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P r o t o k ó ł  Nr       /2015 r 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury 

w dniu 08 maja 2015 r. 

 

Przewodniczący Komisji A. Polański otworzył posiedzenie komisji. Stwierdzono kworum 

komisji w pełnym składzie, następnie przewodniczący przedstawił proponowany porządek 

posiedzenia.  

Porządek posiedzenia: 

1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2014 wraz                      

z oceną zasobów Pomocy Społecznej za 2014 rok dla Gminy Międzylesie. 

2. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy gminy z organizacjami 

pozarządowymi za 2014 r. 

3. Wyrażenie opinii do projektów uchwał w sprawach: 

1/ uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu. 

2/ zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia  

    oraz za odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków w Gminie Międzylesie.  

3/ przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków  

    zagospodarowania przestrzennego MiG Międzylesie dla terenu w obrębie  

    Kamieńczyka. 

4/ przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania  

    przestrzennego dla terenów w obrębie Kamieńczyk, gmina Międzylesie. 

5/ uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Międzylesie na lata  

     2015-2023. 

6/ zmian w budżecie gminy na 2015 r. 

4. Sprawy różne. 

Radni nie wnieśli uwag do treści porządku. 

Ad. 1 

Insp. OPS A. Łąk przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 

roku 2014 wraz z oceną zasobów Pomocy Społecznej za rok 2014. Poinformowała w oparciu 

o jakie przepisy działa Ośrodek Pomocy Społecznej i jakie zadania wykonuje w ramach 

swojej działalności. Następnie informację nt. ilości zatrudnianych pracowników i ich zakresy 

działania. Z czego wynika iż w 2014 r; OPS zatrudniał 8 pracowników, w tym 3 specjalistów 

pracy socjalnej i 1 starszy specjalista pracy socjalnej. W następnej kolejności przedstawiła 

dane dot. rzeczywistej liczy rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2014 r i na jakich 

zasadach udzielana jest im pomoc. Ogółem w 2014 r; były to 272 rodziny. Przesłanki do 

uzyskania pomocy z OPS. W następnej kolejności przedstawiła dane dot. zadań wynikających 

z pozostałych ustaw oraz z rozeznanych potrzeb. Ponadto informację roczną z wykonania 

planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu za 2014 r. A także, plan 
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potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz plan finansowy na 2015 r, z którego wynika iż 

plan budżetu OPS w Międzylesiu wynosi 4 079 066,00 zł, a wykonanie budżetu w wysokości 

4 021 207,42 zł, tj. 98,58% 

Burmistrz MiG T. Korczak aktualnie Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu został 

przeniesiony i stacjonuje w budynkach dworcowych PKP, Domki Tkaczy są na chwilę obecną 

nieczynne. 

Przewodniczący Komisji A. Polański ze sprawozdania wynika, że większość środków na 

rachunku OPS pochodzi z dotacji. Jaka jest wartość środków własnych gminy przekazywana 

na rachunek OPS?  

Burmistrz MiG T. Korczak w odpowiedzi poinformował, że środki własne gminy to 154 

274 zł.  

Przewodniczący Komisji A. Polański uznał iż taka informacja o działalności Ośrodka 

powinna być udostępniona do wiadomości społecznej. 

Komisja pozytywnie ustosunkowała się do przedłożonej informacji nt. sprawozdania                          

z  działalności OPS za 2014 r.   

Ad. 2 

Kier. Ref. OR M. Gliński przedstawił sprawozdanie z rocznego programu z organizacjami 

pozarządowymi za 2014 r. Poinformował, o jakie przepisy opiera się współpraca pomiędzy 

gminą, a organizacjami pozarządowymi, gdzie głównym celem realizacja zadań publicznych 

określonych w art. 4 ust.1 pkt. 15,16,17,32 ustawy o pożytku publicznym  i o wolontariacie                

w szczególności: - wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i zachowania dziedzictwa 

kulturowego (program PAOW), wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, promocja 

zdrowego trybu życia i profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkomani. Zasady współpracy 

określone są w oparciu o wzajemne porozumienie i partnerstwo podmiotów w efektywnym 

wykorzystaniu przez gminę społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców gminy. Zadania w 2014 r; realizowane były w formie współpracy finansowej                       

i poza finansowej. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r; 

ogłoszono 3 otwarte konkursy ofert na kulturę fizyczną, w wyniku czego zawarto umowę                   

i przekazano dotację na działalność kultury fizycznej w kwocie ogółem 115.324 zł dla: 

