II posiedzenie Komisji Budżetu Finansów i Planowania Rady
Gminy Słońsk w dniu 15.06.2021 rok
Porządek obrad:
1.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) udzielenia Wójtowi Gminy Słońsk wotum zaufania,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
3) udzielenia Wójtowi Gminy Słońsk absolutorium z tytułu
wykonania budżetu,
za 2020 rok,
4) zmiany uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2021 rok,
5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata
2021-2040,
6) Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Słońsk”,
7) określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania
projektu,
Strategii Rozwoju Gminy Słońsk na lata 2021-2027.
2. Wolne wnioski
3. Zamknięcie posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum,
Posiedzenie Komisji Budżetu Finansów i Planowania rozpoczął o godz. 910
Przewodniczący Łukasz Zimmerman, powitał członków Komisji oraz
przybyłych gości. Stwierdził, że
w posiedzeniu uczestniczy 8 członków Komisji i tym samym Komisja
Budżetu Finansów
i Planowania jest władna do podejmowania decyzji.
Wnioski o uzupełnienie porządku obrad:
Wójt zgłosił wniosek o dodanie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie „przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej
POLICJI W Sulęcinie na nagrody pieniężne dla wyróżniających się
funkcjonariuszy”.
Komisja jednogłośnie przegłosowała porządek obrad.
1.1)Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Słońsk wotum zaufania,
Sekretarz poinformowała, że uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Słońsk wotum zaufania podejmowana jest po przedstawieniu raportu o
stanie gminy za zeszły rok, natomiast w raporcie znaleźć można uchwały
podjęte w 2020 roku, realizację polityki i strategii, raport to
podsumowanie całokształtu działalności.
Następnie Sekretarz przedstawiła raport, który dostępny jest na stronie
internetowej Urzędu Gminy.
Pytania:
Radna A.Korolewicz zapytała gdzie będzie nowe ujęcie wody.

Wójt odpowiedział, że jest to studnia, która jest już wykopana i czeka na
podłączenie automatyki.
Radna A.Korlewicz zapytała czy ta studnia pomoże dla osiedla.
Wójt odpowiedział, że jeśli pojawią się dofinansowania to rozważy
wykonanie projektu nowego ujęcia na osiedlu przy ul. 3 Lutego. Wójt
dodał, że zaproponował, sprawdzenie drożności rur, niestety spotkał się z
odmową Prezes Spółdzielni.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie:
Za -8
Przeciw -0
Wstrzymało się -0
Członkowie komisji wydali pozytywną opinie do przedstawionego projektu
uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słońsk wotum zaufania.
1.2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik poinformował, że sprawozdanie
finansowe składa się z bilansu z wykonania budżetu, z bilansu łącznego
dla jednostek i gminy, z rachunku zysków
i zestawienia zmian funduszu gminy. Sprawozdanie finansowe zostało
pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Następnie Skarbnik poinformował, że, że stan środków budżetowych
wzrósł o prawie 1 mil. zł
w porównaniu do roku 2019, zobowiązania długoterminowe czyli kredyty
też wzrosły, ale
w wyniku inwestycji, które miały miejsce 2019 roku wzrosły aktywa trwałe
czyli majątek trwały w wyniku wykonywanych prac wzrósł fundusz gminy
czyli też wartość majątku netto. Gmina osiągnęła zysk o wartości 7 mil. zł
i jest to poziom porównywalny do roku poprzedniego, sprawozdania są
wykonane prawidłowo, przedstawione RIO oraz Radnym.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie
Za -8
Przeciw -0
Wstrzymało się -0
Członkowie komisji wydali pozytywną opinie do przedstawionego projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
1.3) udzielenia Wójtowi Gminy Słońsk absolutorium z tytułu
wykonania budżetu
za 2020 rok.
Skarbnik poinformował, że udzielenie Wójtowi Gminy Słońsk absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok wiąże się ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu, czyli wykonaniem budżetu, które dotyczy wykonanych
zadań, oraz zmian jakie dokonywane były uchwałami rady jak i
zarządzeniami Wójta.

Każde zarządzenie Wójta jak i uchwały rady podlega badaniu i analizie
przez Regionalną Izbę Obrachunkową, rok 2020 był rokiem nietypowym
przez pandemię, która miała duże znaczenie dla finansów, jednak mimo
tego udało się zamknąć finanse na stabilnym poziomie.
Planowane dochody były na poziomie 30 100 000 mil. zł, wykonanie na
poziomie 29 990 000 zł, wydatki ogółem planowane było 35 500 000,
wydane 32 500 000 zł, deficyt planowany 5 400 000 zł rok został
zamknięty z deficytem 2 570 000 zł.
Nie zgłoszono pytań.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie
Za -8
Przeciw -0
Wstrzymało się -0
Członkowie komisji wydali pozytywną opinie do przedstawionego projektu
uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słońsk absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2020 rok.
1.4) zmiany uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2021 rok,
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik:

