ProtokólNr 10,/07
z posiedzeniaZarzeduPowiatuMiósk¡ego
w dniu 19 marca2007r.
W posiedzeniu
:
uczestniczyl¡
Pvewodniczqcy
Zatzedu- AntoniJanTarczyñski
- Krzysztoflvlichalik
Wicestarosta
ZarzEdu:Krystyna
Pazic
czlonkowie
HenrykKsiQzopolski
MiroslawKrusiewicz
- Skarbnik
oraz: DanutaStrejczyk
Powiatu
TeresaBEk- Skarbnik
Pow¡atu
- Naczelnik
EmiliaPiofkowjcz
i Kultury
Wydzialu
OSwiaty
- inspektor
AnnaSmater-Nagraba
w Wydziale
Oswiatyi Kultury
- Z-caNaczelnika
AnnaCzyzewska
Wydz.Architektury
i Budownictwa
JanJakimowiczkanclerz
WSGEw Józefowie
- profesor
Bronrslaw
WS_GE
w Jozefowie
Sitek.
Svlwla Umlel - VVbL,EW JOzerowle

pos¡edzenia:
PorzEdek
1

ñtl^t^ffie

^^cia.l7añi.

2. PtzyjecieporzEdku
obrad.
posiedzenia.
3. Informacja
o dzialalnoéci
Starosty
w okresie
od poprzedniego
na
4. Rozpatrzenie
wnioskówKomisjido projektówuchwali innychmaterialów
V sesjgRadyPowiatu
l\¡iñskiego.
otwartego
5. PodjQcieuchwaly zmieniajqcejuchwalQw sprawie rozstrzygn¡ecia
konkursuofertna rcalizacjew 2007r. zadaów zakresiekultury,sztuki,ochronydóbr
kultury
i tradycji.
6. Sprawauczelni
wyzszej.
7. Ustalenie
lokalizacji
drogiklasy,Z"lEczqcej
drogekrajowazlotniskiem.
propozycji
8. Zatwierdzenie
ZatzEduDtóg Powiatowych
w l\4¡ñsku
Maz.w zakresie
remontów
bie2acych
L Podjecie
uchwaly
w sprawiesprawozdania
z wykonania
budzetuPowiatu
Miñskiego
za 2006tok.
realizacjidochodów
l0.Podjecieuchwaly w sprawie ustaleniaharmonogramu
r.
iwydatków
budzetu
Powiatu
Miñskiego
na ll kwartal2007
11.Podjqcie
uchwaly
w sprawie
zmianw budzecie
Powiatu
na 2007rok.
'12.
Sprawyrózne.
13.Przyjecieprotokoluz posiedzenia
w dniu12 marca2007t.
posiedzenia.
14.Zamkniecie

