Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej
Rady Gminy Suchy Las, dnia 01.12.2015 r., godz. 16:30
Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie posiedzenia.
Powitanie gości i członków Komisji.
Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Przyjęcie porządku posiedzenia.
Opiniowanie budżetu na rok 2016.
Sprawy bieżące.
Wolne głosy i wnioski.
Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji K. Pilas otworzyły posiedzenie Komisji w dniu 01.12.2015 r.
o godzinie 16:30 witając jednocześnie członków Komisji oraz gości. Następnie
Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności
– wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu. W posiedzeniu uczestniczył także
radny M. Przybylski niebędący członkiem Komisji. Wśród gości obecni byli G. Wojtera
– Wójt Gminy Suchy Las, M. Wojtaszewska – Skarbnik Gminy, V. Pałącarz – Kierownik
Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Gminy oraz zaproszeni na posiedzenie dyrektorzy
placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina, Dyrektor CKiBP,
Dyrektor OPS, Dyrektor GOS oraz pozostali goście według listy obecności.
Następnie Komisja, na wniosek Przewodniczącego jednogłośnie przyjęła porządek
posiedzenia.
W dalszej kolejności Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.
Zasadniczym tematem posiedzenia było opiniowanie projektu budżetu na rok 2016 r.
oraz wyrażenie stanowiska w sprawie projektu budżetu przez dyrektorów placówek
oświatowych i jednostek organizacyjnych Gminy Suchy Las.
Przewodniczący Komisji K. Pilas prosił dyrektorów poszczególnych jednostek
o wyrażenie stanowiska.
U. Habrych – Dyrektor CKiBP poinformowała, że nie wnosi uwag, co do dotacji
podmiotowej dla CKiBP w budżecie na rok 2016.
K. Linkowski – Dyrektor GOS poinformował, że nie wnosi uwag do budżetu na rok 2016
w zakresie dotyczącym dotacji dla GOS. Wnioski, które złożył do budżetu zostały
uwzględnione. Jedynie nie zabezpieczono środków na modernizację oświetlenia awaryjnego,
ale być może uda się to zrealizować z własnych środków GOS. K. Linkowski zasygnalizował
Komisji problem zmian rozliczeń podatku VAT przez zakłady budżetowe w 2016 r.,
co będzie się wiązało m.in. z brakiem możliwości fakturowania szkół przez GOS.
S. Nowak – Kabacińska – Dyrektor OPS poinformowała, że nie wnosi uwag do budżetu
na rok 2016 z uwagi na to, że wszystkie jej wnioski zostały uwzględnione.
B. Radomska – Dyrektor SP w Suchym Lesie zaznaczyła, że nie wnosi uwag do projektu
budżetu na 2016 r. B. Radomska wyraziła swoje stanowisko w kwestii zapowiadanych zmian
w oświacie, przekazała uwagi odnośnie przyszłości sześciolatków w szkole podkreślając,
że jeżeli będzie mniej oddziałów szkolnych to wiąże się to ze zwolnieniami nauczycieli.
Związki zawodowe nauczycieli są przeciwko rewolucyjnym zmianom w oświacie.
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G. Matysiak – Dyrektor ZS w Biedrusku poinformowała, że nie wnosi uwag do budżetu
na rok 2016. G. Matysiak przedstawiła sytuację w ZS w Biedrusku na tle przyszłych
ewentualnych zmian oświatowych, które planowane są na szczeblu rządowym.
A. Michalak – Dyrektor Publicznego Przedszkola „Leśne Ludki” w Suchym Lesie
zaznaczyła, że nie zgłasza uwag do projektu budżetu na 2016 r. W kwestii rekrutacji
do Przedszkola A. Michalak poinformowała, że większość rodziców deklaruje, że jeżeli będą
takie możliwości to dzieci sześcioletnie pozostawią w Przedszkolu. Z uwagi na brak
konkretnych informacji, co do planowanych reform w oświacie nie ma możliwości
planowania nowego roku szkolnego.
G. Matysiak oraz B. Radomska zaznaczyły, że pojawiają się doniesienia medialne
o likwidacji tzw. godzin karcianych i być może pojawią się nowe godziny pracy nauczycieli
do sfinansowania przez Gminę.