UZASADNIENIE
Po stronie dochodów (załącznik nr 1):
- 92109 § 6258 - zwiększa się dochody majątkowe z tytułu zwrotu
środków z budżetu Unii Europejskiej za zrealizowane w 2019 r. zadanie –
budowa „Europejskiego Centrum Edukacji Kulturalnej w Słońsku”
Po stronie wydatków (załącznik nr 2):
- 71035 § 6050 - zwiększa się wydatki inwestycyjne na budowę chodnika
łączącego kaplicę
z bramą w nowej części cmentarza
- 80195 § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne na:
- 100.000 zł – budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Słońsku
- 110.000 zł – sporządzenie dokumentacji budowy Hali Sportowej
przy Szkole Podstawowej w Słońsku
Po stronie przychodów (załącznik nr 3):
- zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na
prefinansowanie o kwotę 197.653 zł; w wyniku przeprowadzonych
postępowań przetargowych uzyskano oszczędności i pożyczki w ww.
kwocie nie będzie wykorzystana
- zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu o kwotę 184.578 zł - są to środki z FRIL
otrzymane na rachunek bieżący gminy, a niewydatkowane w 2020 r.

Po stronie rozchodów (załącznik nr 3):
- zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek na
prefinansowanie w kwocie 197.653 zł, zmniejszenie rozchodów wynika ze
zmniejszenia kwoty zaciągniętych pożyczek
Nie zgłoszono pytań.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie
Za -8
Przeciw -0
Wstrzymało się -0
Członkowie komisji wydali pozytywną opinię do przedstawionego projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2021
rok.
1.5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na
lata 2021-2040,
Zmiana ta dotyczy zmian, które miały miejsce w uchwałach zarówno tej
przed chwilą przedstawionej jak i uchwał z poprzednich sesji,
dostosowanie dochodów i wydatków do kwot, które zostały zmienione,
dostosowanie przychodów do przedstawionej uchwały budżetowej czyli
zmniejszenie przychodów z tyt. zaciągniętych pożyczek, zmniejszenie
rozchodów z tyt. zaciągniętych pożyczek, zwiększenie przychodów z tyt.
tych środków niewykorzystane które zostały na rachunku bieżącym na
koniec 2020 roku, Jest to pierwsza zmiana w tym roku WPF-u stąd też
kwoty w 2020 roku z kwot planowanych wtedy były planowane do kwot
faktycznie wykonanych, i zgodnymi z przedstawionymi sprawozdaniami z
wykonani budżetu gminy jak
i sprawozdaniem finansowym.
Nie zgłoszono pytań.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie
Za -8
Przeciw -0
Wstrzymało się -0
Członkowie komisji wydali negatywną opinię do przedstawionego projektu
uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk
na lata 2021-2040.
1.6) Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Słońsk,
Sekretarz Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały, oraz
przedstawiła zmiany jakie były podjęte w statutach.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym, organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa
rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z

mieszkańcami. Jednostki pomocnicze w Gminie Słońsk to 11 sołectw,
które funkcjonują w oparciu o statuty uchwalone w roku 2003. W związku
ze znacznym upływem czasu istnieje konieczność dostosowania statutów
do zmienionych przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz
aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie.
Ponadto treść obowiązujących statutów wymaga doprecyzowania
niektórych jego postanowień bądź uregulowania spraw do tej pory
nieunormowanych w sposób wyczerpujący. W celu poznanie opinii
mieszkańców na temat proponowanych zmian statutów w terminie od 25
stycznia 2021r. do 15 lutego 2021r. przeprowadzono konsultacje
społeczne, które obejmowały swoim zasięgiem wszystkich mieszkańców
gminy Słońsk. Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie
Zarządzenia nr 3/2021 Wójta Gminy Słońsk z dnia 19 stycznia 2021 r. w
sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw
Gminy Słońsk Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w sprawie
zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Słońsk (zarządzenie,
wzorcowy projekt statutu, formularz umożliwiający wyrażenie opinii,
zgłoszenia wniosków i uwag) były wyłożone są do publicznego wglądu w
sposób następujący: - w siedzibie Urzędu Gminy w Słońsku, ul.
Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk – sekretariat i tablica ogłoszeń, - w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słońsku, - na stronie
internetowej Gminy Słońsk, - w gazetce lokalnej Aktualności Gminy Słońsk
- oraz przekazane sołtysom. W ramach konsultacji w dniu 12 lutego 2021r.
zorganizowano również spotkania z sołtysami, na których dokonano
analizy poszczególnych zapisów w projektach nowych statutów, w
szczególności pod kątem złożonych uwag i wniosków. Na tej podstawie
opracowano projekty statutów poszczególnych sołectw. Sprawozdanie z
przeprowadzonych konsultacji opublikowano w BIP Urzędu w dniu
17.03.2021r. pod linkiem.
Nie zgłoszono pytań.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie
Za -8
Przeciw -0
Wstrzymało się -0
Członkowie komisji wydali pozytywną opinie do przedstawionego projektu
uchwały w sprawie Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Słońsk.
1.7) określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu
Strategii Rozwoju Gminy Słońsk na lata 2021-2027,
Sekretarz przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały:
UZASADNIENIE:
Aktualnie obowiązujący dokument – Strategia Zrównoważonego Rozwoju
Gminy Słońsk na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024, z uwagi na
przewidziany w nim horyzont czasowy, zdeterminowała konieczność
rozpoczęcia prac nad opracowaniem nowego projektu Strategii Rozwoju