MLKS SUDETY Międzylesie, LZS „Śnieżnik Domaszków, MTS Międzylesie. W zakresie 

promocji zdrowego trybu życia i profilaktyki uzależnień alkoholowych i narkomanii 

udzielono wsparcia na realizację wniosków w sferze zadań publicznych w zakresie 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na kwotę 50.000 zł z tego: 43.800 

zł pochodziło z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, a 6.200 zł z Gminnego Funduszu Przeciwdziałania Narkomanii. W zakresie 

organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z rodzin niezamożnych, odbyły się                            

2 otwarte konkursy ofert, w wyniku rozstrzygnięcia, których przekazano dotację dla 

organizatorów wypoczynku: ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bystrzyca Kłodzka oraz dla 

MLKS Sudety Międzylesie. Na organizację wypoczynku letniego za rok 2014 z budżetu 
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gminy wydatkowano ogółem kwotę 25 000 zł. Zadania w zakresie kultury i zachowania 

dziedzictwa kulturowego (PAOW) w 2014 r; przeznaczono środki w wysokości 20.000 zł,                   

z tego wydatkowano ogółem kwotę 13 100 zł.  Inne formy wsparcia finansowego dot. 

nieodpłatnego użyczenia lokalu na prowadzenie działalności statutowej dla organizacji 

pozarządowych, nieodpłatne przekazanie w zarząd obiektów i lokali do uprawiania kultury 

fizycznej i sportu. Użyczenie transportu na wyjazdy do zaprzyjaźnionej gminy Dolsk na 

spotkania sportowe, mecze i zawody. Współpraca pozafinansowa obejmowała: prowadzenie 

bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie gminy w zakresie 

kultury fizycznej, w zakresie doradztwa działalności całorocznej zadań zleconych, promocji 

poprzez zamieszczanie informacji artykułów i zdjęć na stronie internetowej gminy, w prasie 

lokalnej, opracowywanie zaproszeń i plakatów i innych. Uczestnictwo organizacji w zakresie 

realizacji projektów unijnych, większych imprez okolicznościowych w gminie. W trakcie 

realizowanych zadań, w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej organizację objęte 

zostały nadzorem i kontrolą. Zadania zlecone przez okres całego roku były na bieżąco 

monitorowane pod względem merytorycznym i finansowym w oparciu o składane 

sprawozdania częściowe – kwartalne i roczne.  

Burmistrz MiG sprawozdanie jakie przedstawił Kierownik jest przykładem transparentności 

działań podejmowanych przez gminę. Należy zauważyć iż w sprawozdaniu nie ma pozycji tj. 

honoraria dla organizatorów wymienianych zajęć. Gmina Międzylesie należy do nielicznych 

gmin, w której takie zajęcia prowadzone są w ramach pracy społecznej.   

Komisja pozytywnie ustosunkowała się do przedłożonej informacji. 

Ad.3 

1/Insp. OPS A. Łąk przedstawiła projekt uchwały w spr. uchwalenia Statutu Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Międzylesiu. Poinformowała, że główną zmianą jaką statut się różni 

się od poprzedniej wersji związana jest ze zmianą siedziby OPSu, z Domków Tkaczy przy ul. 

Sobieskiego na ul. Kolejową do budynku byłej stacji kolejowej. Zmiany w statucie dot. 

zmiany adresu i pieczęci. Ponadto przy okazji wprowadzenia zmian, usunięto z uchwały, 

zapisy które uchylono Rozstrzygnięciem Nadzorczym w kwietniu 2014. Aktualnie statut 

przyjął formę ujednoliconą.   

 

Komisja nie wniosła uwag i w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjęli projekt 

uchwały.  

 

2/ Kier. ITiG W. Szyrszeń – poinformowała, że obecne taryfy za wodę i ścieki obowiązują 

do końca czerwca br. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca  2001 r., o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ZGKiM opracował wniosek                         

o zatwierdzenie taryf za wodę i odprowadzanie ścieków na okres od 1 lipca 2015 do 30 

czerwca 2016 r. Wniosek zawiera wszystkie elementy, które w swej treści powinny być 

zweryfikowane.  
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Kier. ZGKiM R. Nowak omówił wniosek o zatwierdzenie taryf za wodę                                             

i unieszkodliwianie ścieków na okres od 1 lipca 2015 do 30 czerwca 2016 r; na podstawie 

którego opracowany został projekt uchwały w spr. zatwierdzenia taryf za wodę pobieraną                   

z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia oraz za odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków                      

w Gminie Międzylesie. Ceny i stawki opłat w taryfach określono na podstawie niezbędnych 

przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę                      

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Międzylesie. Na koszty jakie ponosi 

zakład składają się: wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne, energia 

elektryczna, materiały i paliwa, remonty i naprawy, pozostałe koszty. Uzyskanie niezbędnych 

przychodów z opłat jest niezbędne do pokrycia wszystkich kosztów bieżącej eksploatacji, 

utrzymania jak i niezbędnych remontów urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Zakład                               

w roku obecnym proponuje wzrost stawek:  

