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Protokół nr 7 

ze  wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowo – Finansowa, Komisji ds. Samorządu, 

Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego  

i Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji. 

Posiedzenie rozpoczęto 27 czerwca 2022 o godz. 13:00, a zakończono o godz. 14:40 tego 

samego dnia.  

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków. 

11. Marcin Budziszewski  

2. Stanisław Janiak  

3. Elżbieta Kłossowska  

4. Monika Łakoma 

5. Andrzej Łyskawa  

6. Robert Nowak  

7. Ilona Nowicka – zdalnie  

8. Krzysztof Paszak 

9. Piotr Pilarski 

10. Mieczysław Podlewski  

11. Henryk Pyrzyk  

12. Elżbieta Ratajczyk  

13. Zofia Sikorska-Rogowska  

14. Barbara Sulkowska  

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:  

Przemysław Dębski, burmistrz,  

Wioletta Topór- Mench, sekretarz  

Justyna Sosnowska, przewodnicząca rady  

Antonina Balicka – skarbnik,  

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.  

Zaproponowany porządek obrad przyjęto bez uwag:  

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pyzdr wotum 

zaufania. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminy i Miasta Pyzdry za 2021 rok. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Pyzdr.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Pyzdry na rok szkolny 2022/2023.    

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad 

udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz 

tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów, pedagogów specjalnych, 
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psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w 

szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyzdry. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Rataje. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi S. A. na dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach. 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

 

 

Ad. 1. 

Raport o stanie gminy za 2021 rok radni otrzymali wcześniej i z nim się zapoznali.  

Nie zgłoszono pytań.  

 

Justyna Sosnowska, prowadząca posiedzenie zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pyzdr wotum zaufania. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej 

Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Mieczysław Podlewski , 

Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Zofia Sikorska-Rogowska , Barbara Sulkowska  

NIEOBECNI (1) 

Piotr Pilarski 

 

 

Ad. 2.  

Antonina Balicka, skarbnik przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2021 rok. 

Sprawozdania finansowe składają się z: rachunku zysków i strat, zmian w funduszu oraz 

bilansu. 

W sprawozdaniach reprezentuje się wszystkie zdarzenia gospodarcze, które były księgowane 

w ciągu roku.  

Rok 2021 zamknął się zyskiem w kwocie 10.497.029,64 zł, a na koniec 2020 roku zysk 

wyniósł 8.527.287,88 zł. 

Dochody zostały wykonane w kwocie 42.890.962,34 zł a wydatki w kwocie 40.625.631,79 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nadwyżka budżetowa wyniosła 2.265.330,55 zł.  

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok zostało przesłane radnym i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej do zaopiniowania. Opinia jest pozytywna, stwierdzono błędy pisarskie.  

W 2021 roku rozchody zostały zrealizowane w kwocie 5 521 809,21 zł, z tego 4 mln zostały 

przekazane na rachunek lokaty, 1 125 107,80 zł spłacono zobowiązania wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przychody zostały zrealizowane w wysokości 3 946 

933,49 zł, z tego 1 055 636,96 zł niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym.  

 

Justyna Sosnowska, prowadząca posiedzenie zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta 

Pyzdry za 2021 rok. 
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Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej 

Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Mieczysław Podlewski , 

Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Zofia Sikorska-Rogowska , Barbara Sulkowska  

NIEOBECNI (1) 

Piotr Pilarski 

 

Na posiedzenie Komisji przybył radny Piotr Pilarski.  

 

 

Ad. 3. 

Justyna Sosnowska, prowadząca posiedzenie zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pyzdr. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej 

Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław 

Podlewski , Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Zofia Sikorska-Rogowska , Barbara 

Sulkowska  

 

 

Ad. 4.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że ustawa – prawo oświatowe reguluje 

zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół i  

zobowiązuje rady gmin do określenia w drodze uchwały, średniej ceny jednostki paliwa w 

gminie na każdy rok szkolny, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie. 

Na terenie gminy Pyzdry obecnie funkcjonuje jedna stacja paliw i ustalenie jednostkowej 

ceny paliwa dokonano na postawie danych z 13 czerwca 2022 r. tj. dnia przygotowania 

projektu uchwały. 

 

Stacje benzynowe 

w gminie Pyzdry 

Rodzaj paliwa i cena za jednostkę (zł) 

Benzyna bezołowiowa Olej napędowy Gaz LPG 

PKN Orlen S.A. 7,92 7,72 3,49 

 

Justyna Sosnowska, prowadząca posiedzenie zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pyzdry na rok 

szkolny 2022/2023. 