Ad. I
Starosta - Antoni Jan Tarczyriskiotworzyl posiedzenieZarzEdu Powiatu
¡/lirlsk¡ego.
Ad. 2
jako pkt 8 porzEdek
posiedzenia,
Starostaprzedstawil
do któregowprowadzono
ZatwierdzeniepropozycjiZatzEduDróg Powiatowychw ¡,4ióskul\¡az. w zakresie
remontówbiezecych,pozostalepunktu otrzymujaodpowiedn¡o
numeracjQ
9-14.
jednogloónie.
posiedzenia
PorzEdek
z wprowadzon4
zmian4zostalprzyjety
Ad. 3
- AntoniJan Tarczyñski
poinformowal,
i2 w okresieod poprzedniego
Starosta
posiedzenra
zajmowal
siQnastQpujAcy'ni
sprawami:
- odbylos¡eposiedzenie
ptzySPZOZw l\.4irlsku
RadySpolecznej
lvlaz.Byloto pierwsze
posiedzenie
Radyw nowymskladzie.Radaopiniowala
sprawozdanie
z wykonania
planu finansowo-inwestycyjnego
za 2006 r., wstepnieopiniowalarówniezplan
zmianyw statucieSPZOZ.
finansowo-inwestycyjny
na 2007 rok oraz zaop¡njowala
zl. DyrektorSPZOZ
Wynikfinansowy
za 2006t. uleglkorekcieiwynos¡ 1.711.000
zawartych
kontraktów
wyjaénil,
¡z 10 kwietniabr. bQdziemozliwoéó
renegocjowania
na2007rok.
zNFZ,w zwiEzku
zlym przedstawiony
zostalplanfinansowo-inwestycyjny
Starosta
wyjaénil,i2 dyrektorJanuszSobolewsk¡
nie wywiezalsiQ ze zobowiEzania
ptzezZarzEdPowiatu
przygotowania
w terminie
nalozonego
w zakresie
i przedstawienia
Maz.
do dnia15marcabr.programu
naprawczego
SPZOZw Mirisku
- w dniu 12 marca br. odbylosie spotkaniena lotniskuwojskowym,
w którym
uczestniczylo m.in. 5 poslów, 2 senatorów, wicemarszalek województwa
Na spotkaniuporuszanotemat lotniskacywilnego.Odbylasie
mazowieck¡ego.
prezentacja
Starostadodal,¡ZZarzqdSpólk¡
PieMszejEskadryLotnictwaTaktycznego.
przygotuje
projektodnoénie
zaprezentowany
na
realizacji
tegozadania,
a któryzostanie
w Zarzadem
Województwa.
spotkaniu
- odbylosiQ posiedzenie
na którym
Powiatowej
Rady do Spraw Kombatantów,
pamiQci
podtrzymano
pomyslpolegajqcy
wszystkich
miejsc
na
na z¡dentyfikowaniu
terenie powiatu miñskiegooraz przypisaniutych miejsc pod op¡ekeszkolom
i placówkom
oswiatowym.
- na posiedzeniu
zaprezentowana
zostalakwest¡a
KomisjiZdrowiai SprawSpolecznych
SPZOZdo
dotyczeca
wspólpracy
zf¡rmE,,Exitus"
w zakresie
dostosowan¡a
dzialalnoóci
przepisówprawa. Kom¡sjaprzyjelawniosek,aby rozstrzygnact4 sprawe poprzez
przeprowadzenieprzetargu nieogran¡czonego
na sprzedaZ nieruchomoéci.
Zaproponowano,aby rczszetzyódzialkQ,aby jej wartosó przewyzszalawartosó
naniesieñ.
- Krzysztof
poinformowal
Wicestarosta
Michalik
o nastepujEcych
sprawach:
- uzyskalinformacje
koncepcj¡
hali
z SARP,iZ na konkursw zakresieopracowan¡a
4 oferty,
widowiskowo-sportowej
wplynQly
- odbylosie spotkaniew Sulejówkuna proóbePrzewodn¡czEcego
Rady Miasta
p. Krzysztofa
w zakresie
znacznego
zwiekszenia
iloéci
Gruzióskiego
ocenymo2liwoéci
pojazdóww ReferacieKomunikacjiw Sulejówku.Dotychczas
rejestrowanych
rejestrowanych
dz¡enniebylo 17-20 polazdów,a na tamtejszyrynekwchodzifirma

leasingowa,
któraoczekuje,
2e w I etapierejestrowanych
bedzieok. 300 pojazdów
miesiQcznie,
a docelowonawetdo 600 pojazdów.W zwiqzkuz tym koniecznebyloby
zwiQkszenie
zatrudnienia
¡ przygotowanie
sprzQtu.
powiedzial,
ze nalezywyjSónaprzeciwko
oczekiwaniom
lvliastaSulejówek
W¡cestarosta
na
i w zwi4zkuz tym wystqpiono
o udostepn¡enie
kolejnychdwóchpomieszczen
potrzebyReferatu.
- w dniu '16marcabr. odbylosie spotkanie
w zakresieprojektuPlanu
konsultacyjne
RozwojuLokalnegoPowiatul\¡iñskiego
na lata2007-2013.
Ad.4
Starostawyjaónil,i2 KomisjeRady Powiatunie zglosilyuwag do projektów
uchwali innychmaterialów
na V sesjeRadyPowiatu.
Radnizaproponowali,
abyzaprosió
BurmistzHaljnowa.
poinformowaó
Ponadtoporuszonotemat, aby wszystkichwójtów i burmistrzów
turystycznoo podjeciuuchwalyw sprawieprzyst4pienia
do realizacjiinicjatywy
pod
rekreacyjnej nazwE,,Zielony
SzlakRowerowy
Mazowsza".
i2 radnyMichalGóraszglos¡lwniosek,aby Rada Pow¡atu
Starostapoinformowal,
podjelastanowiskow zakresiezmianw KonstytucjiRP dotyczEcych
ochronyzycia
podstawy
prawnejdo
poczQtego.
prawnipracujqnad okresleniem
Dodal,iZ radcowie
podjec¡a
takiegostanowiska.
NastQpnie
wyjaSnil,
i2 na stanowisko
Powiatowego
Rzecznika
Konsumentów
ogloszony
p. lzabelQ
zostal konkurs,na który wplynQly2 oferty. Komisjarekomenduje
t ódzkim,
Weso.lowskE,
któraw 2000 r. ukoriczyla
WydzialPrawana Uniwersytec¡e
jest
pracujew Urzgdz¡eOchronyKonkurencji
i Konsumentów, na 4 roku studiów
to kwota1900zl., dodatek
doktoranckich.
Propozycja
wynagrodzenia
zasadn¡czego
funkcyjny
w wysokoéci
500zl. orazdodatekza wyslugelat.
p. lzabeli
StarostazwrócilsiQ do Zarz4duPowiatuo akceptacjekandydatury
Wesolowskiej
na stanowisko
Powiatowego
Rzecznika
Konsumentów.
przedstawiona
kandydaturQ.
ZatzEdPowialuzaakceptowal
kwoty50.000zl. z wolnych
Ponadto
ZarzAdPowiatuwyrazilzgodena ptzeznaczenie
ptzeznaczeniem
na zakupsamochodudla Policji(dla
érodkóww budzeciePowiatuz
techników
kryminalistycznych).
Ad. 5

