P R O T O K Ó Ł nr 1/2020
z posiedzenia Komisji Oświaty
Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
w dniu 22 stycznia 2020 roku
Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Oświaty Wanda Kopcińska.
(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W obradach komisji uczestniczyli: radni, Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień, Główna
Księgowa Elżbieta Stępkowska, Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna
Hermanowska,

Naczelnik

Wydziału

Infrastruktury

Marek

Szymul,

Dyrektor

Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Elżbieta Chybińska, Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 382 Agnieszka Jasitczak – Wolska.
Ad. punkt 1
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji Wanda Kopcińska – odczytała proponowany porządek obrad.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr 12/2019 z posiedzenia Komisji z dnia 11 grudnia 2019 roku.
3. Omówienie budżetu na 2020 rok w ramach kompetencji komisji.
4. Działalność gabinetu stomatologicznego w SP nr 382.
5. Omówienie programu „Zima w mieście”.
6. Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty na rok 2020.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty za rok 2019.
8. Sprawy wniesione przez Zarząd.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
W wyniku głosowania komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad:
( 9 radnych na sali posiedzeń)
Ad. punkt 2
Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji nr 12/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku.
Protokół Nr 12/2019 z dnia 11 grudnia 2019 roku został przyjęty jednogłośnie bez
zastrzeżeń.
( 9 radnych na sali posiedzeń)
Ad. punkt 3
Omówienie budżetu na 2020 rok w ramach kompetencji komisji.
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Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – powiedział, że jeśli chodzi o oświatę to budżet jest
zabezpieczony w miarę wystarczającym stopniu, aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że ulega
on dynamicznej zmianie w ciągu roku. Na obecną chwilę szkoły są dosyć dobrze doposażone
i wyremontowane, ale są jeszcze placówki w których infrastruktura jest tak wiekowa, że
wymaga już remontu czy modernizacji. Należy też zauważyć, ze zmieniające się przepisy
prawa, w tym przepisy przeciwpożarowe, czy wymogi SANEPID-u tak się zaostrzają, że
wymuszają wykonanie dodatkowych prac modernizacyjnych w placówkach oświaty.
Dyrektor Dzielnicowego Biura Oświaty Elżbieta Chybińska – omówiła szczegółowo plan
budżetu oświaty na rok 2020 (plan w wersji tabelarycznej stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Radny Maciej Jakaczyński – zapytał, czy dobrze zrozumiał, że deficyt jest na poziomie 4 500
000,00 zł. Chciałby wiedzieć jak te niedobory są uzupełniane. Zadał również pytanie dotyczące
wysokości funduszu szkoleniowego, jak się on ma do poziomu zeszłorocznego oraz na jakiego
rodzaju szkolenia nauczyciele zostali skierowani w minionym roku.
Dyrektor Dzielnicowego Biura Oświaty Elżbieta Chybińska – powiedziała, że od kilku lat
w oświacie odnotowywany jest deficyt środków finansowych, ale podejmowane są wszelkiego
rodzaju działania aby był on nieodczuwalny, dzięki min. Uzyskanym oszczędnościom, które
dzielnica przekazuje min. na cele oświatowe. Dodatkowo pod koniec roku wysyłane jest
zapotrzebowanie do miasta stołecznego Warszawy z prośbą o dodatkowe środkifinansowe,
które są dzielnicy przekazywane. Zapotrzebowanie na szkolenia zgłaszają szkoły, dyrektorzy
jako kierownicy jednostek to oni wiedzą jakie są potrzebne szkolenia. Wysokość funduszu jest
porównywalna do poprzedniego roku, ale nie ma przy sobie dokładnych danych we
wskazanym zakresie.
Dyrektor SP nr 382 Agnieszka Jasitczak - Wolska – podpowiedziała, że to dyrektor szkoły
razem z radą pedagogiczną określa potrzeby szkoleń. Jej nauczyciele byli szkoleni
w zakresie prawa oświatowego, w zakresie bezpieczeństwa oraz z programów innowacyjnych.
Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – odniosła się do
pytania radnego i poinformowała, że część środków znajdujących się w budżecie na
doskonalenie jest spożytkowana na dofinansowanie opłat do studiów wyższych i kursów
kwalifikowanych podejmowanych przez nauczycieli. Dyrektor szacuje przedmiotowe potrzeby
a sam proces dofinansowania przebiega zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta m.st.
Warszawy, które reguluje tą kwestię.
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Naczelnik Wydziału Infrastruktury Marek Szymul – omówił projekt uchwały w sprawie
zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na rok 2020 –
druk 88 w zakresie wydatków majątkowych.
Załącznik nr 2 - wniosek w sprawie zmian w planie wydatków majątkowych.
1. Wydział Infrastruktury wnioskuje o przywrócenie w 2020 roku niewykorzystanych w roku
2019

