
Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin  

z dnia 17 października 2017 r. 

Miejsce obrad: Biuro Partycypacji Społecznej  

   ul. Bernardyńska 3, sala 104 (I piętro), 20-109 Lublin 

Porządek obrad: 

1. Wyrażenie opinii o uchwale w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania 

z placu Litewskiego w Lublinie. 

2. Klauzula społeczna w zamówieniach publicznych w Urzędzie Miasta Lublin. 

3. Współpraca Wydziału Oświaty i Wychowania z organizacjami pozarządowymi 

działającymi na terenie Gminy Lublin. 

4. Konsultacja uchwały nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 

2011 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności 

Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków. 

5. Sprawy różne 

 

Piotr Choroś przedstawił porządek obrad, podziękował za przybycie przedstawicieli  
i przedstawicielek Urzędu Miasta Lublin.  

Pierwszym tematem był regulamin Placu Litewskiego, Piotr Choroś przypomniał, że 
konsultacje regulaminu trwają do 29 października 2017 r.; 19 października 2017 r. 
odbędzie się spotkanie otwarte dla mieszkańców i mieszkanek o godz. 17. Jest 
możliwość przesyłania swoich uwag na maila konsultacje@lublin.eu, na dzień 
dzisiejszy wpłynęło ok. 15 uwag. 

Głos zabrał Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Janusz Semeniuk. 
Powiedział, że w czerwcu oddano do użytkowania Plac Litewski, który jest obiektem 
ogólnodostępnym. Poprzez regulamin chcą określić zasady użytkowania tej 
przestrzeni, zostały zaproponowane rozwiązania: są strefy ruch pieszego i strefa dla 
innych pojazdów (po placu mogą się poruszać pojazdy odpowiednich służb jak policja 
czy karetki). Zostały stworzone uregulowania, które pozwolą na wydzielenie strefy dla 
rowerzystów, deskorolkowców oraz część rekreacyjną dla dzieci. Również brana jest 
pod uwagę kwestia dojazdu do Hotelu Europa. Poza kwestiami porządkującymi na 
placu są zakazy, część jest ogólnych np. dbanie o mienie. W przypadku zakazów 
uwaga została również zwrócona na kwestie związane z fontanną.  

Piotr Choroś rozpoczął dyskusję na temat regulaminu. 

Krzysztof Kowalik powiedział, że ten temat przez jego organizację był już poruszany 
zanim plac został otwarty. Organizacja wnioskowała o dopuszczenie ruchu 
rowerowego na północ od fontanny linearnej, w tym miejscu wydzielone jest miejsce 
granitowymi sześcianami, które może stanowić drogę dla poruszania się rowerami. 



Stwierdził, że jest to obszar mniejszego ruchu pieszych, co zmniejsza ilość możliwych 
konfliktów.  

Przedstawił koncepcję pokazując pomysł na schemacie (wyświetlonym na tv), 
dotyczący wyjazdu rowerów na ulicę Krakowskie Przedmieście. Wspomniał  
o postawieniu dodatkowego sygnalizatora koło przejścia dla pieszych na 
skrzyżowaniu. Powiedział, że była również podnoszona kwestia dopuszczenia ruchu 
na relacji I Armii Wojska Polskiego – Zielona. Stwierdził, że ważne jest dopuszczenie 
ruchu w ten sposób żeby był wyjazd na ul. Zieloną, która pozwala na ominięcie 
Deptaka.  Wspomniał o regulacjach w zakresie  biznesów rowerowych, które są coraz 
bardziej popularne. Podsumowując powiedział o ruchu między tzw. „kubikami”, 
dojeździe do ul. Zielonej oraz kwestii biznesów rowerowych. 

Głos zabrał Janusz Semeniuk powiedział, że prace nad organizacją ruchu rowerowego 
trwają, kwestie które poruszył Krzysztof Kowalik są mu znane. Powiedział, ze istnieje 
taka możliwość, że sześciany (kubiki) zostaną przesunięte bliżej fontann co zmieni 
układ tego przejazdu. Kwestia dojazdu do Zielonej - możliwe, że jest  za mało miejsca 
przy Uniwersytecie Medycznym ze względu na chodnik i duża liczbę studentów.  
W kwestii biznesów rowerowych – wydana została zgoda tymczasowa przez Wydział 
Gospodarowania Mieniem. Na podeście drewnianym ma być kawiarenka sezonowa, 
prawdopodobnie zostanie uruchomiona w przyszłym roku.  

