
Protokół Nr 27 

z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 23 czerwca 2022 roku. 

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji radna Bożena Osiadacz otworzyła i prowadziła posiedzenie komisji. 

Powitała członków Komisji i mieszkańców Milanówka.  

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

Obrady komisji odbyły się w trybie stacjonarnym w dniu 23 czerwca (czwartek) 2022r.  

o godz. 16,00 w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. 

Skład Komisji: 

Przewodnicząca Bożena Osiadacz 

Radny Piotr Napłoszek  

Radny Kamil Bialik  

Porządek obrad: 

1.Przyjęcie porządku obrad. 

2.Opinia komisji dotycząca uchwał w sprawie: 

a) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Milanówek w roku szkolnym 2022/2023. 

b) określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów 

prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla 

dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Milanówek. 

3.Sprawy różne. 

 

Ad.1 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. Komisja w głosowaniu:  

3-za, przyjęła porządek obrad bez zmian. 

 

Ad.2. 

Opinia komisji dotycząca uchwał w sprawie: 

a) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Milanówek w roku szkolnym 2022/2023. 

Kierownik Referatu Oświaty p. Bożena Ciesielka zreferowała projekt uchwały. Projekt uchwały jest wnoszony 

rokrocznie na rok szkolny. Art. 39 a, ust.3, Prawa oświatowego, nakłada na rady gmin obowiązek ustalenia 

średniej ceny jednostki paliwa w gminie, obowiązujący na dany rok szkolny. Zgodnie z tym obowiązkiem został 

radnym przedstawiony projekt uchwały określający średnie ceny jednostki paliwa w wysokości: benzyna  

7,08 zł, olej napędowy 7,37 zł, autogaz 3,60zł. Ceny zostały wyliczone na podstawie badania rynku, cen paliw 

dwóch stacji znajdujących się na terenie naszej gminy. Co roku szacowano średnią cenę paliwa z trzech 

pełnych miesięcy. W związku z tym, że w miesiącu czerwcu drastycznie wzrosły te ceny, postanowiono ten 

niepełny miesiąc też do tego dołączyć i wyliczono średnią cenę paliwa za miesiąc czerwiec do 17 czerwca. Pani 

Ciesielka myśli, że jest to najbardziej sprawiedliwy i możliwy do wyliczenia czasookres, jeśli chodzi o określenie 

stawek paliwa. Ustawodawca dał w tym zakresie dowolność. W senacie jest złożony projekt senacki, który 

zmienia finansowanie stawek paliwa. W tym projekcie jest zapis, który daje możliwość dostosowania umów 

z rodzicami przewożącymi dzieci niepełnosprawne do szkół na własny rachunek. 

Przewodnicząca Komisji Edukacji poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie Milanówek w roku szkolnym 2022/2023. Komisja w głosowaniu:  

3 za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

b) określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej oraz zasad jej rozliczania dla podmiotów 

prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów oraz dla 

dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Milanówek. 



Przewodnicząca Komisji poinformowała, że będzie omawiana uchwała, która już była procedowana. Uchwała 

była poprawiana na wniosek radnego Kamila Bialika. Zostały poprawione pewne ustępy w uchwale. 

Przewodnicząca Komisji zaprosiła przedstawiciela rodziców do dyskusji. 

Przedstawiciel rodziców mecenas Wolny zwrócił uwagę, że RMM przywróciła rozliczenie w związku 

z podatkiem dochodowym składanym w gminie. Na etapie składania uchwały, mecenas tą kwestię analizował. 

W wyniku tego, mecenas znalazł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, który 

kwestionował tego typu praktykę, a więc uzależnianie kwestii dotacji, właśnie dotacji żłobkowej, od składania 

deklaracji i uiszczaniu podatki dochodowego na terenie gminy. To jest potencjalny punkt zapalny, który może 

skutkować unieważnieniem tej uchwały przez Wojewodę albo jakiegoś mieszkańca w trybie kontroli sądowo 

administracyjnej. W drugim zakresie zmianie uległa też wysokość dotacji. To jest decyzja radnych. 

