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BRM.0012.2.9.2015         - P R O J E K T - 

 

 

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 27 października 2015r. 

 

 

Data posiedzenia: 27.10.2015 r.  

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4, sala nr 315. 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 14:30 

Prowadząca obrady: Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Siejna 

Protokolant: Rafał Dłubak 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło: 6 radnych 

Radni nieobecni: Małgorzata Smoleń 

 

Punkt 1 

Po otwarciu posiedzenia Prowadząca obrady powitała wszystkich obecnych.  

W obradach uczestniczyli również: Pan Radny Arkadiusz Godlewski, Pierwszy 

Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula, Sekretarz Miasta Katowice Pan 

Janusz Waląg, Z-ca Naczelnika Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Roman 

Kupka, główny specjalista z Wydziału Kształtowania Środowiska Pan Adam Lipus, Pan 

Jerzy Dolinkiewicz – przedstawiciel Muzeum Historii Katowic oraz inspektor z 

Wydziału Budynków i Dróg  Pan Łukasz Borys. 

 

Punkt 2 

Komisja Organizacyjna nie zgłosiła uwag do porządku obrad posiedzenia. 

 

PORZĄDEK 

posiedzenia Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice  

w dniu 27 października 2015r. o godz. 13.00 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.  

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej.  

4. Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych radnych.  

5. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał.  

6. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.  

7. Sprawy bieżące.  

8. Zamknięcie posiedzenia  

 

Punkt 3 

Komisja Organizacyjna, jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Komisji z dnia 15 

września 2015r. 

 

Punkt 4 

Prowadząca obrady zapoznała Komisję z informacją o wynikach analiz oświadczeń 

majątkowych radnych zawartą w piśmie z dnia 19 października 2015 r. 

 

Punkt 5 

Prowadząca obrady przedstawiła porządek obrad XVII sesji Rady Miasta Katowice  

w dniu 29 października 2015r.:  
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1. Otwarcie sesji.  

2. Powołanie sekretarzy sesji.  

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.  

4. Przyjęcie protokołów z XIV, XV i XVI sesji Rady Miasta Katowice.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między sesjami.  

7. Zapytania radnych.  

8. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice o pracach Rady w okresie 

międzysesyjnym.  

9. Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019:  

a) opinia Zespołu powołanego dla zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do 

Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądów Rejonowych w Katowicach na kadencję 

2016-2019 (DS-311/15);  

b) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu głosowania w 

wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz do Sądu Rejonowego 

Katowice- Wschód w Katowicach i do Sądu Rejonowego Katowice- Zachód w Katowicach 

na kadencję 2016-2019 (DS-315/15).  

c) tajne wybory ławników przeprowadzone przez Komisję Skrutacyjną.  

d) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w 

Katowicach na kadencję 2016-2019 (DS-316/15).  

e) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego 

Katowice – Wschód w Katowicach na kadencję 2016-2019 (DS-317/15).  

f) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego 

Katowice-Zachód w Katowicach na kadencję 2016-2019 (DS-318/15).  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania 

budżetu miasta Katowice za I półrocze 2015 roku”, „Informacji o kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035 za I półrocze 2015 

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 2015 roku” (DS-287/15).  

11. Rozpatrzenie projektu apelu Rady Miasta Katowice w sprawie tragedii uchodźców (DS-

307/15).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w 

budynku przy Al. Roździeńskiego 16 w Katowicach (DS-314/15).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej 

„Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń w mieście Katowice” (DS-342/15).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i ul. 

Bogucickiej w Katowicach (DS-343/15).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i 

Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach (DS-344/15).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w 

Katowicach - część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej 

(DS-345/15).  
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17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie promocji Miasta Katowice jako Miasta 

Gospodarza Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie mężczyzn Dywizji 1 A w 2016 roku (DS-

332/15).  

18. Informacja Prezydenta Miasta Katowice nt. realizacji uchwały nr XLVI/1070/14 Rady 

Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do opracowania 

wieloletniego planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice (DS-

326/15).  