wyjaén¡la,
i2
Inspektor
w WydzialeOówiatyi Kultury- AnnaSmater-Nagraba
powróció
nalezy
do oferty ztozonejw ramachkonkursuofert na realizacjezadañ
Rozwoju
w zakresie
kultury,
sztuki,ochrony
dóbrkultury
i tradycji,
ofertyStowarzyszenia
Problem
dotyczyl
braku
mozliwoéci
Kultury 'KulturalnaPrzystañ"z Ceglowa.
i2 zakupu
sfinansowania
zakupuórodków
tMalychdla organizacj¡
lj. sztalug.Ustalono,
sztalugdokonaZespólSzkólEkonomicznych
w ¡/iriskuMaz.dla LiceumPlastycznego,
pozarzedowym.
a którebedawypozyczane
organizacjom
Przysta¡i"
Zarzqd PowiatuprzyznalStowarzyszeniu
RozwojuKultury,,Kulturalna
w
wysoko6ci
zl.
z Ceglowa
dotacje
3.357,50
otwartego
Odczytanoprojektuchwalyzmieniajecej
uchwalew spfawierozstrzygniecia
konkursuofert ¡ udzieleniadotacjina fealizacjew 2007 r. zadanw zakresiekultury,

glosowanie,
w kiórymza
sztuki,ochronydóbr kulturyi tradycji;przeprowadzono
podjQciem
uchwaly
ZarzqdPowiatu
opowiedzial
siejednogloénie.
ZarzadPow¡atupodjql uchwaleNr 51/07zmien¡aiEc4
uchwalQw spraw¡e
rozstzygn¡ec¡aotwartego konkursu ofert i udzieleniadotacj¡ na real¡zacje
w 2007r. zadañw zakresiekultury,sztuk¡,ochronydóbr kultury ¡ tradycji.
Ad. 6

