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wspólnego posiedzenia 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, 
Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 

oraz 
Komisji Praworządności, 
które odbyło się w dniu 

 
19 października 2016 roku 

________________________________ 
 

w sali posiedzeń w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6. 
     
                

 
Posiedzenie trwało od godz. 16.00 do godz. 16.30. 

  
W posiedzeniu uczestniczyło 9 radnych członków Komisji oraz osoby zaproszone. 

 
Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 
  
 

Porządek obrad: 
 

1. Omówienie materiałów na XXVII sesję Rady Miasta Konina.  
2. Sprawy bieżące. 

 
 

Posiedzeniu przewodniczyli: Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu 
 Elżbieta Streker-Dembińska, Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych 
 Wiesław Wanjas i Przewodniczący Komisji Praworządności Janusz Zawilski.  

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych powitał uczestniczących 
w posiedzeniu radnych, z-cę prezydenta Sławomira Lorka, kierowników wydziałów UM oraz 
dyrektorów jednostek organizacyjnych i jednostek mundurowych. 
  Następnie przystąpił do rozpatrzenia projektów uchwał zawartych w porządku obrad 
XXVII sesji Rady Miasta Konina, a dotyczących obszarów działalności trzech komisji. 
  
 Porządek obrad XXVII sesji Rady Miasta Konina stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
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Pkt 4 - DRUK NR 428 
 
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt.: „Dwuj ęzyczność 
w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 (druk nr 428). 
 

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-
DEMBIŃSKA, cytuję: „Druk nr 428 dotyczy podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia do 
realizacji projektu „Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli”. To jest 
projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. 
Poprosimy Pana Prezydenta o dwa słowa wprowadzenia, bo to już jest następna nowa 
perspektywa, nowe projekty.” 
 
 

Z-ca Prezydenta Sławomir LOREK powiedział, cytuję: „Dziękuję Pani 
przewodniczącej, dziękuję Państwu. Ja tylko chciałbym wyjaśnić, aktualnie Pani Kierownik 
Wydziału Oświaty Pani Urszula Miłosz-Michalkiewicz przebywa na uroczystościach z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej, które są zorganizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 
i właśnie dzisiaj tam nasi nauczyciele, mówię o nauczycielach Miasta Konina między innymi 
otrzymywali nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.  

Jeżeli chodzi o projekt „Dwujęzyczność w I LO przyszłością uczniów i nauczycieli”, 
jak Państwo zauważyliście I LO pozyskało środki zewnętrzne na uruchomienie tego projektu. 
Natomiast chciałem Państwa poinformować, że w ubiegłym roku szkolnym dwujęzyczność 
została wprowadzona w Gimnazjum Nr 3 i to jest jedyna szkoła, która aktualnie realizuje 
oddział dwujęzyczny z językiem angielskim. Ja w momencie kiedy został ten oddział 
uruchomiony, spotkałem się z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych z ukierunkowaniem na 
licea ogólnokształcące, poinformowałem licea ogólnokształcące, że mają 3 lata na to, ażeby 
wprowadzić dwujęzyczność po to, żeby absolwenci Gimnazjum Nr 3 jeżeli wybiorą oddział 
dwujęzyczny to mieli możliwość edukacji w naszym mieście. Wiem, że do tej 
dwujęzyczności się przygotowuje I Liceum, przygotowuje się też II Liceum, wiem że III 
Liceum, natomiast I Liceum wybrało taką formułę, żeby pozyskać środki zewnętrzne na 
przygotowanie kadry, stąd został przygotowany projekt i w ramach programu operacyjnego 
Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ten projekt został zaopiniowany pozytywnie.  