 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 
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ZA (14) 

Marcin Budziszewski, Stanisław Janiak, Elżbieta Kłossowska, Monika Łakoma, Andrzej 

Łyskawa, Robert Nowak, Ilona Nowicka, Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław 

Podlewski, Henryk Pyrzyk, Elżbieta Ratajczyk, Zofia Sikorska-Rogowska, Barbara 

Sulkowska  

 

 

Ad. 5.  

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że jest wymóg zatrudnienia w szkole 

oprócz pedagoga, pedagoga specjalnego i rada gminy jest zobowiązana do określenia 

szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego wymiaru czasu 

pracy pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i 

doradców zawodowych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych 

przez gminy. 

W projekcie uchwały nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze obniża się 

tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do wysokości liczby 

godzin: 

- dyrektor szkoły – do 4 oddziałów – 9 godzin  

- dyrektor szkoły – od 5 do 10 oddziałów – 8 godzin  

- dyrektor szkoły – od 11 i powyżej oddziałów – 4 godziny 

- wicedyrektor szkoły 12 i powyżej oddziałów – 7 godzin.  

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i innych formach wychowania 

przedszkolnego:  
1) pedagog - 20 godzin,  

2) pedagog specjalny – 20 godzin,  

3) psycholog - 20 godzin,  

4) logopeda - 20 godzin,  

5) terapeuta pedagogiczny – 20 godzin,.  

6) doradca zawodowy - 20 godzin.  

 

W każdej szkole powinien być pedagog i pedagog specjalny, ale zatrudnienie ich na określoną liczbę 

godzin będzie uzależnione od liczby uczniów w danej szkole.  

 

Justyna Sosnowska, prowadząca posiedzenie zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania 

Projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono 

stanowiska kierownicze oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy pedagogów, pedagogów 

specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyzdry. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (11) 

Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Andrzej Łyskawa , Robert 

Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Elżbieta Ratajczyk , Zofia 

Sikorska-Rogowska , Barbara Sulkowska  

PRZECIW (2) 

Mieczysław Podlewski , Henryk Pyrzyk  
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WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Monika Łakoma 

 

 

Ad. 6. 

Wioletta Topór – Mench, sekretarz poinformowała, że następuje finalizacja zmiany planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Rataje. 

 

Justyna Sosnowska, prowadząca posiedzenie zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Rataje. 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (14) 

Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej 

Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Piotr Pilarski, Mieczysław 

Podlewski, Henryk Pyrzyk, Elżbieta Ratajczyk, Zofia Sikorska-Rogowska, Barbara 

Sulkowska  

 

 

Ad. 7.  

Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, że 20 

czerwca 2022 roku wpłynęła skarga od pana S A na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Pyzdrach za brak odpowiedzi na temat jego córki. z Zapoznał radnych z treścią 

skargi.  

 

Justyna Sosnowska, przewodnicząca Rady dodała, że skarga została najpierw skierowana do 

Kuratorium Oświaty, które według kompetencji skierowało skargę do Rady Miejskiej w 

Pyzdarch.    

Andrzej Łyskawa, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powiedział, że 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu dzisiejszym zapoznała się ze 

skargą i z udostępnionymi dokumentami dotyczącymi udzielenia odpowiedzi przez dyrektora 

szkoły skierowanych do szkoły. Wydała opinię.  

S.A. zarzuca dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach brak odpowiedzi 

na pisma skierowane z prośbą  o udzielenie odpowiedzi czy córka jest zapisana i uczęszcza do 

przedszkola. 

Z dokumentów dostarczonych przez Panią dyrektor  wynika wprost, że odpowiedzi zostały 

udzielone w takim zakresie o jakie wnioskował Pan S.A.  Nie mogła więc wprowadzać w 

błąd. Ponadto z uwagi na fakt nie uczęszczania dziecka  do przedszkola rodzice nie byli 

zapraszani  na  zebrania i nie uczestniczyli w życiu przedszkola. 

S.A zarzuca ponadto, iż rozmawiał osobiście z Panią Dyrektor  w okresie wakacji w 2021 

roku,  podczas której to rozmowy dyrektor miała celowo skierować do Przedszkola w 

Pyzdrach, aby S.A udał się z zapytaniem czy tam uczęszcza jego córka. 

Obecna dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach pełni swoje obowiązki 

od dnia  1 września 2021r. , więc nie mogła rozmawiać z S.A. podczas wakacji  bowiem nie 

miała kompetencji do udzielania takich informacji. 

