
Protokól Nr 21107
z posiedzenia Zarz4du Powiatu Mirískiego

w dniu 6 sierpnia 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyl i  :
Przewodniczqcy Zatzqdu - Antoni Jan Tarczyriski
Wicestarosta - Krzyszlof Michalik

czlon kowie Zarzqdu'. Krystyn a Pazio
Henryk Ks¡e20polski
Miroslaw Krusiewicz

oraz: Danuta Strejczyk - Skarbnik Powiatu
Teresa BEk - Skarbnik Pow¡atu
Emil ia Piotrkowicz - Naczelnik Wydzialu Oówiaty i  Kultury
Czeslaw Jackowicz - Naczelnik Wydz. Srodowiska i Rolnictwa
Sylwester Zbrzezny - Przewodnicz4cy Rady Powiatu Miriskiego
Janusz Sobolewski - dyr. SPZOZ w Mrñsku Maz.
Zofia Morawska - gi. ksiqgowa SPZOZ w Mirisku Maz.
Dorota i Slawomir Moch - wlaéciciele firmy ,,Exitus"

Porz4dek posiedzenia:

1. Otwarcie oosiedzenia.
2. Przyjgcie porzqdku obrad.
3. lnformacja o dzialalnoóci Starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawy z zakresu slu2by zdrowia.
5. Przyjgcie projektów uchwal i innych materiaiów na Vll I sesje Rady Powiatu

Miñskiego.
6. Rozpatrzenie sprawy dotyczqcej wycinki drzewa przy ul. Koéciuszki g.
7. Podjgcie uchwaly zmieniajEcej uchwale w sprawie ptzeznaczenia órodków

z Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i  Gospodarki Wodnej
w Mirisku Mazowieckim na dofinansowanie przedsigwzigcia polegaj4cego na
wymianie elementów konstrukcyjnych zawrerajqcych azbest w budynkach
wchodzqcych w sklad zabudowy mieszkaniowej lub zagrodowej.

8. Przyjgcie sprawozdania z realizaqi Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami.
9. Podjgcie uchwal w sprawie powolania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli

ubiegajqcych siq o awans na stopieri  nauczyciela mianowanego.
10. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie nagrody sportowej.
11. Podjqcie uchwaly w sprawie powolania komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert

na realizacjg zadan powiatu przez organizaqe pozarzqdowe w 2007 t.
12. Podjpcie uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Powiatu na 2007 rok.
l3.Wizytacja powiatowych jednostek prowadzqcych inwestycje:

- DPS w KEtach,
- ZSS w lgnacowie,
- SPZOZ w Miósku Maz.

14. Sprawy ró2ne.



15. Przyjgcie protokolu z posiedzenia w dniu 23 lipca 2007 r.
I  6. Zamkniqcie posiedzen¡a.

Ad. I
starosta - Anton¡ Jan Tarczyriski otworzyl posiedzenie zarzqdu powiatu

Miriskiego.

Ad.2
starosta przedstawii porz4dek posiedzenia, który zostal przyiqty jednoglosnie.

Ad. 3
Starosta - Antoni Jan Tarczyóski poinformowal, o nastgpujqcych sprawach:

- podpisana zostala umowa z wFosiGW w warszawie w zakresie umorzenia pozyczki
zaciqgnigtej na termomodernizacjg ZS Nr 1 w Mirisku Maz. w kwoc¡e 197.000 zl.
- w¡zytowal wraz z Wicestarost4 SpZOZ w t-ukowie,
- uczestniczyl w u roczystoéciach; m.in. w Festynie ,,sójka Mazowiecka" w cegtowre,
otwarciu drogi powiatowej w Mgcinie, po2egnaniu plk powgski Komendanta oádziatu
Specjalnego Zandarmeri i ,