Ideą tego projektu jest przygotowanie kadry do uczenia w oddziale dwujęzycznym. 
Przypomnę tylko, jest to nauczyciel, który ma pełne kwalifikacje do uczenia przedmiotu, ale 
ma również pełne kwalifikacje do uczenia języka obcego. Tak jest to w tej chwili realizowane 
w Gimnazjum Nr 3 i tu akurat to jest dobry pomysł, żeby przygotować się, bo tak jak 
powiedziałem w zależności od tego jak ten program będzie realizowany, prawdopodobnie 
uruchomienie tego oddziału dwujęzycznego nie w roku następnym szkolnym, ale za dwa lata, 
czyli będą absolwenci Gimnazjum Nr 3, ale może również szkoła próbować uruchomić go 
wcześniej, bo tu nie ma takiego wymogu, żeby oddział dwujęzyczny realizowany na etapie 
ponadgimnazjalnym był tylko dla absolwentów gimnazjum dwujęzycznego. Tu jest 
wymagana znajomość języka obcego i jest wtedy badanie przy egzaminie wstępnym jest 
dodatkowy test języka.  

Chcę też Państwa poinformować, że byłem na lekcji biologii właśnie w Gimnazjum 
Nr 3 w ubiegłym roku szkolnym, to było pod koniec roku szkolnego. Jestem pod wrażeniem 
jak uczniowie potrafią reagować na zapytania nauczyciela, jak się bawią tym językiem, ale 
ucząc się biologii, bo taka jest idea dwujęzyczności.” 
 
 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Elżbieta STREKER-
DEMBIŃSKA, cytuję: „Dziękuję, jeszcze mam uzupełniające pytanie. Jak wielu nauczycieli 
objętych będzie tym projektem?” 
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Z-ca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Proszę Państwa tutaj jak Państwo 
zauważyliście w uzasadnieniu dwujęzyczność w I LO to nie tylko język angielski, ale również 
język niemiecki. Żeby oddział był realizowany jako oddział dwujęzyczny to tam są minimum 
dwa przedmioty. Myślę, że szkoła powinna się nie tylko ograniczać do dwóch przedmiotów, 
dlatego że jak Państwo wiecie, dzisiaj jest taka podstawa programowa, która wymaga od 
klasy drugiej pewnej specjalizacji nazwijmy to na etapie liceum ogólnokształcącego także 
realizacja w klasie pierwszej jest realizowana w każdym oddziale na tym samym poziomie, 
natomiast w klasie drugiej są realizowane przedmioty rozszerzone i to są przedmioty trzy 
rozszerzone. Z tego co się orientuję to w I Liceum Ogólnokształcącym idea jest taka, żeby 
maksymalnie wykorzystać te środki, ażeby z różnych przedmiotów nauczyciele byli 
przygotowani do dwujęzyczności, bo rynek tak naprawdę określi jakie będzie 
zapotrzebowanie na tą dwujęzyczność na etapie ponadgimnazjalnym.” 
 
 

Głos zabrał radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Ja będę wdzięczny za wyjaśnienie 
tutaj jednej kwestii, cytuję „szkoła chce przygotować się na przyjęcie za 2 lata chętnych, ale 
nie absolwentów klas dwujęzycznych lub za 3 lata absolwentów klas gimnazjalnych 
dwujęzycznych”, chodzi o to, żeby te 2 lata potraktować jako swoiste przygotowanie do 
takiego pełnego wejścia w program?” 
 
 

Z-ca Prezydenta Sławomir LOREK, cytuję: „Proszę Państwa to, że dwujęzyczność 
mamy w mieście Koninie to jest fakt, czyli z pozycji organu prowadzącego system nie byłby 
spójny gdybyśmy po cyklu nauki w gimnazjum nie mieli możliwości kontynuowania na 
etapie szkoły ponadgimnazjalnej. Tutaj z tego zapisu wynika, że jeżeli szkoła będzie 
przygotowana, czyli w zależności od tego jak ci nauczyciele spełnią te wymagania, które są, 
może się okazać, że w styczniu, kiedy szkoła przedstawi ofertę na rok szkolny 2017/2018 
może się okazać, że w tej ofercie już będzie oddział dwujęzyczny, stąd w tym uzasadnieniu 
jest, że szkoła myśli o tym, żeby uruchomić dwujęzyczność nie licząc się z absolwentami, 
którzy jeszcze mają 2 lata, ale może wcześniej, to byłby też taki pilotaż.  