19. Informacja Prezydenta Miasta Katowice w sprawie raportu z konsultacji społecznych 

dotyczących budowy drogi na odcinku od ul. Bażantów do ul. Szarych Szeregów (DS-

319/15).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie desygnowania na kandydata do Powiatowej 

Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Katowicach (DS-309/15).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w 

sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach (DS-310/15).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w 

sprawie nadania statutu Muzeum Historii Katowice w Katowicach (DS-312/15).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta 

Katowice nazwy „Kryształowa” (DS-313/15).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 15 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Handlowych im. 

Bolesława Prusa w Katowicach (DS- 320/15).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 8 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. 

Jerzego Ziętka w Katowicach (DS-321/15).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Nr 19 dla 

Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w 

Katowicach (DS-322/15).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum 

Uzupełniającego Nr 12 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Przemysłu 

Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach (DS-323/15).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w 

sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem 

prowadzącym jest miasto Katowice (DS-324/15).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w 

sprawie uchwalenia Statutu miasta Katowice (DS-325/15).  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Wieloletniego programu współpracy miasta 

Katowice z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020” (DS-327/15).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z 

organizacjami pozarządowymi na 2016 rok” ( DS-328/15).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r. (DS-329/15).  

33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. (DS-330/15).  

34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tablicy upamiętniającej Ofiary Tragedii 

Górnośląskiej 1945r. (DS-333/15).  

35. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów 

oraz zasad poboru opłaty skarbowej na terenie miasta Katowice (DS-334/15).  
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36. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku 

od nieruchomości budynków lub ich części wybudowanych przed 1945r. położonych w 

obszarze centrum Katowic, w których dokonano remontu elewacji (DS-335/15).  

37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej „Propozycji 

Planu Aglomeracji Katowice” (DS-336/15).  

38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty 

wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach od pani A R, pani A R oraz pana K R z tytułu korzystania z uprzednio 

zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Zabrskiej (DS-

346/15).  

39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części 

wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach od pana J P, pani K P, pana K P, pana M P oraz pana J P z tytułu korzystania z 

uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. Francuskiej 

( DS- 347/15).  

40. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części 

wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach od pani B S z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego 

położonego przy ul. Gawliny w Katowicach (DS-348/15).  

41. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu 

Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Katowice na lata 2014-2020 (DS-349/15).  

42. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji 

przedmiotowej udzielanej z budżetu miasta Katowice na utrzymanie cmentarzy komunalnych 

dla Katowickich Cmentarzy Komunalnych w Katowicach na 2016r. (DS-350/15).  

43. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta 

Katowice na 2015 rok (DS-351/15).  

44. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

miasta Katowice na lata 2015-2035 (DS-352/15).  

45. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w 

sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym miasta 

Katowice (DS-353/15).  

46. Rozpatrzenie skarg:  

- Pani Z B na działania Wiceprezydenta Miasta Katowice (DS-337/15).  

- Pana R H na niepodjęcie działań przez Prezydenta Miasta Katowice oraz niewłaściwe 

działania pracowników Urzędu Miasta Katowice i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Katowicach oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie (DS-338/15)  

- Pana Z P na przewlekłe i biurokratyczne wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta 

Katowice (DS-339/15).  

- Pana J M na działania Prezydenta Miasta Katowice związane z organizacją festiwalu 

„Tauron Nowa Muzyka 2015” (DS-340/15).  

- Pani B M na działania Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach (DS-

341/15).  

47. Interpelacje radnych.  

48. Komunikaty i wolne wnioski.  

49. Zamknięcie sesji. 
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Ustalono również, że Prezydent Miasta Katowice zawnioskuje o wprowadzenie do porządku 

obrad sesji pkt 45a w brzmieniu „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach wobec A Z za lokal mieszkalny położony przy ul. Starowiejskiej w Katowicach”. 

