Protok6t Nr 5/15
posiedzen ia Zarzqdu Powiatu Mi nslkiego
w dniu 7 stycznia 2015 r.
W posiedzeniu uczestniczyli :
Starosta - Antoni JanTarczynski
Wic,estarosta - Krzysztof Ptochocki
czffcrnkowie Zarz4du : Lukasz Bogucki
Marek Pachnrk
Piotr Wieczorek

orait

Danuta Strejczyk - Sekretarz Powiatu
Teresa Bqk - Skarbnik Powiatu
Emilia Piotrkowicz- nacz Wydz. Oswiaty i Promocji
Urszula Soroka - z-ca nacz. Wydz. Oswiaty i Promocji

Por;zqdek posiedzen ia :

1.
2
3.
4
5.

Otwarcieposiedzenia
Przviee.ic nnrz:dku obrad

Informacja o dzialalnosci starosty w okresie od poprzedniego posiedzenia,
Podjgcie uchwaly w sprawie przyznania stypendiow spo(owych ,lla zawodnikow

Podlqcie uchwaly

w

sprawie ogloszenia otwartych konkursow ofert na realizacjq zadah

publicznych w 2015 | ptzez organizacje pozarzqdowe oraz podrnioty wymienione w art, 3 ust 3
ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r o dzialalnoSci pozytku publicznego io wolontariacie,
Sprawy oswiatowe
Podjqcie uchwaly w sprawie ustalenia planu dochodow i wydatkow samorzqdowym jednostkom

6
7

budzetowym, udzielenia dotacji podrriotom realizujqcym zadania powiatu, ustalenia planu
flnansowego dochodow podlegajqcych przekazaniu do budzetu pahstwa i wydatkow zwiqzanych
zrealizaclqzadan z zakresu administracji rzqdowej na 2015 rok
Podjqcie uchwaty w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodow i wydatkow budzetu
Powiatu Mihskiego na I kwartat 2015 r

8
9.

Podjgcie uchwal

w

sprawie udzielenia upowaznieh dyrektorom powiatowych jednostek

ornan izar:vinvr:I

10
11

Sprawy rozne
Przyjqcie protokolu posiedzenia w dniu 29 grudnia 2014
121-. Zamkniecie posiedzen ia

r

Ad.1
Starosta

- Antoni JanTarczynski

otworzyl posiedzenie.

Ad.2
Starosta przedstawil porzqdek posiedzenia, ktory zostal przylgty jednoglosnie.

Ad.

3

Starosta - Antoni JanTarczynski poinformowal o nastqpujqcych sprawach:
-'w Ministerstwie Zdrowia w Departamencie Funduszy Europejskich zapadla decy4i)
drctyczqca zlo2onego wniosku o dofinansowanie z ltlorweskiego Mechanizmu
Finransowego projektu w zakresie badari profilaktycznych drog oddechowych (kwota

dofinansowania, o jakq sig ubiegalismy to 2,4 mln zt). Wniosek w naborze na 2Oj5 r.
nier zostal rekomendowany, ale zostal wpisany na listg rez:erwowE.
- w zwiqzku z informacjq, ktora wplynqla z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
o zebraniu dokumentacji dot. Zespotu Patacowego w Janowie (w zwiqzku

z

trwalqcym postgpowaniem restytucyjnym)

i

mozliwosciq zapoznania

siQ

.zebranym materialem - oddelegowany zostat naczelnik Wydzialu Gospodarki
NieruchomoSciami,
- uregulowany zostat stan prawny nieruchomosci po SCSzW w Minsku Maz. przy
ul. Stankowizna (decyzja komunalizacyjna dot. nieruchomosci z lasem uprawomocni
sig pod koniec stycznia br.) t-qczna powierzchnia catej nierruchomosci to ponad t ha.
\l/ dniu 2 stycznia br. splonql jeden z budynkow pozostatych po SoSzw.

z

Ad.4
Z-ca naczelnika Wydzialu Oswiaty i Promocji

- Urszula Soroka poinformowala,

ze wptyngly 23 wnioski o przyznanie stypendiow sportol'vych. W budzecie powiatu

za[)lanowane na ten cel zostaly srodki w kwocie 15.000 zt.
Po analizie i zgloszeniu zmian przez Zarzqd do propoz,ycji przedstawionej przez
wyclzial oswiaty i Promocji postanowiono stypendia sporlowe przyznac..

