
DPr-BRM-II.0012.7.4.2020 

Protokół nr 21/IV/2020 

posiedzenia Komisji Kultury  
Rady Miejskiej w Łodzi, 

z dnia 14 kwietnia 2020 roku 
 

I. Obecność na posiedzeniu: 

stan Komisji   - 18 radnych, 

obecnych   - 16 radnych, 

nieobecnych    - 2 radnych, tj.: 

1. radny p. Kamil Jeziorski – nieobecny nieusprawiedliwiony, 

2. radny p. Radosław Marzec – nieobecny nieusprawiedliwiony. 

oraz zaproszeni goście.  

Listy obecności stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.  

II. Posiedzeniu Komisji przewodniczyli:  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka. 

III. Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu nr 19/II/2020 z dnia 18 lutego 2020 r.  

2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 80/2020.  

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu Biblioteki Miejskiej 
w Łodzi w części dotyczącej lokalizacji filii – druk nr 36/2020.  

4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia 
samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty im. 
Stanisława Czernika, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Górna im. Władysława 
Stanisława Reymonta, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście im. Andrzeja Struga oraz Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew im. Lucjana Rudnickiego i utworzenia 
samorządowej instytucji kultury o nazwie Biblioteka Miejska w Łodzi –  
druk nr 70/2020. 

5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 
kultury pn. „inLodz21” za 2019 rok – druk nr 46/2020.  

6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 
kultury za 2019 rok Łódzkie Centrum Wydarzeń – druk nr 53/2020.  
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7. Sprawy nazewnicze. 

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  

IV. Przebieg posiedzenia i przyjęte ustalenia:  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka po stwierdzeniu quorum, na podstawie 
podpisów na liście obecności radnych, otworzyła obrady. Poinformowała, że członkowie 
Komisji otrzymali zaproszenia za pośrednictwem Aktówki. Zapytała o propozycje zmian 
dziennego porządku obrad.  

Uwag nie zgłoszono.  

Komisja w głosowaniu przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się” przyjęła porządek obrad.  

Ad 1. Przyjęcie protokołu nr 19/II/2020 z dnia 18 lutego 2020 r.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: zapytała o uwagi do protokołu 
nr 19/II/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. doręczonego państwu radnym za pośrednictwem 
Aktówki.  

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: poddała pod głosowanie Komisji 
przyjęcie protokołu nr 19/II/2020 z dnia 18 lutego 2020 r.  

Komisja w głosowaniu przy 17 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się” przyj ęła protokół nr 19/II/2020 z dnia 18 lutego 2020 r.  

Ad 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 80/2020.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: o przedstawienie projektu uchwały 
poprosiła zastępcę dyrektora Wydziału Budżetu.  
 
Zastępca dyrektora Wydziału Budżetu p. Halina Wyszomirska: zreferowała załączony do 
niniejszego protokołu projekt uchwały opisany w druku nr 80/2020.  

Pytania.  

Pytań nie zgłoszono.  

Dyskusja.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: zmiany w budżecie związane są 
z kolejnymi projektami uchwał, a dotyczą one zmian w statucie Biblioteki Miejskiej w Łodzi.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: poddała pod głosowanie Komisji 
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie 
miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 80/2020.  



 3

Komisja w głosowaniu przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz 2 głosach 
„wstrzymuj ących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu 
oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2020 rok – druk nr 80/2020.  

 

Ad 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu Biblioteki 
Miejskiej w Łodzi w części dotyczącej lokalizacji filii – druk nr 36/2020.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: o wprowadzenie do bieżącego punktu 
porządku obrad poprosiła przedstawiciela Wydziału Kultury.  

P.o. zastępcy dyrektora Wydziału Kultury p. Marcin Derengowsk i: zreferował załączony 
do niniejszego protokołu projekt uchwały opisany w druku nr 36/2020. 

Pytania.  

Radna p. Marta Grzeszczyk: dlaczego filie są łączone, jakie to przyniesie korzyści i jakie 
będą skutki finansowe? 