środków

finansowych

przeznaczonych

na

realizację

poniższych

zadań

inwestycyjnych ujętych w załączniku dzielnicowym do budżetu na 2020 r.:
–

budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną –
zwiększenie o kwotę 78 410,00 zł,

–

budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich –
zwiększenie o kwotę 1 069,00 zł (brak jest usunięcia wad w projekcie budowalnym
przez projektanta w 2019 roku i możliwości uzyskania pozwolenia na budowę. W celu
prawidłowej realizacji inwestycji zachodzi konieczność przywrócenia środków
finansowych),

–

budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego „Niedźwiadek” – zwiększenie o kwotę
10 829,00 zł,

–

budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela – zwiększenie
o kwotę 370 050,00 zł. (nastąpił brak wznowienia robót budowy przedszkola przez
wykonawcę oraz odstąpienie z nim od przedmiotowej umowy z winy wykonawcy.
W celu prawidłowej realizacji inwestycji zachodzi konieczność wyłonienia kolejnego
wykonawcy oraz zabezpieczenia środków na ten cel w br.),

–

budowa instalacji wentylacji w pięciu salach lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej
nr 11 przy ul. Keniga 20 – zwiększenie o kwotę 82 960,00 zł,

–

przebudowa klatki schodowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej w budynku
Przedszkola nr 219 przy ul. Keniga 16 – zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł,

–

budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego – zwiększenie o kwotę 15 162,00 zł,

–

budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy – zwiększenie o kwotę 33 981,00 zł.

2. Wydział Gospodarowania Nieruchomościami wnioskuje o utworzenie nowych zadań
inwestycyjnych tj.:
–

budowa kotłowni gazowej z armaturą, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
wraz z likwidacją dotychczasowych źródeł ogrzewania, przebudowa instalacji gazowej
i wymiana instalacji kanalizacji oraz termomodernizacja budynku przy ul. Regulskiej 18
– zwiększenie o kwotę 437 493,00 zł,
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–

budowa kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz
przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Regulskiej 44 – zwiększenie o kwotę
149 707,00 zł,

–

budowa w systemie „Projektuj i buduj” – windy zewnętrznej oraz przebudowa ściany
budynku celem utworzenia drzwi do lokalu dla osoby niepełnosprawnej zamieszkałej
w lokalu budynku przy ul. Wojciechowskiego 15 – zwiększenie o kwotę 95 329,00 zł.

3. Wydział Kultury – zakup kolekcji po byłych Zakładach Przemysłu Ciągnikowego „Ursus” –
zwiększenie o kwotę 800 000,00 zł. Z końcem roku otrzymano od rzeczoznawcy wycenę
kolekcji po byłych Zakładach Mechanicznych Ursus i w związku z tym konieczne było
uzyskanie, dodatkowych wyjaśnień w zakresie praw autorskich i majątkowych od Holdingu,
jak również stanowiska Biura Kultury w niniejszej sprawie. Brak przedmiotowych informacji
nie pozwoliły na sfinalizowanie zakupu w roku ubiegłym. W najbliższym czasie sprawa
zostanie