Bartłomiej Bałaban zapytał w jaki sposób będzie egzekwowane prawo przejazdu 
rowerami po wyznaczonych trasach.  

Janusz Semeniuk powiedział, że przy każdym wjeździe będzie umieszczony 
regulamin. Służby będą pouczały osoby, które łamią regulamin. 

Bartłomiej Bałaban powiedział, że nie ma tak naprawdę podstawy prawnej, która 
pozwala na ukaranie osoby, która jedzie rowerem po innej trasie niż ta wyznaczona  
w regulaminie. 

Piotr Choroś powołał się na zasady współżycia społecznego, regulamin jest uchwałą  
i wskazuje zasady zachowania w przestrzeni publicznej. Regulamin ma mieć wartość 
informacyjną. 

Darek Figura potwierdził, że nie można przejechać przy Uniwersytecie Medycznym. 
Zaproponował rozwiązanie czasowe np. jak nie ma roku akademickiego. 
Zaproponował skręt w ulicę Staszica wjeżdżając na Deptak. 

Janusz Semeniuk powiedział, że propozycja Dariusza Figury może spowodować 
zmianę nawyku rowerzystów i wzmożony ruch rowerowy na Deptaku.    

Kolejnym punktem posiedzenia były klauzule społeczne w zamówieniach publicznych 
w Urzędzie Miasta Lublin. Piotr Choroś powiedział, że w temacie zamówień 
publicznych jak i współpracy z Wydziałem Oświaty i Wychowania, mogą powstać 
grupy robocze złożone z osób najbardziej zainteresowane tematem, które będą 
kontynuować współpracę z tymi  wydziałami. 



Głos zabrała dyrektorka Biura Zamówień Publicznych Elżbieta Daszyńska, 
powiedziała, że ustawa Prawo o zamówieniach publicznych zajmuje się zagadnieniem 
klauzul społecznych, dzieli je na dwie grupy: pierwsza to związane z udziałem  
w postepowaniu, druga grupa to klauzule związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia. 

Jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość ale nie przymus stosowania 
klauzul społecznych, Biuro Zamówień Publicznych nie stoi na stanowisku wymuszania 
stosowania klauzul, są prowadzone analizy w tym zakresie, starają się wprowadzać 
klauzule społeczne, tam gdzie są zasadne. Jeżeli chodzi o postępowania prowadzone 
w Urzędzie Miasta klauzule społeczne są stosowane, nie ma ich we wszystkich 
postępowaniach, z racji tego że wprowadzenie takiego warunku jest kosztem, ma to 
wymierny skutek finansowy u zamawiającego, podwyższają kwotę oferty. Pani 
dyrektor powiedziała, że przygotowali przykłady zastosowania klauzul społecznych   
w zamówieniach. Zachęciła do zadawania pytań szczegółowych.  

Dariusz Figura wyjaśnił, że dyskusja na temat klauzul społecznych rozpoczęła się przy 
okazji konsultacji Programu Współpracy Urzędu Miasta Lublin z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2018. Padło pytanie czy można zawrzeć w programie 
współpracy kwestie związane z klauzulami społecznymi jako dobrą praktykę przy 
zamówieniach publicznych.  

Głos zabrała Aleksandra Iwańska – Figura zapytała czy są dodatkowe punkty  
w przetargach, kiedy startuje organizacja pozarządowa lub podmiot ekonomii 
społecznej, niekoniecznie zatrudniające pracowników z niepełnosprawnością. Chciała 
się dowiedzieć jak dużo jest zamówień w Urzędzie Miasta, w których stosuje się 
klauzule społeczne i jakiego rzędu są to dodatkowe koszty. 

Elżbieta Daszyńska powiedziała, że trudności mogą być w zakresie przygotowania 
opisu przedmiotu zamówienia, uważa, że wprowadzenie każdej klauzuli społecznej  
w przedmiot zamówienia wymaga dogłębnej analizy. Każde wprowadzenia zapisu  
o klauzuli społecznej powoduje, że wykonawcy nie chcą składać ofert i zmieniać 
swoich nawyków, dlatego, że są to nowe zagadnienia. 