Wicestarosta poinformowal o nastgpuj4cych sprawach:
- w dniu 3 sierpnia br. mialo miejsce otwarc¡e ofert w postgpowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w zakresie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w SOR. Zlo2one zostaly dwie oferty:
- p. Krysiuka z Mir iska Maz. - wykonanie kanalizacj i  sanitarnej - kwota 437.4gg zt. ,
kanalizacji deszczowej - 644.401 zl.,lqcznie 1.082.000 zt.
- firmy ELPOM - wykonanie kanalizacji sanitarnej - kwota 593.000 zl., kanalizacji
deszczowej - 1.054.000 zl.,lqcznie 1.647.000 zl.
Dodal, 2e pozostaje dokonanie zakupów i instalacja urzqdzeñ w Szpitalnym oddziale
Ratunkowym. Z-ca dyrektora sPzoz - Andrzej poziemski przedstawil zestawienie
niezbqdnych zakupów na kwote 1.998.000 zl.  brutto.
Ponadto wicestarosta wyjasnil, ze nie ma jeszcze ostatecznie uzgodnionego kosztorysu
na wykonanie lazdu z SOR oraz nie ma wycenionych robót dodatkowych.
A d . 4

Starosta poinformowal, 2e wplynqlo pismo z Oddzialu Mazowieckiego NFZ
informui4ce o przyznaniu srodków frnansowych dla spZoZ w Miñsku Maz. w kwocie
1 .212.485 z l .

Nastgpnie dyrektor sPzoz - Janusz sobolewski przedstawil informacjg z realizacji
przychodów i kosztów za I póhocze 2007 r. przychody wykonano w wysoioéci 48,06%
planu (19.852.043 zl.) ,  koszty wykonano w wysokoSci S2,1Bok planu (21.556.025 zl.) .
Glówna ksiggowa sPzoz - zo'fia Morawska dodala, 2e nale2noóci stanowrq
kwotg 3.333.700 zl. ,  zobowi4zania 2.838.000 zl. ,  nadwykonania (ze specjal istykq
i rehabilitacjq) stanowiq kwotg 1.383.600 zl.



Wicestarosta zwrócil uwagg na wysokie wykonanie w uslugach obcych 60,57%.
P. zofia Morawska wyjaénila, i2 pod tq pozyciE znajduiq siq m.in. konrrakty z lekarzamt.
zarzqd Powiatu przyiql informacjg z realizaqi przychodów i kosztów za I pólrocze
2007 r.

Nastgpnie dyrektor - Janusz sobolewski poinformowal o aktualnej sytuacji w spzoz.
Powiedzial, 2e wszystkie oddzialy i poradnie pracuiq. Byl problem ña oddziale
Kardiologiczno-wewngtrznym zwiqzany ze zlo2onymi przez lekarzy wypowiedzeniami,
ale zostaly one cofniqte.

wicestarosta zwrócil sig z pytaniem, na jakim etapie sa sprawy w zakresie powództwa
dotyczqcego zwrotu érodków wyplaconych z ustawy ,,203".
Dyrektor sPzoz wyjaénil, 2e w I instancji sprawa zostala przegrana ¡ nie sklaoano
odwolania.

Starosta - Antoni Jan Tarczynski odczytal pismo dyrektora SpZOZ w Miñsku
Maz., w którym zwraca sie o wyrazenie zgody na podzial oddzialu Kardiologiczno-
wewngtrznego na dwa oddzialy: kardiologiczny z 45 ló2kami i interniityczny
z 45 ló2kami. Podzial taki usprawni funkcjonowanie i zarzqdzanie, ulatwi pozyskanie
personelu medycznego, ponadto procedury kardiologiczne sq wy2ej wyceniane.
Starosta zwrócil sig z pytaniem, czy wiE2q sig z tE propozycjE jakieS koszty.
Dyrektor Janusz sobolewski powiedzial, 2e wiq2e siq to z kosztami osobowymi oraz
zal(upem pewnych urzqdzen.

Zarzqd Powiatu pozytywnie odniósl siq do przedstawionej propozycji.

wicestarosta stwierdzil, i2 przy tej okazji nalezy powróció do wniosku pracowników
Przychodni Rejonowej dotycz4cego odl4czenia przychodni od spZoZ ioba wnioski
nale2y przedstawió Radzie Powiatu.