Gminy.
Nowelizacja ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, będącej podstawowym aktem prawnym regulującym w
Polsce politykę rozwoju, wprowadziła szereg zmian integrujących wymiar
społeczno-gospodarczy i przestrzenny w dokumentach strategicznych,
również na poziomie lokalnym. Ponadto, znowelizowana została ustawa z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na skutek czego w tej
ustawie zostały wprowadzone przepisy dotyczące strategii rozwoju gminy,
jej projektu i aktualizacji, w tym w szczególności art. 10f ust. 1, zgodnie z
którym „Rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i
harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb
konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006
r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.”.
W związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu opracowania
projektu strategii podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest
zasadne.
Nie zgłoszono pytań
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie
Za -7
Przeciw -0
Wstrzymało się -0
Członkowie komisji wydali pozytywną opinie do przedstawionego projektu
uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu
Strategii Rozwoju Gminy Słońsk na lata 2021-2027,
1.8) „przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia
Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim z
przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej POLICJI W Sulęcinie na
nagrody pieniężne dla wyróżniających się funkcjonariuszy”,
Wójt poinformował, że Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie jak co roku,
zwróciła się do gminy z prośbą o przekazanie środków na nagrody
pieniężne dla wyróżniających się funkcjonariuszy.
Nie zgłoszono pytań:
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie
Za -7
Przeciw -0
Wstrzymało się -0
Członkowie komisji wydali pozytywną opinie do przedstawionego projektu
uchwały w sprawie „przekazania środków finansowych na Fundusz
Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim
z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej POLICJI W Sulęcinie na
nagrody pieniężne dla wyróżniających się funkcjonariuszy”.

Pkt. 2 – wolne wnioski
Przewodnicząca Rady L.Burkiewicz zapytała o remont placu zabaw
znajdujący się w Parku Wiejskim w Słońsku, oraz o uprzątnięcie chodnik
na ul. Parkowej.
Wójt odpowiedział, że analizuje wybór urządzeń na plac zabaw, a obecnie
nie ma pracowników ponieważ skierowani są do innych prac, dodał też, że
wystąpił o 2 pracowników z Zakładu Karnego w Słońsku.
Radny W.Stybel zapytał czy powstająca ścieżka rowerowa jest inicjatywą
Wójta.
Wójt odpowiedział, że teren ten został przekazany Parkowi Narodowemu,
a do ul. Dębowej, będzie wykonany szlak pieszo rowerowy.
Radny Ł.Zimmerman zapytał czy podczas modernizacji drogi, można było
by wystosować pismo do GDDKiA o zamontowanie sygnalizacji świetlnej
na przejściu dla pieszych przy boisku sportowym,
Wójt poinformował, że GDDKiA nie widzi potrzeby montowania w tym
miejscu sygnalizacji świetlnej.
Pkt.3 – zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Planowania
(-) Łukasz Zimmerman

II posiedzenie Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska Rady
Gminy Słońsk
w dniu 15.06.2021 rok
Porządek obrad:
1.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) udzielenia Wójtowi Gminy Słońsk wotum zaufania,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
3) udzielenia Wójtowi Gminy Słońsk absolutorium z tytułu wykonania
budżetu,
za 2020 rok,
4) zmiany uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2021 rok,
5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata 20212040,
6) Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Słońsk”,
7) określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania
projektu,
Strategii Rozwoju Gminy Słońsk na lata 2021-2027.
2.
3.