przedstawiona

Radzie

Dzielnicy

Ursus,

a w obradach

weźmie

udział

rzeczoznawca, który przedstawi analizę wyceny oraz jakie kroki powinno się podjąć w celu
zabezpieczenia stanu kolekcji. Stąd konieczność wnioskowania o przywrócenie
niewykorzystanych w 2019 roku środków finansowych na rok 2020.
4. Wydział Administracyjno – Gospodarczy – zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy –
zwiększenie o kwotę 44 943,00 zł z przeznaczeniem na zakup kolejnych elektrycznych
regałów przesuwnych do archiwum w Delegaturze BAiSO.
Przewodnicząca komisji Wanda Kopcińska – poprosiła o informację czy są jakieś plany na
powiększenie bazy sportowej w szkole nr 383, jedynej szkole w Ursusie, która działa
w takim kształcie jakim powstała.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Marek Szymul – odpowiedział, że Wydział Infrastruktury
ma to na uwadze i zna potrzeby placówki. Pierwszym krokiem w tego typu inwestycjach jest
opracowanie koncepcji rozbudowy placówki przy założeniu, że musi pozostać na niniejszej
nieruchomości 25% powierzchni biologicznie czynnej. W jego opinii należy rozbudować
istniejącą salę gimnastyczną, ale to wiąże się z dużymi nakładami finansowymi.
Radna Marianna Jaguścik – zapytała na kiedy jest przewidziane zakończenie remontu w SP
nr 381.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Marek Szymul – odpowiedział, że zgodnie z zapisami
umownymi zakończenie prac miało nastąpić w grudniu 2019 roku. Na chwilę obecną jest taka
sytuacja, że wykonawca nie kontynuuje robót, ma wyznaczony termin do 24 stycznia 2020
roku, ale prawdopodobnie ich nie zakończy, bo ogłosił upadłość. Jeśli do tego terminu nie
zostaną zakończone prace remontowe w przedmiotowej placówce to będzie zlecone
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wykonawstwo zastępcze i prawdopodobnie najpóźniej do 20 lutego 2020 roku prace zostaną
zakończone.
Radna Aneta Wachnicka – poprosiła o informację czy została już rozstrzygnięta decyzja,
którą zaskarżył jeden z mieszkańców i budowa żłobka na ul. Pobożnego jest już realizowana.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Marek Szymul – poinformował, że decyzja została
rozstrzygnięta, ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę, który już rozpoczął prace
budowlane.
Radny Maciej Jakaczyński – zapytał jak oceniają rokowania procesu sądowego z firmą
z

którą nie udało się polubownie zakończyć sporu i czy kwota, która tu padła jest karą

umowną. Chciałby się dowiedzieć również czegoś na temat pęknięcia ściany w SP nr 2, być
może jest tam niezbędna ekspertyza budowlana pod kątem ewentualnego zagrożenia dla
uczniów.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – stwierdził, że nie wiadomo kto wygra w tym sporze,
zadecyduje o tym

sąd. Odsetki i rodzaj kary zostaną naliczone, zgodnie z zapisami

umownymi, w których są określone okoliczności w jakich można na wykonawcę nałożyć kary
umowne oraz progi procentowe zależne od wartości zamówienia. Z wyliczeń wynika, że będzie
to suma około 1 000 000,00 zł. Żeby inwestycja była realizowana będzie ogłoszony kolejny
przetarg, na który została już poprawnie przygotowana dokumentacja. Te działania pozwolą
na kontynuację prac budowlanych zmierzających do zakończenia niniejszej inwestycji.
Naczelnik Wydziału Infrastruktury Marek Szymul - poinformował, że pęknięta ściana
w SP nr 2 zostanie rozebrana i na nowo wybudowana. Do tego dojdzie wymiana okien.
Natomiast ekspertyza budowlana została przeprowadzona i zgodnie z jej wskazaniami sala
gimnastyczna została wyłączona z eksploatacji.
Główna Księgowa Elżbieta Stępkowska - omówiła projekt uchwały w sprawie zaopiniowania
zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na rok 2020 – druk 88
w zakresie wydatków bieżących oraz planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego.
Załącznik nr 1 - wniosek w sprawie zmian w planie wydatków bieżących.
1. Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty:
–

prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego –
zwiększenie o kwotę 37 105,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia
kuchni oraz na zakup energii w przedszkolach,

–

prowadzenie publicznych szkół podstawowych - zwiększenie o kwotę 759 775,00 zł
z przeznaczeniem na zakup środków czystości, tonerów, szafek, książek do biblioteki,
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energii, przeglądy budynków, licencje programów komputerowych, odprowadzanie
ścieków oraz na szkolenia pracowników w szkołach podstawowych,
–

prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących – zwiększenie o kwotę 38 958,00
zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia (ławki i krzesła) oraz na zakup
energii w LO nr LVI,

–

remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – zwiększenie o kwotę
65 990,00zł z przeznaczeniem na bieżące konserwacje instalacji elektrycznej,
drukarek, kserokopiarek oraz na remont sal lekcyjnych w szkołach podstawowych,

–

projekty edukacyjno – oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej
– zwiększenie o kwotę 72 696,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn.: „Młodzi Rycerze
Europejskiego

Okrągłego

Stołu”

–

kwota

28 453,00

zł

oraz

na

projekt

pn.: „Interaktywnie zintegrowani” – kwota 44 243,00 zł.
2. Wydział Gospodarowania Nieruchomościami – remonty mieszkaniowego zasobu
komunalnego – zmniejszenie o kwotę 95 329,00 zł., z przeznaczeniem na budowę
w systemie projektuj i buduj - windy zewnętrznej wraz z przebudową ściany budynku
celem utworzenia drzwi do lokalu dla osoby niepełnosprawnej zamieszkałej w budynku
przy ul. Wojciechowskiego.
3. Zespół Funduszy Europejskich:
–

projekty edukacyjno – oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej
–

zwiększenie

o

kwotę

241 849,00

zł

z

przeznaczeniem

na

projekt

pn.: „Interaktywnie zintegrowani”.
–

fundusz wynagrodzeń – zwiększenie o kwotę 43 142,00 zł.