J. Krajewski – Dyrektor Gimnazjum w Suchym Lesie stwierdził, że nie wiadomo jakie
są zamierzenia rządzących odnośnie gimnazjów, ale nie można obojętnie przechodzić wobec
funkcjonowania nauczycieli. J. Krajewski podkreślił, że nie wnosi uwag do budżetu
na 2016 r., zaznaczając, że złożył do budżetu dwa wnioski, jeden dotyczył remontu dachu,
zaś drugi dotyczył rozbudowy sali gimnastycznej.
G. Matysiak ponownie odniosła się do planów reformy oświatowej, zaznaczając, że budzą
one wiele obaw, ponieważ przyszłość szkół wydaje się niepewna.
J. Krajewski odniósł się do reformy oświaty z 1999 r., w której zdegradowani zostali
nauczyciele szkół podstawowych i liceów.
K. Antkowiak – Dyrektor ZS w Chludowie poinformował, że nie wnosi uwag do budżetu
na rok 2016, zapisy budżetu są przesłanką do rozwoju kierowanej przez niego placówki
oświatowej.
V. Pałącarz odpowiadając na pytanie Przewodniczącego Komisji podkreśliła, że bez
względu na okoliczności zmiany w oświacie będą wyzwaniem, któremu Gmina podoła
i będzie musiało znaleźć się odpowiednie rozwiązanie.
Przewodniczący Komisji K. Pilas pytał Wojta Gminy o plany dotyczące budowy
placówek oświatowych na terenie gminy.
Wójt Gminy zaznaczył, że w budżecie na 2016 r. oraz w WPF zapisane są środki
na bieżące utrzymanie szkół, ale działania inwestycyjne są wstrzymane do końca 2015 r. Wójt
podkreślił, że Gmina będzie zmuszona dostosować się do przyszłych rozstrzygnięć
ustawowych. W Ministerstwie Edukacji powoływany jest dopiero zespół ds. zmian
ustawowych i zmian podstawy programowej. W kwestii inwestycyjnej Wójt podkreślił, że w
Golęczewie należy poszukiwać rozwiązania uniwersalnego, w Złotnikach trzeba pomyśleć
o wyodrębnieniu obwodu szkolnego i powstaniu bazy oświatowej, zaś bardzo ostrożnie
należy podchodzić do zmian w Biedrusku.
Przewodniczący pytał o perspektywę powstania przedszkola w Złotnikach.
Wójt Gminy zaznaczył, że należy myśleć o przedszkolu oraz placówce oświatowej obok.
W Gminie procedowany jest mpzp dla Złotnik, który stoi w miejscu. Pojawiły się plany
zawarcia porozumienia z jednym z właścicieli nieruchomości na omawianym terenie Złotnik,
co być może pozwoli na stworzenie rozwiązania w kwestii układu komunikacyjnego.
Zdaniem Wójta należy kontynuować prace planistyczne, co pozwoli wykorzystać planowaną
pod cele oświatowe nieruchomość. Wójt zaznaczył, że być może kolejne działki zostaną
przeznaczone pod drogę, obecnie trwa ich wycena i w dalszym ciągu będą trwały uzgodnienia
z właścicielem.
Przewodniczący Komisji pytał o datę, kiedy mogłaby powstać szkoła w Złotnikach.
Wójt poinformował, że w mpzp jest teren przeznaczony pod szkołę, ale jego uchwalenie
zostało przesunięte w czasie. Kupujący działkę nr 30 wyznaczył pod oświatę ok. 2700 m2.
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Radny M. Przybylski podkreślił, że w WPF są ujęte budowy szkół w Biedrusku
i Golęczewie, ale instytucji oświatowej w Złotnikach nie ma w WPF. Radny zaznaczył,
że przyrost populacyjny będzie w Złotnikach bardzo duży i on już się stopniowo rozpoczyna,
gdyż zostało wybudowanych 20 budynków mieszkalnych i tym samym urbanizacja Złotnik
staje się faktem. Ponadto radny zaznaczył, że w Złotnikach potrzebne jest przedszkole, gdyż
już dziś rodzice informują, że w Suchym Lesie nie ma wolnych miejsc przedszkolnych.