Wolne wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum,
Posiedzenie Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska rozpoczął o godz.
910 Przewodniczący Daniel Sozański, powitał członków Komisji oraz
przybyłych gości. Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 7 członków
Komisji i tym samym Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska jest
władna do podejmowania decyzji.
Wnioski o uzupełnienie porządku obrad:
Wójt zgłosił wniosek o dodanie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie „przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gorzowie Wielkopolskim z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej
POLICJI W Sulęcinie na nagrody pieniężne dla wyróżniających się
funkcjonariuszy”.
Komisja jednogłośnie przegłosowała porządek obrad.
1.1)Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Słońsk wotum zaufania,
Skarbnik poinformował, że uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Słońsk wotum zaufania podejmowana jest po przedstawieniu raportu o
stanie gminy za zeszły rok, który to Skarbnik przedstawił.
Nie zgłoszono pytań.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie:
Za -7

Przeciw -0
Wstrzymało się -0
Członkowie komisji wydali pozytywną opinie do przedstawionego projektu
uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słońsk wotum zaufania.
1.2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik poinformował, że sprawozdanie
finansowe składa się z bilansu z wykonania budżetu, z bilansu łącznego
dla jednostek i gminy, z rachunku zysków
i zestawienia zmian funduszu gminy. Sprawozdanie finansowe zostało
pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Następnie Skarbnik poinformował, że stan środków budżetowych wzrósł o
prawie 1 mil. zł
w porównaniu do roku 2019, zobowiązania długoterminowe czyli kredyty
też wzrosły, ale
w wyniku inwestycji, które miały miejsce 2019 roku wzrosły aktywa trwałe
czyli majątek trwały w wyniku wykonywanych prac wzrósł fundusz gminy
czyli też wartość majątku netto. Gmina osiągnęła zysk o wartości 7 mil. zł
i jest to poziom porównywalny do roku poprzedniego, sprawozdania są
wykonane prawidłowo, przedstawione RIO oraz Radnym.
Nie zgłoszono pytań.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie
Za -7
Przeciw -0
Wstrzymało się -0
Członkowie komisji wydali pozytywną opinie do przedstawionego projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
1.3) udzielenia Wójtowi Gminy Słońsk absolutorium z tytułu
wykonania budżetu
za 2020 rok.
Skarbnik poinformował, że udzielenie Wójtowi Gminy Słońsk absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok wiąże się ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu, czyli wykonaniem budżetu, które dotyczy wykonanych
zadań, oraz zmian jakie dokonywane były uchwałami rady jak i
zarządzeniami Wójta.
Każde zarządzenie Wójta jak i uchwały rady podlega badaniu i analizie
przez Regionalną Izbę Obrachunkową, rok 2020 był rokiem nietypowym
przez pandemię, która miała duże znaczenie dla finansów, jednak mimo
tego udało się zamknąć finanse na stabilnym poziomie.
Planowane dochody były na poziomie 30 100 000 mil. zł, wykonanie na
poziomie 29 990 000 zł, wydatki ogółem planowane było 35 500 000,

wydane 32 500 000 zł, deficyt planowany 5 400 000 zł rok został
zamknięty z deficytem 2 570 000 zł.
Nie zgłoszono pytań.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie
Za -7
Przeciw -0
Wstrzymało się -0
Członkowie komisji wydali pozytywną opinie do przedstawionego projektu
uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słońsk absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2020 rok.
1.4) zmiany uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2021 rok,
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik:
UZASADNIENIE
Po stronie dochodów (załącznik nr 1):
- 92109 § 6258 - zwiększa się dochody majątkowe z tytułu zwrotu
środków z budżetu Unii Europejskiej za zrealizowane w 2019 r. zadanie –
budowa „Europejskiego Centrum Edukacji Kulturalnej w Słońsku”
Po stronie wydatków (załącznik nr 2):
- 71035 § 6050 - zwiększa się wydatki inwestycyjne na budowę chodnika
łączącego kaplicę
z bramą w nowej części cmentarza
- 80195 § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne na:
- 100.000 zł – budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Słońsku
- 110.000 zł – sporządzenie dokumentacji budowy Hali Sportowej
przy Szkole Podstawowej w Słońsku
Po stronie przychodów (załącznik nr 3):
- zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na
prefinansowanie o kwotę 197.653 zł; w wyniku przeprowadzonych
postępowań przetargowych uzyskano oszczędności i pożyczki w ww.
kwocie nie będzie wykorzystana
- zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu o kwotę 184.578 zł - są to środki z FRIL
otrzymane na rachunek bieżący gminy, a niewydatkowane w 2020 r.
Po stronie rozchodów (załącznik nr 3):
- zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek na
prefinansowanie w kwocie 197.653 zł, zmniejszenie rozchodów wynika ze
zmniejszenia kwoty zaciągniętych pożyczek
Nie zgłoszono pytań.