Wyzszej Szkoly
Starosta- Antoni Jan Tarczyñskiprzywitalprzedstawicieli
GospodarkiEuroregionalnej
w Józefowiei Wyzszej Szkoly Nauk Spolecznych
im.ks.JózefaMajkiwJózefowie.
P. Jan Jakimowiczwyjasnil,2e Wy2szaSzkolaNauk Spolecznychzalozonazostala
przez InstytutStatystykiKoóciolaKatol¡ckiego
w Warszawie.Rektoremjest ks. prof.
w 2002r., a procesdydaktyczny
dr hab.WitoldZdaniewicz.
Szkolata zostala
zalozona
i przekazalaktem
rozpoczQla
w roku2003.W 2005r. Instytutzrzeklsie roli zalo2yciela
p. JanowiJak¡mowiczowi.
notarialnym
uprawnien¡a
W styczniu2007 r. uczelnie
jedenkierunek
Pañstwowa
Komisja
wizytowala
Akredytacyjna.
Szkolaobecnieposiada
socjologig,specjalnoéó praca socjalna,na który uczeszcza200 studentów.
jeszcze kierunkówadministracja
W przyszloéciplanowanejest wprowadzenie
iekonomia.
p. SylwiaCwiek.
Kanclerzem
uczeln¡jest
to zbytduzo
ProfesorBronislaw
Sitekwyjasnil,i2 dwie uczelniew Józefowie
pozwoliloby
na
i przeniesienie
WSNSim. ks. JózefaMajkido MiñskaMazowieckiego
jest przygotowanie
rozwiniqc¡e
w tym zakresiedeklaracji
tej uczelni.NiezbQdne
praktyki.
z uczelnia
studentom
odbycia
wspolpracy
ZarzaduPowiatu
orazumozliwienie
jest w trakcieakredytacji,
któr4wydaje
P. Jan Jak¡mowicz
wyjaénil,
¡z uczelnia
po
¡,4in¡sterzasiegnieciu
opiniiPañstwowej
Komisji
Akredytacyjnej.
Pierwsze
zezwolenie
wydajes¡ena okres5 lat.
sie do raportu
Prof.Bronislaw
Sitekdodal,iz obecnieuczelniaustosunkowuje
Pañstwowej
KomisjiAkredytacyjnej.
Wicestarosta
zwrócilsigo przedstawienie
rapoduKomisji.
CzlonekZazqdu KrystynaPaziozwtócilasiQz pytaniemczym skutkujebrak
akredytacji.
wyjasnil,ze jezeli kierunekotrzymujenegatyivn4
ocene
P. Jan Jakimowicz
jest
a nastqpnie
wówczas zakazprowadzenia
naborui uczelnia
koñczycyklksztalcenia,
wygasza
sie.
Starostawyjasnil,i2 ptzy udzialedyrektoraZSE - StefanaStgpniewskiego
mozliwoéé
wskazalmiejscena potrzebyuczelnitj.4 sale na zajgciadydaktyczne,
pomieszczenia
gimnastycznej,
administracyjne,
sale
korzystan¡az sali
2
pracowniQ
z ptzeznaczeniem
na biblioteke,
komputerowe.
Prof.Bronislaw
Sitekpowiedzial,
ze na tym etapiechodziglównieo okreslenie,
powstala
Dodal,i2 przygotowany
Mazowieckim
ucze¡nia.
czyjest wola,aby w l,4iñsku
jest projektustawyo szkolnictwie
przenoszen¡a,
któryogranicza
mozliwosó
wyzszym,
laczenia
i zbywania
uczelni.
na terenieMiñska
Podsumowujac
Starostapowiedzial,
ze jest wola utworzenia
Mazowieckiego
uczelni
wyzszej.

Ad. 7

- AnnaCzy2ewska
Architektury
i Budownictwa
ZastepcaNaczelnika
Wydzialu
powiedziala,
zwrócilsi9o opiniedo wniosku
o wydanie
ZewójtgminyMiisk lvlazowiecki
z lotniskiem.
Do
lokalizacji
drogiklasy,,2"lAczqcej
drogekrajowE
decyzjio ustaleniu
tylkotejdrogi.Zgodnie
z art.3 ustawy
wniosku
dolaczona
zostalamapaze wskazaniem
o szczególowychzasadachprzygotowaniai realizacjiinwestycjiw zakresiedróg
jest wydaniemopiniiptzez Zarzqd
publicznychwydanietakiej decyzjipoprzedzone
po
prawnego
i2 ZatzqdPowiatu
ustalono,
Powiatu.
Dodala,iz zasiqgniqciu
opiniiradcy
zalEczn¡kiem
nie mozewydaóopiniipo zapoznaniu
sie jedyniez przedstawionym
drogi z innymi
mapowym.Wniosekpowinienzawieraómape,analizepowi4zania
podzialynieruchomoéc¡
zgodnie
mapQzawieraj4ce
sporzadzone
drogamipublicznymi.
przepisami,
infrastrukturze.
okreélenie
zmianw dotychczasowel
z odrQbnymi
¡2 na podstawieart. 64 Kpa nalezywezwaézatzEdce
P. AnnaCzyzewskapowiedziala,
drogido uzupelnienia
wniosku.
do uzupeln¡enia
Zarzqd Pow¡atuustalil,iz nalezywezwaównioskodawce
wnrosl(u.
Ad. 8