-

Natalii Cecotce - zawodniczce Minskiego Klubu Sportowego Taekwon-do w Minsku
Mazowieckim na okres od lutego do kwietnia2Ol5 r. w wysoko6ci 150 zl miesigcznie
w celu przygotowania siq do Mistrzostw Polski Juniorow Mlodszych (taekwon-do);
- Jufii Kawce - zawodniczce Minskiego Klubu Sportowego Taekwon-do w Minsku
Mazowieckim na okres od lutego do kwietnia2Ol5 r. w wyrsoko6ci 150 zl miesigcznie
w c;elu przygotowania siq do Mistrzostw Polski Juniorow Mlodszych (taekwon-do);
- l\/larcie Krajewskiej - zawodniczce Minskiego Klubu Sportowego Taekwon-d<>
w Minsku Mazowieckim na okres od lutego do kwietnia 2015 r. w wysokoSci iSO zl
miesiqcznie w celu przygotowania siq do Mistrzostw Polski Juniorow Mtodszvch
(tat:l<won-do);

- Karolowi t-uniewskiernu - zawodnikowi Minskiego Klubu Sportowego Taekwon-do
w lVinsku Mazowieckim na okres od lutego do maja 2015 r. w wysokosci 300 zl
mies;igcznie w celu przygotowania siq do Mistrzostw Swiatar Juniorow (taekwon-do);
- Michalinie Mikulskiej - zawodniczce Mihskiego Klubu Sporlowego Taekwon-do
w Minsku Mazowieckim na okres od lutego do kwietnia 2015 r, w wysokosci iSO z_l
mie;s;iqcznie w celu przygotowania siq do Mistrzostw Polski Juniorow Mtodszvch
(taekwon-do);

- Gabrieli Misterkiewicz - zawodniczce Minskiego Klubu Sportowego Taekwon-do
w lVlinsku Mazowieckim na okres od lutego do kwietnia 2015 r. w wysokoSci 150 zl
mie;s;iqcznie w celu przygotowania sig do Mistrzostw Polski Juniorow Mlodszvch
(taekwon-do);

- Poli Parol

zawodniczce Minskiego Towarzystwa Szachowego

w

Minsku
Mazcrwieckim na okres od lutego do czerwca 2015 r. w wys;okosci 1OO zl miesiqcznie
w celu przygotowania sig do Mistrzostw Polski Juniorow w Szachach Szvbkich
i Blyskawicznych (szachy);

- Katarzynie

Przyczyna - zawodniczce Uczniowskiego Klubu Sportowego Judo
,,Kctntra" w Mifsku Mazowieckim na okres od lutego do rnaja 2015 r. w wysokosci
150 zl miesiqcznie w celu przygotowania siq do Ogolnopolskiej Olimpiady MNodzie2y
(jucio);

- Pauf inie Przyczyna

-

zawodniczce l)czniowskiego Klubu Sportowego Judo ,,Kontra"

w Minsku Mazowieckim na okres od lutego do marca 2015 r. w wysokosci iSO zN
miersiQcznie w celu przygotowania siq do Mistrzostw Polski Juniorek (1udo);

-

Florianowi

Pyszel

zawodnikowi Miejskiego Klubu Sportowego ,,Polonia"

Wiarszawa na okres od lutego do maja 2015 r. w wysokosci 150 zl miesigcznie w celu
przry'gotowania sig do Akademickich Mistrzostw Polski (leklla atletyka);
- Zuzannie Pyszel - zawodniczce Miejskiego Klubu Sporlowego ,,Polonia" Warszawa

na okres od lutego do czerwca 2015 r. w wysokosci 150 zl miesigcznie w celu
przry'gotowania siq do Mistrzostw Polski Juniorow (lekka afl,etyka);
- Rlobertowi Rybczynskiemu - zawodnikowi Uczniowskiego Klubu Sportowego Judo
,,Korltra" w Minsku Mazowieckim na okres od lutego do marca 2015 r. w wysokosci
150 zl miesiqcznie w celu przygotowania siq do Mistrzostw Polski Juniorow (judo);
- T'ormaszowi Sternickiemu zawodnikowi Uczniowskiego Klubu Sportowego Judo
,,Kontra" w Minsku Mazowieckim na okres od lutego do marca 2015 r. w wysokosci
150 zl miesiqcznie w celu przygotowania siq do Mistrzostw Polski Juniorow (judo);
- EfartNomiejowi Struss zawodnikowi Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Marysin
Wawerski" w Warszawie na okres od lutego do czer\ /ca 2015 r. w wvsokosci
30tC zt miesigcznie w celu przygotowania sig do Mistrzostw Swiata Seniorow
isumo);
- Wiwianie Widerskiej zawodniczce Minskiego Klubu Sportowego Taekwon-do
w lVlinsku Mazowieckim na okres od lutego do kwietnia2015 r. w wysokoSci 1SO zl
mit-'r;igcznie w celu przygotowania siq do Mistrzostw p,clski Juniorow Miodszvch
(taekwon-do);
- Ntlaciejowi Zaborowskiernu zawodnikowi Minskiego -[owarzystwa Szachowego
w N/linsku Mazowieckim w miesiqcu luty 2015 r. w vrysokosci 2OO zl w celu
prz:ygotowania siq do Mistrzostw Polski Juniorow (szachy);
- l\/lateuszowi Zg6dce zawodnikowi Minskiego Klubu Sportowego Taekwon-do
w lVlinsku Mazowieckim na okres od lutego do kwietnia 2tJ15 r. w wysokosci i50 zl
miesiqcznie w celu przygotowania sig do Mistrzostw Prclski Juniorow Mlodszvch