- stawka za 1m3 wody – 3,61 zł (w 2014 - 3,19 zł wzrost o 13 %),  

- opłata abonamentowa - 6,50 zł  (w 2014 - 5 zł)  

- stawka za odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków - 5,22 zł (w 2014 - 4,39 zł wzrost                    

   o 19 %). 

 W 2015 r; zakład przewiduje znaczny wzrost kosztów w zakresie usług 

transportowych, co związane jest z koniecznością poniesienia kosztów za transport 

obsługujący oczyszczalnię ścieków w zakresie wywozu substancji takich jak: osad 

pościekowy, skratki i piasek, odpady niesortowalne. 

Burmistrz MiG doszły pozycje, których wcześniej nie było. Odpady z oczyszczalni, takie jak 

osad, czy skratki teraz przekazane mają być do utylizacji. 

Kier. ZGKiM R. Nowak do wniosku dołączono taryfy z gmin sąsiednich po podwyżkach,                  

z których wynika iż w Międzylesiu mamy najniższe ceny.  Przedstawił jakie są                                    

stawki w poszczególnych gminach. 

Burmistrz MiG gmina posiada 6 wodociągów w różnym stanie technicznym, których 

utrzymanie jest bardzo kosztowne, podobnie jest w przypadku ścieków. Przy proponowanych 

stawkach można utrzymać iż zakład będzie mógł jakoś funkcjonować. Wypracowane stawki 

są najniższymi z proponowanych przez zakład wariantów. Nie możemy stawek obniżyć 

maksymalnie, ponieważ gmina ma rozliczenie z Funduszem Norweskim, w którym jesteśmy 

na najniższym pułapie spłaty.  

 

Przewodniczący Komisji A. Polański zwrócił się z zapytaniem jak wygląda sytuacja po 

awarii wodociągu w Domaszkowie?    

 

Burmistrz MiG na chwilę obecną sytuacja została ustabilizowana, jednak w dalszym ciągu 

wymaga to nadzoru jak w przypadku każdego innego wodociągu.   

 

Przewodniczący Komisji A. Polański po szczegółowej analizie wniosku, zwrócił się                            

o przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały.  
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Komisja w drodze głosowania jawnego w obecności 5 radnych, 3 głosami za, przy 2 głosach 

przeciw, przyjęła projekt uchwały.  

 

3/ Kier. ITiG W. Szyrszeń przedstawiła projekt uchwały w spr. studium uwarunkowań                     

i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Międzylesie dla terenu w obrębie 

Kamieńczyka. Wyjaśniła, że procedura przystąpienia do zmiany studium i planu jest na 

wniosek osoby fizycznej Pana M. Błażewicza i dot. przekształcenia terenów rolnych na teren 

osadniczy przeznaczony pod przewidywaną zabudowę mieszkaniową i turystyczną w obrębie 

Kamieńczyka. Obszar objęty zmianą znajduje się bezpośredniej bliskości potrzebnej 

infrastruktury. Podjęcie uchwały jest początkiem drogi do uzyskania pozwoleń z różnego 

rodzaju instytucji opiniujących proces przekształcenia, przeważnie jest to kwestia kilku 

miesięcy.  

Komisja nie wniosła uwag i w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjęła projekt 

uchwały.  

 

4/Kier. ITiG W. Szyrszeń przedstawiła projekt uchwały w spr. przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Kamieńczyk, w 

gminie Międzylesie. Zmiany do planu są konsekwencją zmiany studium, pomiędzy którymi 

musi zachodzić zgodność. Opracowanie planu jest odpowiedzią na zgłoszone 

zapotrzebowanie właściciela nieruchomości. W związku z powyższym przystąpienie do 

opracowania zmiany planu jest uzasadnione. 

 

Burmistrz poinformował, że w 2000 r; gmina przystąpiła do opracowania studium i w 2005 

r; opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy. Aktualnie 

wiele zapisów w tym planie stało się nieaktualne,  w między czasie wpłynęło również wiele 

wniosków osób fizycznych o cząstkową zmianę planu. Na chwilę obecną przymierzamy się 

do zbadania możliwości wykonania na nowo zmiany planu, którego wykonanie 

poprzedzałyby szerokorozumiane konsultacje społeczne i procedury związane z opiniowanie 

przez kilkadziesiąt instytucji publicznych w zakresie przeprowadzenia tego procesu. 