W pierwszej kolejności potrzebne będzie przedszkole. Radny M. Przybylski wyjaśnił również
swoje stanowisko względem budowy szkoły w Golęczewie, zaznaczając przy tym m.in.,
że należy rozważyć czy będzie to szkoła z oddziałami 1 – 6, czy obiekt
z usługami wczesnoszkolnymi.
Wójt Gminy podkreślił, że szkoła w Golęczewie powinna być budowana etapami,
ale obecnie nie jest planowana budowa szkoły 1 – 8 w Golęczewie i dlatego trzeba
poszukiwać rozwiązania uniwersalnego.
Radny M. Przybylski zaznaczył, że zgadza się z Wójtem w kwestii etapowej realizacji
szkoły w Golęczewie, być może należy rozważyć budowę obiektu szkolnego wraz
z przedszkolem. Podkreślił, że budowa szkoły w Złotnikach również jest konieczna.
G. Matysiak podkreśliła, że w Biedrusku już od dawna powstają osiedla mieszkaniowe
i potrzebna jest nowa szkoła.
Radny M. Przybylski zaznaczył, że będzie proponował, aby ująć w WPF budowę
przedszkola w Złotnikach, a część środków finansowych na ten cel przesunąć z budowy
szkoły w Golęczewie i jej budowę rozłożyć na etapy. Radny podkreślił, że należy też wziąć
pod uwagę zmianę obwodów szkolnych.
Wójt Gminy G. Wojtera podkreślił, że ostrożnie należy podchodzić do planów
inwestycyjnych w Biedrusku, gdyż istnieje ryzyko, że obecny budynek szkoły byłby pusty,
gdyby weszła w życie reforma oświaty w wariancie 1 – 8. Wójt zaznaczył, że szkoła
w Golęczewie będzie budowana w dwóch etapach, tj. klasy można podzielić na dwa etapy,
ale zaplecza socjalnego, sportowego i przeznaczonego dla nauczycieli podzielić nie można.
W WPF na ten cel jest 8 000 000 zł. W ramach szkoły w Golęczewie trwają prace nad
projektem planu funkcjonalno – użytkowego.
Przewodniczący Komisji K. Pilas pytał czy zostanie umieszczona w WPF budowa szkoły
w Złotnikach.
Wójt poinformował, że konieczne jest rozstrzygnięcie kwestii lokalizacji tej szkoły, bo w
Złotnikach Gmina nie posiada stosownej nieruchomości.
G. Słowiński – Przewodniczący Zarządu Osiedla Złotniki Osiedle wyraził swoje
stanowisko w kwestii budowy i lokalizacji szkoły w Złotnikach.
Wójt podkreślił, że analizując możliwości lokalizacyjne szkoły należy dokładnie zbadać
przeznaczenie danej nieruchomości w mpzp.
Przewodniczący Komisji zaznaczył, że należy wpisać budowę szkoły w Złotnikach
w WPF.
Radny M. Przybylski podkreślił, że rozważa złożenie wniosku do WPF ws. budowy
szkoły w Złotnikach.
Wójt Gminy zaznaczył, że potrzebny jest projekt obsługi komunikacyjnej dla działki
firmy Skanska, gdyż być może ich oferta będzie korzystna, zwłaszcza, że ten teren
dedykowany jest oświacie.
Przewodniczący Komisji złożył wniosek, aby ująć w WPF budowę zespołu szkolno
– przedszkolnego w Złotnikach, ale do ostatecznej decyzji Komisji Finansowo – Budżetowej.
E. Korek – Sołtys Wsi Złotniki Wieś podniosła kwestię montażu dwóch lamp na boiskach
sportowych z uwagi na fakt, że boiska są niedoświetlone i nie można na nich grać
wieczorami, o co postulują mieszkańcy.
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Wójt zaznaczył, że nie jest zwolennikiem oświetlenia boisk, ponieważ generuje ono spore
koszty eksploatacyjne i organizacyjne, często jest to oświetlenie pustego boiska, ponieważ
ludzie niewiele korzystają z boisk wieczorem.
