PROTOKÓŁ NR 4/2019
XLVIII SESJI ZGROMADZENIA OGÓLNEGO
ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW
Ruda Śląska, dn. 6 grudnia 2019 r.
XLVIII sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów odbyła się
w Rudzie Śląskiej (w Domu Kultury w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach). Według stanu na
dzień 6 grudnia 2019 r. Związek zrzeszał 137 członków (128 gmin i 9 powiatów). Zgodnie
z § 17 ust. 3 Statutu Związku quorum wymagane do przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne
uchwał wynosiło 69 osób. W obradach Zgromadzenia Ogólnego uczestniczyło
71 przedstawicieli gmin i powiatów upoważnionych do głosowania, zatem wymóg quorum
został spełniony.
1. Zgromadzenie Ogólne otworzył p. Piotr Kuczera – Przewodniczący Związku, Prezydent
Rybnika, witając obecnych delegatów gmin i powiatów członkowskich. a także
zaproszonych gości: p. Zygmunta Frankiewicza – Przewodniczącego Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP, Prezesa Związku Miast Polskich,
p. Kazimierza Karolczaka – Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii, p. Piotra Czarnynogę – Przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Kultury
Sejmiku Województwa Śląskiego, p. Jacka Świerkockiego – Przewodniczącego Kapituły
Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego, p. Karolinę KosowskąRaczek – Sekretarza Województwa Śląskiego oraz p. Ferdynanda Morskiego –
wieloletniego Dyrektora Biura Związku. Zgormadzonych delegatów oraz gości powitała
także p. Grażyna Dziedzic – Prezydent Rudy Śląskiej, Gospodarz Miejsca. Następnie
wystąpili zaproszeni Goście.
2. Jako pierwszy głos zabrał p. Zygmunt Frankiewicz - Senator RP, który zwrócił uwagę, że
po raz pierwszy staje w zupełnie innej roli niż dotychczas - już nie jako samorządowiec,
ale jako gość z zewnątrz. Zaznaczył, że start w wyborach do Senatu RP podyktowany był
troską o samorząd terytorialny i dlatego też zobowiązuje się do współpracy
z samorządowcami. Poinformował, iż został wybrany na Przewodniczącego senackiej
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Pan Senator przedstawił
pokrótce priorytety działania Komisji w pierwszym okresie funkcjonowania, w których
mieszczą się m.in. działania legislacyjne zmierzające do korzystniejszego sposobu
wyliczania indywidulanego wskaźnika zadłużenia (poprzez wyłączenie z IWZ kwot spłaty
środków pozyskiwanych na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków
unijnych, przy niższym poziomie dofinansowania projektu / inwestycji ze środków UE niż
jest to wymagane obecnie); przedłożenie projektu ustawy o rekompensatach dla gmin,
które utraciły część swoich dochodów w związku z obniżką stawki podatku PIT; sprawa
niedawnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego obowiązku pokrywania
przez jst długów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, uznającego
dotychczasowe przepisy w tym zakresie za niezgodne z Konstytucją RP (oraz w szerszym
ujęciu kwestie związane z systemem ochrony zdrowia); kwestie związane systemem
gospodarki odpadami. Poinformował również o planach ponownego podjęcia tematu
zmiany ustawy o pracownikach samorządowych w kontekście wynagradzania wójtów,
burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków. Zaznaczył również, że Związek
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Miast Polskich posiada kilkanaście kompletnych inicjatyw ustawodawczych, które jego
zdaniem obecnie mają szansę skierowania na ścieżkę legislacyjną. Pan Senator Zygmunt
Frankiewicz zwrócił także uwagę na fakt, iż aby jego działania w Senacie były skuteczne,
potrzebne jest mu zaplecze merytoryczne w postaci takich organizacji, jak np. Śląski
Związek Gmin i Powiatów.