Aleksandra Iwańska-Figura upewniła się, że dobrze rozumie słowa pani dyrektor, że 
jeżeli pojawi się zapis o klauzuli społecznej to firmy nie chcą startować w przetargu. 

Elżbieta Daszyńska powiedział, że kiedy pojawia się klauzula społeczna w zamówieniu 
ofert jest mniej. Klauzula generuje koszty dla przedsiębiorców, muszą zatrudniać 
osoby z niepełnosprawnościami, które wcześniej nie były w ich zespole.  

Aleksandra Iwańska – Figura zapytała czy nie jest możliwe punktowanie w przetargach 
podmiotów ekonomii społecznej lub organizacji pozarządowych poprzez klauzule 
społeczne. Zastanawiała się czy nie może być dodatkowych punktów za to, że 
organizacja jest podmiotem ekonomii społecznej.  

Elżbieta Daszyńska powiedziała, że nie można promować podmiotu, można 
promować realizację przez ten podmiot określonych warunków. Ustawa mówi, że  
w pewnych postępowaniach można na podstawie pakietu klauzul społecznych 
związanych z udziałem w postępowaniu, robić zastrzeżenie, że o zamówienie mogą 



się ubiegać wyłącznie zakłady pracy chronionej. W tym miejscu pani dyrektor 
zacytowała paragraf 22 ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych. 

Aleksandra Iwańska – Figura stwierdziła, ze ten paragraf odpowiada na potrzeby 
podmiotów ekonomii społecznej. 

Elżbieta Daszyńska powiedziała, że jeżeli podmiot mieści się w tym zapisie (par.22), 
mowa jest o wyłączeniu podmiotowym, natomiast nie o kryteriach społecznych  
w sensie punktowania szerokiego grona wykonawców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

Tomasz Krajewski z Biura Zamówień Publicznych powiedział, że jeżeli podmiot 
wykaże się działalnością społeczną może dostać dodatkowe punkty. To wyłączenie,  
o którym była mowa wcześniej dla podmiotów ekonomii społecznej, to najmocniejsza 
klauzula społeczna bo ona ogranicza dostęp wszystkim innym podmiotom, stosując ją 
trzeba wykonać gruntowne analizy, żeby nie naruszyć zasad konkurencyjności. 

Aleksandra Iwańska – Figura zapytała ile klauzul społecznych jest stosowanych  
w zamówieniach w Urzędzie Miasta Lublin.  

Jolanta Bielska z Biura Zamówień Publicznych powiedział, że obligatoryjnie taka 
klauzula dotyczy zatrudnienia na umowę o pracę, druga sprawa to zawarcie  
w przedmiocie zamówienia dostępność dla osób niepełnosprawnych. Zauważyli, że  
w przypadku wpisania w zamówienie konieczności zatrudnienia na umowę o prace jest 
mniej ofert. 

Marta Kurowska zapytała czy na poziomie urzędu były analizy kosztu klauzuli 
społecznej. Powiedziała, że urząd dysponuje pieniędzmi publicznymi czy wydanie ich 
na bliżej nieokreślone wsparcie osób defaworyzowanych a na pokrycie różnicy 
kosztów, które się pojawiają przy stosowaniu klauzuli społecznej nie jest lepszym 
pomysłem. 

Elżbieta Daszyńska powiedziała, że na temat prób stosowania klauzul społecznych, 
które nie są obowiązkowe, a generują koszty nie ma takich analiz. W momencie 
stosowania klauzul społecznych koszty przekraczają możliwości finansowe 
zamawiającego. 

Marta Kurowska zapytała czy może są takie analizy w innych miastach. 

Elżbieta Daszyńska powiedziała, że inne miasta również korzystają w ograniczonym 
zakresie z tych klauzul, nie publikują na ten temat żadnych danych. Wszelkie 
punktowanie ze względów społecznych powoduje wzrost kosztów i zmniejszoną liczbę 
ofert.  