-

-

-

-

-

(tarekYTen-6or.

Nastqpnie przeprowadzono gtosowanie,
Zarz:qd Powiatu opowi edzi al

w ktoryrn za podjqciem uchwaly

g jed noglos n ie.
Zarzqd Powiatu podjql uchwaNg Nr 28/15 w
s

i

sportowych dla zawodnikow.
Ad.

sprawie przyznania stypendiow

5

Z-ca naczelnika Wydziatu Oswiaty i Promocji Urszula Soroka przedstawila
prcrjekt uchwaly w sprawie ogtoszenia otwartych konkursovv oferl na realizacjg zadal
pulrlicznych w 2014 r. przez organizacje pozarzqdowe oraz podmioty wymienione
w:rrt. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalrrosci pozytku publicznego
i o wolontariacie. Wyjasnila ,2ew 2015 r. przeznaczone zostaiy srodkiw nastgpujqcych
wysokosciach:
- na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia - 5.000 zl
- nit zadania w zakresie dzialalnosci na rzecz osob niepelnosprawnych - 30.000 zl
- na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa oroZ Wlpcczynku dzieci i mlodzie2v

-

-5000zl

- nir zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dobr kultu ry i dziedzictwa narodowego
- 100.000 zt
- nit zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznel 100.000 zt
-

- na zadania w zakresie dzialalnosci na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania
kontaktow iwspolpracy miqdzy spoleczenstwami

Nastqpnie przeprowadzono gtosowanie,
Zarzzqd Powi atu opowied zi at s ig j ed noglos

n

- 5.000 zt
w ktoryrn za

podjgciem uchwaly

re.

Zarzqd Powiatu podjql uchwaNq Nr 29/15 w spralvie ogNoszenia otwartych
konkursow ofert na realizacjg zadan publicznych w 2:"015 r. przez organizicje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 rustawy zdnia 24 kwietnia
2003 r. o dziaNalnosci po2ytku publicznego i o worontariacie.
Ad.