Ja proszę Państwa tak jak powiedziałem, kiedy się spotkałem z dyrektorami szkół 
ponadgimnazjalnych, kiedy ich poinformowałem o dwujęzyczności Gimnazjum nr 3 również 
powiedziałem, że jako samorząd Miasta Konina, jako organ prowadzący oczekujemy od 
dyrektorów w perspektywie trzech lat takich działań, ażeby dwujęzyczność w szkole 
ponadgimnazjalnej była w naszym mieście, żeby ci absolwenci naszego gimnazjum nie 
wybierali oddziałów dwujęzycznych w Poznaniu, czy w Toruniu, czy w Kaliszu bo takie 
oddziały są.” 
Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. 
 
 

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 8 
głosami „za”. 

 

Pkt 5 - DRUKI NR 429 i 430 
 

Projekty uchwał w sprawie: 
a) zmian w budżecie miasta Konina na 2016 rok (druk nr 429); 
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2016-2019 

(druk nr 430). 
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Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione przez Kazimierza LEBIODĘ zastępcę 
Skarbnika Miasta.  

Do projektów uchwał radni nie mieli pytań.  
 
Komisje projekty uchwał przyjęły informacyjnie. 

 
Pkt 6 - DRUKI NR 417, 418, 419 
 
Projekty uchwał w sprawie: 

a) stawek podatku od nieruchomości (druk nr 417); 
b) stawek podatku od środków transportowych (druk nr 418); 
c) wprowadzenia opłaty od posiadania psów (druk nr 419). 

 

Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione przez Ewę WALCZAK – Kierownik 
Wydziału Podatków i Opłat.  

 
Do projektów uchwał radni nie mieli pytań.  
 
Komisje projekty uchwał przyjęły informacyjnie. 

 
Pkt 16 - DRUK NR 422 

 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 
Problemów Alkoholowych dla miasta Konina na 2017 rok (druk nr 422). 
 

Głos zabrał przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław 
WANJAS, cytuję: „Proszę Państwa następny punkt to punkt dotyczący programu profilaktyki 
rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Konina za 2017 rok, to jest punkt, gdzie 
komisją wiodącą jest Komisja Rodziny i Spraw Społecznych. Poprosimy Panią kierownik 
Jolantę Stawrowską o parę słów wprowadzenia.” 

 
Głos zabrała Jolanta STAWROWSKA Kierownik Wydziału Spraw Społecznych, 

cytuję: „Opracowywanie programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
jest obowiązkiem gminy co roku na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Tak, są na razie takie pomysły, żeby jednak te programy 
opracować na kilka lat, ale póki co obowiązuje co roku, stąd staramy się, utrzymujemy 
te same kierunki, te działania, które się sprawdziły i które są również zgodne z tymi 
założeniami krajowymi, ale staramy się uzupełniać jakieś nowe elementy tutaj na terenie 
naszego miasta i ja może skoncentruję się na tych nowych elementach, ponieważ takim dość 
dużym wyzwaniem, które myślę będzie nas czekało w przyszłym roku, jest doprowadzenie do 
tego, żebyśmy mieli wreszcie strategie przeprowadzone, żeby zostały badania, które pozwolą 
na opracowanie strategii zagrożeń lokalnych dotyczących uzależnień.  

Do tej pory dysponujemy taką strategią wyłącznie z roku 2012 i nie jest ona 
miarodajna, bo była ona na zbyt małej grupie respondentów przeprowadzona, tam chyba 
nawet jest gdzieś koło 1000 uczniów, chyba koło 100 osób dorosłych. Jak na miasto jest to 
troszeczkę mało, żeby uzyskać pełen obraz. Ja myślę, że to nie tylko chodzi o sprawy 
alkoholowe, ale również o inne uzależnienia, czyli narkotyki, dopalacze. Sądzę, że to przyda 
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się również MOPR-owi i przyda się również przy opracowywaniu różnych innych działań 
w mieście. Poczyniliśmy już starania, żeby nawiązać kontakt z instytucjami, które takie 
badania przeprowadzają, naszym marzeniem było, żeby były to badania na miarę ESPAD-u. 
Teraz właśnie ukazał się najnowszy raport, no, ale wiadomo, że to kosztuje.  

