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na 2007rok
Powiatu
w sprawie
zmianw budzecie
uchwaly
8. Podjecie
[i1az.na dofinansowanie
w
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Ad. I
ZarzEduPowiatu
Starosta- Antoni Jan Tarczyóskiotworzylposiedzenie
Mióskiego.

Ad.2
porzEdek
posiedzenia,
któryzostalprzyjetyjednogloénie.
Starostaprzedstawil
Ad.3
- AntoniJanTarczyñski
poinformowal,
sprawach:
o nastepujEcych
Starosta
- uczestniczyl
w X Zgromadzeniu
OgólnymZw¡qzkuPowiatówPolskich
KomisjiSamozEdu
(
m.in.Przewodnicz4cy
w Warszawie w spotkaniuuczestniczyli
Sejmu WojciechOlejniczak,
Wicemarszalek
Terytor¡alnego
i PolitykiRegionalnej,
V-ce
MinisterSprawWewnetrznych
J.
Buzek,
Plazyñsk¡,
eurodeputowany
lvlarszalek
prof.
Michal Kulesza).Dokonanorozl¡czenia
JaroslawZieliñski,
i Administracji
wyboruprezesaZarzadu,
orazdokonano
zakoñczonej
kadencjiwladzZgromadzenia
ZarzEdui Komisje
20
czlonków
Pultuski
Tadeusz
Nalewajk,
którymzostalStarosta
R. Godek,A. Plonka,[.4.Trams.Na
zostali:[r. Kepiñska,
RewizyjnE.
Wiceprezesami
m.in w zakresie
przyjetokilkanaócie
w róznychsprawach,
stanowisk
Zgromadzeniu
podwyzek
dla
w
sprawie
o niekaralnoéci,
wnoszenia
oplatza wydaniezaswiadczenia
warsztatówterapii zajeciowej.Rozmawianona temat
finansowania
nauczycieli,
o wpisanie
powiatóww strukturze
laczniez wnioskiem
samorzEdowej,
umocowania
jako
jednostki
w
ustawte
o
zmianach
powiatu
samorzEdowej
do konstytucji,
jednosteksamorzadu
Poruszano
takzeproblemslu2by
terytorialnego.
o dochodach
jednostki
postulat,
samorzadu
(sieó
aby
dró9.
Zgloszono
zdrowia
szpitali)
i finansowania
jstniejacego
przy
mialy dostQpdo KrajowegoFunduszuDrogowego
terytorialnego
BankuGospodarstwa
Krajowego.
- trwa kontrolaz Urzgdu¡/larszalkowskiego
(zawieszona
w zakresiestypendiów,
do maja).
poinformowal
sprawach:
o nastQpujacych
Wicestarosta
- konkursna koncepcje
co
rozstrzygnlety,
zostan¡e
haliwidowiskowo-sportowej
projektowym
na wykonanle
nie znaczy,Ze zostaniepodpisanaumowaz biurem
jest to zaproszenie
wyników
z wolnejreki. Ogloszenie
do negocjacji
dokumentacji,
8
tys zl
w
wysokoéci
konkursunastqpiw dniu 1'l kwietniabr. Ptzyznanonagrody
i 7 tys.zl.
- efektemstarañw Ministerstwie
sEprzyznane
Narodowego
Kulturyi Dziedzictwa
18.000zl. na Regionalne
Chóralnej,
érodkiw kwoc¡e23.000zl. na FestiwalN¡uzyki
2007"orazkwota250.000zl. na pEebudowQ
z Muzyk4i Tañcem,,¡.4ajówka
Spotkania
o kwote 500.000zl.). Wstepnie
dachu ZespoluSzkól w S¡ennicy(wnioskowano
ponadto
Programu
powiat
z Samorzadowego
o
órodki
bQdzie
sie ubiegal
zakladano,
2e
jednak kwota dofinansowaniaprzedsiewzigcia
ze wszystkich
Rozwoju¡,4azowsza,
ptzekraczaé
SamorzEdowego
paóstwa
zl.
W
ramach
moze
100.000
nie
zródelz budzetu
wnioseko dofinansowanie
zlozonyzostanie
Rozwoju¡/lazowsza
Instrumentu
Wsparcia
windyw ZSSw lgnacowie.
zasadyprzyznawanta
zaakceptowal
Nastepniewyjaénil,iz SejmikWojewództwa
zl. do kwotyl mlnzl
z
500.000
drogowe
érodkina budown¡ctwo
érodków
i zw¡ekszono
zostanie
lvlalejRetencji zgloszony
dot. BudowyZbiorników
W ramachInstrumentu
remontstawuw DPSw KEtach.