P.o. zastępcy dyrektora Wydziału Kultury p. Marcin Derengowsk i: ten projekt nie wnosi 
żadnych skutków finansowych. Pod wymienionymi pięcioma adresami usytuowane są dwie 
filie. Są to filie obecnie osobno dedykowane dzieciom i dorosłym, natomiast ta zmiana dla 
czytelników nie będzie zauważalna. Lokalizacja jest pod jednym adresem.  

Radna p. Marta Grzeszczyk: czy proponowane zmiany pociągają za sobą zmiany kadrowe 
bądź zwolnienia pracowników w filiach? 

Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi p. Paweł Brau n: kadra tych placówek pozostanie w 
niezmienionym składzie. Połączenie wynika wyłącznie z naszych rozwiązań organizacyjnych. 
Kiedyś rzeczywiście było tak, że każda taka placówka miała po kilku kierowników na jednym 
obiekcie. W tej chwili jest jeden kierownik dla danego adresu. Zmiany nie będą dotykały 
żadnego z naszych obecnych pracowników. Obecni kierownicy albo otrzymali nowe 
placówki, albo korzystaliśmy z ich przejścia na emeryturę. W związku ze zmianami, skład 
osobowy bibliotek się nie zmienił.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: poddała pod głosowanie Komisji 
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru zmiany statutu Biblioteki 
Miejskiej w Łodzi w części dotyczącej lokalizacji filii – druk nr 36/2020. 

Komisja w głosowaniu przy 16 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz braku głosów 
„wstrzymuj ących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany 
statutu Biblioteki Miejskiej w Łodzi w części dotyczącej lokalizacji filii – druk nr 36/2020. 

 

Ad 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia 
samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Pub licznej Łódź – Bałuty 
im. Stanisława Czernika, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Górna im. Władysława 
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Stanisława Reymonta, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łód ź – Polesie, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście im. Andrzeja Struga oraz Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Łódź – Widzew im. Lucjana Rudnickiego i utworzenia samorządowej 
instytucji kultury o nazwie Biblioteka Miejska w Ło dzi – druk nr 70/2020. 

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: o wprowadzenie do bieżącego punktu 
porządku obrad poprosiła przedstawiciela Wydziału Kultury.  

P.o. zastępcy dyrektora Wydziału Kultury p. Marcin Derengowsk i: zreferował załączony 
do niniejszego protokołu projekt uchwały opisany w druku nr 70/2020. 

Pytania.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: mamy do czynienia z trzema 
uchwałami namiarowymi, dwie z czerwca i jedna z września. Uzasadnienie do projektu 
uchwały druk nr 70/2020 mówi, że nie w pełnym zakresie te zamiary są realizowane. Czy 
mówiłyby pan doprecyzować? 

P.o. zastępcy dyrektora Wydziału Kultury p. Marcin Derengowsk i: mówimy tutaj o 
Limanowskiego 194, gdzie w tej chwili uchwała uchylająca ten punkt w jednej z uchwał 
namiarowych jest procedowana przez Wydział.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: czyli rozumiem, że będzie odrębna 
uchwała uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru zmiany statutu dotycząca Limanowskiego, 
tak? Nie do końca jest to dla mnie jasne z tego względu, że uzasadnienie mówi, że 

postanowienia uchwały dotyczące § 1 ust. 2 pkt 3 uchwały z 18 września 2019 r., czyli zamiar 
zmiany lokalizacji filii Limanowskiego 194 na Legionów 2 będzie realizowane w terminie 
późniejszym. A to nie jest spójne z tym, co pan przed momentem powiedział, że będzie 
uchwala uchylająca. To będzie to realizowane, czy ten zamiar będziemy uchylać? 

P.o. zastępca dyrektora Wydziału Kultury p. Marcin Derengowski: będziemy uchylać 
punkt w uchwale, w którym znajduje się zapis dotyczący Limanowskiego 194. O tym jest 
również poinformowany przewodniczący Komisji Skarg, jak również pani dyrektor 
Korowczyk.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: czy w odniesieniu do uchwały 
namiarowej z dnia 18 września 2019 r., gdzie był wyrażony zamiar zmiany lokalizacji 
biblioteki z Retkińskiej 127 na Gdańską 8, czy była poinformowała rada osiedla i czy były 
jakiekolwiek informacje w formie protestów od mieszkańców. Czy w ogóle informujecie 
państwo radę osiedla na etapie podejmowanych uchwal namiarowych? 

