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BRM.0012.9.9.2016.ŁK 
 
Protokół nr 9/2016 z posiedzenia Komisji Górniczej Rady Miasta Katowice. 
 
Data posiedzenia: 10.10.2016 r. 
  
Miejsce posiedzenia:  sala 315 Urzędu Miasta Katowice, przy ul. Młyńskiej 4 
 
Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 14:05 
Godzina zakończenia obrad Komisji: 15:30 
  
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Witold WITKOWICZ 
 
Protokolant: Łukasz KOŹLIK  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy radni. 
 
Goście obecni na posiedzeniu: 
 

1. Pani Małgorzata KWAPISZ – Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta, 
2. Pani Katarzyna STAŚ – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, 
3. Pan Roman KUPKA – Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska, 
4. Pani Halina FROLIK – Kierownik Biura Geologii i Górnictwa, 
5. Pani Joanna LUBOSIK – Inspektor w Biurze Geologii i Górnictwa, 
6. Pan Adrian BROL - Dyrektor Gł. Inż. Mierniczo-Geologiczny Kopalń Katowickiego Holdingu 

Węglowego S.A. 
7. Pan Szymon Kosek – przedstawiciel mediów (Katowice24.info) 

 

 
Porządek posiedzenia Komisji Górniczej 

 
1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku. 

1. Opiniowanie Projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia „Informacji o 
przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku”, "Informacji o 
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 
za I półrocze 2016 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 
samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej wobec którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 
roku”. 

2. Przyjęcie Sprawozdania z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta 
Katowice za I półrocze 2016r. 

3. Do wiadomości: Uchwała III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Katowicach w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonej przez Prezydenta 
Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.  
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4. Informacja na temat planów ruchu kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w 
Katowicach. 

5. Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał. 
1. Pismo dotyczące przedłożenia do zaopiniowania dodatku do planu ruchu na lata 2015-

2017 KWK "Murcki-Staszic" Ruch "Staszic" dot. m. in. projektowanych wyrobisk 
górniczych rozcinających pokład 407/4 w polu S dla ściany 305-S. 

6. Wolne wnioski. 
7. Zakończenie posiedzenia. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Pkt. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 

 

 Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej, powitał zaproszonych gości, 
oraz radnych obecnych na posiedzeniu, po czym ogłosił, iż Komisja posiada niezbędną ilość 
członków, w związku z czym jej obrady są prawomocne. Następnie odczytał zgromadzonym 
proponowany porządek obrad. 
 
 Radni, członkowie Komisji Górniczej w głosowaniu: - 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzym.”, bez uwag przyjęli porządek obrad zaproponowany przez Przewodniczącego 
Komisji Pana Witolda Witkowicza. 
 
 
Pkt. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
 
 Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej zaznaczył, iż protokół 
dostępny był na stronach portalu Rady Miasta Katowice, jak też można się z nim było zapoznać 
w Biurze Rady Miasta. Wobec braku uwag i pytań ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący 
Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 8/2016 z posiedzenia Komisji Górniczej, które 
odbyło się w dniu w dniu  29.08.2016r. 

 
 Radni, członkowie Komisji Górniczej w głosowaniu: 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 
0 głosów „wstrzym.” bez uwag przyjęli protokół nr 8/2016 z posiedzenia komisji w dniu 
29.08.2016r. 
 
 
Pkt. 3 Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku. 
 
 
  Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej poprosił Panią Małgorzatę 
KWAPISZ – Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta o przedstawienie informacji związanych z 
wykonaniem budżetu miasta Katowice w I półroczu 2016 roku. 
 