 

Komisja zapoznała się z przewidywaną procedurą wyboru ławników sądowych 

przeprowadzonych na najbliższej sesji przez Komisję Skrutacyjną.  W głosowaniu (4 głosy 

„za”) wstępnie ustalono, że w skład Komisji Skrutacyjnej wejdzie 3 radnych klubu „FSiMK”, 

2 radnych z klubu PO RP i 2 radnych przedstawicieli klubu PiS. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie zatwierdzenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu 

Okręgowego w Katowicach oraz do Sądu Rejonowego Katowice- Wschód w Katowicach 

i do Sądu Rejonowego Katowice- Zachód w Katowicach na kadencję 2016-2019. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach na kadencję 2016-2019. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Katowice–Wschód w Katowicach na 

kadencję 2016-2019. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego Katowice – Zachód w Katowicach na 

kadencję 2016-2019. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

W trakcie rozpatrywania projektu apelu Rady Miasta Katowice w sprawie tragedii 

uchodźców Pan Radny Arkadiusz Godlewski – przedstawiciel projektodawców – 

poinformował, iż przyjmuje w drodze autopoprawki uwagę zgłoszoną przez Prezydenta 

Miasta Katowice zawartą w piśmie z dnia 28 września 2015 r., znak PR.074.324.2015.JP.  

Dodał, że rolą miasta jest działać w ramach porządku prawnego i organizacyjnego państwa. 

Celem apelu nie jest wykonywanie gwałtownego ruchu w tym kierunku, tylko wyrażenie 

woli, czy też pewnej intencji. Chce, aby Rada Miasta Katowice – reprezentant i 

przedstawiciel  mieszkańców – zabrała symbolicznie głos w toczącej się dyskusji. Dodał, że 

jeśli państwo weźmie na siebie obowiązek przyjmowania uchodźców to Katowice - 

zainteresowane przecież m.in. zwiększaniem ilości mieszkańców - taki obowiązek pomocy 

również winny przyjąć. 

 

Prowadząca obrady stwierdziła, że w jej przekonaniu apel jest stosunkowo przedwczesny. 

Do tej pory państwo polskie nie wyraziło jeszcze swego stanowiska w tej materii (ani 

medialnie, ani systemowo – nie ma programu dedykowanego uchodźcom). 

Pan Radny Arkadiusz Godlewski odpowiedział, że RP przyjęła na siebie zobowiązanie w 

ramach szczytu Rady Europejskiej (rozmawiano tam o uchodźcach, którzy już są w granicach 

UE). W jego przekonaniu problem uchodźców jest niezwykle istotny, a projekt apelu wynikł z 

potrzeby zabrania głosu przez Radę Miasta Katowice w debacie publicznej w sposób 

odpowiedzialny i racjonalny.  
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Pan Radny Piotr Pietrasz zauważył, iż w chwili obecnej nie ma jednoznacznego stanowiska 

rządu w tym temacie, a w ciągu najbliższego miesiąca powstanie nowy rząd. Nie widzi 

powodów, aby już w tym momencie podejmować tego typu apel. 

Pan Radny Arkadiusz Godlewski odpowiedział, że rząd przyjął już pewne zobowiązania 

zawarte w konkluzji na szczycie Rady Europejskiej (forma podejmowania decyzji - co do 

zasady - w sposób jednomyślny). 

 

W wyniku głosowania projekt apelu Rady Miasta Katowice w sprawie tragedii 

uchodźców nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji Organizacyjnej. 

Głosowanie: „za” – 1 głos, „przeciw” – 5 głosów. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie desygnowania na kandydata do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Katowicach. 

Opinia podjęta jednogłośnie. Ustalono, że kandydatura radnego zostanie złożona na sesji. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie nadania ulicy położonej na terenie miasta Katowice nazwy „Kryształowa”.  

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu miasta 

Katowice. 

Opinia podjęta jednogłośnie. 

 

Komisja Organizacyjna nie opiniowała projektu uchwały w sprawie tablicy 

upamiętniającej Ofiary Tragedii Górnośląskiej 1945r. 

Podczas dyskusji Komisja zapostulowała przedstawienie jej opisu (wyglądu) tablicy 

wraz z inskrypcją (treścią). Zwrócono uwagę na konieczność formalnych uzgodnień w 

tym zakresie m.in. z Wojewódzkim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 

działającym przy Wojewodzie Śląskim. Sama lokalizacja umiejscowienia tablicy nie 

budzi sprzeciwu. 