Zarezerwowaliśmy już sobie tak wstępnie w projekcie budżetu pieniądze na ten cel 
przypuszczam, że to może być 20 - 25 tys. zł, oby nie więcej, bo mamy również dużo takich 
ofert, które są za 2000, za 4000 już nam ktoś zrobi, ale to jest to samo co my możemy sami 
zrobić. Jeżeli już mamy wydawać pieniądze, to powinno być coś co nam da taki obraz Konina 
przynajmniej na następne 4 lata, bo te badania ESPAD-owskie, które są wśród młodzieży 
robione, to one są właśnie raz na 4 lata robione. Zresztą odnosimy się do tego również w tym 
naszym programie, ale zresztą tam w tych tak samo jak Państwowa Agencja Problemów 
Alkoholowych twierdzi, że w każdym regionie powinny być przynajmniej co 4 lata takie 
badania zrobione. No powiem tak, że już dłużej nie możemy bazować na tym skromnym, na 
takim odniesieniu do ogólnopolskich wyników. Konin nie odbiegał za bardzo od tych 
wyników, ale musimy sprawdzić czy jest tak rzeczywiście, bo jednak jest taka sytuacja 
dynamiczna i nie możemy ciągle na tym samym poprzestawać np. w tym raporcie ESPAD-u 
widać taką tendencję w porównaniu z rokiem 2011, kiedy były badania robione, że trochę 
spada spożycie alkoholu wśród młodzieży tylko alkoholu, ale za to wzrasta jeśli chodzi 
o używki i narkotyki więc młodzież ileś tam lat temu bardziej piła piwo, wino ale jeszcze te 
dopalacze używki nie były tak powszechne. Natomiast tutaj zaczyna to się troszeczkę 
zmieniać jest to powód do radości, ale nie jest to powód, żeby to uśpiło naszą czujność czy 
jakoś tak nas zwalniało od obowiązku prowadzenia tej profilaktyki.  

Tak jak do tej pory będziemy koncentrować się na działaniach wśród dzieci i 
młodzieży. Mamy zamiar utrzymać w tym 2017 roku - 23 placówki wsparcia dziennego. Jest 
to taka nasza chluba i duma, bo muszę Państwu powiedzieć, że 2 dni temu jeszcze dzwonili 
do nas z Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, żeby się upewnić czy 
to nie jest pomyłka, dlatego że w innych miastach są problemy z tymi świetlicami i nie 
wiedzieli czy możliwe są dwie świetlice czy trzy. Mnie troszeczkę tak zmroziło jak 
usłyszałam, że w takim Koninie są 23 placówki? A przepraszam, co to znaczy w takim 
Koninie? No tutaj się akurat Pani tak wyraziła z takim zdziwieniem, że nie chciała wierzyć, że 
są i że są finansowane przez Miasto, także myślę, że warto byłoby to utrzymywać. Tym 
bardziej, że działają, są efekty, chcielibyśmy w przyszłym roku, żeby troszeczkę dać jeszcze 
więcej pieniążków na wypoczynek, bo chcielibyśmy jednak dwie kolonie zorganizować. 
Bardzo dobrze nam się rozwija współpraca z prewencją z Komendy Miejskiej Policji, tam 
mają też pomysł na taki fajny obóz, na razie jeszcze tylko tak w zarysach, nie mamy jeszcze 
takiego dokładnego do tego programu, ale no zobaczymy.  