- Krzysztof
powjedzial,
i2 dyrektor
ZDPw MiñskuMaz.Wicestarosta
Michalik
Andrzej Solonek przedstawilpropozycjg remontów biezacych w Íamach
w kwocie'1.400.000
zl. tj.:
zabezpieczonych
érodków
. metodapowierzchn¡oweqo
utrwalenia:
- droga Arynów-Cyganka-CiQciwa
gm. Debe Wielkieodcinekdl. 2'150m, koszt
118.250zl.
szacunkowy
- drogaDobre- KEtyBoruczagm. Dobreodcinekdl. 1555 m, kosztszacunkowy
zl.
77.75O
. metodanakladki
bitumicznei:
- granica
- Papiernia
powiatu
gm.Stanislawów,
odcinek1300m,
- Kaluszyn-Czarnoglów-Wiéniew
gm.Dobre,odcinek1900m,
- N¡iñsk
gm.MiñskI/aZ.,odcinek
¡,4az.-Jakubów
730m,
- JeruzalDebowce-Wodynie
(1150 m)+skrzyzowanie
z droga Mrozy-Topór-Lipiny
(250m)gm.N¡rozy,
- Milew-granica
powiatu
gm.Kaluszyn,
547m,
odcinek
- odcinekrezerwowy
gm. Ceglów,odcinek900 m.
Jedrzejów-Ceglów-Kuflew
Wicestarostadodal, iz wplyn4 wniosek Burmistrzal\4iastaSulejówekdotycz4cy
potrzebyprzebudowychodnika¡ wykonanianakladkina ul. Moraczewskiego
w Sulejówku.
Wyjaénil,i2 wnioskiw tym zakresiena¡e2yskladaów terminiedo
ponadto
50%na 50%.
wykonanie
chodnika
nastQpuje
w ukladzie
30 wrzeSnia,
przedstawion4
propozycjew zakres¡e
ZarzEdPowiatuzalwietdziljednogloénie
remontów
bieZqcych.
Ad.9

- TeresaBEkwyjaénila,
budzetu
2e sprawozdanie
z wykonania
Skarbnik
Powiatu
RadyPowiatu
lzbieObrachunkowej
i Przewodniczecemu
nalezyptzekazaóRegionalnej

z wykonania
zawierarówniezinformacje
do dnia20 marca.Dodala,iz projektuchwaly
planufinansowego
w Miisku
Publicznego
ZespoluOpjekiZdrowotnej
Samodzielnego
przedstawila
dane:
Maz.za 2006r. Kolejno
nastepuj4ce
- dochody
planu,
zl. tj. 103,91%
budzetowe
wykonano
w kwocie80.364.719,55
- wydatkibudzetowe
planu,z tej
zl.
97,94%
zrealizowano
w kwocie76.056.077,56 \.
zl.
zl.,wydatkimajatkowe
7.802.381,66
kwotywydatkibiezEce
to kwota68.253.695,90
- planprzychodów
pow¡atu
zl.,
w budzecie
to kwota2.439.716
- na pozyczkiz WFOS|GWprzypadakwota142.907zl.
- nadwyzka
powiatuz lat ubieglych
to
érodkówpien¡eznych
na rachunkubankowym
kwola2.296.809zl.
- przychody
wykonano
w kwocie2.439.716,98
zl.,
- rozchodypowiatuto kwota4.906.652,66
zaci4gn¡Qtych
zl., w tym splatypozyczek
BGK
zl.,
z wFosiGW 831.060,87
zl., splatakredytuz
1.300.000
w latachubieglych
programów
érodków
sfinansowanych
z udzialem
splatapozyczkina prefinansowanie
z funduszy
strukturalnych
2.775.591,79
zl.
- wolneérodkito kwota1.841.000
zl.
- strataw SPZOZstanowikwote1.711.000
zl.
Po omówieniu wszystkich zalEczników,odczytano projekt uchwaly w spraw¡e
sprawozdania
z wykonaniabudzetuPowiatuMiñskiegooraz wykonaniaplanu
finansowego
Samodzielnego
Publicznego
ZespoluOpieki Zdrowotnejw Miñsku
glosowanie,
w którymza podjQciem
uchwaly
za 2006t., przeprowadzono
Mazowieckim
ZarzEd
Powiatu
opowiedzial
siejednogloén¡e.
Zarzad Pow¡atu podi4l uchwalQ Nr 62/07 w spraw¡e sprawozdan¡a
z wykonaniabudzetu Pow¡atuM¡risk¡egooraz wykonan¡aplanu finansowego
Samodzielnego
Publ¡cznego
ZespoluOpiekizdrowotnejw M¡ñskuMazowieck¡m
za 2006r.
A d .1 0
harmonogramu
SkarbnikPowiatuomówilaprojektuchwalyw sprawieustalenia
r.
Miñskiego
na ll kwartal2007
real¡zacji
dochodów
iwydatków
budzetu
Powiatu
glosowanie,
w którymza
siQz projektem
uchwalyprzeprowadzono
Po zapoznaniu
podjeciem
sigjednogloénie.
uchwaly
ZarzqdPowiatu
opowiedzial
ZazEd Pow¡atu podiql uchwale Nr 63/07 w sprawie ustalen¡a
na
harmonogramu
realizacjidochodów¡wydatków budzetuPowiatuM¡ñsk¡ego
r.
ll kwartal2007
A d .1 1
w Miñsku
Starosta
wyjaénil,
i2 dyrektorPoradniPsycholog¡czno-Pedagogicznej
publikacji
zw¡Ezanej
Maz. zwrócitas¡e o érodkiw kwocie5.000 zt. na wydanie
Nauczycieli
z jubileuszem
4o-leciaPoradnioraz Vl ForumWymianyDoéwiadczeñ
Twórczych
i Poszukuj4cych.
publikacji.
przyznal
ZarzqdPowiatu
kwote5.000zl. nawydan¡e
przedstawila
wniosek ksiQdzadyrektora
Naczelnik Emilia Piotrkowicz
ptzez
Salezjañskiego
Gimnazjumi Liceumw Miñskul\ilaz.o objeciepatronatern