Tomasz Krajewski powiedział, że kwestia klauzul społecznych w Polsce to mało 
rozwinięte zjawisko. Ostatnia nowelizacja ustawy wprowadziła niektóre klauzule jako 
obligatoryjne. Na początku stosowanie takich klauzul jest kosztowne, z czasem 
oferenci się dostosowują.  

Krzysztof Kowalik zapytał jakie są stosowane klauzule oprócz tych obligatoryjnych. 



Tomasz Krajewski powiedział, że w ograniczonym zakresie klauzula dotycząca 
kryteriów społecznych, dotycząca umów o pracę (ponad nakazaną normę) oraz 
klauzula dotycząca kosztów, która mówi że wydając środki publiczne powinniśmy brać 
pod uwagę nie tylko ten konkretny wydatek ale również koszt związany z danym 
produktem np. demontaż czy utylizacja, tzw. koszt cyklu życia produktu. 

Piotr Choroś zakończył dyskusje na temat klauzul społecznych, podziękował 
przedstawicielom i przedstawicielkom Biura Zamówień publicznych i przeszedł do 
kolejnego punktu obrad czyli współpracy organizacji pozarządowych z Wydziałem 
Oświaty i Wychowania. 

Głos zabrał Mirosław Jarosiński zastępca dyrektora w Wydziale Oświaty  
i Wychowania, wyjaśnił że nad placówkami oświatowymi maja nadzór dwa organy: 
pierwszy to jednostka samorządu terytorialnego jako organ prowadzący, drugi to organ 
nadzoru pedagogicznego są to kuratorzy (sfera dydaktyczna, pedagogiczna  
i opiekuńcza). Jednostki samorządu terytorialnego mają trzy zadania: kwestia 
organizacyjna,  finasowanie placówek oświatowych, zapewnienie obsługi placówkom 
oświatowym. Samorząd nie ma wpływu na merytorykę w nauczaniu, tym zajmuje się 
kurator oświaty.  Powiedział, że docierają do nich inicjatywy ze sfery dydaktycznej,  
w której nie są kompetentni, formalnie nie mogą pomóc ani oceniać kwestii 
merytorycznych, do tego powołany jest kurator oświat. Na terenie jednostki osoba, 
która odpowiada za nadzór i  jej prowadzenie jest dyrektor. Nie oznacza to, że dyrektor 
może jednoosobowo podejmować wszystkie decyzje. Jego działania są 
uwarunkowane uzgodnieniami z rodzicami. Każda propozycja powinna wynikać  
z potrzeb. Można zaproponować pogłębienie treści, jeżeli jest już zrealizowana 
podstawa programowa. Ingerencja w podstawę programową nie jest możliwa. Dyrektor 
lub nauczyciel może zaproponować pogłębienie podstawy programowej. W szkołach 
mogą być prowadzone eksperymenty pedagogiczne, jest na to określona procedura. 
Przez to wprowadzenie chciał zaznaczyć w jakim obszarze Wydział Oświaty  
i Wychowania może udzielić wsparcia. Jeżeli chodzi o współpracę z organizacjami 
pozarządowymi to wskazał dwa obszary, w których ta współpraca układa się bardzo 
dobrze. Wspomniał o Porozumieniu Rowerowym, które współpracuje ze szkołami  
w ramach realizacji projektu Rowerowy Maj, organizacja uczyła dzieci poruszania się 
na rowerze w ruch miejskim. Taka oferta nie wchodzi w podstawę programową, 
uzupełnia wiadomości uczniów. Drugie przedsięwzięcie dotyczy organizowania 
rywalizacji sportowej przez organizację pozarządową. Ważna jest zasada 
dobrowolności w tej dodatkowej edukacji, widać że są potrzeby w danym temacie  
i zostają uzupełnione poprzez dodatkowe zajęcia. 

Dariusz Figura powiedział, że w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta w różnych 
wydziałach są środki na  projekty o charakterze edukacyjnym powiązane ze sferą 
kultury czy sportu. Jego organizacja oraz Sempre a Frente działają w zakresie edukacji 
pozaformalnej, realizują projekty w innych wydziałach bo nie ma takiej możliwość 
przez Wydział Oświaty i Wychowania. Zapytał czy część tych środków może być 
przeniesiona do puli środków w Wydziale Oświaty i Wychowania, żeby realizować 
projekty edukacyjne, a nie połączone z kulturą czy sportem. Druga sprawa o jakiej 
powiedział, to propozycja wprowadzenia jednolitego systemu udostępniania 
pomieszczeń przez szkoły organizacjom pozarządowym, szkoły dysponują 
pomieszczeniami, które pomogły by w realizacji projektów organizacjom 
pozarządowym. 