Przedstawiciel rodziców wolałby, żeby to było wyższej wysokości.  Sąsiednia gmina Grodzisk Mazowiecki 

utrzymuje dotacje w kwocie 400,00zł, a więc dwa razy więcej. To jest decyzja polityczna radnych, mecenas nie 

ma do tego żadnych uwag. 

Przewodnicząca Komisji zaznaczyła, że decyzja jest raczej finansowa niż polityczna. Nie można porównać 

naszej gminy z Grodziskiem Maz. Dochody naszej gminy to 1/3 dochodów Grodziska Maz. 

Ref. Oświaty p. Bożena Ciesielka wspomniała, że Grodzisk Maz. nie posiada publicznego żłobka, więc jest 

to jedyna realizacja tego zadania przez gminę, czyli poprzez dotację żłobków niepublicznych. Gmina 

Milanówek pokłada duże środki w związku ze żłobkiem publicznym.  

Mecenas Wolny odniósł się do argumenty p. Ciesielki. Pan Wolny składał wniosek o dostęp do informacji 

publicznej na etapie przygotowywania tej uchwały i zawrócił uwagę, że w gminie w gminie urodziło się 145 

dzieci. Żłobek publiczny na 55 miejsc. Na marzec tego roku nie było wolnych miejsc. Dostępność opieki 

żłobkowej jest w dalszym ciągu niesatysfakcjonującym poziomie, jeżeli wyłączymy z tego systemu żłobki 

niepubliczne. 

Ref. Oświaty p. Bożena Ciesielka odniosła się do wypowiedzi przedmówcy. W gminie urodziło się 145 dzieci, 

natomiast nie jest powiedziane, że wszystkie dzieci będą chodzić do żłobka. Jesteśmy po rekrutacji w żłobku 

publicznym. Na liście rezerwowej jest tylko 11 osób.  

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy gmina występując z projektem o dofinansowanie do działania żłobka 

podawała ile jest żłobków niepublicznych. Na tej podstawie mieliśmy też ten projekt, że nie musimy 

w statystykach rozliczać się z dotacji żłobkowej. 

Ref. Oświaty p. Bożena Ciesielka wyjaśniła, że było określone tylko ile jest miejsc żłobkowych na terenie 

miasta. Żłobki funkcjonują. Były wpisane, jako żłobki niepubliczne. Dotacja nie miała nic do tego. 

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy nie było to argumentem, żeby dostać finanse na budowę nowego 

żłobka? 

Ref. Oświaty p. Bożena Ciesielka zaprzeczyła. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że nie udało mu się sprawdzić, ile w Grodzisku Maz. łącznie wydaje się 

na opiekę żłobkową, ale biorąc pod uwagę, że utrzymanie naszego żłobka kosztuje 1 600 000,00zł rocznie, plus 

dotacja, to radny może zaryzykować stwierdzenie, że jeżeli tam jest tylko dotacja, to nasza gmina wydaje 

na opiekę żłobkową więcej niż Grodzisk Maz. 

Mecenas Wolny podkreślił, że czesne za pobyt jego dziecka w żłobku, przy pełnym pobycie, cały miesiąc 

wynosi od 1600,00 do 1700,00zł. To jest jak kredyt hipoteczny. 

Przewodnicząca Komisji przypomniała, że podczas ostatniej komisji rozmowa z rodzicami dotyczyła tego, 

że rodzice mogą kierować podania do RKO. Można otrzymać dofinansowanie w granicach 300 do 400 zł.   

Ref. Oświaty p. Bożena Ciesielka wyjaśniła, że rodzic składający wniosek, posiadający dziecko od 12 do 36 

miesiąca życia, jeżeli jest to dziecko drugie lub kolejne w rodzinie otrzymuje na swoje konto 500 zł przez dwa 

lata, lub 1000zł przez rok. Jeżeli to dziecko nie jest w tym wieku, czyli jest młodsze albo starsze lub jedyne, 

może skorzystać z rodzinnego kapitału opiekuńczego. Wtedy otrzymuje dotacje do żłobka we wysokości 400 zł 

bez względu, czy to jest żłobek publiczny, czy nie publiczny. Te pieniądze z ZUS idą bezpośrednio do placówki, 

celem dofinansowania opłaty stałej. 