3. Następnie głos zabrał p. Kazimierz Karolczak - Przewodniczący Zarządu GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii, podsumowując niemal dwuletnie funkcjonowanie Metropolii,
a także omawiając cele na przyszłość. W wystąpieniu w dużej mierze skupił się na kwestii
organizacji transportu publicznego, w tym poinformował o działaniach dot.:
jego integracji poprzez powołanie Zarządu Transportu Metropolitalnego, rozszerzeniu
ŚKUP o obszar tyski, przejęciu infrastruktury przystankowej i jej ujednoliceniu, rozwoju
połączeń między miastami Metropolii a Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice
w Pyrzowicach, unowocześnieniu systemu pobierania opłat za przejazdy publicznym
transportem zbiorowym (ŚKUP 2.0), a także planach budowy Kolei Metropolitalnej.
Pan Przewodniczący Kazimierz Karolczak poinformował o kolejnym udanym grupowym
zakupie energii elektrycznej, jak również grupowym zakupie gazu. Istotnym działaniem
Metropolii jest również integracja systemu rowerowego, obecnie poprzez zintegrowany
system rowerów miejskich a docelowo poprzez rower metropolitalny (rower elektryczny).
Celem Metropolii ma być również wybudowanie pierwszej w woj. śląskim instalacji
termicznego przekształcania odpadów, obecnie trwają rozmowy w tym zakresie
z zainteresowanymi miastami.
4. W dalszej kolejności głos zabrał p. Piotr Kuczera - Przewodniczący Związku, który
zaprosił na scenę p. Ferdynanda Morskiego - wieloletniego Dyrektora Biura Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów, któremu Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla
Województwa Śląskiego (na wniosek Przewodniczącego Związku) przyznała Złotą
Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Odznakę w imieniu
Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego wręczyli p. Jacek Świerkocki Przewodniczący Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego,
p. Piotr Czarnynoga - Członek Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa
Śląskiego oraz p. Karolina Kosowską-Raczek – Sekretarz Województwa Śląskiego. Pan
Piotr Czarnynoga w imieniu Kapituły zabrał głos, dziękując p. Ferdynandowi Morskiemu
za dokonania zarówno dla samorządów lokalnych woj. śląskiego, jak i na rzecz
ugruntowania samorządności terytorialnej w Polsce. Przybliżył jednocześnie aktywność
p. Ferdynanda Morskiego, przytaczając fragmenty uzasadnienia wniosku odnoszące się do
konkretnych działań. Następnie głos zabrał uhonorowany, dziękując za wyróżnienie
i podkreślając jednocześnie, że wszystkie dokonania to zasługa przede wszystkim
samorządowców, z którymi miał okazję współpracować.
5. Po zakończeniu wystąpień gości delegaci gmin i powiatów przyjęli jednogłośnie porządek
obrad XLVIII sesji Zgromadzenia Ogólnego, a następnie Przewodniczący Związku,
p. Piotr Kuczera przystąpił do realizacji dalszych punktów porządku obrad.
6. Przeprowadzono wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Obrad
Zgromadzenia Ogólnego. Pan Piotr Kuczera – Przewodniczący Związku, Prezydent
Rybnika zgłosił kandydaturę p. Grażyny Dziedzic – Prezydent Rudy Śląskiej na
Przewodniczącą Obrad oraz p. Bernarda Bednorza – Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego na
Wiceprzewodniczącego Obrad Zgromadzenia Ogólnego. Nie zostały zgłoszone inne
kandydatury. Lista została zamknięta i w wyniku głosowania Pani Prezydent Grażyna
Dziedzic została jednogłośnie wybrana Przewodniczącą Obrad, a Pan Starosta Bernard
Bednorz został jednogłośnie wybrany Wiceprzewodniczącym Obrad Zgromadzenia
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Ogólnego. Dalsza część obrad Zgromadzenia Ogólnego prowadzona była przez
Przewodniczącą Obrad.
