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BRM.0012.2.10.2015        PROJEKT 

 

 

Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjnej z dnia 24 listopada 2015r. 

 

 

Data posiedzenia: 24.11.2015 r.  

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4, sala nr 315. 

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 12:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 13:20 

Prowadzący obrady: Przewodnicząca Komisji Pani Krystyna Siejna oraz 

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Jerzy Forajter 

Protokolant: Rafał Dłubak 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło: 6 radnych 

Radni nieobecni: Pani Krystyna Panek 

 

Punkt 1 

Po otwarciu posiedzenia Prowadząca obrady powitała wszystkich obecnych.  

W obradach uczestniczyli również: Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa, 

Sekretarz Miasta Katowice Pan Janusz Waląg, Naczelnik Wydziału Administracyjnego 

Pani Katarzyna Daab-Borkowska, Naczelnik Wydziału Prawnego Pani Joanna 

Machura-Peryt, Z-ca Naczelnika Wydziału Promocji Pan Marcin Stańczyk, 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Katowice Pan Michał 

Siedlaczek, Pan Jerzy Dolinkiewicz – przedstawiciel Muzeum Historii Katowic oraz 

inspektor z Wydziału Budynków i Dróg  Pan Łukasz Borys. 

 

Punkt 2 

Komisja Organizacyjna nie zgłosiła uwag do porządku obrad posiedzenia. Jednogłośnie 

przyjęła nw. porządek. 

PORZĄDEK 

posiedzenia Komisji Organizacyjnej Rady Miasta Katowice  

w dniu 24 listopada 2015r. o godz. 12.00 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji Organizacyjnej.  

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Organizacyjnej.  

4. Informacja Prezydenta Miasta na temat współpracy Katowic z miastami partnerskimi i 

organizacjami międzynarodowymi, do których miasto należy. 

5. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miasta Katowice i opiniowanie projektów uchwał.  

6. Omówienie spraw związanych z pracą Zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów.  

7. Sprawy bieżące.  

8. Zamknięcie posiedzenia  

 

Punkt 3 

Komisja Organizacyjna, jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Komisji z dnia 27 

października 2015r. 

 

Punkt 4 

Z-ca Naczelnika Wydziału Promocji Pan Marcin Stańczyk zapoznał Komisję z informacją 

zawartą w piśmie z dnia 17 listopada 2015 r., a dot. współpracy Katowic z miastami 

partnerskimi i organizacjami międzynarodowymi. 

http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/11/24/1448369214.pdf
http://bip.um.katowice.pl/dokumenty/2015/11/24/1448369214.pdf
http://katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ORGANIZACYJNA/na%20RMA.PDF
http://katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ORGANIZACYJNA/na%20RMA.PDF
http://katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ORGANIZACYJNA/na%20RMA.PDF
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Podkreślił, iż w przyszłym roku przypada 20. lecie współpracy z Ostrawą i Kolonią. Trwają 

wstępne rozmowy z urzędnikami ww. miast w kwestii uczczenia tej rocznicy. 

W trakcie dyskusji członkowie Komisji Organizacyjnej zgodnie zapostulowali o włączenie 

Radnych Rady Miasta Katowice w uroczystości związane z tymi obchodami. Zauważono 

możliwość zwołania sesji uroczystej z przedstawicielami miast partnerskich, podczas której 

można podjąć odpowiednie oświadczenie. Dodatkowo poddano pod rozwagę Pana Prezydenta 

umieszczenie na ścianach remontowanego obecnie, a przeznaczonego na salę konferencyjną 

pomieszczenia na parterze budynku Urzędu, informacji o miastach partnerskich Katowic ze 

skanami podpisanych umów o współpracy. Ponadto w przyszłym roku delegacje z miast 

partnerskich można uroczyście ugościć na Pl. Miast Partnerskich w Ligocie, a podczas 

takiego spotkania można zasadzić symboliczne drzewka. 

 

Punkt 5 

Prowadząca obrady Pani Krystyna Siejna przedstawiła porządek obrad XVIII sesji Rady 

Miasta Katowice w dniu 26 listopada 2015r.:  

 

1. Otwarcie sesji.  

2. Powołanie sekretarzy sesji.  

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.  