P.o. zastępca dyrektora Wydziału Kultury p. Marcin Derengowski: nie ma takiego 
obowiązku. Natomiast jeśli chodzi o szczegóły poproszę pana dyrektora Brauna 
o przedstawienie sytuacji.  

Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi p. Paweł Brau n: w przypadku filii przy 
ul. Retkińskiej informacja o zamknięciu zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej była podana do 
publicznej wiadomości wszystkim mieszkańcom osiedla, była też informacja na drzwiach do 
biblioteki. O ile dobrze pamiętam, poza panią dyrektor, nikt oficjalnie rady osiedla nie 
informował o zamknięciu. W przypadku akurat tej filii, jej zamknięcie było powodowane nie 
tylko i wyłącznie zmianami organizacyjnymi, ale też zasadami prowadzenia tego rodzaju 
instytucji kultury wynikającymi z innych przepisów. Była to filia znajdująca się na zakrystii 
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kościoła i w związku z tym nie było możliwe zrealizowanie tam wszystkich podstawowych 
celów, które są przeznaczone dla instytucji publicznej, czyli powszechnego dostępu dla 
mieszkańców.  

Dyskusja.  

Głosów w dyskusji nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: poddała pod głosowanie Komisji 
pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia 
samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Bałuty 
im. Stanisława Czernika, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Górna im. Władysława 
Stanisława Reymonta, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie, Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Łódź – Śródmieście im. Andrzeja Struga oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Łódź – Widzew im. Lucjana Rudnickiego i utworzenia samorządowej instytucji kultury o 
nazwie Biblioteka Miejska w Łodzi – druk nr 70/2020. 

Komisja w głosowaniu przy 13 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz 1 głosie 
„wstrzymuj ącym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 
sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – 
Bałuty im. Stanisława Czernika, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Górna im. 
Władysława Stanisława Reymonta, Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Polesie, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Łódź – Śródmieście im. Andrzeja Struga oraz Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Łódź – Widzew im. Lucjana Rudnickiego i utworzenia samorządowej instytucji 
kultury o nazwie Biblioteka Miejska w Łodzi – druk nr 70/2020. 

Ad 5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 
kultury pn. „inLodz21” za 2019 rok – druk nr 46/2020. 

Ad 6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 
kultury za 2019 rok Łódzkie Centrum Wydarzeń – druk nr 53/2020.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: poprosiła o możliwość łącznego 
procedowania punktów.  

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: kto z przedstawicieli Wydziału kultury 
będzie przedstawiał powyższe informacje? Nie zapraszaliśmy przedstawicieli instytucji.  

Radny p. Bartłomiej Dyba – Bojarski: nie bardzo rozumiem, dlaczego przedstawiciele 
Wydziału Kultury maja nam udzielać informacji w sprawie działalności tych instytucji. Sa to 
instytucje kultury nie podlegające gestii Wydziału Kultury.  

Przełóżmy te punkty.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: zgadzam się z panem radnym. Na 
dzisiejsze posiedzenie przedstawiciele instytucji nie zostali zaproszeni więc jeśli jest taka 
wola, to na kolejne posiedzenie zostaną zaproszeni. dziś nie będziemy omawiać tych 
informacji.  

Punkty opisane w druku nr 46/2020 i druku 53/2020 wycofano z dziennego porządku obrad.  

Uwag nie zgłoszono.  

Ad 7. Sprawy nazewnicze. 
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Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: poinformowała o sprawach 
nazewniczych, które wpłynęły do Komisji Kultury: 

1. Wniosek o dodanie do banku nazw propozycji nazewniczej: Franciszka Potocznego.  

Ustalenie: Wniosek umieszczono w banku nazw.  