Starosta powiedzial, ze Zavqd powiatu negatywnie odniósl sig do wnlosKu
pracowników Poradni.

Dyrektor sPzoz powiedzial, iz jest przeciwny usamodzielnieniu sig przychodni,
w obecnej sytuacji, istnieje m,in. mo2liwoéó przesuwania pracowników z przychodni do
szoitala.

- Nastgpnie Zarzqd Powiatu przystqpil do omówienia tematu dotyczqcego umowy
z firm4 ,,Exitus".

P. Dorota Moch odczytala pismo, w którym przedstawiona zostala propozycja za^upu
nieruchomoéci na podst. a¡t. 231 Kc, za kwotg która bqdzie uwzglqdniala poniesrone
naklady.

wicestarosta - Krzyszlon Michalik powiedzial, i2 w tym przypadku przepis art. 231 ust. 1
n¡e ma zastosowania, gdyz firma ,,Exitus" nie jest posiadaczem samoistnym, ale
pos¡adaczem zale2nym. Natomiast art. 231 ust. 2 wymaga zgody Rady powiatu, a takiej
zgody n¡e zostala wyrazona.



starosta zwrócil sie do p. slawomira Mocha, aby okreélil kwote na jakq ocenia utracone
korzyóci w zwi4zku z rozwiqzaniem umowy.
Prezes firmy ,,Exitus" powiedzial, 2e kwota ta okreslona zosrala przez ksiggow4
w przedziale od 10.700.000 zl. do 121160.000 zt.

Czlonek Zarzqdu --Krystyna pazio przypomniala propozycjg dotyczqcq zmrany
strony umowy z dyrektora SPZOZ na Zarzqd powialu.

P. Slawomir Moch powiedzial, i2 w dalszym ciqgu nie wyra2a zgody.

.Przewodniczqcy Rady powiatu powiedzial, 2e jest za podtrzymaniem propozycji
sprzeda2y nieruchomoÉci za kwotg ok. 1 mln zl.
wicestarosta wyjasnil, i2 wycena przygotowana kilka miesiqce wczeéniej jest
n¡eaktualna i nale2aloby przygotowaó kolejna wycene.

starosta zwrócil sig do paristwa Moch o przesuniqcie terminu udzielenia
odpowiedzi na zlo2one pismo do koñca wrzeénia, gdy2 sprawa ta zostanie
przedstawiona Radzie Powiatu.

Pañstwo Moch wyrazili zgodq na przesunigcie terminu udzielenia odpowiedzi do konca
wrzeénia.

Ad. 5

starosta - Antoni Jan Tarczynski wyjaénil, 2e zgodnie z przepisami uslawy
o finansach publicznych w terminie do l s sierpnia powiat powinien przedstawió
Zarzqdowi województwa Mazowieckiego informacjg o srodkach planowanych na
realizacie programów operacyjnych w latach 200g-2010. Dodal, i2 informacia taka
zostanie przygotowana w formie zalqcznika do uchwaly w sprawie zmian w bud2-ecie na
sesie Rady Powiatu. Po analizie tematu ustalono, 2e projekt informacji zostanie
przeslany zarzqdowi województwa Mazowieckiego do dnia 1s.09.07 r., a przyiqty juz
material po sesji Rady Powiatu.

Termin sesj i  ustalono na dzien 22 sierpnia br. na godz. 16.00.

1o.1.9t9 na sesji Rady Powiatu rozpalrzone zostana wnioski dotyczqce podzialu
oddzialu Kardiologiczno-wewngtrznego na oddziai Kardiologiczny i oddzial
lnternistyczny oraz wniosek pracowników przychodni o odlqózenié przychodni
Rejonowej od SPZOZ.

A d . 6

. Naczelnik wydzialu srodowiska i Rolnictwa - czeslaw Jackowicz wyjaénir, 2e
wplynEf wniosek dyrektora sPZoz w Minsku Maz. o wyra2enie zgody na-úsunigcie
üzewa przy Przychodni Rejonowej przy ul. Koéciuszki. Dodal, i2 drzewo (kasztanowiec)
rosnie przy budynku, przy liniach energetycznych i telefonicznych i jest calkowícié
obumarle.

zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na wycinkg drzewa przy przychodni Rejonowe¡
w Miñsku Maz. przy ul.  KoSciuszki.