K. Antkowiak zaznaczył, że w Chludowie boiska są oświetlone i niewiele osób z nich
korzysta.
G. Matysiak powołując się na przykład Biedruska podkreśliła, że takie oświetlenie
generuje duże koszty w sytuacji jego awarii.
Wójt podkreślił, że oświetlenie tego typu stwarza trudności z jego utrzymaniem, przede
wszystkim w zakresie włączania i wyłączania.
Radny G. Rewers stwierdził, że na os. Grzybowym są oświetlone boiska i z jego
obserwacji wynika, że niewiele osób z nich korzysta.
G. Matysiak ponownie zwróciła uwagę na problemy techniczne i finansowe w utrzymaniu
kamer i oświetlenia boisk, zaznaczając, że często wobec tych urządzeń mają miejsce akty
wandalizmu.
Radny Z. Hącia zaznaczył, że zgadza się ze zdaniem Wójta Gminy w zakresie budowy
szkoły w Golęczewie, którą musi poprzedzić rzetelna analiza. Radny podkreślił jednak,
że dzieci z Chludowa nie będą uczęszczały do szkoły w Golęczewie.
Wójt poinformował, że Gmina zleciła opracowanie analizy Stowarzyszeniu działającemu
przy UAM, gdzie pokazane są dwie rekomendacje dla wariantów 1 – 6 i 1 – 8. Gmina musi
znaleźć dla Golęczewa rozwiązanie uniwersalne, które będzie dobre niezależnie od
ewentualnej przyszłej reformy oświatowej. Wójt zaznaczył, że w pierwszym etapie budowy
szkoły w Golęczewie powstać musi infrastruktura towarzysząca oraz adaptacja
dotychczasowego budynku szkoły na przedszkole.
Wójt wskazał na wydatki bieżące w oświacie, które jego zdaniem są dobrze
przeanalizowane i prosił o ich nie zmienianie. Wskaźniki są bardzo dobre, a wydatki bieżące
świadczą o jakości usług edukacyjnych.
Wracając do kwestii oświetlenia boisk w Złotnikach, Wójt wskazał na ewentualną
możliwość montażu lamp solarnych, które nie wymagają okablowania i obsługi, które same
się włączają i wyłączają. Jedna tego typu lampa nowej generacji to koszt ok. 30 000 zł.
Z. Trzybiński z Golęczewa przedstawił co zostało wykonane ze środków budżetowych
w 2015 r. w Golęczewie.
Radny R. Tasarz podsumował kwestie oświatowe, które zostały omówione na
posiedzeniu.
G. Matysiak zwróciła uwagę na kwestię hali sportowej przy ZS w Biedrusku, która
nie jest obecnie w zarządzie szkoły. Zatrudniona jest tam obecnie na umowę – zlecenie osoba
sprzątająca, ale ta forma zatrudnienia powoduje, że jest duża rotacja osób na tym stanowisku
i Pani Dyrektor zgłosiła potrzebę zatrudnienia osoby na etat. Sala wynajmowana jest do godz.
21:30 i ta osoba nie tylko sprząta, ale też nadzoruje salę w godzinach wieczornych. G.
Matysiak zaznaczyła, że złoży wniosek do Wójta Gminy o etat na tym stanowisku, gdyż
chodzi przede wszystkim o nadzór na halą w godzinach popołudniowych i wieczornych,
a kwota wynikająca z umowy – zlecenia jest niewielka.
V. Pałącarz podkreśliła, że zdecydowano, że obecnie będzie na tym stanowisko
zatrudniona osoba na umowę – zlecenie, a sprawy administracyjno – kadrowe uzgadniane
są corocznie w marcu.
Z. Trzybiński poinformował, że 97 000 zł zostało przeznaczone na boisko do koszykówki
w Golęczewie, pozostało 16 000 zł, które mogłoby zostać przeznaczone na remont szatni na
boisku. Po rozmowie z radnymi Z. Trzybiński złożył wniosek o modernizację boiska
w Golęczewie wraz budową oświetlenia i remontem szatni na kwotę 155 000 zł (130 000
+ 25 000).