Ad. 4

projektów
uchwalna Vl sesjeRady
do omówienia
ZarzadPowiatuprzystqpil
Miñskiego.
Powiatu
- Podjec¡e
na okres
wydzierzawienia
opini¡dotyczecej
uchwalyw sprawiewyrazen¡a
jako kiosk spozywczy,
sie na
znajdujacego
pieciulat budynkuwykorzystywanego
bQdEcejw trwalymzatzqdzieDomu PomocySpolecznejSw Józefa
nieruchomoóci
w Mien¡.
uchwaly
byl na podstawie
i2 obiektten wydzierzawiony
wyjaénil,
Wicestarosta
zostanie
na okres5lat inale2y
wydzierzawiony
na okres3lat, obecnie
Zarzadu
Powiatu
RadyPowiatu.
to do kompetencji
- Podjecieuchwalyw sprawiewyrazeniaopiniidotycz4cejnabyciana rzeczPowiatu
polozonejwe wsi lgnaców,gmina N¡iñsk
n¡eruchomoéci
¡,4iñskiego
zabudowanej
1.0766ha.
dz¡alke
nr 15/1o powierzchni
Mazowiecki,
stanow¡acej
Wicestarosta
wyjasnil,i2 chodzio nabyciedzialki,na której znajdujesie ZSS
stanowiwlasnoóóZqomadzeniaSióstr ¡,4itosierdzia
w lgnacowie.Nieruchomoéó
Powiatnabylmienieruchomeszkoly,natomiast
A'Paulow lgnacowie.
éw.Wincentego
poprzez
stanu prawnegotej nieruchomoéci
uregulowania
zachodzikoniecznoéó
przeniesieniena rzecz powiatu miriskiegowlasnoécigruntu. Zgromadzenie
przezrzeczoznawce
majEtkowego
sprzedaZ
dzialkiza ceneustalone
zaproponowalo
- Podjecie
w sprawie
zmianw budzecie.
uchwaly
zmiany:
nastepujEce
2e nalezywprowadzió
Powiatu
wyjaónila,
Skarbnik
- kwote 17.000zl. na uslugi remontowezwiEzanez awari4 pompyw oczyszczalnl
w DPSéw.Józefaw l\¡ieni,
ócieków
- kwotQ20.0OO
na zmianepokryciadachowegona pawilonie,,C",
zl. z ptzeznaczeniem
- kwote30.756zl. nawspólfinansowanie
terapiizajQciowej,
warsztatów
- kwote30.756zl. nadzórinwestorski
w SPZOZ,
zadania
realizowanego
w zakresie
MEN w sprawiemin¡malnych
wyjasnil,i2 w oparcluo rozporzedzenie
W¡cestarosta
dyrektorówdo
zobowi4zano
nauczycieli
zasadniczego
stawek wynagrodzenia
przeciQtnego
Ponizej
wynagrodzeri.
przygotowania
wysokoéci
dotyczEcego
materialu
wynagrodzeniapozostajetylko grupa nauczycielistazystów Dodatkowona
jestkwotaz pochodnymi
696.796
zl.
niezbedna
wynagrodzenia
Miroslaw Krusiewiczzaproponowal,aby wprowadzió
Czlonek Zatz4du
zwiQkszenia
kwot
przeanalizowaÓ
w zakresie
pod
regulamin
podwyzke,
koniec
roku
a
nauczyc¡eli
zatrudniaÓ
dla nauczycielistazystów.Ponadtostwierdzil,iz nie naleity
na kilkaetatÓw.
zatrudniania
mozliwoéé
orazograniczyó
emerytów
Krystyna Pazio opowiedzialasie za zwiekszeniem
Czlonek Zatz4du
o 1,9%.
wynagrodzeó
analizyw zakresle
Starostazwrócilsi9 do SkarbnikPowiatuo przygotowanie
i obslugi)
administracji
wynagrodzeñ
o 2,5%¡o 3% (takzedlapracowników
wzrostu
Miñskiego
przyjdmaterialy
na Vl sesjeRadyPowiatu
ZarzqdPowiatu
Ad.5