A d . 7

Naczelnik - Czeslaw Jackowicz wyja5nil, i2 p. Parzyszek uzupelnil dokumenty
o wniosek dotyczqcy przeniesienia dotacji na usuniecie etern¡tu na aktualnych
wlaécicieli nieruchomoéci. Nastqpnie odczytal projekt uchwaly zmieniajqcej uchwarg
w sprawie ptzeznaczenia érodków z PFOSiGW w Mirisku Mazowieckim na
dofinansowanie przedsigwzigcia polegajqcego na wymianie elementów konstrukcyjnych
zawierajqcych azbest w budynkach wchodz4cych w sklad zabudowy mieszkaniowej lub
zagrodowej; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd
Powiatu opowiedzial sig jednogloénie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 114107 zmieniaj4c4 uchwalq w sprawie
przeznaczenia érodków z PFosiGW w Mirisku Mazowieckim na dofinansowanie
przedsiqwzigcia polegaj4cego na wymianie elementów konstrukcyjnych
zawieraj4cych azbest w budynkach wchodzqcych w sklad zabudowy
mieszkaniowej lub zagrodowej.

A d . 8

Naczelnik Wydzialu Srodowiska i  Roln¡ctwa wyjaéni l ,2e obowiqzek przedlo2enia
sprawozdania z realizaqi programu gospodarki odpadami wynika z art. 14 ust. 12b pkt 3
ustawy o odpadach. sprawozdanie takie zarzqd Powiatu przedklada Radzie powiatu
i Zarzqdowi Województwa w terminie do dnia 30 czenn¡ca po uplywie okresu
sprawozoawczego.

P. czeslaw Jackowicz wyjaénil, iz przedstawiony projekt sprawozdania nale2y uzupelnió
o wykaz pozwoleó na wytwarzanie odpadów izezwolenia na prowadzenie dzialalnosci
w zakresie odzysku i  unieszkodliwiania.

Zarz4d Powiatu postanowil powróció do tematu po uzupelnieniu materiaiu.
A d . 9

Naczelnik Wydzialu OSwiaty i  Kultury wyjaóni la, i2 zgodnie z art.  9g ust.2
Karty Nauczyciela zarzqd Powiatu powoluje komisje egzaminacyjne dla nauczycieli
ubiegajqcych sig o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego. Wplynglo B wniosków
o powolan¡e komisji egzaminacyjnych, w zwiqzku z powyzszym naleZy powolaó
8 komisji konkursowych.
Nastgpnie przedstawila projekt uchwafy w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegajqcego sig o awans na stopieri nauczyciela mianowanego
(dla p. Marzeny Ruszpel); przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem uchwaly
Zatzqd Powialu opowiedzial sig jednogloÉnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 1 15/07 w sprawie powoNania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajqcego sig o awans na stopieri  nauczyciela
mianowanego.

Kolejno przedstawiony zostal projekt uchwaly w sprawie powofania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj4cego sig o awans na stopieri nauczyciela
mianowanego (dla p. Jowity Strusiriskiej); przeprowadzono glosowanie, w którym za
podjeciem uchwaly Zarzqd Powialu opowiedzial sig jednogloénie.



Zarzqd Powiatu podjEl uchwalg Nr 1 16/07 w sprawie powolania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajqcego sie o awans na stopierí nauczyciela
mianowanego.
Przedstawiono projekt uchwaly w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyc¡ela ub¡egajqcego sie o awans na stopieri nauczyciela mianowanego
(dla p. Anny Chmielewskiej); przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem
uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednogloónie.