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Skarbnik Gminy zaznaczyła, że z wypowiedzi Z. Trzybińskiego wynika, że wieś
Golęczewo wydatkowała środki finansowe na inny cel niż ten zapisane w budżecie na 2015 r.
Tą kwestię należy szczegółowo wyjaśnić z J. Radomską – Kierownik Referatu Komunalnego
Urzędu.
Z. Trzybiński zaznaczył, że są pewne nieporozumienia pomiędzy sołtysem Golęczewa
a klubem sportowym, ale remont szatni jest pilny, ponieważ uszkodzona jest podłoga.
K. Linkowski podkreślił, że jeżeli obecne boisko w Golęczewie ma być oświetlone
to powinna zostać wykonana sztuczna nawierzchnia. Zdaniem Dyrektora GOS użytkowanie
w październiku i listopadzie oświetlonego boiska z naturalną nawierzchnią spowoduje,
że będzie ono zbyt mocno eksploatowane i doprowadzi się do degradacji nawierzchni.
W takiej sytuacji GOS nie będzie mógł się podjąć jego utrzymania. Boisko to będzie zbyt
intensywnie eksploatowane, biologii nie da się oszukać, trawę można użytkować tylko
w okresie jej wegetacji. Oświetlenie spowoduje wydłużenie okresu korzystania z boiska
i nawierzchnia zostanie zniszczona.
Radny G. Rewers odniósł się do inwestycji na boisku w Golęczewie zaznaczając,
że odnosi wrażenie, że środki finansowe zostały wydatkowane na inne cele niż pierwotnie
zaplanowano w budżecie.
Następnie dyskutowano nad kwestią ruchomych bramek na boisku w Golęczewie, które
mogą grozić niebezpieczeństwem.
Radny G. Rewers stwierdził, że dwie bramki na boisku w Złotkowie to koszt ok. 10 000
zł, powinny być to bramki lekkie, aluminiowe z odpowiednim obciążeniem, atestowane.
Kwestię atestowanych lekkich bramek skomentował również K. Linkowski.
Z. Trzybiński uzupełnił swój poprzedni wniosek o zakup dwóch bramek i piłkochwytu
dla boiska w Golęczewie.
Przewodniczący K. Pilas sformułował następujące wnioski do budżetu na 2016 r.
w imieniu Komisji Społecznej:
1. Wniosek do WPF dotyczący budowy obiektu szkolno – przedszkolnego w Złotnikach,
do decyzji Komisji Finansowo – Budżetowej,
2. Montaż dwóch lamp solarnych bezobsługowych na boisku sportowym w Złotnikach – Wsi,
3. Wykonanie nawierzchni boiska w Golęczewie wraz remontem szatni i zakupem
piłkochwytu i dwóch bramek – 185 000 zł (130 000 + 25 000 + 30 000),
4. Zakup bramek dla boiska w Złotkowie – 10 000 zł.
W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu
na 2016 r. z uwzględnieniem powyższych wniosków.
Następnie Komisja zajęła się analizowaniem projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na rok 2016 dla gminnego zakładu budżetowego.
Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do tego projektu uchwały wyjaśniając radnym
przyczyny zmiany uchwały. Skarbnik poinformowała, że zgodnie z wyrokiem TSUE
z września br. jednostki budżetowe nieposiadające osobowości prawnej nie mogą być
odrębnymi podatnikami podatku VAT i tym samym Gmina musi scentralizować rozliczenia
VAT pod jednym numerem NIP. Gmina Suchy Las dokona konsolidacji na dzień 1 stycznia
2016 r. Na podstawie wyroku NSA gminne zakłady budżetowe nie mogą być uznawane
za odrębnego podatnika podatku VAT i w związku z tym będzie konsolidacja z GOS na dzień
30 czerwca 2016 r. Ten proces w przypadku GOS będzie bardziej skomplikowany gdyż jest
on czynnym podatnikiem VAT. Jednostki budżetowe nie będą mogły wystawiać sobie
wzajemnie faktur VAT. Oznacza to w praktyce, że GOS nie będzie mógł fakturować zajęć
na hali sportowej i nauki pływania na szkoły lub Gminę. Skarbnik Gminy zaznaczyła,
że to spowodowało konieczność wyznaczenia stawek dotacji przedmiotowych, które
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od 1 stycznia 2016 r. zastąpią faktury. Nowe stawki obejmą również 2 boiska szkolne
za utrzymanie, których do 31 grudnia 2015 r. płacą szkoły. Skarbnik Gminy podkreśliła, że od
1 stycznia 2016 r. czynnym podatnikiem podatku VAT będzie tylko Gmina.