4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miasta Katowice.  

5. Zmiany w porządku obrad.  

6. Informacja Prezydenta Miasta Katowice z działalności między sesjami.  

7. Zapytania radnych.  

8. Informacja z pracy Młodzieżowej Rady Miasta Katowice.  

9. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Katowice o pracach Rady w okresie 

międzysesyjnym.  

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XIX/406/12 Rady 

Miasta Katowice z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz 

terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Katowice 

(DS-358/15).  

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 5 

Brynów- Część Wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka (DS-357/15).  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta 

Katowice nazwy „Plac Sławika i Antalla” (DS-355/15).  

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu 

z drogi i jego przechowywanie na wyznaczonym parkingu strzeżonym oraz wysokości 

kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (DS-356/15).  

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Edukacji Miasta Katowice 

Katowiczanin 2022 na lata 2015-2022 (DS-359/15).  

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu, 

egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na 

kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wynikach nadzoru 

pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty” (DS-360/15).  

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia, 

potwierdzonego egzaminem dla osób ubiegających się o udzielenie licencji na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na obszarze miasta 

Katowice (DS-361/15).  

http://katowice.eu/radamiasta/aktualnosci?ItemID=42&ListID=bdfcdce1-3cd3-4ad9-a932-1c5aefb5dc98
http://katowice.eu/radamiasta/aktualnosci?ItemID=42&ListID=bdfcdce1-3cd3-4ad9-a932-1c5aefb5dc98
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17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w 

budynku przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach (DS-362/15).  

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania placowi 

położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Skwer Michała Grajka” (DS-363/15).  

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta 

Katowice nazwy „Plac Obrońców Katowic” (DS-364/15).  

20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i 

sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia (DS-365/15).  

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i 

sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb (DS-366/15).  

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty 

prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz 

zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu miasta Katowice (DS-367/15).  

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania spółki Polkomtel Sp. z 

o.o. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego 

Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” obejmującego obszar położony w rejonie ulic: 

Panewnickiej-Piotrowickiej w dzielnicy Ligota w Katowicach (DS-368/15).  

24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-369/15).  

25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie miasta Katowice (DS-

370/15).  

26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i 

trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek 

leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej (DS-373/15).  

27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat, jak również trybu ich pobierania (DS-374/15).  

28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Górniczego Stanu w 

Katowicach (DS-380/15).  

29. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zadań 

realizowanych w 2015r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (DS-382/15)  

30. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2015 (DS-383/15).  

31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie miasta 

Katowice na 2015 rok (DS-384/15).  

32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

miasta Katowice na lata 2015-2035 (DS-385/15).  

33. Rozpatrzenie skarg:  

- Państwa: A G, A J, A M i U K na działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-375/15).  

- Pana M G na niewłaściwe działania funkcjonowania Straży Miejskiej w Katowicach (DS-

376/15). 
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- Stowarzyszenia Wspierania Harmonijnego Rozwoju Miasta Katowice „Zdrowe Osiedla” na 

działania Prezydenta Miasta Katowice (DS-377/15).  

- Pana W Ł na działania Prezydenta Miasta Katowice związane z realizacją zadań w zakresie 

planowania i zagospodarowania przestrzennego (DS-378/15).  

34. Interpelacje radnych.  

35. Komunikaty i wolne wnioski.  

36. Zamknięcie sesji.  

 

Ustalono również, że Prezydent Miasta Katowice podczas sesji zawnioskuje o wykreślenie 

pkt 10 ww. porządku, a także o wprowadzenie do porządku obrad: 

- pkt 32a w brzmieniu „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach od pani M K z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego 

lokalu mieszkalnego położnego w Katowicach przy ul. Marcina” 

- pkt 32b w brzmieniu „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 

Katowicach wobec pana A K za lokal mieszkalny położony przy ul. Grażyńskiego w 

Katowicach” 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 5 Brynów- Część 

Wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka wraz z autopoprawką. 