Przedstawiciel rodziców mecenas Wolny uważa, że ta druga opcja dotyczy tych dzieci, które kończą trzeci rok 

życia, będąc jeszcze zapisanym do żłobka. Czyli jeżeli dziecko kończy trzeci rok w marcu to do września będzie 

jeszcze chodziło do żłobka. Wtedy można wystąpić o tą dotację. Przy czym rodzinny kapitał opiekuńczy nie jest 

związany z faktem tego, czy dziecko chodzi doi żłobka. Przysługuje zarówno dzieciom, które nie chodzą 

do żłobka, jak i dzieciom, które mają opiekunkę. 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje wszystkim dzieciom. 

Ref. Oświaty p. Bożena Ciesielka wyjaśniła, że wszystkim będącym w wieku, o którym była mowa oraz musi 

to być dziecko kolejne, czyli nie jedyne. Jeżeli jest to dziecko jedyne, lub poza wiekiem od 12 do 36 miesiąca, 

otrzymuje dofinansowanie do żłobka, jeśli chodzi do żłobka. 

Ref. Oświaty p. Bożena Ciesielka podsumowała, że dotacja żłobka była do 31 marca. Od 1 kwietnia, kiedy 

budżet państwa przejął troszeczkę finansowanie tej opieki, gmina nie daje dotacji 300 zł. Od kwietnia ruszył 

program dofinansowania z budżetu państwa, czyli 400zł bądź 500zł. 

Radny Piotr Napłoszek poruszył kwestię dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wydatków 

bieżących z tytułu działalności w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem udzielonej w 2022 roku 

na podstawie uchwały 425/XLIV/18 RMM z 26 kwietnia 2018 r. udziela się dotacje na podstawie niniejszej 

uchwały. Radny zawrócił się do p. Ciesielki z pytaniem, czy zapis jest w jej ocenie celowy, czy dotacje są 

rozliczone za pierwszy kwartał? 

Ref. Oświaty p. Bożena Ciesielka poinformowała, że żłobki miały umowę na podstawie uchwały. Umowa 

została przerwana. W związki z tym, żłobki rozliczyły się z tej umowy. Dotacja została w pełni rozliczona 

prawidłowo, więc p. Ciesielka nie widzi celowości zapisu. 

Radny Piotr Napłoszek złożył wniosek, żeby z tego projektu §7 usunąć i zmienić numerację w następnym 

paragrafie. Radny zapytał o zdanie przedstawiciela wnioskodawcy. 

Przedstawiciel rodziców mecenas Wolny poinformował, że do tego punktu się zgadza. Chodziło o unikniecie 

formalności związanych z nową procedurą wnioskową i podpisywaniem umowy. Pan Wolny, jako prawnik miał 

wątpliwości, czy ta umowa była skutecznie wypowiedziana przez BMM. 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek radnego Piotra Napłoszka żeby z tego projektu  

§7 usunąć i zmienić numerację w następnym paragrafie. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 

Mieszkaniec, rodzic dziecka ze żłobka uważa, że jednym z argumentów były finanse.  Mieszkaniec odniósł 

wrażenie, że bogatszy Grodzisk wydaje mniej. Grodzisk nie wydał 1 600 000,00zł na budynek i zorganizowanie 

całej opieki, tylko posłużyli się pracą innych. Trzeba też rozważyć, bo to ma silny związek z finansami, w jaki 

sposób wydatkować pieniądze, żeby one wróciły do gminy. Takim sposobem jest np. dofinansowanie dzieci, 

 które chodzą tutaj do żłobka, bo z jednego 200 zł, ściągamy część podatku ludzi, którzy pracują w żłobu  

i rozliczają się tutaj. Rodzice tez tutaj się rozliczają. Natomiast w momencie, kiedy zabraknie takiego 

dofinansowania to część rodziców wybierze sobie żłobek, który będzie po drodze do pracy. Większość pracuje 

w Warszawie. Pewnie będzie to Brwinów, może Pruszków. I tam ci rodzice, będą zostawiać pieniądze. Pewna 

część poczuć może, że mnie muszą się rozliczać w Milanówku. Skoro pracują w Warszawie to w Warszawie.  