7. Delegaci przystąpili do wyboru Komisji Skrutacyjnej XLVIII sesji Zgromadzenia
Ogólnego. Zgłoszone zostały kandydatury następujących osób (w kolejności zgłoszeń):
1)
2)
3)

p. Krzysztofa Obrzuta – Wójta Gminy Rudziniec;
p. Anny Wasilewskiej – Wójta Gminy Jeleśnia;
p. Grzegorza Kupczyka – Burmistrza Miasta Toszek.

Dokonano jednogłośnie wyboru Komisji w powyższym składzie.
8. Następnie Zgromadzenie Ogólne przystąpiło do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.
Zgłoszono kandydatury (w kolejności zgłoszeń):
1)
2)
3)

p. Ireneusza Czecha – Wójta Gminy Kochanowice;
p. Macieja Gogulli – Wójta Gminy Pilchowice;
p. Mariana Pawlasa – Wójta Gminy Suszec.

Dokonano jednogłośnie wyboru Komisji w powyższym składzie. Komisje: Skrutacyjna
oraz Uchwał i Wniosków ukonstytuowały się.
9. Pan Piotr Kuczera – Przewodniczący Związku przedstawił projekt ramowego planu
działalności Związku na 2020 rok, prezentując główne pola działalności Związku oraz
szczegółowe działania w ich ramach, takie jak: działalność komisji problemowych
Związku, zespołów zadaniowych i grup roboczych funkcjonujących w strukturach
stowarzyszenia, działania związane z reprezentowaniem interesów samorządów
lokalnych, zwracając uwagę na planowaną intensyfikację kontaktów z Senatem RP,
a także udział przedstawicieli Związku w posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego oraz współpracę z ogólnopolskimi stowarzyszeniami
i organizacjami samorządowymi. Wymienił także inne formy i kierunki działalności
Związku ujęte w projekcie ramowego planu działalności na rok 2020, zwracając uwagę na
działania w sferze public relations, w tym zwłaszcza na działania wspierające gminy
i powiaty w procesie komunikacji z mieszkańcami. Istotne będą także obchody 30-lecia
restytucji samorządu terytorialnego zaplanowane na 2020 r., których celem będzie
podkreślenie roli i wagi samorządu w Polsce. Zwrócił także uwagę na wzmacnianie
rozwoju samorządów lokalnych poprzez organizację seminariów, szkoleń i warsztatów,
jak również na współpracę międzynarodową m.in. z Kijowskim Oddziałem Regionalnym
Związku Miast Ukrainy. Nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodnicząca Obrad poddała pod głosowanie projekt uchwały Zgromadzenia Ogólnego
w sprawie ramowego planu działalności Związku na 2020 rok (wraz z załącznikiem).
Zgromadzenie Ogólne przyjęło uchwałę Nr 10/2019 bez zmian jednogłośnie liczbą 107
głosów ,,za”.
10. Następnie p. Witold Magryś – Dyrektor Biura Związku przedstawił projekt uchwały
w sprawie planu finansowego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów na rok 2020.
Podkreślił, że projekt planu finansowego na rok 2020 jest odzwierciedleniem planu
działalności na rok 2020, zakładającym pozostawienie składki członkowskiej w roku
przyszłym na poziomie z roku 2019. Nie zgłoszono żadnych uwag i pytań do projektu
uchwały. Zgromadzenie Ogólne przyjęło uchwałę Nr 11/2019 bez zmian jednogłośnie
liczbą 107 głosów ,,za”.
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11. Pan Piotr Kuczera – Przewodniczący Związku przedstawił projekt uchwały w sprawie
przyjęcia zasad gospodarowania majątkiem Związku. Zaznaczył, że proponowane zmiany
dotyczą zwiększenia niektórych kwot i wynikają z potrzeby ich dostosowania do
aktualnych cen rynkowych i ekonomicznej rzeczywistości. Aktualna regulacja w tym
zakresie obowiązuje już bowiem bez zmian od 2003 roku. Nie zgłoszono żadnych uwag
i pytań do projektu uchwały. Zgromadzenie Ogólne przyjęło uchwałę Nr 12/2019 bez
zmian jednogłośnie liczbą 107 głosów ,,za”.