Radny M. Przybylski odnosząc się do przedstawionych wyjaśnień zaznaczył, że projekt
tej uchwały nie powinien budzić wątpliwości, gdyż ma ona charakter techniczny.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Skarbnik Gminy poinformowała, że planowane jest utworzenie w Gminie Centrum Usług
Wspólnych. Taką właśnie możliwość przewiduje ustawodawca i wówczas wszystkie
rozliczenia będą pod jednym numerem NIP. Skarbnik przedstawiła sytuację związaną
z uzyskiwaniem przez Gminę zwrotu podatku VAT z wydatków bieżących. Skarbnik
wyjaśniła radnym, co było przyczyną wyroku TSUE.
W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji pytał o sytuację przedszkola przy
ul. Powstańców Wlkp. w Suchym Lesie.
Szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie udzieliła V. Pałącarz – Kierownik Referatu
Oświaty i Sportu w Urzędzie Gminy, informując m.in., że przedszkole to ma obecnie swoją
tymczasową siedzibę w budynku Gimnazjum w Suchym Lesie i trwają działania właścicieli
przedszkola, aby spełnione zostały wszystkie wymagania.
K. Linkowski powrócił do kwestii bramek na boisku w Golęczewie, stwierdzając
jednoznacznie, że muszą one zostać właściwie zabezpieczone. Bramki powinny być
aluminiowe, gdyż wówczas są lżejsze i bezpieczne. Spraw bezpieczeństwa powinien
przestrzegać klub sportowy w Golęczewie.
Radny M. Jankowiak podkreślił, że popiera stanowisko K. Linkowskiego odnośnie
budowy oświetlenia na boisku w Golęczewie i problemów z jego utrzymanie, gdy będzie
nadmiernie wykorzystywane.
Radny R. Tasarz dopytywał czy boiska mają prowadzone książki obiektów i czy są dla
nich przeprowadzane konieczne przeglądy.
K. Linkowski poinformował, że GOS posiada dokumentację wyłącznie tych boisk,
którymi zarządza w ramach trwałego zarządu, a na boisku w Golęczewie tylko utrzymuje
nawierzchnie. GOS na swoich boiskach posiada bramki atestowane.
Radny R. Tasarz zaproponował, aby dla wszystkich obiektów sportowych, nie tylko tych
zarządzanych przez GOS były prowadzone książki obiektów.
Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił plan pracy na rok 2016, informując
m.in., że jest planowane 18 posiedzeń, że będzie spotkanie w OPS oraz posiedzenia
na boiskach sportowych w każdej miejscowości.
Plan pracy został przez członków Komisji przyjęty jednogłośnie.
Radni dyskutowali nad sposobem procedowania i wykorzystywanie przy tym poczty
elektronicznej. Radny R. Tasarz zaproponował, aby w pilnych sprawach Komisja spotykała
się nie tylko na formalnych posiedzeniach.
Przewodniczący Komisji K. Pilas stwierdził, że dodatkowe spotkania są pewnym
problemem dla niektórych radnych i w pracach Komisji będzie wykorzystywana poczta
elektroniczna.
Radny G. Rewers poruszył kwestię pisma dotyczącego „Chludowian”.
Radny M. Jankowiak podkreślił, że w razie potrzeby Komisja mogłaby się spotykać
częściej.
Radny M. Przybylski podkreślił, że Komisja musi spotykać się w trybie statutowym.
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W związku z brakiem innych głosów i wniosków w dyskusji Przewodniczący Komisji
K. Pilas zamknął posiedzenie o godzinie 19:10 w dniu 01.12.2015 r.
Sporządził:
Marcin Kołodziejczak

Przewodniczący Komisji Społecznej:
Krzysztof Pilas
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