 

W związku z brakiem uwag, komisja w drodze głosowania jawnego jednogłośne przyjęła 

projekt uchwały.  

 

5/ Kier. ITiG W. Szyrszeń przedstawiła projekt uchwały w spr. uchwalenia Wieloletniego 

Planu Inwestycyjnego Gminy Międzylesie na lata 2015 - 2023. Uchwalenie Wieloletniego 

Planu Inwestycyjnego (WPI) leży w kompetencji Rady. Poprzednia uchwała obowiązywała 

do końca 2014 r. Nowy projekt WPI obowiązuje na lata 2015-2023. Projekt został 

opracowany m.in. w oparciu o składane propozycje wszystkich zainteresowanych tematem 

osób. Propozycje zadań do WPI można było zgłaszać w termie do 15 lutego br. Wpłynęło 

łącznie 81 wniosków z propozycjami, które zostały przeanalizowane pod kątem możliwości 

wpisania do planu. Należy pamiętać, że WPI ma charakter otwarty, w związku z tym jego 

uchwalenie nie zamyka drogi przed nowymi zadaniami, które przyjdą do realizacji.  
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Burmistrz MiG wartość zadań ogółem wpisanych do planu szacuje się na 54 mln. zł. 

Propozycje jakie składano do WPI zostały przeanalizowane w wyniku czego część propozycji 

uwzględniono, a część nie m.in. z uwagi na to iż nie dot. obszaru własności gminy. Część 

zadań pochodzi również z poprzedniego WPI, są to zadania które jeszcze nie zostały 

zrealizowane. Tworzony WPI nie jest to katalogiem zamkniętym, w przypadku kiedy zajdzie 

potrzeba dopisania zadań, które przyjdą do realizacji to będzie taka możliwość. 

 

Przewodniczący Komisji A. Polański jest to pewnego rodzaju katalog wyzwań dla gminy, 

których realizacja zależeć będzie od bieżących potrzeb i stanu budżetowego gminy. 

 

Burmistrz MiG wyjaśnił, iż gmina pewnych działań nie jest w stanie wykonać przy użyciu 

tylko i wyłącznie środków z budżetu gminy. Jednak w większości zadań finansowanych z 

zewnątrz, gmina na początek musi zabezpieczyć 100% wkład własny nim uzyska 

dofinansowanie, na które czeka się bardzo długo, a nawet 2 lata oznacza to wówczas dla 

budżetu gminy ciężki  okres.  Każda gmina posiada swój wskaźnik spłaty zadłużenia, do 

którego aktualnie wlicza się udziały gminy przy realizacji projektów. Małe gminy takie jak 

nasza nie są w stanie podjąć niektórych działań ponieważ zabezpieczając wkład własny 

wpadną w długi, a maksymalny wskaźnik zadłużenia tj. 60%.  

 

W związku z brakiem uwag, komisja w drodze głosowania jawnego jednogłośne przyjęła 

projekt uchwały.  

 

6/Skarbnik MiG A. Ziental przedstawiła projekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na 

2015 r. Zmian w zakresie dochodów dokonano z tytułu: 

- zwiększenia o kwotę 19 703,86 zł, z tyt. dotacji na realizację zadania pn. ”Konserwacja 

rowu melioracyjnego w Kamieńczyku – II etap- 1000 mb”, 

– zwiększenia o kwotę 6 870 zł z tyt. dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. 

”Remont nawierzchni części chodnika w ulicy Tysiąclecia PP w Międzylesiu. 

– zwiększenia o kwotę 54 943,51 zł z tytułu refundacji części wydatków zrealizowanych w 

2014 roku w ramach projektu pn.” Promocja terenów pogranicza drogą do sukcesu”,  

– zwiększenia o kwotę 4 100 zł z tyt. otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Międzylesie na 

dofinansowanie zakupu sprzętu przeciw pożarowego dla OSP w Domaszkowie, 

– zwiększenia o kwotę 15 000 zł z tyt. dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. 

„Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Boboszowie 

– zwiększenia o kwotę 1 000 zł z tyt. otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Międzylesie dla 

Sołectwa Goworów na dofinansowanie działań rady sołeckiej, 

– zwiększenia o kwotę 33534 zł, w tym: 500 zł z tyt. otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa 

Międzylesie dla sołectwa Boboszów na dofinansowanie zakupu bramek oraz nasion trawy na 

nowe boisko sportowe oraz 33 034 zł z tyt.  refundacji części wydatków zrealizowanych w 

2014 roku w ramach projektu pn. „Remont ciągu pieszego na placu rekreacyjnym w 

Międzylesiu”. 

Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: 
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– zwiększenia o kwotę 21 003,86 na realizację zadania pn. ”Konserwacja rowu 

melioracyjnego w Kamieńczyku – II etap – 1000 mb”, 

– zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 5 338,49 zł., 

– zwiększenia o kwotę 13 741 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Remont 

nawierzchni części chodnika w ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego w Międzylesiu na dz. nr 

517 dr:, 

– zwiększenia o kwotę 10 000 zł na dotację celową dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy 

Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego 

małolitrażowego w wersji nieoznakowanej, 

– zwiększenia o kwotę 44 245 zł, w tym: 3 245 zł na dotację celową dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Długopolu Grn na zakup sprzętu i umundurowania oraz 41 000 zł na dotację 

celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszkowie na zakup sprzętu 

przeciwpożarowego, 

- przeniesienia kwoty 10 000 zł z rezerwy ogólnej do rozdziału 75 404 

- zwiększenia o kwotę 60 000 zł, w tym: 30 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa placu 

zabaw na terenie rekreacyjnym w Boboszowie na dz.108/3”oraz 30 000 zł na realizację 

zadania pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzylesie”, 

– zwiększenia o kwotę 1000 zł tyt. otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Międzylesie dla 

sołectwa Goworów na dofinansowanie działań rady sołeckiej, 

- zwiększenia o kwotę 500 zł z tyt. otrzymanej darowizny z Nadleśnictwa Międzylesie dla 

sołectwa Boboszów na dofinansowanie zakupu bramek oraz nasion trawy przeznaczonych na 

nowe boisko sportowe. 

 Zmiany w załączniku nr 3 – Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę 

do realizacji w 2015 roku dokonano zmian: w pozycji,6” dodano zadanie pn. „Remont 

nawierzchni części chodnika ul. Tysiąclecia PP w Międzylesiu na dz. nr 517 dr - wartość 

13 711 zł, 

 

Radni nie wnieśli uwag i w drodze głosowania jawnego jednogłośnie przyjęli projekt 

uchwały.  

 

Ad. 4 

Spraw różne: 

Insp. ITiG D. Kosacz przedstawił informację nt. konferencji jaka miała miejsce w Bardzie                  

w dniu 01 kwietnia br; poświęconej tematyce przystąpienia gminy do wspólnego 

przedsięwzięcia pn. „Singletrack Glacensis”. Wyjaśnił istotę Singletrack Glacensis jako 

systemu ścieżek rowerowych przebiegających po terenach leśnych od gminy Bardo aż po 

gminy z Republiki Czeskiej. W konferencji uczestniczyły gminy powiatu kłodzkiego                          

i powiatu ząbkowickiego ponadto przedstawiciele Nadleśnictw obszarów przez, które 

miałyby przebiegać wspomniane trasy. Koncepcja Singletrack odniosła wielki sukces                              

w Świeradowie Zdrój, i rozwinął się przemysł rowerowy tj.: powstały wypożyczalnie 

rowerów, serwisy rowerowe itp.   

 

Burmistrz MiG w uzupełnieniu poinformował, że wspomniane trasy rowerowe są to pętle od 

6 km długości, o różnych stopniach trudności zarówno dla zaawansowanych turystyką 

rowerową jak i początkujących. W Świeradowie Zdrój jest już 200 km tego typu tras. Są to 

typowo ścieżki leśne z mijankami i miejscami do postoju dla rowerzystów. Całe 

przedsięwzięcie jest bardzo drogie, ponieważ 1 km trasy kosztuje ok. 60 tys. zł. 
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Prawdopodobnie niebawem pojawi się propozycja przystąpienia gminy do tego 

przedsięwzięcia, które jest dużą szansą na rozwój turystyki na naszym regionie. Dnia 12 maja 

br; zaplanowana jest konferencja w Bardzie, której celem jest omówienie i podpisanie 

wstępnego porozumienia pomiędzy gminami w celu rozpoczęcia realizacji zadnia 

skutkującego wnioskiem do programu operacyjnego współpracy transgranicznej Republika 

Czeska - Rzeczpospolita Polska. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

 

Protokół 

         Przewodniczący  

               Komisji Zdrowia Oświaty i Kultury 

          Adam Polański 

 

  

 

 

  