12. W dalszej części Zgromadzenia Ogólnego przedstawiono i przyjęto stanowiska
w sprawach ważnych dla samorządu terytorialnego:
1) Pan Mieczysław Kieca – Prezydent Wodzisławia Śląskiego, Członek Zarządu Związku
przedstawił projekt stanowiska w sprawie wyrównania samorządom ubytków dochodów
w związku ze zmianami zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
fizycznych. Zauważył, iż ponad 1900 jst otrzymuje coraz wyższą subwencję
wyrównawczą, a także wskazał na coraz niższą dynamikę wzrostu PIT w samorządach.
Zwrócił uwagę, iż wyliczenia przekazane przez Ministra Finansów opierają się na roku
bazowym 2018 r., a co za tym idzie prognoza udziałów w PIT nie obejmuje skutków
regulacji wprowadzonych w III i IV kwartale bieżącego roku, posiadających negatywne
konsekwencje dla samorządowych budżetów. Podkreślił, iż przyjęcie przez Związek tego
stanowiska nie ma na celu sprzeciwu wobec reformom rządowych, bowiem każdy
zgodnie z kompetencjami ma prawo wprowadzać reformy, w tym też reformy systemu
podatków. Jednakże wprowadzając reformy należy uwzględnić mechanizm
rekompensaty utraconych dochodów, które powinny zabezpieczyć możliwość wykonania
zadań własnych jst. Podsumowując, zaznaczył iż Śląski Związek Gmin i Powiatów
domaga się zrekompensowania ubytków we wpływach jst z tytułu udziałów w podatku
dochodowym od osób fizycznych, zwiększenia wydatków budżetu Państwa na edukację i
ochronę zdrowia oraz zabezpieczenia środków na pełne finansowanie zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej. Nie zgłoszono uwag do projektu stanowiska, ani też
głosu do dyskusji. Przewodniczący Obrad poddał projekt stanowiska pod głosowanie.
Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie bez zmian – oddano 106 ważnych głosów.
2) Pani Anna Grygierek – Burmistrz Strumienia, Członek Zarządu Związku omówiła projekt
stanowiska w sprawie obciążeń dla samorządów spowodowanych reformą oświaty oraz
podwyżkami ustawowymi dla nauczycieli. Zwróciła uwagę iż projekt stanowiska został
przygotowany z troski o wysoki poziom realizacji zadań oświatowych w samorządach.
Zaakcentowała fakt zwiększającej się z roku na rok tzw. luki oświatowej, wynoszącej w
2006 r. 36%, a w roku 2018 już 54%. Wskazała, iż niezbędne są kompleksowe zmiany
w systemie finansowania zadań oświatowych, gwarantujące samorządom brak
odpowiedzialności finansowej za decyzje Rządu, jak również że finansowanie oświaty
będzie odbywać się na uczciwych i transparentnych zasadach. Głos w dyskusji zabrał
p. Edward Maniura - Burmistrz Lublińca, który zwrócił uwagę, iż art. 167 Konstytucji RP
stanowi, iż zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego
następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych, Rząd ma
zatem obowiązek zapewnić samorządom środki finansowe na poziomie odpowiednim do
realizowanych zadań. Do w/w normy, wynikającej z ustawy zasadniczej powinniśmy
w przyszłości odwoływać się w stanowiskach Związku. Stanowisko zostało przyjęte
jednogłośnie bez zmian - oddano 106 ważnych głosów.