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie
Za -7
Przeciw -0
Wstrzymało się -0
Członkowie komisji wydali pozytywną opinię do przedstawionego projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2021
rok.
1.5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na
lata 2021-2040,
Zmiana ta dotyczy zmian, które miały miejsce w uchwałach zarówno tej
przed chwilą przedstawionej jak i uchwał z poprzednich sesji,
dostosowanie dochodów i wydatków do kwot, które zostały zmienione,
dostosowanie przychodów do przedstawionej uchwały budżetowej czyli
zmniejszenie przychodów z tyt. zaciągniętych pożyczek, zmniejszenie
rozchodów z tyt. zaciągniętych pożyczek, zwiększenie przychodów z tyt.
tych środków niewykorzystane które zostały na rachunku bieżącym na
koniec 2020 roku, Jest to pierwsza zmiana w tym roku WPF-u stąd też
kwoty w 2020 roku z kwot planowanych wtedy były planowane do kwot
faktycznie wykonanych, i zgodnymi z przedstawionymi sprawozdaniami z
wykonani budżetu gminy jak
i sprawozdaniem finansowym.
Nie zgłoszono pytań.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie
Za -7
Przeciw -0
Wstrzymało się -0
Członkowie komisji wydali negatywną opinię do przedstawionego projektu
uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk
na lata 2021-2040.
1.6) Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Słońsk,
Wójt Gminy poinformował, że statuty zostały dostosowane do istniejących
przepisów prawa, projekt poddany został konsultacjom, sołtysi
poinformowali o swoich uwagach.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym, organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa
rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkańcami. Jednostki pomocnicze w Gminie Słońsk to 11 sołectw,
które funkcjonują w oparciu o statuty uchwalone w roku 2003. W związku
ze znacznym upływem czasu istnieje konieczność dostosowania statutów
do zmienionych przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz
aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie.
Ponadto treść obowiązujących statutów wymaga doprecyzowania

niektórych jego postanowień bądź uregulowania spraw do tej pory
nieunormowanych w sposób wyczerpujący. W celu poznanie opinii
mieszkańców na temat proponowanych zmian statutów w terminie od 25
stycznia 2021r. do 15 lutego 2021r. przeprowadzono konsultacje
społeczne, które obejmowały swoim zasięgiem wszystkich mieszkańców
gminy Słońsk. Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie
Zarządzenia nr 3/2021 Wójta Gminy Słońsk z dnia 19 stycznia 2021 r. w
sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw
Gminy Słońsk Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w sprawie
zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Słońsk (zarządzenie,
wzorcowy projekt statutu, formularz umożliwiający wyrażenie opinii,
zgłoszenia wniosków i uwag) były wyłożone są do publicznego wglądu w
sposób następujący: - w siedzibie Urzędu Gminy w Słońsku, ul.
Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk – sekretariat i tablica ogłoszeń, - w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słońsku, - na stronie
internetowej Gminy Słońsk, - w gazetce lokalnej Aktualności Gminy Słońsk
- oraz przekazane sołtysom. W ramach konsultacji w dniu 12 lutego 2021r.
zorganizowano również spotkania z sołtysami, na których dokonano
analizy poszczególnych zapisów w projektach nowych statutów, w
szczególności pod kątem złożonych uwag i wniosków. Na tej podstawie
opracowano projekty statutów poszczególnych sołectw. Sprawozdanie z
przeprowadzonych konsultacji opublikowano w BIP Urzędu w dniu
17.03.2021r. pod linkiem.
Nie zgłoszono pytań.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie
Za -7
Przeciw -0
Wstrzymało się -0
Członkowie komisji wydali pozytywną opinie do przedstawionego projektu
uchwały w sprawie Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Słońsk.
1.7) określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu
Strategii Rozwoju Gminy Słońsk na lata 2021-2027,
Skarbnik przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały:
UZASADNIENIE:
Aktualnie obowiązujący dokument – Strategia Zrównoważonego Rozwoju
Gminy Słońsk na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024, z uwagi na
przewidziany w nim horyzont czasowy, zdeterminowała konieczność
rozpoczęcia prac nad opracowaniem nowego projektu Strategii Rozwoju
Gminy.
Nowelizacja ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, będącej podstawowym aktem prawnym regulującym w
Polsce politykę rozwoju, wprowadziła szereg zmian integrujących wymiar
społeczno-gospodarczy i przestrzenny w dokumentach strategicznych,
również na poziomie lokalnym. Ponadto, znowelizowana została ustawa z