Głosowanie: 6 głosów „za”. 

 

W wyniku dyskusji Komisja zaproponowała poprawkę do uzasadnienia do projektu uchwały 

w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy „Plac Sławika i 

Antalla”. Komisja uznała, że celowym jest dopisanie do uzasadnienia do projektu informacji 

o noszącym imiona Ww. Katowickim Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Ustalono, 

że poprawkę tę w formie autopoprawki wniesie Pan Prezydent. 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy 

„Plac Sławika i Antalla” wraz z autopoprawką. 

Głosowanie: 6 głosów „za”. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta 

Katowice nazwy „Skwer Michała Grajka”. 

Głosowanie: 6 głosów „za”. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy 

„Plac Obrońców Katowic”. 

Głosowanie: 6 głosów „za”. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu 

Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia. 

Głosowanie: 6 głosów „za”. 
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Po dyskusji Komisja Organizacyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu 

Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb. 

Głosowanie: 6 głosów „za”. 

 

Prowadzenie obrad Komisji przejął Pan Jerzy Forajter. 

 

Punkt 6 

Komisja Organizacyjna zapoznała się z notatką służbową nr 6 Zespołu ds. nazewnictwa 

ulic i placów z dnia 9 listopada 2015 r.  

 

Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa poinformował, iż powiadomi Komisję o 

terminie zakończenia inwestycji ulicy o roboczej nazwie „Śródmiejska”. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o wystąpienie do Muzeum Śląskiego w sprawie przygotowania biogramu 

Augustyna Halotty. 

Wniosek podjęty jednogłośnie 5 głosami „za”. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o przygotowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla Placu 

Wilhelma Szewczyka w nowym obrysie obejmującym obrys Galerii Katowickiej, 

budynków o numerach porządkowych przy Pl. W. Szewczyka, przedłużenia ul. 

Młyńskiej doprowadzając ten plac do wejścia do dworca PKP. 

Wniosek podjęty jednogłośnie 4 głosami „za”. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o wystąpienie do Rady Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała o opinię 

w sprawie nadania dla placu przed kościołem parafialnym pw. Św. Antoniego nazwy „Pl. 

Św. Antoniego z Padwy”. 

Wniosek podjęty jednogłośnie 5 głosami „za”. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o wystąpienie do Rady Jednostki Pomocniczej nr 17 Giszowiec i Katowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej o opinię w sprawie nadania dla skweru położonego pomiędzy 

blokami przy ul. Miłej nazwy Skwer Georga von Giesche”. 

Wniosek podjęty jednogłośnie 5 głosami „za”. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o wystąpienie do Muzeum Historii Katowic w sprawie przygotowania 

biogramu Jerzego Haralda. 

Wniosek podjęty jednogłośnie 5 głosami „za”. 

 

Po dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta Katowice z 

wnioskiem o przygotowanie informacji w zakresie budowy nowych dróg w rejonie 

nowych osiedli na terenie Podlesia, w tym w rejonie nowego osiedla w pobliżu ul. 

Niezapominajek. Komisja proponuje również o skontaktowanie się z właścicielami 

działek, na których buduje się drogi w celu wyrażenia zgody na ich nazwanie.  

Wniosek podjęty jednogłośnie 5 głosami „za”. 

 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1420788994&id=1447747915
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1420788994&id=1447747915
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Punkt 7 

Komisja zapoznała się z pismem Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana 

Bogusława Sobuli z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie sytuacji terenowo - własnościowej 

skweru u zbiegu ul. Damrota i Powstańców. Sprawę skierowano na posiedzenie Zespołu ds. 

nazewnictwa ulic i placów. 

 

Poinformowano, iż do członków Komisji zostanie rozesłany projekt planu pracy komisji na 

rok 2016 w celu ew. zgłaszania propozycji tematów posiedzeń. 