W każdym razie co nas jeszcze bardzo cieszy, szkoły zaczynają się interesować 
bardziej tymi programami rekomendowanymi przez PARPe. Konsekwentnie nie finansujemy 
teatrzyków, jednorazowych spotkań, unikamy tzn. jeżeli szkoły to sobie same to załatwiają to 
jest już ich sprawa, ale PARPa cały czas podkreśla, żeby uważać na takie spotkania, które są 
organizowane z byłymi alkoholikami, artystami itd. Czasami one przynoszą odwrotny skutek 
wszystko zależy od tego, kto jak prowadzi, jeżeli jest jakiś progres to w ramach programu to 
jest to ok, ale często jest tak, że nagle się młodzież zaczyna zastanawiać, no fajnie można 
brać, można przestać i jeszcze można nie wiem co jeszcze. Żadna złotówka na to nie poszła 
konsekwentnie.  

Ale mamy ten program bardzo fajny właśnie też o szkolnej w interwencji 
profilaktycznej i chciałam powiedzieć, że w tym roku zaplanowaliśmy, że nie w pięciu 
szkołach będzie, ale w dziesięciu także no szkoły się dopominają o ten program, dlatego że do 
tej pory było tak, że po prostu była kolejka. Najpierw podstawówka potem w gimnazjach 
i potem w ponadgimnazjalnych i tak kolejno szła. A teraz myślę, że uda nam się w tych 
dziesięciu szkołach zrobić, zaplanowaliśmy dwa razy więcej pieniędzy. Wspieramy też nowe 
programy np. Domowi Detektywi, SP nr 4 robi, zgłosiła się do nas Budowlanka z propozycją, 
że chcą wejść, też chcą u siebie przeszkolić nauczycieli, rodziców jak najbardziej. Myślę, 
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że przede wszystkim w pierwszym rzędzie pieniądze na takie rzeczy się znajdą. Zamierzamy 
nadal wspierać grupę PAT, która działa w tych swoich strukturach rówieśniczych. 
O konkretach będziemy mogli mówić wtedy jak już będziemy mieli projekt budżetu i wtedy 
będziemy mogli wpisać zadania, które będziemy wiedzieli ile mamy pieniędzy, na co 
możemy przeznaczyć. Bardzo chciałabym, żeby te badania nam wyszły żeby wreszcie 
odzyskać ten obraz Konina, dlatego że skorzystają z tego i MOPR i my na te kilka lat 
będziemy mogli. Bo może w którymś kierunku powinniśmy iść, a nie wiemy dokładnie w 
którym, bez tych badań działamy troszkę po omacku. No, ale to będą duże pieniądze.” 
 
 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 
„Ja chcę tylko powiedzieć, że dokument oczywiście był opracowany przez wydział. 
Natomiast z tego co ja się orientuję, był oceniony jak również sprawdzany przez wiele osób i 
instytucji. Szeroko był konsultowany.” 
 
 

Kierownik Wydz. Spraw Społecznych Jolanta STAWROWSKA, cytuję: „Tak on był 
konsultowany przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład 
której wchodzą przedstawiciele policji i sądów, kuratorzy są, jest MOPR, także 
przedstawiciele świata sportu. Oni tutaj mieli na tyle czasu, żeby mogli do siebie 
porozmawiać. Sporo uwag mieliśmy, ciekawych uwag ze strony Stowarzyszenia „Szansa”, 
która teraz ma nowe władze. Widzę, że bardzo aktywnie działają. Pomagamy im, 
wspomagamy ile można, ale chcieliby w Koninie założyć „klub abstynenta”. Z tym, że to oni 
już muszą z tym zadziałać, ale będzie potrzebny obiekt z kilkoma przynajmniej 
pomieszczeniami może gdzieś znajdą, oni się zastanawiają, ale taki „klub abstynenta” by się 
przydał z kawiarnią, ze świetlicą dla dzieci. Projekt mają na razie w takiej wstępnej fazie, ale 
jak będą mieli coś więcej, to wtedy się zajmiemy, bo w wielu miastach jest, a w Koninie nie 
ma.” 
 