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na skutek czego w tej
ustawie zostały wprowadzone przepisy dotyczące strategii rozwoju gminy,
jej projektu i aktualizacji, w tym w szczególności art. 10f ust. 1, zgodnie z
którym „Rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i
harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb
konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006
r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.”.
W związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu opracowania
projektu strategii podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest
zasadne.
Nie zgłoszono pytań
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie
Za -7
Przeciw -0
Wstrzymało się -0
Członkowie komisji wydali pozytywną opinie do przedstawionego projektu
uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Słońsk na lata 2021-2027,
1.8) „przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia
Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim z
przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej POLICJI W Sulęcinie na
nagrody pieniężne dla wyróżniających się funkcjonariuszy”,
Wójt poinformował, że Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie jak co roku,
zwróciła się do gminy z prośbą o przekazanie środków na nagrody
pieniężne dla wyróżniających się funkcjonariuszy.
Nie zgłoszono pytań:
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie
Za -7
Przeciw -0
Wstrzymało się -0
Członkowie komisji wydali pozytywną opinie do przedstawionego projektu
uchwały w sprawie „przekazania środków finansowych na Fundusz
Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim
z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej POLICJI W Sulęcinie na
nagrody pieniężne dla wyróżniających się funkcjonariuszy”.
Pkt. 2 – wolne wnioski
Radny P.Kudyba zapytał czy będą robione drogi w Lemierzycach, i co z ul.
Wodną?
Wójt odpowiedział, że jeżeli gmina otrzyma dofinansowanie na remont
dogi w Słońsku, obok sklepu Biedronka, to zrobiona zostanie jedna z dróg
w Lemierzycach, a na ul. Wodną przy rzece wysypany zostanie tłuczeń.

Wójt poinformował, że nastąpiła zmiana w budżecie w kwocie 110 tys. zł
na dokumentację budowy hali sportowej, powołany jest komitet budowy
hali sportowej, w spotkaniach którego Wójt wielokrotnie uczestniczył,
przygotowana została koncepcja, na podstawie, której gmina chce
opracować dokumentację, koszt nie jest znany, ponieważ to wymaga
zapytania o cenę, wartość takiej inwestycji to min. 14 mil. zł.
Wójt poinformował jeszcze, że zamówił typowy projekt żłobka, ponieważ
można dostać dofinansowanie w granicach 85% kosztów budowy, miał by
powstać obok remizy strażackiej.
Radny P.Kudyba zapytał czy kable które pozostały po założeniu
klimatyzacji na Sali Wiejskiej w Lemierzycach zostaną schowane.
Wójt odpowiedział, że planowane jest malowanie Sali w środku i wtedy
kable zostały by schowane.
Pkt.3 – zakończenie posiedzenia.
Przewodniczący Komisji
Gospodarki i Ochrony Środowiska
(-) Daniel Sozański

II posiedzenie Komisji Zdrowia Oświaty, Kultury i Spraw
Społecznych Rady Gminy Słońsk w dniu 15.06.2021 rok
Porządek obrad:
1.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) udzielenia Wójtowi Gminy Słońsk wotum zaufania,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
3) udzielenia Wójtowi Gminy Słońsk absolutorium z tytułu
wykonania budżetu,
za 2020 rok,
4) zmiany uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2021 rok,
5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na lata
2021-2040,
6) Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Słońsk”,
7) określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania
projektu,
Strategii Rozwoju Gminy Słońsk na lata 2021-2027.
2. Wolne wnioski
3. Zamknięcie posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum,
Posiedzenie Komisji Budżetu Finansów i Planowania rozpoczęła o godz. 910
Przewodnicząca Ewa Grabińska, powitała członków Komisji oraz
przybyłych gości. Stwierdziła, że
w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji i tym samym Komisja
Budżetu Finansów
i Planowania jest władna do podejmowania decyzji.
Wnioski o uzupełnienie porządku obrad:
Skarbnik zgłosił wniosek o dodanie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie „przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim z
przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji
w Sulęcinie na nagrody pieniężne dla wyróżniających się funkcjonariuszy”.
Komisja jednogłośnie przegłosowała porządek obrad.
1.1)Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Słońsk wotum zaufania,
Sekretarz poinformowała, że uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Słońsk wotum zaufania podejmowana jest po przedstawieniu raportu o
stanie gminy za zeszły rok, natomiast w raporcie znaleźć można uchwały
podjęte w 2020 roku, realizację polityki i strategii, raport to
podsumowanie całokształtu działalności.
Następnie Sekretarz przedstawiła raport, który dostępny jest na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Słońsku.