- AntoniJanTarczyñski
zwróciluwage,iz dyfektorSPZOZniewywiq.zal
Starosta
przedstawienia
w terminie
do 15 marcabr' programu
dotyczqcego
s¡eze zobowiqzan¡a
SPZOZ.
napfawczego

term¡nu
wyjaénil,¡z niedotrzymanie
DyrektorSPZOZ- JanuszSobolewski
jak¡ezostana
przyznane
z NFZ.Dodal,iz zaprosil
érodk¡
wynikloz tego,iZniewiadomo,
NFZ- EweWojciechowska.
Siedleckiego
Oddzialu
dyrektor
na posiedzenie
przychodu
ze stronyNFZ,a to pozwoliloby
zwigkszonego
Ze n¡ktnie obiecuje
Wyjasnil,
Od dwóchlat NFz nie podnosistawkiza
na unikniecielak znaczqcqrestrukturyzacji.
wprowadzal4ca
restrukturyzaclQ
punktinie ma na to nadz¡e¡,
nalezywprowadzió
po stroniekosztowej.
ogran¡czenia
n¡ebilansuje
powiedz¡al,
Chirurgiczny
2e glównie
Oddz¡al
Dyrektor JanuszSobolewski
19 zl., gdy NFZ placitylko 10 zl. Zaproponowal
sie, kosztypunktuch¡rurgicznego
ale
¡tózek ortopedycznych,
lózekurolog¡cznych
na bazietego Oddzialu
wydz¡elenie
pewnosci,
ze
NFZ
a
nie
ma
specjalnoÉtci,
lekarzyodpowiednich
trzebabylobyzatrudnió
które sie nie bilansujAzaproponowal
zakupi te uslugi.W innych Oddzialach,
resfukturyzacje
osobowa.
NFZ - Ewe
dyrektorOddzialuSiedleckiego
DyrektorSPZOZ przedstawil
Wojciechowsk4.
powiedziala,
i2 podjetezostalywstQpnedecyzie
DyrektorEwa Wojciechowska
o dodatkowychérodkach,które otrzymajAszpitale, ie¿eli wykazq przekroczenia
niema mowyna zwiQkszenie
niewykonañ
uslug,gdyzw przypadku
zakontfaktowanych
po
planu.Srodkibedadzielone
uplywiepóhocza.
najprawdopodobniej
problememw SPZOZjest to, Ze zaden
Wicestarostapowiedzial,2e podstawowym
przychodów
umów
z tytulupodpisanych
zaplanowanych
z Oddzialów
nieos¡agnEl
przedstaw¡onego
Nastqpnie
audytorwewnqtrzny Jan Szwedodokonaloceny
przezdyrekcjQ
wyjaéniajEc
m.in.,iZ:
SPZOZmaterialu,
- material
jestsyntetyczny,
problem,
calejproblematyk¡'
aleniewyjaSnia
sygnalizuj4cy
pozaNFZ,
- zawiera
przychodów
zwiSkszenia
dotyczEce
ogólnestwierdzenie
- brakpokazania
podwyzek
plac
grupach
wynik
szp¡tala,
na
ujemny
w
wplywu
- brakpropozycj¡
jak poprawió
uslug,
warunk¡
kontraktowania
dyrekcji
szpitala,
- brakwniosków
jak poprawió
procedur
medycznych,
wycenQ
- brakpokazania
i okreélenia,
ktoza niezaplacii jak sq ks¡egowane'
nadwykonañ
- brakstanowiska
jak zamierza
w celu
kosztydo przychodów
dostosowaó
kierownictwa,
personelu
i
liczby
realnej
liczbylózekszp¡talnych
dostosowania
likwidacji
defic!4u,
i2 materialjest bardzoogólnyi jest
CzlonekZatzEdu- KrystynaPaziostwierdzila,
raczejraportem,a n¡e programemnaprawczym.Dodala,i2 czytajecprzedstawiony
stan zeczy
materialodnioslawrazenie,2e dyrekcjaSPZOZobwiniaza zaistnialy
Starostei ZarzqdPowiatu.
DyrektorSobolewskizwrócil siQ do Starosty,aby wplynal na kierown¡ków
gminach,
z uslugSPZOZw [¡¡ñsku
abykorzystali
zdrow¡a
w poszczególnych
oérodków
z
Rentgena,
sterylizacJl
korzystali
laboratoúne,
badania
l\¡az.tj. wykonywali
pytaniem,
czy z takq inicjatywa
zwrócilsiQz
Wicestarosta Krzysztofl\,4ichalik
wystQpowal
dyrektor.
DyrektorSPZOZ powiedzial,¡2 przeslanazostala informacjaw tym zakresiedo
oérodkówzdrowia.
wszystkich
- AntoniJanTarczyñski
mazmiana
iz duzEroledo speln¡enia
stwierdzil,
Starosta
przedstawionego
zgtosiluwagido
polityki
Zdrowia,a nastepnie
Funduszu
Narodowego
mater¡alu:
- brakpropozycji
poprawy
sytuacji
SPZOZw MiñskuMaz.
dotycz4cej