ZarzEd Powiatu podj4l uchwalq N¡ 117107 w sprawie powolania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajqcego sig o awans na stopieñ nauczyciela
m ianowa nego.
Kolejno przedstawiony zostal projekt uchwaly w sprawie powolania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegaj4cego siQ o awans na stopieri nauczyciela
m¡anowanego (dla p. Agaty Winczaruk); przeprowadzono glosowan¡e, w którym za
podjeciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial siq jednogloénie.

Zarzqd Powiatu podj4l uchwale Nr 1 18/07 w sprawie powolania komisji
egzam¡nacyjnej dla nauczyciela ubiegajqcego sie o awans na stopieri  nauczyciela
m ianowanego.
Przedstawiono projekt uchwaly w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegajqcego s¡e o awans na stopien nauczyciela mianowanego
(dla p. Witolda Krasiriskiego); przeprowadzono glosowanie, w którym za podjeciem
uchwaly Zatzqd Powiatu opowiedziai siq jednogloSnie.

ZarzEd Powiatu podjEt uchwalg Nr I 19/07 w sprawie powoNania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajqcego sie o awans na stopieñ nauczyciela
mianowanego.
Kolejno przedstawiony zostal projekt uchwaly w sprawie powolania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajqcego sig o awans na stopieri nauczyciela
mianowanego (dla p. Grzegorza t_odygi); przeprowadzono glosowanie, w którym za
podjeciem uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednogloónie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 120/07 w sprawie powolania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajqcego siq o awans na stopieñ nauczyciela
mianowanego.
Nastgpnie przedstawiono projekt uchwaly w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej
dla nauczyciela ubiegajqcego siq o awans na stopieñ nauczyciela mianowanego
(dla p. Tadeusza Górasa); przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem
uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednogloónie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwale Nr 121107 w sprawie powolania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajqcego sig o awans na stopieñ nauczyciela
mianowanego.
Przedstawiony zostal projekt uchwaly w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla
nauczycíela ubiegajqcego sig o awans na stop¡en nauczyciela mianowanego
(dla p. Katarzyny Ganczar); przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem
uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednogloénie.

ZarzEd Powiatu podjql uchwalg Nr 122107 w sprawie powolania komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajqcego sie o awans na stopieri nauczyciela
m¡anowanego.



Ad.  10

Naczelnik - Emilia Piotrkowicz poinformowala, Ze wplynql wniosek zlo2ony przez
Malgorzatg Stangret o przyznanie nagrody sportowej p. Marcie Stangret zawodniczce
Klubu Sportowego ,,Mazovia". Naczelnik wyjaSnila, i2 zawodniczce tej Zarzqd powiatu
przyznal nagrode za osiqgnigcia sportowe w miesi4cu kwietniu br., a zgodnie
z przyjetymi zasadami nagrodq mozna otrzymaó raz w roku.

Zarzqd Powiatu nie przyznal nagrody zawodniczce Marcie Stangret.
A d .  1 1

Sekretarz Powiatu przedstawila projekt uchwaly w sprawie powolania komisji
konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizacjg zadari powiatu przez organizacje
pozarzAdowe w 2OO7 r. Nastgpnie przeprowadzono glosowanie, w którym za podjgciem
uchwaly Zarzad Powiatu opowiedzial sig jednog{oSnre.

Zarzqd Powiatu podjEl uchwale Nr 123107 w sprawie powolania kom¡sji
konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizacjg zadarí powiatu przez organizacje
pozarz4dowe w 2007 r.

Ad. 12
Skarbnik Powiatu omówila projekt uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie powiatu

na 2007 rok. Zmiany dotycza:
- Starostwa Powiatowego w Miñsku Maz.
- Zarzqdu Dróg Powiatowych w Mirísku Maz.
- Komendy Powiatowej Paristwowej Stra2y Po2arnej w Minsku Maz.

Ponadto Skarbnik Powiatu powrócila do wniosku Parafii Ko6ciola
Starokatolickiego Mariawitów pw. Trójcy Przenajéwigtszej w Wiéniewie dotyczqcego
przyznania dofinansowania na renowacjg oltarza wielkiego w koéciele. Wyjaénila, i2
obiekt ten nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Nastgpnie odczytany zostal projekt uchwaiy w sprawie zmian w bud2ecie powiatu na
2007 rok; przeprowadzono glosowanie, w którym za podjqciem uchwaly Zarzqd powiatu
opowiedzial siq jednogloÉnie.