Mirosław Jarosiński powiedział, że jeżeli mówi się o przestrzeni w szkołach to dyrektor 
otrzymuje trwały zarząd nad nieruchomością, może wynajmować pomieszczenia, ale 
nie dłużej niż na okres jaki został zatrudniony, ani nie dłużej niż 3 lata, jeżeli ten sam 
podmiot zgłasza się jeszcze raz, to Wydział Gospodarowania Mieniem otrzymuje 
wniosek, Wydział Oświaty i Wychowania opiniuje, następnie potrzebna jest zgoda 
Rady Miasta. Powiedział, że w tym momencie nie widzi uregulowania, które nakazało 
lub zobowiązało dyrektorów do udostępniania pomieszczeń dla organizacji 
pozarządowych. Jednocześnie nie widzi problemu żeby dyrektorzy decydowali  
o wynajmie, jest to kwestia rozmowy z danym dyrektorem i rodzaju oferty jaką składa 
organizacja. Jeżeli oferta jest dedykowana dla tego środowiska, jest to wydarzenie,  
w którym uczestniczą uczniowie szkoły, to najprawdopodobniej dyrektor się zgodzi.  
W takim wypadku, mówimy o użyczeniu, dyrektor nie może być sponsorem jakiegoś 
wydarzenia, organizator musi ponieść koszty stałe (koszty eksploatacji). Do szkoły 
może przyjść Wydział Audytu i zapytać dyrektora na jakich zasadach udostępnił 
pomieszczenia, dyrektor musi wykazać się gospodarnością. W przypadku takiej 
współpracy musza być zachowane zasady konkurencyjności. Dyrektor w przypadku 
jednego podmiotu, który zgłasza chęć wynajęcia lub udostępnienia pomieszczeń  
w konkretnym dniu, powinien wywiesić ogłoszenie na stronie internetowej lub na BIPie, 
że w tych konkretnych dniach ma do zaoferowania salę, nie informuje o tym, że zgłosił 
się jakiś podmiot, robi to po to, żeby ta oferta miała charakter konkurencyjny. 

Iwona Nowakowska zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania, powiedziała, 
że w każdej szkole jest przyjęty zarządzeniem regulaminy użyczenia sal, ewentualne 
koszty są określone, urząd nie narzuca w jaki sposób ta sala jest wynajmowana, jest 
to uregulowane zarządzeniem dyrektora w każdej placówce.  

Mirosław Jarosiński powiedział, że nie robiłby problemu co do źródła z jakiego 
organizacje korzystają do realizacji swoich celów, czy te środki będą w Wydziale 
Kultury i można z nich korzystać, ten wydział również prowadzi działalność kulturalną 
w ramach swojej działalności statutowej, nie ma przeszkód, żeby na ich terenie 
prowadzić taką działalność. Wydział Oświaty i Wychowania w swoim budżecie od 
czasu, kiedy Mirosław Jarosiński tam pracuje (od 1.09.1999) nigdy nie posiadał 
środków dla organizacji pozarządowych. Żadna organizacja nie wykonywała zadań 
Wydziału Oświaty i Wychowania, z wyłączeniem projektów europejskich. Patrząc na 
charakter miasta, jego akademickość jest tendencja do współpracy z uniwersytetami  
i dyrektorzy szkół zawierają współpracę z uczelniami wyższymi. 

Dariusz Figura powiedział, że problem zaczyna się w momencie kiedy działania nie 
dotyczą w pełni kwestii kultury czy sportu. Zwrócił się z prośbą, żeby opracować dobre 
praktyki współpracy z Wydziałem Oświaty i Wychowania i dyrektorami szkół lubelskich. 

Mirosław Jarosiński powiedział, że Dariuszowi Figurze chodzi o stworzenie mapy 
drogowej, która pomogłaby w kontakcie organizacjom pozarządowym z Wydziałem 
Oświaty i Wychowania oraz szkołami.  