 Pani Małgorzata KWAPISZ – Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta zaznaczyła, iż analiza 
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wykonania budżetu w I półroczu wskazała, że łączne wykonanie dochodów i wydatków 
ukształtowało się na poziomie roku ubiegłego i nie zanotowano znaczących odstępstw od planów. 
Nie mniej na przestrzeni I półrocza 2016 roku miały miejsce dwa wydarzenia, które wpłynęły na 
wyniki budżetu. Pierwszym z nich jest program „ Rodzina 500+” który znacząco zwiększył dochody z 
dotacji na zadania zlecone, jak i wydatki na przedmiotowe świadczenia. Kwota ta powiększyła 
dwukrotnie wartość dotacji na zadania zlecone. Spowodowało to pewne zaburzenie 
porównywalności danych z rokiem poprzednim. Drugą i istotną zmianą w dochodach zadań 
własnych jest fakt, iż miasto otrzymało jednorazową, dużą, wpłatę podatku od czynności cywilno – 
prawnych w związku ze sprzedażą majątku Kompani Górniczej. Również ona spowodowała pewne 
zaburzenie przy porównaniu danych w stosunku do roku ubiegłego. 
 Po stronie wydatków, większość z nich w analizowanym czasie była porównywalna co do  
okresu upływu czasu i wyższa w stosunku d roku ubiegłego, gdyż generalną tendencją, zwłaszcza 
wydatków bieżących jest ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Istotnie zwiększenie 
wydatków w zadaniach zleconych spowodowało wprowadzenie programu „Rodzina 500+”. W 
wydatkach majątkowych wykonanie nie jest zadowalające w stosunku do planu (wyniosło zaledwie 
10%), ale wynika to głównie z przesunięcia realizacji zadań (konkursy na środki unijne są w trakcie 
realizacji). Nie mniej umowy na duże projekty (przebudowa węzłów drogowych, czy 
termomodernizacja obiektów) są sukcesywnie podpisywane, nie mniej decyzja o realizacji zadań 
przesuwa się w czasie. 
 Jak dodała Pani Naczelnik wyżej wymienione okoliczności spowodowały, iż wynik budżetu 
ogółem posiada nadwyżkę w kwocie 175 mln zł. Głównym tego powodem jest wpłata wysokiego 
podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz zahamowanie realizacji inwestycji. Wynik operacyjny 
poddawany analizie przez Agencje Ratingowe wyniósł 176 mln zł  i w stosunku do I półrocza roku 
2015 jest znacząco większy, niemniej po odrzuceniu jednorazowych wpływów, które wymieniono 
wcześniej, wynik byłby niższy. 
 

  Pani Małgorzata KWAPISZ – Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta kontynuując, zaznaczyła 
iż zadania, które znajdują się w kręgu zainteresowania Komisji Górniczej stanowią małą część 
budżetu miasta. 
 Po stronie dochodów znajduje się opłata eksploatacyjna, która została wykonana w okresie I 
półrocza na poziomie nieco niższym, niż w analogicznym czasie roku ubiegłego (94%). Nie mniej w 
lipcu wartość opłaty eksploatacyjnej zwiększyła się, co spowodowało, iż łącznie z tego źródła 
Katowice osiągną dochody w wysokości ok 9,1 mln zł, co jednak będzie mniejszą kwotą niż 
zakładana w planie budżetu kwota 9,8 mln zł. Innymi dochodami są wpłaty z tytułu szkód 
górniczych. Ich beneficjentem jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów, który w pierwszym półroczu z tego 
tytułu uzyskał 154 tys zł. Kwota ta dotyczyła ugody zawartej między KHW S.A. i MZUiM na poczet 
likwidacji szkód górniczych KWK „Wujek”. 
 Po stronie wydatków widnieją jedynie 24 tys. zł, które przeznacza się na zakup usług 
związanych z funkcjonowaniem systemu kontrolno – pomiarowego dla oceny oddziaływania 
wstrząsów górniczych na powierzchnię, który zainstalowany jest na terenie oczyszczalni ścieków 
„Panewniki”. 
 

  Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej podziękował za udzielone 
informacje i zwrócił się do Pani Katarzyny STAŚ – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta, o krótkie 
wprowadzenie do Sprawozdania z Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice 
za I półrocze 2016r. 
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 Pani Katarzyna STAŚ – Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta zaznaczyła, iż zadania 
inwestycyjne wymienione w sprawozdaniu zrealizowane zostały na poziomie 12% w tym:  zakupy 
inwestycyjne 16%, remonty 35%, zadania w trybie budżetu obywatelskiego – 14% (realizacja na 
dzień 20 czerwca). Główną przyczyną niskiego poziomu wykonania zadań ujętych w wydatkach 
inwestycyjnych, jest ich ocena pod względem formalnym oraz merytorycznym, zanim uzyskają 
stosowną dotację unijną. Bardzo dużo zadań czeka także na konkursy, który jeszcze nie ogłosił 
Urząd Marszałkowski. Drugą przyczyna jest także fakt, iż większość płatności i rozliczenia 
rozpoczynają się w drugiej połowie roku. Jak dodała Pani Naczelnik zadania związane z projektem 
budżetu obywatelskiego jak też zadania remontowe na pewno będą zrealizowane w zakładanej 
wysokości. 
 

 Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej podziękował za udzielone 
informacje i dodał, iż do wiadomości komisji wpłynęła uchwała z dnia 15 września 2016 III Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wydania pozytywnej opinii 
o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Katowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I 
półrocze 2016 roku. Następnie Pan Przewodniczący otworzył dyskusję w przedmiotowym temacie. 
  
 Radny Jacek PIWOWARCZUK zapytał dlaczego w budżecie na 2016 zwiększono środki na 
opłatę eksploatacyjną, mimo że wiadomo było o nie najlepszej kondycji polskiego górnictwa, w tym 
KHW S.A. Pan Radny poprosił także, aby tej opłaty nie podnosić w przyszłym roku. 
 

 Pani Halina FROLIK – Kierownik Biura Geologii i Górnictwa w odpowiedz stwierdziła, iż 
takie wyliczenia zostały przyjęte na podstawie przesłanych przez KHW danych o wydobyciu. 
 

 Pan Adrian BROL - Dyrektor Gł. Inż. Mierniczo-Geologiczny Kopalń Katowickiego Holdingu 
Węglowego S.A. w uzupełnieniu zaznaczył, iż faktycznie Katowicki Holding Węglowy wysyła 
informacje o planowanym wydobyciu w danym roku oraz, zrealizowanym wydobyciu w półroczu 
roku poprzedniego. Zeszły rok, ze względu na zmiany koncesyjne w spółce był wyjątkowy. 
Ograniczono koncesje na „Bożych Darach”, które trafiły do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a co za 
tym idzie KHW S.A. musiało się całkowicie wycofać z eksploatacji w tym obszarze. W związku z tym 
spółka nie była w stanie zrealizować zakładanego wydobycia. Drugim powodem były 
nieprzewidywalne warunki geologiczno-górnicze na innych złożach (wymycia, ścienienia w 
ścianach, ograniczenia postępu czy wymóg wprowadzenia ściany odprężającej), który 
spowodowały, iż kopalnie nie były w stanie zrealizować zakładanego planu wydobycia, a który 
wysłany był do Urzędu Miasta Katowice i wykorzystany był prze planowaniu budżetu na 2016 rok. 
 

 Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej podziękował za udzielone 
wyjaśnienia, a wobec braku dalszych pytań i dyskusji stwierdził, iż Komisja przyjęła sprawozdanie z 
Programu Zadań Społecznych i Gospodarczych Miasta Katowice za I półrocze 2016r. 
 Kontynuując Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 roku”, 
"Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-
2035 za I półrocze 2016 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 
samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec 
którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku pod głosowanie. 
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  Komisja Górnicza po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice w 
sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Katowice za I półrocze 2016 
roku”, "Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 
2016-2035 za I półrocze 2016 roku" oraz „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 
samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wobec 
którego Miasto pełni funkcję organu tworzącego za I półrocze 2016 roku”, w głosowaniu: 5 
głosów „za”, 0 głosów „przeciw” przy 1 głosie „wstrzymującym się” - pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 
  
 
 
Pkt. 4. Informacja na temat planów ruchu kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w 
Katowicach. 
 
 
 Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej poprosił Pana Adriana BROLA 
- Dyrektora Gł. Inż. Mierniczo-Geologiczny Kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. O 
przedstawienie informacji dotyczących planów ruchu kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego 
S.A. W Katowicach. 
 