gimnazjalista
Staroste
orazufundowanie
nagródw konkursie
najlepszy
'SuperGimbus
2007'.
ZarzEdPowiatupzeznaczylkwote560zl. na zakupnagródrzeczowych
- Emil¡aPiotrkowicz
poinformowala,
Naczelnik
Ze wplynqlwniosekz gminy
Stanislawów,
klótawrazzUPLKS Stanislawów
organizuje
w listopadzie
br.Mistrzostwa
Polskiw KarateTsunamiizwraca sie o Srodkiw kwocie20.000zl. na organizacjg
M¡strzostw.
powiedzial,
CzlonekZaEEdu- MiroslawKrusiewicz
iz )esl za ogloszeniem
nowych konkursów na realizacjg zadai ptzez otganizaqe pozarzedowe
pozostalych
celemwykorzystania
Srodków.
Zarzad Powiatu ustalil, iZ Srodki mog4 zostaó przekazaneorganizacjomjedynie
w drodzeotwartegokonkursuofert.
projektuchwalyw sprawiezmian
SkarbnikPowiatu- TeresaBak pfzedstawila
w budzeciePowiatuna 2007 r. Wyjaénila,
2e zmianypolegajEna przeniesieniu
wydatkówz rezerwybudzetowej
i dotycze:
- StarostwaPowiatowego,
- Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
N¡az.
w l\¡iósku
glosowanie,
podj9ciem
Przeprowadzono
w którymza
uchwalyZarzqd Powiatu
opowiedzial
s¡9jednogloénie.
Zarz4d Powiatu podjel uchwale Nr 64/07 w spraw¡e zmian w bud¿ecie
Pow¡atuna 2007r.
A d .1 2
SekretarzPowiatu- DanutaStrejczykpoinformowala,
ze GminnaBiblioteka
Publiczna
w Mrozach
chcewspólnie
ze Starostwem
Powiatowym
zorganizowaó
konkurs
prawdao wsiczyfikcja"izwrócilasiQo ufundowanie
ogólnopolski
nagrody.
,,Wilkowyje
pracpisemnych
Terminskladania
uplywa31 majabr. ikomisjawybierze
10 najlepszych
prac.
ZatzEdPowialupostanowil
o udzialew powyzszej
akcji.
Ustalono,ze kolejne posiedzenjeodb9dziesiQ w dniu 2 kwietniabr.
o godz.13.30.
A d .1 3
jednogloénie.
Protokól
z posiedzenia
w dniu12marca2007r. zostalprzyjQty
A d .1 4
Zamkniecie
oosiedzenia.
Pze\Nodtticzqcy
Zatzqdu- AnloniJanTarczyÉsk
- Ke yszlof1\,4ichalik
Wicestarosta
Czlonkowie
ZazEdu KrystynaPazio
HenrykKsrezopolsk
I\¡roslawKrusiewicz