I w ten sposób nie wydając 200 zł na dofinansowanie tracimy dużo więcej. To trzeba rozważyć, bo tak 

ogromne pieniądze poszły na wybudowanie własnoręcznie żłobka. 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że ściąganie podatków, jest argumentem, żeby zachęcać ludzi 

do zamieszkania w Milanówku. Był to również argument do rozpoczęcia rozumów.  

Przedstawiciel rodziców mecenas Wolny podkreślił, że wszystkim zależy, żeby Milanówek był miejscem 

przyjaznym dla dzieci. Środki, o które zabiegają rodzice nie są duże w skali gminy, ale istotne w skali 

domowych budżetów. Czasy są trudnie, galopująca inflacja też daje się odczuć, zwłaszcza młodym rodzinom. 

Ref. Oświaty p. Bożena Ciesielka zrobiła ranking dziesięciu ościennych gmin. Ożarów Mazowiecki, Pruszków, 

Nadarzyn, Żabia Wola, Błonie, Grodzisk, Michałowice, Brwinów, Podkowa Leśna. Z tego rozeznania cztery 

z dziesięciu gmin prowadzą żłobek publiczny, żadna z nich nie dotuje żłobków niepublicznych. Siedem 

z dziesięciu nie dotuje w ogóle, gdyż to nie jest obowiązkowe. Trzy gminy nie mają żłobków publicznych 

i dlatego podjęli inicjatywę o dotowaniu. Są to Błonie, Grodzisk Maz. i Michałowice. Z tych trzech gmin, tylko 



Grodzisk Maz. dotuje uchwałą. Dwie gminy - Michałowice i Błonie, dotują poprzez otwarty konkurs ofert. 

Z ościennych gmin - Podkowa Leśna, Brwinów, nie posiada żłobków i nie dotuje.  

Radny Piotr Napłoszek wyjaśnił, że sama budowa żłobka kosztowała 3 200 000,00 zł, natomiast 1 600 000,00 

zł jest kosztem utrzymania żłobka rocznie (opiekunki, jedzenie, oświetlenie, ogrzewanie itd.). Do tej pory było 

to dotowane środkami zewnętrznymi, ale od przyszłego roku utrzymanie żłobka będzie we własnym zakresie. 

Ref. Oświaty p. Bożena Ciesielka wyjaśniła, że utrzymanie żłobka przez gminę z własnych środków, będzie już 

od 3 maja. Przewodnicząca komisji zapytała, czy gmina przystępowała do jakiegoś projektu dotyczącego 

utrzymania żłobków. Ref. Oświaty p. Bożena Ciesielka wyjaśniła, że nie było takiego projektu. 

Radny Kamil Bialik podkreślił, że jeżeli zostajemy przy rozliczaniu rodziców, radny proponuje poprawić 

uzasadnienie do uchwały, a mianowicie wykreślić kilka zdań. Na pierwszej stronie uzasadnienia od słów: ·„Ta 

ostatnia uchwała ustaliła dwie kategorie dzieci, na które była wypłacana dotacja celowa”  

do „od wskazanego wyżej kryterium oraz rodzaju sprawowanej opieki nad dzieckiem.” Cały akapit. Na drugiej 

stronie, ostatni akapit od zdania: „Przedstawiony projekt uchwały niemal całości powtarza rozwiązania 

zapisane w uchwale Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia, jedyną różnicą jest rezygnacja z opłaty 

podatku”. Na trzeciej stronie, pierwszy akapit:, „Co więcej projektodawcy mają wątpliwości, co do legalności 

stosowania takiego kryterium wartościującego wielkość dofinansowania”.  