 Pan Adrian BROL - Dyrektor Gł. Inż. Mierniczo-Geologiczny Kopalń Katowickiego Holdingu 
Węglowego S.A. na wstępie zaznaczył, iż aktualnie Katowicki Holding Węglowy S.A. (KHW S.A.) 
prowadzi wydobycie przy pomocy czterech kopalni i pięciu ruchów (KWK „Wujek” Ruch „Wujek”, 
KWK „Wujek Ruch „Śląsk”, KWK „Wieczorek”, KWK „Mysłowice-Wesoła” i KWK „Murcki – Staszic”. 
Obecnie KHW S.A. Znajduje się w fazie realizacji planów ruchu na lata 2015 – 2017. Zasoby które 
posiada w ramach koncesji KHW S.A. wynoszą 193 mln ton, a w złożach zasoby operatywne 
wynoszą 450 mln ton. Obecne starania zarządu skupiają się na przedłużeniu koncesji 
wydobywczych dla kopalń KHW S.A., które kończą się 2020 roku. Pozwoli to na ciągłość wydobycia i 
zachowaniu spokoju społecznego. Podejmowane są też prace przy opracowaniu planu ruchu na 
lata 2018 – 2020, przy czy m do uzgodnienia pozostaje kwestia czy będą to plany do końca 
obowiązywania koncesji czyli sierpnia 2020, czy też będą to plany dwuletnie, a na ostatnie miesiące 
sporządzone zostaną nowe plany. Na chwile aktualną trwają w tej sprawie konsultacje. Jak dodał 
Pan Dyrektor na potrzeby obowiązującego planu ruchu wykonane został szereg opracowań i 
ekspertyz przez jednostki zewnętrzne. Obecnie uruchamiane są przetargi na przeprowadzenie ocen 
odporności statycznej i dynamicznej dla obiektów kubaturowych, inżynierskich i infrastruktury 
sieciowej. 
 W dalszej kolejności na mapie zaprezentowane zostały prognozy osiadań i kategorie 
wpływów eksploatacji na powierzchnie według planów ruchu na lata 2015 – 2017, oraz stopień 
realizacji planu. Jak dodał w granicach miasta Katowice KHW S.A. KWK „Wujek”Ruch „Śląsk” 
zrealizował już całość zaplanowanej eksploatacji, a ściana 9 w polu „Panewnickim” została 
wyłączone z produkcji. KWK „Wujek” Ruch „Wujek” wyeksploatował część ściany w okolicy węzła 
drogowego „Mikołowska” oraz obiektów WASKO S.A. Zrezygnowano jednocześnie z olbrzymiego 
frontu wydobywczego w polu W KWK „Murcki-Staszic” rejonu „Boże Dary” - z uwagi na słabe 
parametry jakościowe. Zawieszono także na chwile obecną eksploatacje w pokładzie 318 KWK 
„Mysłowice-Wesoła”. Reszta frontów wydobywczych realizowana jest zgodnie z planem. 
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 KHW S.A. Próbując utrzymać zakładane poziomy wydobycia chciałby wprowadzić 
eksploatacje ściany, która nie była opiniowana w planie ruchu na lata 2015 – 2017. Jest to ściana 
305-S w polu S pokładu 407/4 KWK „Murcki-Staszic”. Ściana maksymalnie ma  mieć wysokość do 1,8 
m i od południa ograniczona jest zasięgiem złoża KWK „Staszic”. Zaplanowana ona została w taki 
sposób, aby krawędź eksploatacyjna nie znalazła się swoim obrysem w infrastrukturze 
zabudowanej, tak więc 100% parceli wydobywczej znajduje się na terenach niezabudowanych. 
Kolejną w stosunku do planu zmianą będzie odstąpienie od eksploatacji na podsadzkę w ścianie 
501 pokładu 501, z uwagi na występujące w tym regionie zaburzenia geologiczne (wymycie 
pokładu) i dokończenie jej metodą „na zawał”. Jest to mała ścian, a wpływy po zmianie eksploatacji 
nieznacznie wzrosną w stosunku do wykazanych w planie ruchu (~25cm). W związku z powyższym 
planowane są rozmowy z użytkownikami powierzchni, celem pozyskania stosownych zgód na 
zmianę systemu eksploatacji tego pokładu. 
 Prognoza wydobycia na lata 2018 – 2020 zakłada jej prowadzenie w całości pod terenami o 
niskim stopniu zurbanizowania, jednak tych terenów, z uwagi na ciągły rozwój miasta, jest coraz 
mniej. Jeżeli kopalnie będą musiały eksploatować jedynie pod terenami zielonymi to takie złoża 
wyczerpałyby się w ciągu kilku lat. Dlatego też obecnie KHW S.A. podejmuje wszelkie działania, aby 
tam gdzie eksploatacja oddziałuje na tereny zamieszkałe, była jak najmniej uciążliwa, a wpływy na 
powierzchnie jak najmniejsze. 
 Pan Dyrektor zaznaczył także, iż Katowice objęte są siecią czujników sejsmicznych AMAG, a 
obecnie we wrześniu został uruchomiony kolejny punkt na ul. Solskiego w Katowicach – Murckach. 
 Na koniec Radnym wyświetlone zostały mapy oddziaływań z nowo projektowanej ściany 
305-S w polu S pokładu 407/4 KWK „Murcki-Staszic” w rejonie ul. Fałata. Pan Dyrektor zaznaczył, 
aby do opiniowania przedmiotowej eksploatacji podchodzić spokojnie, gdyż ta ściana umożliwi 
KWK „Murcki-Staszic” realizację planu wydobywczego w przyszłym roku do czasu, aż rozcięte 
zostanie pole C, które umożliwi dywersyfikacje wydobycia pomiędzy polem S i C. 
 
 Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej podziękował za 
zaprezentowana informację dodając, że eksploatacja o której wspomniał Pan Dyrektor (ul. Fałata) 
będzie prowadzona ostrożnie i racjonalnie, aby zminimalizować jej wpływ na obiekty na 
powierzchni. Jeżeli nawiązana zostanie współpraca z mieszkańcami, to cała sprawa powinna 
zakończyć się pozytywnie. 
 Wobec braku dalszych pytań i uwag Pan Przewodniczący zamknął dyskusję i zaproponował 
przejście do kolejnego punktu porządku posiedzenia. 
 
 
Pkt 5.Sprawy różne w tym opiniowanie projektów uchwał. 
 
 
 Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej zaznaczył, iż do Biura Rady 
Miasta Katowice wpłynęło pismo dotyczące przedłożenia do zaopiniowania dodatku do planu 
ruchu na lata 2015-2017 KWK "Murcki-Staszic" Ruch "Staszic" dot. m. in. projektowanych wyrobisk 
górniczych rozcinających pokład 407/4 w polu S dla ściany 305-S. Jak zaznaczył Pan Przewodniczący 
z ramienia komisji z przedmiotową sprawą zapoznał się Pan Radny Marek Chmieliński. 
 
 Radni, członkowie Komisji Górniczej przyjęli przedmiotowe pismo do wiadomości. 
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Pkt 6. Wolne wnioski. 
 

 
 Radna Patrycja GROLIK zaznaczyła, iż mieszkańcy Kostuchny z ul. Boya – Żeleńskiego 
zgłaszają ciągły problem z paleniem się hałdy odpadów pogórniczych. Przejawia się to poprzez 
specyficzny duszący zapach i jest bardzo uciążliwe. Pani Radna zapytała czy wiadomo coś o tej 
sprawie i jakie podejmowane są działania. 
 
 Pan Adrian BROL - Dyrektor Gł. Inż. Mierniczo-Geologiczny Kopalń Katowickiego Holdingu 
Węglowego S.A. Zaznaczył, iż przedmiotowy teren wraz z ruchem „Boże Dary” został przekazany do 
Spółki Restrukturyzacji Kopalń i na chwilę obecną zarząd KHW S.A. nie posiada informacji o tym 
zdarzeniu. Nie mniej takie pytanie zostanie postawione przedstawicielowi SRK na spotkaniu zespołu 
porozumiewawczego. 
 

 Pan Roman KUPKA – Zastępca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska dodał, iż 
Spółka Restrukturyzacji Kopalń została poinformowana o zaistniałym zdarzeniu przez Wydział 
Kształtowania Środowiska. Rozpisano przetarg na prace mające na celu ugaszenie tego pożaru. 
Według ostatnich informacji prace na hałdzie już trwają. 
  

 

Pkt 7. Zamknięcie posiedzenia. 
 
 
 Pan Witold WITKOWICZ – Przewodniczący Komisji Górniczej wobec braku dalszych 
zgłoszeń do dyskusji stwierdził wyczerpanie porządku obrad, podziękował przedstawicielom  
Katowickiego Holdingu Węglowego za przedstawioną informację oraz udzielone wyjaśnienia w 
zakresie analizowanych zagadnień, Stronie Prezydenckiej za udział w dyskusji, a także radnym oraz 
przedstawicielom wydziałów Urzędu Miasta za aktywność podczas obrad Komisji. 
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
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