Pan Radny Jerzy Forajter zauważył, iż zgodnie z przepisem art. 18 ust. 2 pkt 13) ustawy 

o samorządzie gminnym podejmowanie uchwał w sprawie wznoszenia pomników należy 

do rady gminy (nie jest to pojęcie doprecyzowane przez ustawodawcę). Zaproponował, 

aby ew. rozważyć możliwość dopisania do projektu uchwały zwrotu „uzgodniona w 

sposób formalny treść i forma pomnika zostanie  przedstawiona pod akceptację Rady 

Miasta Katowice”. 

Dodatkowo zaproponował, aby na przyszłość w przypadku pojawienia się kwestii 

związanych ze wznoszeniem pomników Pan Prezydent opracował procedurę (pewien 

tryb) rozpatrywania tego typu spraw. 

 

Pan Radny Jerzy Forajter stwierdził, iż należy zastanowić się nad problemem 

konieczności anonimizowania danych osobowych osób fizycznych występujących w 

projektach uchwał Rady Miasta Katowice w sprawach umorzenia należności, 

rozkładania na raty wierzytelności, odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej 

bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu itp. dla osób, które otrzymują od miasta w 

wyniku takich projektów (po podjęciu uchwały Rady Miasta Katowice) jakieś wymierne 

(finansowe) korzyści. Dane osobowe takich osób winny być w jego przekonaniu jawne. 
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Chciałby poznać opinię Administratora Bezpieczeństwa Informacji UMK w tym 

zakresie. 

Prowadząca obrady poinformowała, że zaprosi na kolejne posiedzenie Komisji 

Administratora Bezpieczeństwa Informacji UMK. 

 

Punkt 6 

Komisja Organizacyjna zapoznała się z notatką służbową nr 5 Zespołu ds. nazewnictwa 

ulic i placów z dnia 19 października 2015 r.  

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały, zmieniającej uchwałę w sprawie nadania 

placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Michała Grajka”. 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 

Ustalono również, iż najbliższe posiedzenie Zespołu odbędzie się w dniu 9 listopada 2015 

r., a w listopadzie b.r. odbędzie się także objazd członków Zespołu po obiektach 

potencjalnie przeznaczonych do nadania im nazwy. 

 

Punkt 7 

Komisja zapoznała się z biogramem Pani dr Jolanty Wadowskiej-Król opracowanym 

przez Muzeum Historii Katowic, a przekazanym przy piśmie Pani Marzeny Szuby 

Wiceprezydenta Miasta Katowice z dnia 6 października 2015 r., znak KUL-I.ZD-

00041/15.  

Po dyskusji Komisja Organizacyjna zawnioskowała do Prezydenta Miasta Katowice o 

podjęcie działań zmierzających do nadania dr Jolancie Wadowskiej-Król tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta Katowice. 

Wniosek podjęty jednogłośnie. 
 

Prowadząca obrady zapoznała również Komisję z e-mailem Pani KP z dnia 25 września 

2015 r. w sprawie upamiętnienia Michała Grajka oraz z pismem RJP nr 11 Wełnowiec-

Józefowiec w sprawie upamiętnienia Janusza Kalinowskiego. 

 

Prowadząca obrady poinformowała Komisję o złożeniu kwiatów i zniczy na grobach śp. 

Radnych Rady Miasta Katowice. 

 

Pan Radny Jerzy Forajter zaprosił zainteresowanych członków Komisji Organizacyjnej na 

prezentację programu e-sesja w dniu 4 listopada b.r. o godz. 10:00 w sali nr 209. 

 

Punkt 8 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji Organizacyjnej Prowadząca obrady zamknęła 

jej posiedzenie. 

 

Protokołował:                                                  Prowadząca obrady: 

          

                                                                              Przewodnicząca  

Rafał Dłubak                                                                                       Komisji Organizacyjnej 

 

                                                                                                                    Krystyna Siejna  

 