6

Naczelnik Wydziatu Oswiaty i Promocji - Emilia Piotrkowicz przedstawit;a
mettr-'rialy dotyczqce kosztow przypadalqcych na jedrrego ucznia w szkolach
w crdniesieniu do otrzymywanej subwencji oraz material dot. wynikow ankiety
prz:eprowadzonej wsrod uczniow klas drugich i trzecich gimnazjow w powiecie miriskim
w celu poznania preferencji w wyborze szkoly.
Naczelnik wyjaSnila, ze subwencja oswiatowa zale2na jest, od liczby uczniow i liczby
etartr5w kalkulacyjnych nauczycieli. Z roku na rok wydatki ner jednego ucznia wzrastajq
w kretzdej szkole. Duzy wplyw na takq sytuacjg ma niewqtplivvie organizacja pracy szkoi
tj. lic;zebnoSc klas orazpodziat na grupy, atak2e Srednie ivynagrodzenia nauczycieli
(do ktorych co roku powiat doktada ok. '1 mln zl). Dodata,2e najwiqksza ro2nica
pomiqdzy subwencjq oswiatowq, a wydatkami biezqcynri na jednego ucznia jest
w 2lespole Szkot Agrotechnicznych.
Starosta - Antoni JanTarczynski po analizie przedstawionego materialu zwrocil
siq rle naczelnika o przygotowanie na posiedzenie w dniu 19 stycznia br. bardz<>
szc;z:egolowej analizy tego co wptynglo na tak drastyczr\y wzrost kosztow (liczba
uc;rniow, podzial na grupy, kwalifikacje nauczycieli).
Wicestarosta - Krzysztof Plochocki powiedzial, 2e lduczowe znaczenie miata
zmiana w ksztatceniu zawodowym, Zaproponowal, aby na rok szkolny 2O1Sl20j6
zaplanowac 41 oddzialow (w tym 1 oddzial integracyjny), bez zgody na podzial na
grupy i takq propozycjq przedstawic dyrektorom jednostek.
Zarzqd przychylil sig do powyzszej propozyclr.
Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik powiedzial,2e nale2y uczulic dyrektorow, ze
oni rowniez sq odpowiedzialni za bud2ety szkol.
Kolejno p. Emilia Piotrkowicz przedstawita wyniki ankiety przeprowadzonej
wsr(rd uczniow klas drugich i trzecich gimnazjow. Ankietg wypetnrlo 2.708 uczniow,
a ti'lB nie wypelnilo ankiety. Duzym zainteresowaniem w zasadniczych szkolach
zawodowych cieszyly sig nastqpujqce zawody: mechanik pojazdow samochodowych,
fryzler i kucharz, natomiast w technikach: technik informatyk, technik budownictwa,
technik ustug fryzjerskich, technik zywienia. Wsrod biorqcych udzial w ankiecie
wszystkie szkoly znalazly zainteresowanie, ale najwigksze Zespol Szkot Nr 1, Zespol
Szk6l Ekonomicznych, Zespol Szkot im. M. Sklodowslriej-Curie i Zespot Szkot
Zatvodowych Nr 2. DodaNa,2e nalwazniejszymi czynnikami decydujqcymi o wyborze
szkoly okazaly sig oferta i poziom nauczania, a dopiero na kolejnym miejscu odlegloSc
do szkoly.
Kolejno przedstawila propozycjg ilosci oddzialow w poszczegolnych szkotach:

- Girnnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqce w Mirisku Maz.- 3 oddzialy w gimnazjurl
i5,cddzialowwliceum,

- Zlespol Szkot Nr 1 w Minsku Maz. - 2 oddzialy w liceunr i 1 oddzial integracyjny,
5 oddziatow w technikum, 2 oddzialy w zasadniczej szkole zawodowej,
- Zespot Szkot Zawodowych N r 2 w Minsk u Maz. 5 oddzialow w tech n ikum, 2 oddzialy
w :zasadniczej szkole zawodowei,
- 2lespol Szkot Ekonomicznych w Minsku Maz. - 4 oddzialy w liceum, 3 oddziaty
w l.e,chnikum,
- ,Ztrspot Szkot im. M. Sktodowskiej-Curie w Minsku Maz.- 3 oddziaty w liceurn
ogolnoksztalcqcym, 3 oddzialy technikum, 1 oddzial zasadniczej szkoly zawodowej
- Zlerspot Szkot Agrotechnicznych w Minsku Maz. - 4 odd:lialy technikum i 1 oddzial
za:sitdniczej szkoly zawod owej.
Podsumowujqc p Emilia Piotrkowicz powiedziala, 2e wystqpi do dyrektorow, aby do
powyzszej propozycji dostosowali swoje plany.

Adt. 7

Skarbnik Powiatu - Teresa Bqk przedstawila projekt ur:hwaly w sprawie ustalenia
plarnu dochodow i wydatkow samorzqdowym jednostkonr budzetowym, udzielenia
dotetcji podmiotom realizujqcym zadania powiatu, ustarlenia planu finansowego
doclrodow podlegajqcych przekazaniu do budzetu panstura i wydatkow zwiqzanych
z reializacjqzadan z zakresu administracji rzqdowej na 2015 rok.
Nastgpnie przeprowadzono giosowanie nad projektem uchwaly w sprawte
ustalenia planu dochodow i wydatkow samorzqdowym jednostkom budzetowym,
ud,zielenia dotacji podmiotom realizujqcym zadania ltowiatu, ustalenia planu
finiansowego dochodow podlegajqcych przekazaniu do bucjzetu panstwa i wydatkow
zwtelzanych z realizacjqzadan z zakresu administracji rzqdowej na 2015 rok.
Czlcrnkowi e Zarzqdu glosowa i nastqpujqco
- Sitarosta - Antoni JanTarczynski - za podjgciem uchwaly,
- Wicestarosta - Krzyszlof Ptochocki - za podjqciem uchwaty,
- C;4onek Zarzqdu - t-ukasz Bogucki - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwaly,
- Cz*onek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjgciem uchwaly.
Glos;ow przeciwnych iwstrzymujqcych sig nie bylo.
I

:

Zarzqd Powiatu podjqt uchwalg Nr 30/15 w sprawie ustalenia planu
dochod6w i wydatk6w samorzqdowym jednostkom bud2etowym, udzielenia
dotacji podmiotom realizujqcym zadania powiatu, ustalenia planu finansowego
dochod6w podlegajqcych przekazaniu do budzetu paristwa i wydatkow
zwizlzanych z realizacjqzadan z zakresu administracji rzqdowej na 2015 rok.
Ad.