Załącznik nr 4 – plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok.
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus wnosi o dokonanie zmian
w planie OSiR na 2020 rok polegających na zmniejszeniu kosztów rzeczowych o kwotę
500 000,00 zł i zwiększeniu wydatków inwestycyjnych. Korekta planu podyktowana jest
koniecznością wykonania modernizacji filtrów wody basenowej i zabudowy punktu
gastronomicznego na holu pływalni „Skalar”, zakupu maszyn do wyrzucania piłek tenisowych
oraz zakupu trybuny mobilnej na korty tenisowe.
Komisja

jednogłośnie

pozytywnie

zaopiniowała

projekt

uchwały

w

sprawie

zaopiniowania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na rok
2020 – druk 88.
(11 radnych na sali obrad)
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Ad. punkt 4
Działalność gabinetu stomatologicznego w SP nr 382.

Dyrektor SP nr 382 Agnieszka Jasitczak – Wolska – poinformowała, że zostało
podpisane porozumienie o współpracy z Warszawskim Centrum Zdrowia z siedzibą przy ulicy
Nowogrodzkiej w zakresie opieki stomatologicznej w ich szkole. Gabinet został przygotowany
przez szkołę, wyposażony w meble natomiast po stronie Warszawskiego Centrum Zdrowia
leży wyposażenie gabinetu w odpowiedni sprzęt medyczny. Został również podpisany
harmonogram pracy gabinetu, dzieci pod opieką rodziców mogą korzystać z leczenia
stomatologicznego.

Radny Maciej Jakaczyński – zapytał, kto może korzystać z tego gabinetu i czy to jest usługa
stomatologii zachowawczej.

Dyrektor SP nr 382 Agnieszka Jasitczak – Wolska - poinformowała, że jest to gabinet
dla uczniów. Przewidziana jest bezpłatna profilaktyka stomatologiczna, ale również leczenie,
wówczas kiedy taką potrzebę stwierdzi lekarz stomatolog. Opieka stomatologiczna dla
uczniów SP nr 382 będzie prowadzona we wtorki i środy.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – powiedział, że ta akcja obejmuje wszystkie szkoły
w Ursusie. Pierwszym punktem jest właśnie SP nr 382, a drugim przychodnia lekarskostomatologiczna „Amodent” przy ul. Dzieci Warszawy 29. Ponieważ dyrektor Biura Edukacji
podpisuje to porozumienie z poszczególnymi placówkami, do SP nr 382 przydzielono uczniów
SP nr 2, nr 4, nr 11, nr 14, nr 381 i nr 383. Natomiast szkoły takie jak LO, Zespół Szkół nr 42
i SP nr 360 są przydzielone do przychodni „Amodent”. Jeśli to się sprawdzi i będzie
funkcjonowało prawidłowo, pomyślą o rozszerzeniu działalności. Pomysł wprowadzenia
stomatologii do szkół zrodził się w Zarządzie Dzielnicy ponad rok temu, kiedy jeszcze nie
obowiązywało rozporządzenie ministra w tej sprawie. Dlatego, że profilaktyka jest bardzo
ważna a szczególnie u dzieci, bo zdrowe zęby to podstawa zdrowia. Nie ma w tej chwili
dziedziny sportu, gdzie by nie wymagali opinii stomatologa, że zęby są zdrowe. Przy okazji
chciał jeszcze raz podziękować tu obecnej pani dyrektor za to, że jako pierwsza podjęła się
organizacji w swojej placówce gabinetu stomatologicznego.

Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – dodała, że
w m.st. Warszawa, porozumieniami zostało objętych 279 szkół i stanowi to 76%. Niestety
nie udało się podpisać porozumienia w odniesieniu do pozostałych 24% szkół a firmy
stomatologiczne działające na rynku tłumaczą swój brak zainteresowania zawarciem
porozumienia niewystarczającymi środkami z NFZ.
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Przewodnicząca komisji Wanda Kopcińska – przypomniała, że SP nr 382 zwróciła się
z prośbą o nadanie imienia szkole „Warszawskich Dzieci” oraz sztandaru od 1 września 2020
roku. Wszystko przebiegło zgodnie z procedurami i kolejnym krokiem jest złożenie do dzielnicy
przygotowanego projektu uchwały a następnie wystąpienie do Rady m.st. Warszawy o
podjęcie decyzji w niniejszej sprawie.
OPINIA KOMISJI:
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o nadanie imienia oraz
sztandaru Szkole Podstawowej nr 382 w Warszawie.
(11 radnych na sali posiedzeń)
Ad. punkt 5
Omówienie programu „Zima w mieście”.

Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Joanna Hermanowska – poinformowała,
że w tym roku nabór do programu „Zima w mieście” odbywa się wzorem lat ubiegłych
w systemie elektronicznym. Zostało przygotowane 525 miejsc, zalogowało się 534 dzieci.
W

pierwszym tygodniu ferii program będzie realizowany w SP nr 11, nr 382

i nr 14. W drugim tygodniu w SP nr 360, nr 383, nr 4 i nr 2. Liczba przygotowanych miejsc
jest nieco niższa od ilości dzieci zalogowanych, ale ostatecznie o tym ile dzieci się zgłosi
zadecydują wpłaty.

W tym roku odniesiona została o 3 zł opłata za posiłek

i wynosi ona 10 zł. Dochodzi również dopłata za opiekę w kwocie 10 zł. za każdy dzień.
Rodzicom podane zostały numery dwóch kont, na które muszą wpłacić pieniądze, więc
nie samo zalogowanie, ale też uiszczenie opłaty pozwoli ustalić ostateczną liczbę dzieci,
które wezmą udział w programie. Jest małe opóźnienie, dopiero teraz szkoły się dowiedzą
jaki będzie przydział biletów i wejściówek na rożne imprezy. Oczywiście obiekty takie jak
OSiR, ARSUS, biblioteka, będą bezpłatnie wspierały akcję. Godziny opieki nad dziećmi
planowane

są

od

7.00

do

17.00

,

zapewnione

są

2

posiłki

w

tym

1 ciepły oraz napoje. Stawka dla nauczyciela i koordynatora za pełną godzinę pracy
wynosi 27 zł brutto.
Ad. punkt 6
Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty na rok 2020.
Przewodnicząca komisji Wanda Kopcińska - zapytała, czy wszyscy zapoznali się z planem
pracy i czy ktoś ma uwagi i chce wnieść zmiany w przedmiotowym dokumencie. Wobec braku
chętnych do dyskusji poddała plan pracy pod głosowanie.
Plan pracy Komisji Oświaty na rok 2020 został przyjęty jednogłośnie bez zastrzeżeń.
(11 radnych na sali posiedzeń)
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Ad. punkt 7
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty za rok 2019.
Przewodnicząca komisji Wanda Kopcińska – poinformowała, że członkowie komisji mieli
możliwość zapoznania się z projektem sprawozdania z działalności komisji za 2019 rok
ponieważ niniejszy dokument został im przesłany drogą elektroniczną. Prosi więc o uwagi
w

przedmiotowej sprawie. Wobec braku chętnych do dyskusji poddała propozycje

sprawozdania pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności komisji za 2019 rok.
(11 radnych na sali posiedzeń)
Ad. punkt 8
Sprawy wniesione przez Zarząd.
Z-ca Burmistrza Wiesław Krzemień – odniósł się do pytań z wczorajszej Komisji Kultury,
Sportu i Spraw Społecznych i wyjaśnił, że arytmetyczna pomyłka dotycząca opłat za odpady
komunalne w uchwale Rady m.st. Warszawy została poprawiona, i ponownie rada podjęła
uchwałę w tej sprawie Natomiast zawarte tam wysokości stawek opłat będą obowiązywać
prawdopodobnie od 1 marca br. Jeśli chodzi o choinki, które zostają po świętach
w budynkach wielomieszkaniowych będą odbierane z pod altan śmietnikowych. Co do domów
jednorodzinnych nie ma jeszcze dyspozycji.
Ad. punkt 9
Dyskusja i wolne wnioski.
Brak chętnych do dyskusji.
Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku Przewodnicząca Komisji Oświaty Wanda
Kopcińska zakończyła posiedzenie.
Na tym obrady zakończono.

Przewodnicząca Komisji Oświaty
/-/ Wanda Kopcińska
Protokół sporządziła:
Beata Chełchowska /-/
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