie przewiduje
wydawania żadnych środków na Paczkowo, za wyjątkiem środków na bezpieczeństwo. Poinformowała,
że 1 9 sołectw oczekuje również na inwestycje. Poinformowała, że wśród mieszkańców Swarzędza jest
coraz więcej osób starszych czyli tych 50 plus i spotyka się coraz częściej z prośbą, aby stworzyć coś dla
osób starszych. Zaapelowała aby nie uciekać od tego tematu, aby zacząć coś robić w tym kierunku.
Radny Dyzma odpowiedział, że też jest za tym by taki ośrodek powstał. Zaproponował, aby załatwić te 2
problemy. Oświadczył, że nie ma żadnych zasług wobec budowy tej szkoły, że nie wprowadził tego
zadania do WPF tylko pani Burmistrz wprowadziła. Zapytał Panią Burmistrz czy nie powinna zasięgnąć
opinii rady sołeckiej czy sołtysa o zmianę przeznaczenia powyższych budynków. Poprosił by uszanować
potrzeby lokalnej społeczności.
Burmistrz A. Tomicka stwierdziła, że radnego Dyzmę nie przekona. Poinformowała, że na półrocze nie
otrzymała z Ministerstwa 4,5 mln zł i nie wie ile środków otrzyma do końca roku. Poprosiła by radny
spojrzał w budżet i zobaczył ile środków wydaje się na oświatę, czy na komunikację. Poinformowała, że
coraz więcej zadań przekazuje się gminie, ale za tym nie idą żadne środki.
Przewodnicząca Komisji E.Buczyńska stwierdziła, że radny Dyzma będzie walczył o przedszkole.
Przewodnicząca poinformowała, że od 7 lat składa wnioski w zakresie bezpieczeństwa i też nie są
realizowane, są to min. oświetlenie, popsute chodniki, zalewane boisko.
Z-ca Burmistrza A.Trawiński powiedział, że czegoś nie rozumie, bo wiele przedszkoli na terenie gminy
powstało z własnej inicjatywy, gdzie prywatne osoby same wybudowały budynki i w nich otworzyli
przedszkola, więc zapytał dlaczego oferent sam nie wybuduje przedszkola w Paczkowie, czemu ma od
gminy dzierżawić budynki . Poinformował, że nie można podzielić tych budynków, ponieważ firma która
ma zamiar otworzyć ośrodek dla osób starszych, chce wydzierżawić obydwa budynki. Poza tym jeśli ktoś
wydzierżawi mały budynek, a na duży nikt się nie znajdzie to kto je będzie utrzymywał zapytał.
Oczywiście gmina sam sobie odpowiedział. Poza tym tworząc nowe przedszkole trzeba będzie wydawać
z gminy dotację, tym samym obniży się dochody na inwestycje.
Z-ca Burmistrza A.Kubacka odpowiedziała, że nasza gmina w 100% zapewnia ilość miejsc
w przedszkolu. Poza tym poinformowała, że państwo narzuca gminom, aby obowiązkiem przedszkolnym
objąć 3 latki, które w najbliższym czasie mają być w tym wieku objęte opieką szkolną.
Radna Barbara Czachura stwierdziła, że korzystne dla gminy jest wydzierżawienie obydwóch budynków,
poza tym dzierżawca wyremontuje te budynki.
Radna M. Kowalska powiedziała, że ma ten sam problem w Uzarzewie, bo jest dużo starszych ludzi.
Pustym budynkiem w Uzarzewie jest plebania, gdzie kiedyś miał powstać dom starców, a tam by mogło
przebywać około 20 osób starszych z Uzarzewa.
Sołtys wsi Kobylnicy G.Orpińska popiera ideę Pani Burmistrz, powstania domu opieki dla osób
starszych.
Radny Z.Majchrzak powiedział, że tej dyskusji nie byłoby, gdyby realizowano postulat radnego Dyzmy.
Uważa, że w przypadku zmiany przeznaczenia budynku powinno się jednak dyskutować z mieszkańcami
czy chociaż powinno się konsultować z radą sołecką. Zaproponował WNIOSEK

Komisja Rolnictwa wnioskuje aby przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości gminnych
władza wykonawcza przeprowadzała konsultacje z mieszkańcami lub chociaż z radą sołecką.
Głosowanie : za 6, przeciw : 0, wstrzymało się : 0.
Radny Dyzma powiedział, że w przyszłym roku będzie już 20 lat jak działa w samorządzie, że
w przypadku braku środków finansowych można niektóre zadania inwestycyjne przesunąć na kolejne
lata. Podziękował radnemu Majchrzakowi za wypowiedź. Zapytał jaki będzie płacił czynsz wybrany
dzierżawca.
Z-ca Burmistrza A.Trawiński odpowiedział, że nie ma określonej podstawowej wywoławczej stawki.
Zaproponował aby tę stawkę władza wykonawcza ustaliła wspólnie z radnymi.
Burmistrz A.Tomicka przeprosiła za swój błąd, że nie przedyskutowała swojej propozycji z radą sołecką.
Uświadomiła radnym, że w te budynki trzeba włożyć duże środki finansowe.
Głosowano w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat nieruchomości
zabudowanych położonych w Paczkowie. Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0

h) Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/63/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia
24 maja 2011r. w sprawie : ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne na terenie Gminy Swarzędz.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Edukacji, Zdrowia i Spraw
Społecznych - Dorota Zaremba.
Głosowano w sprawie zmiany uchwały nr XII/63/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 24 maja
2011r. w sprawie : ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne na
terenie Gminy Swarzędz. Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
i. Rozpatrzenie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.

Powyższy projekt uchwały przedstawiła i omówiła Kierownik Referatu Edukacji, Zdrowia
i Spraw Społecznych - Dorota Zaremba.
Głosowano w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.
Za: 6
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0

j) Rozpatrzenie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz uprawnień w
zakresie ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji.
Powyższy projekt uchwały przedstawiła i omówiła Dyrektor Swarzędzkiego Centrum Sportu i Rekreacji Mariola Józwiak.
Głosowanie : za : 6, przeciw: 0, wstrzymało się : 0 radnych.
k) Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta
Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli :
Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy ( łączna pow. zmiany ca. 40 ha).
Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił I Z-ca Burmistrza A.Trawiński.
Głosowano w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w Swarzędzu w rejonie ulic Augusta
Cieszkowskiego, Zygmunta Grudzińskiego, Zamkowej, Św. Marcina oraz Strzeleckiej w tym osiedli :
Kościuszkowców, Czwartaków, Dąbrowszczaków i Zygmunta III Wazy ( łączna pow. zmiany ca. 40 ha).
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.
Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
l. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/350/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu
z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Paczkowa ( pow. ca. 353ha.)
Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Z-ca Burmistrza A.Trawiński.
Głosowano w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/350/2010 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30

marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Paczkowa ( pow. ca. 353ha.).
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 1

ł) Rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na Uchwałę Rady Miejskiej w
Swarzędzu nr XLI/367/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu.
Powyższy projekt uchwały przedstawił i omówił Z-ca Burmistrza A.Trawiński.
Głosowano w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na Uchwałę Rady Miejskiej w Swarzędzu nr
XLI/367/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu.
Wyniki głosowania zaprezentowano poniżej.
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
5. Sprawy bieżące.
Przewodnicząca Komisji E. Buczyńska zaproponowała aby sołtysi pisali artykuły do gazety
„Prosto z ratusza” o tym co się dzieje w danym sołectwie. Przypomniała, że 7 września odbędą się
dożynki gminne od godz. 15 rozpocznie się mszą św. polową w Wierzonce.
Sołtys wsi Wierzonki Irena Prokop w sprawie śmieci wielkogabarytowych zapytała co z tym
robić, bo teraz leży ich coraz więcej. Nie starcza 1 wyjazd w roku, a ludzi nie stać na to by
wynajmować auto i wywozić indywidualnie do Poznania. Zaproponowała WNIOSEK by częściej
wywozić te odpady wielkogabarytowe.
Radna B.Czachura powiedziała, że są skargi mieszkańców, że po odbiorze selektywnych śmieci
nie są zostawiane worki. Brak jest również informacji gdzie można te worki pozyskać.
Stwierdziła, że nie ma wyznaczonego terminu na odbiór śmieci wielkogabarytowych.
Z-ca Burmistrza A. Trawiński poinformował, że Zarząd Związku przedstawiając regulamin

proponował wywóz śmieci wielkogabarytowych 4 razy w roku, a walne ustaliło tylko 1 raz do
roku co jest zdecydowanie za mało, dlatego Zarząd ustalił, że raz w m-cu będzie mobilny wywóz
śmieci wielkogabarytowych. Ale przyszłościowo będzie zastąpiony stałym punktem w każdej
gminie. Zwrócił uwagę, że tworzenie każdej kolejnej usługi spowoduje, że koszt opłaty za
mieszkańca będzie wzrastał. Poinformował, że przetarg na wywóz śmieci został rozstrzygnięty,
ale są wyższe kwoty i trzeba unieważnić ten przetarg.
Sołtys wsi Gortatowo Małgorzata Molik zaprosiła obecnych na dożynki sołeckie w Gortatowie 24
sierpnia br.
Sołtys wsi Garby Bogdan Krych zaprosił również na dożynki w Zalasewie w dniu 24 sierpnia.

6. Zakończenie.
Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca
Komisji Rolnictwa
Ewa Buczyńska
Przygotował(a): Biuro Rady
Inspektor BRM
Aldona Rębacz
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