S.A. podnosi także brak reakcji ze strony Pani dyrektor na zachowanie Pani A. D. w sądzie 

czy brak kontroli nad A. D. w zakresie korzystania z urlopu. 



 

 

6 

 

Dyrektor szkoły nie uczestniczy w prywatnych  rozprawach sądowych  swoich pracowników i 

nie może mieć wiedzy jakie słowa czy tezy tam padają. Ponadto w przypadku okazania 

przełożonemu zawiadomienia o obowiązku uczestniczenia w rozprawach sądowych nie 

można tego uniemożliwić podwładnemu.  

S.A. zarzuca Pani dyrektor  zatrudnienie  w szkole w Pyzdrach jego żony. 

Pani dyrektor nigdy nie zatrudniała żony skarżącego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Pyzdrach.  

S. A. podnosi także kwestię braku otrzymania odpowiedzi od Rady Rodziców przy Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach.. 

Dyrektor szkoły  nie odpowiada za brak odpowiedzi ze strony przedstawicieli Rady 

Rodziców. 

Na podstawie analizy skargi  komisja nie stwierdziła, iż Pani dyrektor dokonała  zaniedbań 

czy nienależycie wykonuje swoje obowiązki oraz narusza praworządność. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną i taką rekomendację 

przedstawiła radnym Rady Miejskiej w Pyzdrach. 

 

Justyna Sosnowska, prowadząca posiedzenie zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały w sprawie skargi S. A. na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Pyzdrach 

 

Wyniki głosowania 
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (13) 

Marcin Budziszewski , Stanisław Janiak , Elżbieta Kłossowska , Monika Łakoma, Andrzej 

Łyskawa , Robert Nowak , Ilona Nowicka , Krzysztof Paszak, Mieczysław Podlewski , 

Henryk Pyrzyk , Elżbieta Ratajczyk , Zofia Sikorska-Rogowska , Barbara Sulkowska  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Piotr Pilarski 

 

Na posiedzenie komisji przybył burmistrz, Przemysław Dębski.  

 

Ad. 8.  

Elżbieta Kłossowska, radna zapytała, czy remont rynku w Pyzdrach już się zakończył? 

Przemysław Dębski, burmistrz powiedział, że jeżeli chodzi o archeologię, to są dwie metody 

prowadzenia prac. Metoda uproszczona, która nazywa się nadzorem i polega na tym, że są 

prowadzone prace inwestycyjne, a wykopy obserwuje archeolog. Oczekiwano, że taka forma 

przy pracach podziemnych na rynku w Pyzdrach zostanie zastosowana.  

Ta forma była stosowana przy budowie targowiska w Pyzdarch. Natomiast przy pracach na 

rynku na takie rozwiązanie konserwator się nie zgodził i nakazał prowadzenie prac w bardziej 

zaawansowanej formie tj. badania poprzedzające. Polegają one na tym, że najpierw grunt 

sprawdzają archeolodzy i po zakończeniu ich prac na plac budowy wchodzi wykonawca 

inwestycji.  

Były założenia, że przy poprzednich robotach w ziemi na rynku, gdy był budowany wodociąg 

w latach 50, 60 tzw. warstwy kulturowe zostały zniszczone, przemieszane, że teraz 

archeolodzy nie będą mieli dużo pracy. Natomiast ta hipoteza nie sprawdziła się. Warstwy 

kulturowe są na tyle dobrze zachowane na płycie rynku,  że archeolodzy mają co robić.  

Metoda uproszczona nie sprawdziła się. Archeolodzy muszą mieć czas na zbadanie gruntu, a 

wykonawca nie zadowolony, bo musiałby czekać by móc robić swoją robotę.  
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Na dodatek była kontrola konserwatora zabytków, która stwierdziła, że prace są prowadzone 

niezgodnie z ich wytycznymi. Najpierw prace archeologiczne powinny być zakończone na 

całym rynku, a dopiero prace inwestycyjne.   

Po dzisiejszym spotkaniu z konserwatorem zabytków w drodze kompromisu udało się ustalić, 

że wykonawca w tym czasie będzie wykonywał inne prace, a archeolodzy przy wsparciu 

pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz z koparką będą badali jedną z pierzei 

rynku. Po zakończeniu tych prac konserwator zabytków zatwierdza wyniki prac i dopiero 

wtedy można przekazać plac budowy wykonawcy.  

Jeżeli chodzi o nawierzchnie, to jest zrywana na głębokość 60 cm. Problemem nie jest 

nawierzchnia, ale wymiana sieci wodociągowej. Przy tych pracach wykopy muszą być 

głębsze i zbadane  archeologicznie. 