3) Pan Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Częstochowy, Zastępca Przewodniczącego
Związku przedstawił projekt stanowiska w sprawie zwiększenia finansowania
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz ich obszarów funkcjonalnych
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w kolejnej perspektywie UE na lata 2021-2027 z 6% do 10% środków z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zauważył, iż obecnie trwa dyskusja na temat budżetu
Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie finansowej. Na posiedzeniu Zarządu Związku
w dn. 8 listopada 2019 r. w Częstochowie Zarząd miał możliwość dyskusji na ten temat
z Posłami do Parlamentu UE. Zwrócił uwagę, iż podniesienie z 6% do 10% środków
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wpłynie na większą ilość środków
finansowych na inwestycje ZIT/RIT, na które samorządowcy mają największy wpływ, są
najskuteczniej wydatkowane, a także najlepiej zaspakajają potrzeby lokalnej społeczności.
Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie bez zmian - oddano 106 ważnych głosów.
4) Pan Ireneusz Czech – Wójt Gminy Kochanowice, Członek Zarządu Związku omówił
projekt stanowiska w sprawie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w okresie
programowania Unii Europejskiej 2021-2027. Zwrócił uwagę na stale pogarszającą się
kondycję finansową samorządów, a zwłaszcza małych gmin wiejskich, co w kontekście
zapowiadanego ograniczenia wsparcia dla działań inwestycyjnych na obszarach wiejskich
w nowej perspektywie finansowej UE budzi głębokie obawy jst. Projekt zawiera postulat
o niezmniejszanie środków II filaru Wspólnej Polityki Rolnej dla Polski, a także apel do
Rządu RP i władz wojewódzkich o cross-fundingowe programowanie instrumentów
wsparcia finansowego dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Stanowisko zostało
następnie poddane pod głosowanie i przyjęte jednogłośnie bez zmian. Oddano 106 głosów
,,za”.
5) Pan Piotr Kuczera – Prezydent Rybnika, Przewodniczący Związku przedstawił projekt
stanowiska w sprawie utworzenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w nowej
perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2021-2027, informując że propozycja
stworzenia stanowiska powstała w związku ze spotkaniem Zarządu Związku z Posłami do
Parlamentu UE w dn. 8 listopada 2019 r. Województwo śląskie wpisuje się idealnie w
ideę stworzenia Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, jako obszar wymagający
głębokiej transformacji energetycznej i gospodarczej. Poinformował, że projekt
stanowiska podnosi postulaty o uwzględnienie wieloletniego horyzontu czasowego
Funduszu, zdecydowanie wyższą kwotę alokacji niż planowane pierwotnie 5 mld euro
oraz dystrybucję środków Funduszu na poziomie regionalnym. Zaznaczył, że projekt
stanowiska jest wzmocnieniem głosu oddolnego. Nie zgłoszono poprawek do projektu i
Zgromadzenie Ogólne przyjęło stanowisko jednogłośnie bez zmian - oddano 106 ważnych
głosów.
6) Pan Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Częstochowy, Zastępca Przewodniczącego
Związku przedstawił projekt stanowiska w sprawie zmiany systemu finansowania zadań
związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem porzuconych odpadów niebezpiecznych.
Zwrócił uwagę, iż w wyniku zmian prawnych z lipca bieżącego roku odpowiedzialność za
usuwanie odpadów ponosi wójt, burmistrz, prezydent. Związek poprzez proponowane
stanowisko postuluje zmiany systemu finansowania zadań związanych z usuwaniem
i unieszkodliwianiem porzuconych odpadów niebezpiecznych, które powinny zmierzać do
pełnego finansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
przez narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, dysponujące środkami na
te cele. Konieczne jest także wprowadzenie mechanizmu zaliczkowego, który pozwoli na
eliminację zagrożenia bez zbędnej zwłoki. Zaznaczył, że nie ma zgody na sytuację,
w której samorządy lokalne rezygnują z zaplanowanych wcześniej inwestycji na rzecz
finansowania usuwania odpadów. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie bez zmian oddano 106 ważnych głosów.