Nie zgłoszono pytań.
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie:
Za -6
Przeciw -0
Wstrzymało się -0
Członkowie komisji wydali pozytywną opinie do przedstawionego projektu
uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słońsk wotum zaufania.
1.2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik poinformował, że sprawozdanie
otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej,
zastrzeżenia były tylko do braku powstanie instytucji kultury,
sprawozdanie finansowe składa się z bilansu z wykonania budżetu, z
bilansu łącznego dla jednostek i gminy, z rachunku zysków
i zestawienia zmian funduszu gminy. Sprawozdanie finansowe zostało
pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Następnie Skarbnik poinformował, że, że stan środków budżetowych
wzrósł o prawie 1 mil. zł
w porównaniu do roku 2019, zobowiązania długoterminowe czyli kredyty
też wzrosły, ale
w wyniku inwestycji, które miały miejsce 2019 roku wzrosły aktywa trwałe
czyli majątek trwały w wyniku wykonywanych prac wzrósł fundusz gminy
czyli też wartość majątku netto. Gmina osiągnęła zysk o wartości 7 mil. zł
i jest to poziom porównywalny do roku poprzedniego, sprawozdania są
wykonane prawidłowo, przedstawione RIO oraz Radnym.
Pytania:
Radny W.Łopacinski zapytał jak Polski Ład wpłynie na finanse gminy.
Skarbnik odpowiedział, że nie ma informacji z urzędów skarbowych ile
dany mieszkaniec będzie zarabiać, ale zapewne państwo będzie musiało
zrekompensować dla samorządów utracony dochód.
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie
Za -6
Przeciw -0
Wstrzymało się -0
Członkowie komisji wydali pozytywną opinie do przedstawionego projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
1.3) udzielenia Wójtowi Gminy Słońsk absolutorium z tytułu
wykonania budżetu
za 2020 rok.
Skarbnik poinformował, że udzielenie Wójtowi Gminy Słońsk absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok wiąże się ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu, czyli wykonaniem budżetu, które dotyczy wykonanych

zadań, oraz zmian jakie dokonywane były uchwałami rady jak i
zarządzeniami Wójta.
Każde zarządzenie Wójta jak i uchwały rady podlega badaniu i analizie
przez Regionalną Izbę Obrachunkową, rok 2020 był rokiem nietypowym
przez pandemię, która miała duże znaczenie dla finansów, jednak mimo
tego udało się zamknąć finanse na stabilnym poziomie.
Planowane dochody były na poziomie 30 100 000 mil. zł, wykonanie na
poziomie 29 990 000 zł, wydatki ogółem planowane było 35 500 000,
wydane 32 500 000 zł, deficyt planowany 5 400 000 zł rok został
zamknięty z deficytem 2 570 000 zł.
Nie zgłoszono pytań.
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie
Za -6
Przeciw -0
Wstrzymało się -0
Członkowie komisji wydali pozytywną opinie do przedstawionego projektu
uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słońsk absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2020 rok.
1.4) zmiany uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2021 rok,
Projekt uchwały przedstawił Skarbnik:
UZASADNIENIE
Po stronie dochodów (załącznik nr 1):
- 92109 § 6258 - zwiększa się dochody majątkowe z tytułu zwrotu
środków z budżetu Unii Europejskiej za zrealizowane w 2019 r. zadanie –
budowa „Europejskiego Centrum Edukacji Kulturalnej w Słońsku”
Po stronie wydatków (załącznik nr 2):
- 71035 § 6050 - zwiększa się wydatki inwestycyjne na budowę chodnika
łączącego kaplicę
z bramą w nowej części cmentarza
- 80195 § 6050 – zwiększa się wydatki inwestycyjne na:
- 100.000 zł – budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Słońsku
- 110.000 zł – sporządzenie dokumentacji budowy Hali Sportowej
przy Szkole Podstawowej w Słońsku
Po stronie przychodów (załącznik nr 3):
- zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na
prefinansowanie o kwotę 197.653 zł; w wyniku przeprowadzonych
postępowań przetargowych uzyskano oszczędności i pożyczki w ww.
kwocie nie będzie wykorzystana
- zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu o kwotę 184.578 zł - są to środki z FRIL
otrzymane na rachunek bieżący gminy, a niewydatkowane w 2020 r.

Po stronie rozchodów (załącznik nr 3):
- zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek na
prefinansowanie w kwocie 197.653 zł, zmniejszenie rozchodów wynika ze
zmniejszenia kwoty zaciągniętych pożyczek
Nie zgłoszono pytań.
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie
Za -6
Przeciw -0
Wstrzymało się -0
Członkowie komisji wydali pozytywną opinię do przedstawionego projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Słońsk na 2021
rok.
1.5) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk na
lata 2021-2040,
Zmiana ta dotyczy zmian, które miały miejsce w uchwałach zarówno tej
przed chwilą przedstawionej jak i uchwał z poprzednich sesji,
dostosowanie dochodów i wydatków do kwot, które zostały zmienione,
dostosowanie przychodów do przedstawionej uchwały budżetowej czyli
zmniejszenie przychodów z tyt. zaciągniętych pożyczek, zmniejszenie
rozchodów z tyt. zaciągniętych pożyczek, zwiększenie przychodów z tyt.
tych środków niewykorzystane które zostały na rachunku bieżącym na
koniec 2020 roku, Jest to pierwsza zmiana w tym roku WPF-u stąd też
kwoty w 2020 roku z kwot planowanych wtedy były planowane do kwot
faktycznie wykonanych, i zgodnymi z przedstawionymi sprawozdaniami z
wykonani budżetu gminy jak
i sprawozdaniem finansowym.
Nie zgłoszono pytań.
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie
Za -6
Przeciw -0
Wstrzymało się -0
Członkowie komisji wydali negatywną opinię do przedstawionego projektu
uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Słońsk
na lata 2021-2040.
1.6) Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Słońsk,
Sekretarz Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały, oraz
przedstawiła zmiany jakie były podjęte w statutach.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym, organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa

rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkańcami. Jednostki pomocnicze w Gminie Słońsk to 11 sołectw,
które funkcjonują w oparciu o statuty uchwalone w roku 2003. W związku
ze znacznym upływem czasu istnieje konieczność dostosowania statutów
do zmienionych przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz
aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych w tym zakresie.
Ponadto treść obowiązujących statutów wymaga doprecyzowania
niektórych jego postanowień bądź uregulowania spraw do tej pory
nieunormowanych w sposób wyczerpujący. W celu poznanie opinii
mieszkańców na temat proponowanych zmian statutów w terminie od 25
stycznia 2021r. do 15 lutego 2021r. przeprowadzono konsultacje
społeczne, które obejmowały swoim zasięgiem wszystkich mieszkańców
gminy Słońsk. Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie
Zarządzenia nr 3/2021 Wójta Gminy Słońsk z dnia 19 stycznia 2021 r. w
sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektów statutów sołectw
Gminy Słońsk Dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych w sprawie
zmian statutów jednostek pomocniczych gminy Słońsk (zarządzenie,
wzorcowy projekt statutu, formularz umożliwiający wyrażenie opinii,
zgłoszenia wniosków i uwag) były wyłożone są do publicznego wglądu w
sposób następujący: - w siedzibie Urzędu Gminy w Słońsku, ul.
Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk – sekretariat i tablica ogłoszeń, - w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Słońsku, - na stronie
internetowej Gminy Słońsk, - w gazetce lokalnej Aktualności Gminy Słońsk
- oraz przekazane sołtysom. W ramach konsultacji w dniu 12 lutego 2021r.
zorganizowano również spotkania z sołtysami, na których dokonano
analizy poszczególnych zapisów w projektach nowych statutów, w
szczególności pod kątem złożonych uwag i wniosków. Na tej podstawie
opracowano projekty statutów poszczególnych sołectw. Sprawozdanie z
przeprowadzonych konsultacji opublikowano w BIP Urzędu w dniu
17.03.2021r. pod linkiem.
Nie zgłoszono pytań.
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie
Za -6
Przeciw -0
Wstrzymało się -0
Członkowie komisji wydali pozytywną opinie do przedstawionego projektu
uchwały w sprawie Statutów Sołectw położonych na terenie Gminy Słońsk.
1.7) określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu
Strategii Rozwoju Gminy Słońsk na lata 2021-2027,
Sekretarz przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały:
UZASADNIENIE:
Aktualnie obowiązujący dokument – Strategia Zrównoważonego Rozwoju
Gminy Słońsk na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024, z uwagi na
przewidziany w nim horyzont czasowy, zdeterminowała konieczność

rozpoczęcia prac nad opracowaniem nowego projektu Strategii Rozwoju
Gminy.
Nowelizacja ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, będącej podstawowym aktem prawnym regulującym w
Polsce politykę rozwoju, wprowadziła szereg zmian integrujących wymiar
społeczno-gospodarczy i przestrzenny w dokumentach strategicznych,
również na poziomie lokalnym. Ponadto, znowelizowana została ustawa z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na skutek czego w tej
ustawie zostały wprowadzone przepisy dotyczące strategii rozwoju gminy,
jej projektu i aktualizacji, w tym w szczególności art. 10f ust. 1, zgodnie z
którym „Rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i
harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb
konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006
r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.”.
W związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu opracowania
projektu strategii podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest
zasadne.
Nie zgłoszono pytań
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie
Za -6
Przeciw -0
Wstrzymało się -0
Członkowie komisji wydali pozytywną opinie do przedstawionego projektu
uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Słońsk na lata 2021-2027.
1.8) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia
Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim z
przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej POLICJI W Sulęcinie na
nagrody pieniężne dla wyróżniających się funkcjonariuszy,
Skarbnik poinformował, że Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie jak co
roku, zwróciła się do gminy z prośbą o przekazanie środków na nagrody
pieniężne dla wyróżniających się funkcjonariuszy.
Nie zgłoszono pytań:
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie
Za -6
Przeciw -0
Wstrzymało się -0
Członkowie komisji wydali pozytywną opinie do przedstawionego projektu
uchwały w sprawie „przekazania środków finansowych na Fundusz
Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim
z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej POLICJI W Sulęcinie na
nagrody pieniężne dla wyróżniających się funkcjonariuszy”.
Pkt.2 – wolne wnioski.

Pkt.3 – zakończenie posiedzenia.
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