Prowadzący obrady Pan Jerzy Forajter zauważył, iż na dzisiejsze posiedzenie została 

zaproszona Pani mec. Joanna Machura-Peryt Naczelnik Wydziału Prawnego UMK oraz Pan 

Michał Siedlaczek Administrator Bezpieczeństwa Informacji UMK w celu przedyskutowania 

problemu konieczności anonimizowania danych osobowych występujących w projektach 

uchwał Rady Miasta Katowice zawierających dane osobowe np. w sprawach umorzenia 

należności, rozkładania na raty wierzytelności, odstąpienia od żądania zwrotu 

zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu itp. osób fizycznych, które 

otrzymują od miasta w wyniku takich projektów (po podjęciu uchwały Rady Miasta 

Katowice) jakieś wymierne (finansowe) korzyści. 

Naczelnik Wydziału Prawnego Pani Joanna Machura-Peryt przypomniała najważniejsze 

tezy wynikające z opinii prawnej przekazanej Komisji przy piśmie Prezydenta Miasta 

Katowice z dnia 10 czerwca 2015 r. 

Pan Michał Siedlaczek Administrator Bezpieczeństwa Informacji UMK zgodził się z 

opinią Pani mec. i stwierdził, że przepisy prawa i orzeczenia sądowe nie dają podstaw do 

ujawniania danych osobowych w rzeczonych sprawach. Dane osobowe udostępniane 

publicznie w projektach uchwał, uchwałach, protokołach i nagraniach z posiedzeń komisji 

oraz sesji winny być anonimizowane. 

Prowadzący obrady Pan Jerzy Forajter przyznał, że omawiany temat jest niewątpliwie 

wielowątkowy, jednak w jego przekonaniu w przypadku procedowania „na żywo” na sali 

komisji, czy też sali sesyjnej dane osobowe osób fizycznych występujące w rzeczonych 

projektach uchwał nie powinny być anonimizowane (można je odczytać). Powinna być tu 

transparentność. Dostrzegł potrzebę uregulowania tego problemu w Polityce Bezpieczeństwa 

Informacji Urzędu Miasta Katowice lub w innym dokumencie, przy uwzględnieniu specyfiki 

etapów przetwarzania i udostępniania danych. 

W wyniku dalszej dyskusji Komisja Organizacyjna wystąpiła do Prezydenta Miasta 

Katowice z wnioskiem o przedstawienie jednoznacznego określenia przez 

Administratora Bezpieczeństwa Informacji UMK (w postaci pewnej instrukcji, 

wskazówki, polityki bezpieczeństwa informacji) -  konieczności anonimizowania danych 

osobowych dla przypadków występujących podczas procedowania przez komisje i Radę 

Miasta Katowice projektów uchwał w sprawach umorzenia należności, rozkładania na 

raty wierzytelności, odstąpienia od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty 

udzielonej przy sprzedaży lokalu itp.. Przedstawiona instrukcja winna jednoznacznie 

stwierdzać m.in. czy dane osobowe należy zanonimizować już w projektach uchwał, 

które wpływają od Prezydenta Miasta Katowice, czy porządek komisji podczas której 

procedowany jest taki projekt winien być zanonimizowany, czy na posiedzeniu komisji 

(na „żywo”, na sali) operuje się inicjałami, czy pełnymi danymi osobowymi, czy 

porządek sesji podczas której procedowany jest taki projekt winien być 

zanonimizowany, czy podczas sesji Rady Miasta Katowice (na „żywo”, na sali) operuje 
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się inicjałami, czy pełnymi danymi osobowymi, czy udostępnienie uchwały podjętej na 

sesji powinno się odbyć w formie zanonimizowanej, czy też w formie pełnej, tak jak w 

uchwale przekazanej do organu nadzoru.  

Wniosek podjęty jednogłośnie 5 głosami „za”. 
 

Punkt 8 

Wobec wyczerpania porządku obrad Komisji Organizacyjnej prowadzący obrady Pan Jerzy 

Forajter zamknął jej posiedzenie. 

 

Protokołował:                                                  Prowadzący obrady: 

          

                                                                              Przewodnicząca  

Rafał Dłubak                                                                                       Komisji Organizacyjnej 

 

                                                                                                                    Krystyna Siejna  

 

       Wiceprzewodniczący  

 Komisji Organizacyjnej 

 

                                                                                                                    Jerzy Forajter  

 

 