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13. Pan Piotr Kuczera – Prezydent Rybnika, Przewodniczący Związku przedstawił informację
o działalności Związku w drugiej połowie 2019 roku. Poinformował o rosnącej liczbie
członków Związku, który od stycznia 2020 r. będzie miał 140 gmin i powiatów
członkowskich. Przypomniał o nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Ogólnego Związku
w sierpniu w Gliwicach, na której omawiano sytuację finansową samorządów oraz
przyjęto, wcześniej szeroko konsultowane przez Związek, 21 Tez samorządowych. Zarząd
przyjął wiele stanowisk dot. różnorodnych problemów samorządowych, w tym m.in.
o finansach samorządów lokalnych, dot. realizacji programu Czyste Powietrze oraz
potrzeby zmiany przepisów regulujących kwestie utrzymywania drzew i krzewów w
bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury kolejowej. Przewodniczący Związku
poinformował o decyzji Zarządu dot. zwiększenia aktywności Związku w obszarze public
relations. Przypomniał o współpracy w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia
Organizacji Samorządowych, w którym Związek reprezentuje p. Krystyna Siejna,
Zastępca Przewodniczącego Związku. W listopadzie 2019 r. odbyło się spotkanie Zarządu
z Posłami do Parlamentu Europejskiego, w ramach którego zostały przedstawione m.in.
oczekiwania i priorytety samorządów względem kolejnej perspektywy finansowej UE.
Wspomniał o ostatnim posiedzeniu Konwentu Burmistrzów i Wójtów, w trakcie którego
także omawiano sprawy związane z kolejną perspektywą finansową UE 2021-2027,
a gościem była m.in. Komisarz UE, p. Elżbieta Bieńkowska. Temat ten był też
przedmiotem obrad jednego z posiedzeń Konwentu Prezydentów Miast na Prawach
Powiatu; drugie posiedzenie Konwentu poświęcone było natomiast kwestii trudnej
sytuacji szpitali powiatowych / miejskich. Pan Przewodniczący Piotr Kuczera, informując
o działaniach Związku zaprosił na spotkanie w dn. 18 grudnia 2019 r. z Zastępcą
Dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Wodnym Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie), którego tematem będą opłaty za usługi wodne. Przewodniczący Związku
poinformował o załączonym do materiałów delegatów komentarzu eksperckim dot.
głównych czynników wpływających na kształtowanie projektów budżetów gmin na rok
2020, który został opracowany specjalnie na potrzeby Związku i może zostać
wykorzystany przez samorządowców, np. do przedstawienia radnym. Zapowiedział, że
w najbliższych dniach do gmin i powiatów drogą elektroniczną trafi materiał
przeznaczony dla mieszkańców (do wykorzystania na stronach internetowych,
w publikacjach itp.), który prostym językiem ma tłumaczyć obecną sytuację finansową
samorządów. Pan Piotr Kuczera zapowiedział również zmianę formuły posiedzeń
Zarządu, które odbywać się będą w poszczególnych subregionach województwa śląskiego
na zaproszenie danej gminy lub powiatu. Na końcu poinformował o comiesięcznych
posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w których bierze
udział. Na ostatnim, listopadowym posiedzeniu odbyła się niemal trzygodzinna debata nt.
oświaty, podczas której Minister Edukacji Narodowej wysłuchał postulatów strony
samorządowej i zapowiedział, że resort będzie poszukiwał większych kwot na
finansowanie oświaty. Na koniec wystąpienia Przewodniczący Związku złożył życzenia
świąteczne obecnym delegatom i gościom.
14. Przewodnicząca Obrad, p. Grażyna Dziedzic złożyła wszystkim obecnym życzenia
świąteczne i ogłosiła zakończenie sesji Zgromadzenia Ogólnego.

Grażyna Dziedzic
Przewodnicza Obrad
Zgromadzenia Ogólnego
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