2. Uchwała Nr 19/14/2020 Rady Osiedla Wiskitno z dnia 26.02.2020 r. w sprawie 
wniosku o nadanie nazwy dla ronda u zbiegu ulic Tomaszowskiej i Jędrzejowskiej. 
Rada osiedla wnioskuje o nadanie nazwy Strażaków Polskich.  

ŁOG  informuje o tym, że inwentaryzacja powykonawcza na wskazanym terenie nie 
została jeszcze zakończona, pismo z dnia 13.02.2020 r. Na dzień 14.04.2020 r. ŁOG 
potwierdza brak inwentaryzacji powykonawczej. 

Ustalenie: Z uwagi na powyższe, na chwilę obecną brak możliwości, aby przystąpić 
do procedury nadawania nazwy rondu.  

3. Propozycja nazewnicza: ulica Fantazyjna lub ulica Małego Księcia, lub ulica 
Bażantowa. Informacja dotycząca wznowienia procedury nazewniczej dla drogi 
wewnętrznej zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych: nr 10/13, 11/4, 10/17, 
11/14, 10/16 w obrębie G-55 (po nowym postępowaniu podziałowym).  

ŁOG:  informuje o istnieniu ul. Bażanciej.  

Opinia BAM:  brak.  

Opinia Rady Osiedla: brak.  

Ustalenie: Z uwagi na powyższe na chwilę obecną brak możliwości, aby przystąpić 
do procedury nadawania nazwy ulicy. 

4. Propozycja nazewnicza: ulica Saby lub Hathor, lub Artemidy dla drogi wewnętrznej 
zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 994/6 w obrębie W-40. Klucz nazewniczy: 
nazwy – imion męskich (Andrzejki, Bolesławów) nazwisk: (Czajewskiego), 
elementów przyrody: (Przylesie, Ziarnista, Wieńcowa, Letnia), miejscowości: 
(Rokicińska) oraz inne (Rzeźna). 

Opinia BAM:  negatywna.  

Opinia Rady Osiedla: brak.  

5. Propozycja nazewnicza: ulica Andrzeja Wajdy  dla drogi wewnętrznej 
zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych: 312, 86/11, 87/21 w obrębie B-20. Klucz 
nazewniczy: Łupkowa, Piaskowa, Rubinowa, Pirytowa, Szmaragdowa, 
Diamentowa, Szafirowa, Kobaltowa, Chromowa Strykowska, Rogowska.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: ŁOG nie widzi przeciwwskazań dla 
nadania proponowanej nazwy. Wnioskodawca występował już w 2018 r. do Komisji Kultury 
pierwotnie proponując nazwę Harrego Pottera. Teraz wnioskodawca wraca z propozycją 
Andrzeja Wajdy. Chciałabym rozpocząć dyskusję, czy macie państwo uwagi, aby ulicy 
zlokalizowanej przy Strykowskiej nadać proponowaną nazwę. Oczekuję na propozycje 
członków komisji w tym zakresie. Ja chciałabym rekomendować, aby taka nazwa tam 
zaistniała.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Maciej Rakowski: jeśli wnioskodawcy chcą uczcić 
Andrzeja Wajdę, to może warto rozważyć nazwę: ulica Człowieka z marmuru.  

Ad 8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.  
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Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: poinformowała o sprawach, które 
wpłynęły do Komisji Kultury między posiedzeniami:  

1. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji 
kultury za 2019 rok – druk nr 48/2020.  

Kierownik Oddziału w Wydziale Kultury p. Bo żena Burska: przedstawiła informacje 
dotyczące przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 
2019 r.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: z czego, w zakresie teatrów, wynikają 
ujemne wyniki finansowe? Największy wynik ujemny jest w Teatrze Powszechnym i wynosi 
415 000 zł. 