Dariusz Figura zasugerował, czy w takiej informacji mogły by się znaleźć zasoby jakimi 
dysponują szkoły np. sala widowiskowa.  



Tomasz Biedacha z Fundacji Skrzydła dla Edukacji zapytał czy organizacje 
pozarządowe mogą korzystać z zasobów szkół na podobnej zasadzie jak klub 
miejskie.  

Mirosław Jarosiński powiedział, że trzeba tą kwestie rozważyć. Wydział Oświaty  
i Wychowania jest otwarty na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Powiedział, 
że nie dotarły do niego informacje o ewentualnych problemach ze współpracą ze 
szkołami i w kwestii wynajęcia pomieszczeń. Powiedział, że jeżeli okaże się że są 
jakieś problemy z udostępnianiem sal to wtedy będzie trzeba wprowadzi jakieś 
regulacje, na dzień dzisiejszy istniejące zasady są wystarczające. Zaproponował, że 
w przypadku ewentualnych sporów będą interweniować. 
 

Piotr Choroś przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia czyli konsultacji uchwały nr 

196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia 

organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz 

trybu powoływania jej członków. Odbyła się już dyskusja na ten temat na 

wcześniejszych posiedzeniach, wpłynęły uwagi od dyrektora Jakuba Kosowskiego. 

Zaproponował, żeby poruszyć ten temat na kolejnym posiedzeniu. Przypomniał, że 14 

grudnia 2017 r. o 17.00 odbędzie się spotkanie otwarte na temat uchwały. Dobrze by 

było, żeby na tym spotkaniu przedstawić propozycje Rady.  

Filip Trubalski stwierdził, że kolejny raz sprawa uchwały zostaje przeniesiona na 

kolejne posiedzenie. Odnosi wrażenie, że pewne sprawy są dyskutowane pobieżnie. 

Piotr Choroś uważał, że więcej spraw powinno być konsultowane przez maila. 

Zaznaczył również, że tylko Jakub Kosowski przesłał uwagi do uchwały i nikt z Rady 

ich nie skomentował. 

Filip Trubalski skrytykował pomysł przeniesienia tematu uchwały na kolejne 

posiedzenie i odniósł się do tematu rewitalizacji, który według niego został 

niewystarczająco wyczerpany.  

Piotr Choroś powiedział, że jeżeli chodzi o temat Komitetu Rewitalizacji to były 

możliwości wypowiedzenia się w tym temacie, ani organizacje pozarządowe, ani ciała 

doradcze nie podjęły tego tematu. 

Dariusz Figura stwierdził, że podczas tego posiedzenia nie zostanie podjęta żadna 

wiążąca decyzja. 

Krzysztof Kowalik zasugerował, że w czasie który jeszcze został na posiedzenie 

proponuje, żeby chętni wypowiedzieli się w sprawie uchwały. Zwrócił też uwagę na 

rolę sekretarza Rady, którym jest Filip Trubalski, powiedział, że czynności związane  

z protokołem itp. są wykonywane przez pracownicę Biura Partycypacji Społecznej. 

Filip Trubalski powiedział, że po wyborze na sekretarza otrzymał informacje, że 

protokołami zajmie się Biuro Partycypacji Społecznej, a on wraz z Martą Kurowską  

i Piotrem Chorosiem, będzie go otrzymywał do akceptacji. 



Krzysztof Kowalik zaproponował, żeby wprowadzić zapis w uchwale, że protokoły 

będzie spisywał pracownik Biura Partycypacji Społecznej. 

Filip Trubalski wspomniał o kwestii dwóch współprzewodniczących, ze strony 

samorządowej i pozarządowej oraz o kworum. 

Piotr Choroś zaproponował żeby kolejne posiedzenie odbyło się 12 grudnia, a do 

końca listopada żeby przesyłać ewentualne uwagi do uchwały o Radzie.  

Jakub Kosowski zasugerował, że jest to za długi okres czasu. 

Piotr Choroś zgodził się z tym wnioskiem i wyznaczył termin przesyłania uwag do 13 

listopada. Piotr Choroś zakończył posiedzenie. 

  

 