Przewodnicząca Komisji poprosiła o powtórzenie. 

Radny Kamil Bialik powtórzył miejsca wykreślenia: Na drugiej stronie, od zdania: „ Przedstawiony projekt 

uchwały niemal w całości powtarza rozwiązania zapisane uchwale Rady Miasta Milanówka z dnia 23 kwietnia”, 

kończąc na nawiasie " w dodatku tylko w niektórych miesiącach”.  

Na trzeciej stronie od słów:, „ Co więcej projektodawcy mają wątpliwości, co do legalności stosowania takiego 

kryterium wartościującego wielkość dofinansowania”, do słów „znaczących skutków finansowania dla gminy”. 

Radny Piotr Napłoszek proponuje wykreślenie: „uchwała nie przewiduje zmian wysokości dotacji”  

na „przewiduje zmiany wysokości dotacji”. Należy również dostosować kwoty, które zostały podane przez  

p. Sehn i p. Ciesielkę. 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że „Uchwała przewiduje zmiany wysokości dotacji”. Kwoty zostaną 

zmieniane na te, które podała p. Sehn, czyli dzieci w żłobkach maksymalna liczba miejsc – 81 000,00 zł, dzieci 

będące pod opieką dziennych opiekunów – 14 400,00 zł. Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że w związku 

z poprawką w § 7, „dla ułatwienia rozliczenia dotacji”, to zdanie musi też być usunięte. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że Dz.U. w pierwszym zdaniu, był taki sam jak w nagłówku ustawy.  

W nagłówki i uzasadnieniu jest inny, należy to ujednolicić. 

Radny Piotr Napłoszek stwierdził, że jeżeli uchwała teraz przewiduje zmiany w wysokości dotacji celowych 

w porównaniu do poprzednio funkcjonujących rozwiązań i dalej mamy kwoty, jakie mamy kwoty, jakie były 

przeznaczone na 2022 rok. Potem jest zdanie kończące „Przeważająca część tej kwoty nie została 

wykorzystana z uwagi na uchylenie uchwały”. Może zostawić to w takim kształcie jak jest i dopisać:  

”w budżecie pozostało ……. „.  Będzie prościej niż zmieniać, ponieważ nie do końca odda tą sytuację. 

Przewodnicząca Komisji poprosiła o powtórzenie. Radny Piotr Napłoszek powtórzył.  Żeby w tym akapicie 

od „Uchwała przewiduje zmiany wysokości dotacji celowych” mamy zdanie „ Przeważająca część tej kwoty nie 

została wykorzystana z uwagi na uchylenie uchwały 425”, dopisać następne zdanie „ w budżecie pozostałe 

środki w wysokości 81 000,00zł na dotacje żłobków, 14 400,00zł na opiekę dziennych opiekunów”. 

Ref. Oświaty p. Bożena Ciesielka wyjaśniła, że są to środki, które przez nią wskazane, które ew. maksymalnie 

w tej chwili jest w stanie obliczyć, zabezpieczając umowy na maksymalną liczbę miejsc. Środków zostało 

więcej, bo stawki zostały zmniejszone.  

Radny Piotr Napłoszek zaproponował, że w takim razie kwotę, która wskazała p. Sehn. Trzeba to uzgodnić  

ze skarbnikiem.  

Radny Piotr Napłoszek uważa, że można tak zostawić, ponieważ jest podpis skarbnika. Kwota jest 

wystarczająca na taka propozycję. 

Ref. Oświaty p. Bożena Ciesielka zastanawia się jak bardzie to wypłacane, ponieważ jest to dotacja celowa, 

która jest na obniżenie czesnego. Kiedy to się uruchomi, to będzie prawdopodobnie sierpień lub wrzesień. 



Jeżeli będzie to z mocą od 1 kwietnia, część adresatów tego, będzie już w przedszkolu. Żłobki będą 

refundować, ale jak się to ma z dotacją celową. 