- brak konkretnych
kosztówich
propozycji,
terminówich wprowadzeniai fealizacji,
efektów,
realizacji
orazplanowanych
- propozycje
sq nieusystematyzowane,
- brakwskazaniakorzyéciz tytuluoutsourcingu
osobowej
i restrukturyzacji
podjEl
w celuuzyskan¡a
pytaniem,
nie
dzialañ
SPZOZ
z
dlaczego
zwrócils¡Q
Ponadto
punkt
za 1
o 50 gr
skorowiAzesiq to ze wzrostemodplatnoéc¡
akredytacji,
i2 wi4zesie to kosztam¡.
DyrektorSPZOZpowiedzial,
zawodowym¡
Nastepnie
Starostazapytal,czydyrekcjaSPZOZspotykas¡eze zwi4zkami
o ewentualnych
akcjachprotestacyjnych.
i czysEinformacje
iz odbywaj4s¡9 spotkaniaz ofganizacjami
DyrektorSPZOZ powiedz¡al,
przystqpieniu
zwiAzkudo akcji
inie ma informacjio ewentualnym
zwiEzkowymi
protestacyjnych.
powiedzial,
iz ma sygnalyo zwalnianiu
Krusiewicz
Zazqdu- Miroslaw
Czlonek
Wewnetrznego.
sie lekarzyz Oddz¡alu
iz lekarzez tegooddzialu
Z-cadyrektoraSPZOZ- l\ndtzeiPoziemskipowiedz¡al,
na którym
pracQ.
spotkanie,
podanie
Zorganizowano
umówo
o rozwi4zanie
zlozyli
WewnQtrznego
majqcena celupodzialOddzialu
iZ podjetezostanqdzialania
ustalono,
jednak
skompletowaÓ
próbQ
nie
mozna
w
tym
zakresie,
PodjQto
na dwa oddzialy.
tegooddzialu.
a przeszkodEjest
ordynator
zespolu
lekarskiego,
SPZOZ
powiedz¡al,
nale2ydo dyrektora
iz polityka
kadrowa
Starosta
przedstawiony
nie jest programem
material
stwierdzil,
iz
Wicestarosta
PodsumowujEc
jest
dobre,a co nalezy
co
analizy¡ okresliÓ
naprawczym,
nalezydokonaórzetelnej
jest
i
nalezypozostaw¡c,
powinien
wlaéc¡we
co
to
co
obejmowaó
Program
taki
zm¡enió.
jest
i co nalezyzmienió.
zle,niekorzystne
aletakzeto co
Starosta- Anton¡Jan Tarczyñskizwrócil sig, aby w terminiedo dn¡a
programnaprawczyuwzglQdniajacy
18 kwietniabr. dyrekcjaSPZOZpfzedstawila
na
i omÓwrony
przedstawione
materialzostanieprzedstawiony
uwagi.Poprawiony
posiedzeniu
br.
w dniu23 kwietnia
Zarzedu
Ad.6

- Krzysztoflvlichalikpowiedzial,ze Zazqd PowiatuzobowiEzany
Wicestarosta
Mazowieckiego.
l\4iñska
obwodnicy
jestwyrazióop¡nieo decyzjio ustalen¡u
lokalizacji
Zarzadu
oczekiwaniom
naprzeciw
przedstawiony
wychodzi
mater¡al
WyjaSnil,2e
glównie
wszelkiego
przez
powiat,
o
chodzi
Powiatuw zakresiezada¡irealizowanych
zostalyskrzyzowania
powiatowymi,
zaproponowane
z
drogami
rodzajuskrzyzowania
z ptopozyqq
w
zwiqzku
bezkolizyjne.Przewidzianyzostal dodatkowy wQzei
lotniskana cele cywilnew ciagudrogi powiatowej¡.4iñsklvlazowiecki
wykorzystania
sytuowan¡a
pomimo,
z punktuwidzenia
iz niema on uzasadnienia
Niedz¡alka-Jakubów,
zjazdówz autostrady.
Zatzqd Powialu wyrazil pozytywn4opiniQo decyzji o ustaleniulokalizacj¡
Miñskal\¡azowieck¡ego.
obwodn¡cy
A d .7