Elżbieta Kłossowska, radna zapytała, kiedy wykonawca wróci do wykonywania prac? Co z 

rozliczeniem dotacji? 

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że wykonawca powróci do wykonywania prac 

po zakończeniu prac archeologicznych.  

Teoretycznie prace powinny być zakończone do końca roku, ale jest możliwość wystąpienia 

poprzez wojewodę do premiera z prośbą o przedłużenie okresu rozliczenia.  

Piotr Pilarski, radny zapytał jak będzie wymieniana sieć, czy po nowemu, czy według starych 

planów? 

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że stare plany nie pokrywają się z 

rzeczywistością. Dodał, że dotychczas nic nadzwyczajnego nie odkryto. Archeolodzy oprócz 

materiału fotograficznego muszą przygotowywać rysunki, wcześniej wszystko dokładnie 

mierząc. Taki zebrany materiał musi zostać zatwierdzony przez konserwatora.   

Do końca bieżącego tygodnia zostanie ustalony harmonogram działań, który zostanie 

przedstawiony konserwatorowi. Możliwe, że od przyszłego tygodnia prace się rozpoczną.  

Elżbieta Kłossowska, radna powiedziała, że za te prace płaci gmina. Zapytała, o ile wzrosną 

koszty? Czy wykonawca inwestycji nie miał pretensji, że musiał przerwać prace w Pyzdarch? 

Piotr Pilarski, radny zapytał, czy gmina nie może wystąpić do Ministra Kultury o dotację na te 

zadania archeologiczne? Dużo pieniędzy przekazano np. piosenkarzom z tytułu pandemii, to 

niech minister tez przekaże pieniądze gminie Pyzdry.  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że liczba już zatrudnionych archeologów się nie 

zwiększy, dojdą koszty koparki. Jaki będzie koszt, to na razie nikt nie jest wstanie 

powiedzieć.  

Wykonawca ma inne inwestycje do wykonania w 2022 roku i przeszedł na inną budowę. Do 

Pyzdr wróci, kiedy pierwsza część pierzei rynku będzie przebadana archeologicznie. Po  

przyjęciu przez konserwatora zabytków teren budowy zostanie udostępniona wykonawcy. 

Najważniejsze, że wykonawca ma prace.    

Elżbieta Ratajczyk, radna zapytała, czy jak archeolodzy coś znajdą ciekawego w wykopach, 

to inwestycja może być wstrzymać na dłużej?  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że zasada jest taka, aby jak najmniej zniszczyć 

tego, co znajduje się ciekawego w ziemi. Dane znalezisko musi być udokumentowane, 

zinwentaryzowane i zasypane, a gdyby w tym miejscu np. miała przebiegać rura 

wodociągowa, to trzeba ją przesunąć.  

W ochronie zabytków jedną ze skutecznych metod ich ochrony jest odcięcie dopływu 

powietrza, czyli zasypanie na kolejne lata.   

Zofia Sikorska-Rogowska, radna zapytała, co z ułożeniem ścieżki rowerowej w Białobrzegu?  

Przemysław Dębski, burmistrz odpowiedział, że płyt do utwardzenia ścieżki jest 

zabezpieczonych na odcinek 400 metrów i zostaną ułożone na odcinku najbardziej 

piaszczystym. Do Chatki Ornitologa nie wystarczy płyt.   
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Mieczysław Podlewski, radny stwierdził, że obecna godzina wyłączania oświetlenia ulicznego 

nie jest dobra, bo lampy włączają się jak jest jeszcze widno, a gasną za szybko.   

Przemysław Dębski, burmistrz przypomniał, że temat wyłączania o godzinie 23 lam 

oświetlenia ulicznego był przedyskutowany i zatwierdzony przez radnych. Dodał, że 

zapalanie lamp jest związane z zapadaniem zmroku. A czym więcej będzie regulowań, to 

oszczędności będzie mniej, bo każda czynność min. przestawienie zegarów kosztuje. Ale 

można do tematu powrócić i ostatecznie ustalić, czy lampy będą się wyłączały o godzinie 23 

czy o 24. Zaznaczył, że o oszczędnościach możemy mówić tylko w bieżącym roku przy 

obecnych cenach, bo wszystko wskazuje na to, że cena energii będzie w przyszłym roku 

wyższa.   

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała  wszystkim 

za udział w posiedzeniu i 
 
zamknęła siódme, wspólne posiedzenie Komisji. 

 

Protokołowała:  

Alina Banaszak  

        Przewodnicząca posiedzenia  

      Justyna Sosnowska  