Kierownik Oddziału w Wydziale Kultury p. Bo żena Burska: na ujemny wynik tej 
instytucji może się składać wiele szczegółów, o których w momencie nie jestem w stanie 
powiedzieć, ponieważ instytucje dopiero teraz składają nam sprawozdania finansowe, 
w których będzie więcej szczegółów. To jest informacja tylko z wykonania planu. Na ten 
moment mogę powiedzieć, że instytucja planowała, że może zakończyć rok stratą 
w wysokości 635 000 zł, a ma stratę w wysokości 415 000 zł. Często strata finansowa nie jest 
równoznaczna z brakiem środków. Akurat w tej instytucji wykazuje się, że może braknąć 
środków na koniec roku. Stan zobowiązań wyniósł 704 000 zł, a stan środków pieniężnych na 
koniec roku wynosi 20 010 zł. Wychodzi, że jest niedobór środków 638 000 ł. Trudno mi jest, 
na ten moment powiedzieć o szczegółach. Mogę odnieść się wyłącznie do tego, że planowana 
była większa strata chociaż instytucja zoila szacunek planu po zmianach i planowana była 
większa strata, jest osiągnięta mniejsza strata. Co wpłynęło na taką stratę mogę wiedzieć 
dopiero po złożeniu bilansu.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: jaki termin mają instytucje na złożenie 
szczegółowych informacji? 

Kierownik Oddziału w Wydziale Kultury p. Bo żena Burska: pierwszy termin to 10 
kwietnia. Natomiast wiem, że wszystkie sprawozdania mogą teraz wpływać z opóźnieniem. 
Sądzę, że w najbliższym czasie powinniśmy bilans otrzymać. To jest kwestia kilku dni. 
Obowiązek narzucony ustawa o rachunkowości mówi o 31 marca. I na pewno ten bilans jest 
sporządzony, natomiast my otrzymujemy go z pewnym opóźnieniem.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: jest to informacja, która nie podlega 
głosowaniu. W związku z tym przyjmujemy ją do wiadomości.  

2. Opis działalności Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi za dyrekcji 
Krzysztofa Dudka w latach 2016-2020.  

Ustalenie: materiał doręczyć do Aktówki członków komisji.  

3. Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o wykazie dotacji.  

Ustalenie: materiał został doręczony do Aktówki członków komisji.  

4. Wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: wniosek wpłynął do Urzędu poprzez 
ePUAP. Jest to pismo z Rady Osiedla Teofilów - Wielkopolska. W zasadzie brak jest 
konkretnego wskazania wykorzystania herbu. Opisano zakres działania jednostki pomocniczej 
więc nie za bardzo wiem, czy autor prawidłowo wypełnił ten druk. Wskazano miejsce 
umieszczania herbu: „pismo wychodzące z Zarządu Osiedla Teofilów - Wielkopolska, 
zamieszczany w górnym rogu, zamieszczany na listach korespondencji wychodzącej.”.  
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Wydaje mi się, że Komisja Kultury nie jest organem, który powinien decydować w sprawie 
wykorzystania herbu, ponieważ po pierwsze – jest to opisane w Statucie Miasta Łodzi i każdy 
kto wykorzystuje herb musi stosować się do tych zapisów. A my ani nie udzielamy zgody na 
wykorzystanie herbu, ani nie nadzorujemy sposobu jego wykorzystania. Stąd proponuję nie 
udzielać wnioskodawcy odpowiedzi.  

Wiceprzewodniczący Komisji radny p. Maciej Rakowski: proponuję, aby na pismo 
udzielić odpowiedzi właśnie z takim wyjaśnieniem jak pani przewodnicząca przed chwilą 
powiedziała. Mnie też nie są znane podstawy do udzielania zgody na wykorzystywanie herbu, 
a na pewno do tego nie jest upoważniona komisja. Dlatego, jak muszą kogoś pytać, to niech 
pytają gdzie indziej.  

Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka: udzielimy więc krótkiej odpowiedzi 
w sprawie.  

Na tym porządek dzienny posiedzenia został wyczerpany. 

Wobec braku zgłoszeń innych spraw Przewodnicząca Komisji radna p. Karolina K ępka 
zakończyła posiedzenie.  

  Protokół sporządziła      Przewodnicząca Komisji 

Monika Olejniczak             Karolina Kępka 

 

 