Wicestarosta- KrzysztofMichalikprzedstawilwystqpieniepañstwaJarosiawa
o wyrazeniezgodyna budowezjazduz ulicy Litewskiej
iRenaty Nowakowskich

4928,wiqzesieto z budowa
ewidencyjnym
o numerze
Maz.na nieruchomoéÓ
w lvliñsku
jednorodz¡nnego.
budynku
Zazqd Dóg Powiatowychw Miñsku Maz. pozytywnie zaop¡niowalpowyzsze
zjazduokresliZazqd Dtóg
wykonania
i2 warunkitechniczne
informujEc,
wystEpienie
Maz.
w l\4iñsku
l\¡iejskich
ZarzEd Powialu wyrazil zgode na budowe Aazdu z ulicy Litewskiejna
o nr ew.4928.
nieruchomoéó
- budowa
powiedzial,
2e w ramachkomponentu
NastepnieWicestarosta
WsparciaRozwojulvlazowsza
Instrumentu
dróg z Samorz4dowego
i modernizacja
- gr' ZD (lwowe)
i Oleksiaka
drogi
tj.
Siennica-Ceglów
sq
dwie
w 2OO7t. wpisane
'1
Dodal,iz w zwiEzkuz tym, 2e dotacjazostalazwiekszonaz 500 000 zl do mln zl ,
na udzial
éfodkówfinansowych
dajewiekszeszanse,ale wymagatak2edodatkowych
wlasny25%.
do remontówaby jedno z zadañ wprowadzonych
zaproponowal,
Wicestarosta
- Pap¡ernia
zglosiódo
w gminieStan¡slawów'
nakladkana drodzeStanislawów
jako
¡,4azowsza
Rozwoju
Wsparcia
Instrumentu
w ramachSamorzEdowego
komponentu
zadanie.
trzecie
powyzsz4propozycje.
ZatzqdPowialuzaakceptowal
Ad. 8
- EmiliaPiotrkowicz
ZespoluSzkól
przedstawila
wniosekdyrektora
Naczelnik
przejazdu
uczniówdo
50
w l\¡iñskuMaz.o sfinansowanie
im. M. Sklodowskiej-Curie
w kwocie7.00021.
Krnovw Czechach
Za"zqdPowialunie przyznalórodkówna powyzszycel
- EmiliaPiotúowicz
przedstawila
wniosekPoradniPsychologicznoKolejnoNaczelnik
dlawychowawców
konferencj¡
organizacji
o dofinansowanie
w Sulejówku
Pedágogicznej
dzisiaj"
w kwocie4.000zl.
rodzicem
¡ rodziców,,Byó
przyznanie
kwoty2 500zl
zaproponowal
Czlonekzazqdu - MiroslawKrus¡ewicz
powyzszycel kwoty
pzyznanie
na
CzlonekZatzEdu KrystynaPaziozaproponowala
3.000zl.
glosowanie,w którym za ptopozyqEprzyznaniakwoty 2.500 zl.
Przeprowadzono
przyznania
kwoty
sie 3 czlonkówZarz4du,natomiastza propozycj4
opow¡edzialo
siQ2 osoby.
3.000zl. opowiedzialy
ptzyznal
konferencjidla wychowawcówi rodziców
na organtzaciQ
Zaz4d Powialu
dzisiaj"
kwote2.500zl.
rodzicem
,,Byó
SkarbnikPowiatu,wyjaénila,ze zmianyw budzeciepowiatupolegajEna
idotycz4:
przeniesieniu
budzetowej
z rezerwy
wydatków
- StarostwaPowiatowego,
- Pedagogicznejw
- Poradni
Sulejówku.
Psychologiczno
Przeprowadzonoglosowanie,w którym za podjQciemuchwaly Zarzqd Powiatu
siejednogloénie.
opowiedzial
Zarz4d Powiatupodjal uchwalQNr 67/07w sprawie zm¡anw budzecie
Pow¡atuna 2007r.