 

Przewodniczący Komisji Rodziny i Spraw Społecznych Wiesław WANJAS, cytuję: 
„Drugi dobry kierunek, jaki wydział przyjął właśnie przy opracowaniu i realizowaniu tych 
wszystkich programów to jest to, że na pierwszym miejscu są programy, które są 
rekomendowane, sprawdzone a nie że ktoś przyjedzie i wyrzucamy pieniążki na nic chociaż 
by się wydawało, że lepiej wziąć tamten bo jest dużo tańszy. Dlatego Pani Kierownik tak 
trzymać i to co Pani powiedziała jest bardzo ważne.”  
 
 

Głos zabrał radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Ja też tutaj chciałbym wyrazić taką 
radość, że rzeczywiście zaczynamy odchodzić od tych tak zwanych metod awersyjnych gdzie 
rzeczywiście bohaterem staje się człowiek, który miał przykre doświadczenia z jednym, z 
drugim, czy z trzecim uzależnieniem. To jest bardzo dobry kierunek o tym się już mówi od 
kilku lat, fajnie, że to w naszym programie jest ujęte. Natomiast miałbym takie pytanie 
konkretne związane z FAS Fedal Alkoholik Syndrom. Zastanawiam się ile miejsca w tych 
programach profilaktycznych skierowanych do młodzieży szkół podstawowych 
ponadpodstawowych, czyli w gimnazjach i ponadgimnazjalnych zajmuje ta problematyka, bo 
to jest taki temat, o którym trzeba mówić rzeczywiście chciałoby się powiedzieć 
dziewczynkom, ale absolutnie nie tylko dziewczynkom, wszystkim potencjalnym mamom, 
potencjalnym tatom, bo to jest bardzo ważna rzecz. Chciałbym wiedzieć, bo to jest 
rzeczywiście duży problem. Zastanawiam się w jakim stopniu on jest obecny, ta tematyka 
obecna jest w programach proponowanych przez Państwo?” 
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Kierownik Wydz. Spraw Społecznych Jolanta STAWROWSKA, cytuję: „To nie są 
przez nas proponowane programy, bo to są programy opracowywane przez fachowców i 
psychologów i terapeutów, pedagogów, którzy współpracują. One są rekomendowane właśnie 
przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jest jeszcze wiele 
innych programów, ale te programy jest ich chyba 6, czy 7 takich głównych, to jest właśnie ta 
Szkolna Interwencja Profilaktyczna, to są właśnie Domowi Detektywi tam jeszcze jest kilka 
innych. Z tego przynajmniej, co się orientuję, mówi się o tym zwłaszcza wśród uczniów tych 
starszych. Pracownicy socjalni też są przeszkoleni, ale dziękuję za tę uwagę, bo ja jak 
przyjdzie Stowarzyszenie, zwrócę uwagę, żeby może dołożyli coś z tego.” 
 
 

Radny Zenon CHOJNACKI, cytuję: „Tutaj nawet są osoby przeszkolone. Ja muszę 
powiedzieć, że na terenie tej sali prowadzone było szkolenie dla osób chętnych dla 
pedagogów, dla nauczycieli, którzy chcieli z tą problematyką się zapoznać. Są w Koninie 
osoby, które rzeczywiście mogłyby jakby włączyć się w te działania, myślę o tym jednym 
aspekcie ale rzeczywiście to jest wiele aspektów, które muszą być brane pod uwagę i tutaj 
trzeba bardzo trzeźwo sobie popatrzeć na te proporcje. Dziękuję bardzo.” 

 
Kierownik Wydz. Spraw Społecznych Jolanta STAWROWSKA, cytuję: 

„Ja zaproponuję, na pewno.”  
 

Do projektu uchwały radni nie mieli innych pytań. 
 
Komisja Rodziny i Spraw Społecznych projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie 7 
głosami „za”. 

   

 

 Na tym posiedzenie zakończono. 

   Obradom przewodniczyli 

         Przewodniczący Komisji Praworządności  
  
                    Janusz ZAWILSKI 
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