Zarzqd Powiatu podjql uchwalg N¡ '124107 w sprawie zmian w bud2ecie
Powiatu na 2007 rok.

Ad.  l3

ZarzEd Powiatu wizytowal jednostki, w których prowadzone s4 inwestycje:
- DPS w Kqtach; Zarzqd P owiatu jest zaniepokojony tempem prac i nale2y
przeprowadzió rozmowe dyscyplinujqcq z prezesem firmy prowadz4cej rozbudowq
Domu.
- ZSS w lgnacowie,
- SPZOZ w Minsku Maz.



Ad.  14

wicestarosta - Krzysztof Micharik przedstawil pismo Zarzqdu powiatu
Garwoliriskiego o wyrazenie opinii dotycz4cej pozbawienia kategorii Jr-ji po*ratowe¡
odcinka drogi Nr'1331w Grosków - unin --Réduc¡n od skrzy2owánia oo"st<zyzowania
t_ dfose powiatow4 Nr 1330w Ganruolin - oziemkówka - Mlastków Koécielny --2yy6¡"
Poduchowna - zerechów.- Dudki - Trojanów do skrzy2owania. orágá ptwiarowE
Nr 1341W od drogi Nr'17 Mier2qczka - Reducin _ Chgciny - t_qki.

Powy2sza zmiana. kategorii drogi zostala pozytywnie zaopiniowana przez
dyrektora ZDP w Minsku Maz.
Nastgpnie odczytany zostar projekt uchwaly w sprawie wyrazenia opinii o pozbawieniu
kategorii drogi powiatowej; przeprowad.óno gloso*anie, w którym .á 

-poJ;g",",n

uchwaly Zarzqd Powiatu opowiedzial sig jednoglolnie.

.Zarzqd Powiatu podjql uchwalg Nr 125107 w sprawie wyra2enia opiniio pozbawieniu kategorii drogi powiatowej.
wicesta¡osta - Krzysztof Micharik przedstawil wníosek przedsiebiorstwa

Projektowo Uslugowego ,,BrspRoL" sp. z o.o., które zwrócilo s¡e o wyrazenie zgooy naumieszczenie w pasie drogowym.ul. Konstytucji 3_go Maja przgqczá wodociqiowego
oraz przylqcza energetycznego do projektowanego budynku áoministracy¡n"f,o prry
ul. Konstytucji 3-go Maja 16.

. . - Zarzqd Powiatu wyrazil zgodg na umieszczen ie ww. przylqczy w pasie drogowym
ul. Konstytucji 3-go Maja w Minsku Maz.

starosla - Antoni Jan Tarczyriski poinformowar, 2e stowarzyszenie Metroporia
warszawa zwrócilo sig o wsparcíe inicjatywy dot. utworzenia obszaiu Metropolitalnego
warszawy. Na najbrizszym warnym Zgromadzeniu stowarzyszenie bgdzie zmienialo
statut, w takim zakresie, aby powiaty mogry uczestniczyó na prawach czionków. rstnieje
mo2liwo5ó zostania czronkiem wspieraiqcym, a glos powiatu jóst gfosem doradczym.
Ustalono, 2e powiat jest zainteresowany powstalq inicjarywq.

^^ . Ustalono, Ze kolejne_ -posiedzenie odbgdzie sig i0 sierpnia br. o godz. 16.00.i 20 sierpnia br. o godz. 14.00.
Ad.  15

Protokól z poprzedniego posiedzenia zostal przyjety.

Ad.  16
Zamknigcie posiedzenia.

Przewodniczqcy ZazEdu - Anton¡ Jan Tarczyóski

Wicestarosta - Kzysztof Michatik

Czlonkowie Zazqdu: Krystyna pazio

Henryk Ksi?2opolski

Miroslaw Krus¡ewicz