Ad. 9
Nacze¡nikWydz¡aluSrodowiskai Rolnictwa- CzeslawJackowiczpowrócildo
tematu dofinansowania
z PFOSiGWprzedsiewziecia
polegajacego
na wymianie
elementówkonstrukcyjnych
zawierajqcych
azbestw budynkachwchodzacych
w sklad
zabudowy
mieszkaniowej
lubzagrodowej.
Wyjaónil,
iZpo przeliczen¡ach
przyjeta
zostala
sredn¡a
cenaza 1 m' - 40,25zl. i przydotacjiw wysokoéci
jest kwota
40% potrzebna
121.030¿.
Naczelnik- CzeslawJackowiczzwrócilsig o wyra2eniezgody na zwigkszenie
pzychodów
PFOSicWo kwotQ
63.441zl.
Przyjeto,Ze dotacja nie moze wynieéówiecej niz 40% calkowitejwartoéciprac
przyzastosowaniu
- 40,25z. za j m2.
obliczonej
éredniej
cenyusuniecia
lvlaterialzostanie przedstawionydo zaopiniowaniaKomisji Bezpieczeñstwa
¡ Rozwoju
Powiatu.
ZarzadPowiatuprzyjAlprzedstaw¡ony
material.
A d .l 0

Naczelnik
Wydzialu
Oéwiaty
przedstawila
i Kultury- Emiliapiotrkowicz
wniosek
Burmistrza
MiastaSulejówka
o rozpatrzenie
przedsiewzigcia
mozliwoéci
dofinansowania
pn.,,Parkrekreacyjno-wypoczynkowy
na Gliniankach
w Sulejówku".
Szacunkowy
koszt
inwestycji
170mlnzl.
j2 powiatniejestw staniepartycypowaó
Ustalono,
projektu.
w kosztach
fealizacji
NastQpnie
pismoPrezesa
Naczelnik
odczytala
Uczniowskiego
KlubuSportowego
Halinów.
poinformowala
Kolejno
o nastepujecych
sprawach:
- w dniach29 marca- 4 kwietnia
2007t. lvala kontrola
z UrzeduMarszalkowskiego
w zakresie
stypendiów,
zostala
zawieszona
do maja,
- w dniu 3 maja br. organizowana
jest Majówka2007, na którejwystepim.in.
Golec Orkiestra.Ponadtowyjaénila,iZ naleZyzapewnicnocleg i wy2ywieniedla
15 osobowego
zespoluz Ukrainy.
Wicestarosta
wyjaén¡I,i2 w wyniku podzialun¡eruchomoéci
na potrzeby
poszerzenia
ulicy Przejazdw Sulejówkuczeéónieruchomoéci
pow.
o
lqcznej183 mr
p. MarianaLabgdziaiHenrykaLabQdzia
stanow¡ecej
wlasnoéó
przeszla
na wlasnoéó
powiatuz mocy prawa za odszkodowaniem.
Wysokoéóodszkodowania
ustalajest
w wynikunegocjacji.
ZaEEdPowialuupowaznil
p. JolanteNadlonek
do przeprowadzenia
negocjacji
- Krzysztofa
Geodet9
Powiatowego
orazWicestaroste
Michalika.
- AntoniJan Tarczyñski
Starosta
poinformowal,
iZ spotkalsie z wójtemGminy
S¡ennica
i prezesemWieslawemKryczkEw sprawieklasyszkolyzawodowejo kierunku
obróbka skrawanie.Prezes Wieslaw Kryczka udostepnilbyuczniom swojE bazQ
z obrabiarkami
numerycznymi,
a zajeciateoretyczne
mialybysiQ odbywaów ZSS
i m .H .i K . G n o i ñ s k iw
c hS i e n n i c y .
Ad. 1'1
Protokól
jednogloSnie.
z posiedzenia
w dniu2 kwietnia
br.zostalprzyjqty

Ad.12
posiedzenia.
ZamkniQcie
PeewodniczqcyZaQqdu- AntoniJan Tarczyóski
Wicestarosta- Krzysztof[/lchalk
CzlonkowieZarzadu: KrystynaPazio

sk¡
HenrykKsiezopo
[¡]roslawKfusiewicz