Mecenas Wolny uważa, że jest to przepis szczególny, który dotyczy miesięcy przed wejściem w życie, który 

określałby szczególne zasady udzielania takich dotacji. To od p. Ciesielki zależy, jak to rozliczyć. To mogłoby 

być wyrównanie czesnego żłobkowi z poleceniem wyrównania rodzicom, którzy ponieśli koszty. Względnie 

uchwałą, żłobki mogłyby w zaufaniu, widząc, że uchwała wejdzie w życie, w tej chwili obniżyć czesne.  

Ref. Oświaty p. Bożena Ciesielka podkreśliła, że jest to dotacja celowa na obniżenie czesnego. Tu wchodzi  

w grę refundacja. Umowa jest na dotację celową dla podmiotu prowadzącego żłobek, lub klub dziecięcy 

zatrudniający dziennego opiekuna. Oni zobowiązują się, że w określonym dniu, mają takie czesne i obniżają 

je o określoną kwotę. 

Mecenas Wolny uważa, że można wskazać inne reguły dotacji w pierwszych miesiącach, które wyrównałyby 

rodzicom koszt za okres od kwietnia do lipca, kiedy ta uchwała wejdzie w życie. Inne w późniejszym okresie. 

W miesiącu lipcu i sierpniu byłoby to np. 400zł dotacji, a od następnego miesiąca tylko 200zł. Wtedy gmina 

jest na równo z budżetem a rodzice z budżetem domowym. Uchwała może być złożona od 1 lipca a nie  

od 1 kwietnia. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że byłaby to inna stawka na parę miesięcy. 

Mecenas Wolny zaznaczył, że rok szkolny kończy się w sierpniu. Są to potencjalnie dwa miesiące, w których 

ta stawka mogła być inna. Wtedy rodzice dzieci, które idą we wrześniu do przedszkola, wyszliby na zero. 

Ref. Oświaty p. Bożena Ciesielka podkreśliła, że uruchomienie dotacji nastąpi 30 dni po miesiącu od złożenia 

wniosku. Jest koniec czerwca. Zanim to zostanie opublikowane w Dz.U. potrwa do połowy lipca. Koniec 

sierpnia jest to optymistyczna wersja.   

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie zmiany w uzasadnieniu w projekcie uchwały. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, pozytywnie zaopiniowała zmiany w uzasadnieniu projektu uchwały. 

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że uchwała razem z uzasadnieniem, po poprawkach, jest pozytywnie 

zaopiniowana. 

 

Ad.4. 

Sprawy różne. 

Dyrektor SP 3 P. Joanna Staszkiewicz poruszyła temat kontroli, przeglądach systematycznych drzewostanu.  

W szkole SP3 odbywa się to regularnie.  Okazało się, że uschła olbrzymia sosna. Został złożony wniosek 

do konserwatora Zabytków. Konserwator w dniu jutrzejszym będzie na terenie szkoły i będzie podejmował 

decyzję, co zrobić z drzewem. Średnica drzewa ma ponad 1,5 m. Mimo tego, że przeglądy są regularne, 

bezpieczeństwo jest zagrożone. Na pielęgnacje drzew są potrzebne duże środki. Szkoła będzie prosiła 

o dodatkowe środki. Obecna wycinka odbędzie się ze środków szkoły. 

Przewodnicząca komisji poinformowała, że podczas zdobywania karty rowerowej, gdzie radna była z grupą 

młodzieży trafił się duży deszcz i wiatr. Radna zobaczyła jak spadają gałęzie. Radną zaniepokoiło również 

drzewo, które jest przy garażu. 

Dyrektor SP 3 P. Joanna Staszkiewicz poinformował, że na razie jest zrobiona pielęgnacja drzewa, wycięte  

są wszystkie konary zagrażające bezpieczeństwu. Konserwator nie wyraża zgody na dalsze cięcie.  

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. Nagranie stanowi integralną część protokołu.  

 

 

Protokołowała:                                                                                            Przewodnicząca Komisji Edukacji 

/-/         /-/ 

Małgorzata Obwojska        Radna Bożena Osiadacz 

 