I

Skarbnik Powiatu omowila projekt uchwaiy w sprawie ustalenia harmonogramu
realizaqi dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Miriskiego na I kwartal 20i5 r.
WyjirSnila, 2e na I kwartal poziom dochodow zaloZony zostal w wys. 26,soh i pozionr
wy,Cratkow w wys.2 1,25ok.

Przeprowadzono glosowanie nad projektem uchv,ialy w sprawie ustalenia
harnronogramu realizaqi dochodow i wydatkow budzetu Powiatu Minskiego na
I krviarlal 2015 r.
Czllonkowi e Zarzqdu glosowali nastqpujqco
Sitiarosta - Antoni JanTarczynski - za podjqciem uchwaly,
Wicestarosta
- Krzyszlof Plochocki - za podjgciem uchwerly,
:

-

Czlonek Zarzqdu

- t-ukasz Bogucki -

za podjqciem uchwaly,

- C;zlonek Zarzqdu - Marek Pachnik - za podjqciem uchwaly,
- Czlonek Zarzqdu - Piotr Wieczorek - za podjqciem uchwaly.
Gtor;ow przeciwnych iwstrzymujqcych sig nie bylo.

Zarz4d Powiatu podjql uchwalg Nr 31t15 w sprawie ustalenia
harmonogramu realizacji dochodow iwydatkow bud2etu Powiatu Minskiego na
I k'wartaN 2015 r,

Ad.9
Skarbnik Powiatu przedstawila projekty uchwal w sprawie udzielenia
uP,owazniefi dyrektorom powiatowych jednostek organi;zacyjnych, Komendantowi
Powiatowemu Panstwowej Strazy Pozarnej i Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego Minsku Maz. Wyja6nila, ze uchwaty dotyczq zaciqgania w 20'15 r.
zoltowiqzafi z tytulu umow, ktorych realizaqa w roku nastqpnym jest niezbqdna do
zapewnienia ciqgtosci dzialania jednostki, gdy termin zaplaty uptywa
nastqpnym.

w roKu

Nastgpnie Zarzqd Powiatu jednoglosnie podjqt nastgpujqcer uchwaly:

- Nr 32/15 w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Gimna4um i Liceum
Oglolnoksztalcqcego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w ll/lirisku Mazowieckim.

- Nr 33/15 w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorowi ZespoNu Szk6l Nr 1
im. Kazimierza Wielkiego w Minsku Mazowieckim
- Nn 34/15 w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Zespolu Szkol
Zawodowych Nr 2 im. Powstanc6w warszawy w Mirisku Mazowieckim
- Nn 35/15 w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorowi ZespoNu Szk6N
im. Marii Sklodowskiej-Curie w Mirisku Mazowieckim
- Nn 36/15 w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Zespolu Szkol
Ekonomicznych w Minsku Mazowieckim
- Nr 37115 w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi ZespoNu Szkol
Agrotechnicznych w Minsku Mazowieckim
- Nr 38/15 w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorowi Centrum KsztaNcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Minsku Mazowieckim
- Nr 39/15 w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorowi Zespolu Szk6N
Specjalnych im. Janiny Porazinskiej w lgnacowie
- Nr 40115 w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Poradni
Psycholog iczno-Pedagog icznej w Mi ns ku Mazowieckinr
- Nr 4'1115 w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorowi Poradni

Psyahologiczno-Pedagog icznej w S u lejowku
- Nn 42115 w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Minsku Mazowieckim
- ltlr 43/15 w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrerktorowi Domu Dziecka
w Falbogach

- Nr 44115 w sprawie udzielenia upowa2nienia
Spo,lecznej 5w. Jozefa w Mieni

dyrektorowi Domu Pomocy

- l\r 45/15 w sprawie udzielenia upowainienia
SproNecznej ,,Jedlina"

- ltlr 46/15 w sprawie udzielenia upowa2nienia
Sp,oNecznej

dyretktorowi Domu Pomocy

w Mieni

w Kqtach

dyrektorowi Domu Pomocy

- Nr 47115 w sprawie udzielenia upowa2nienia dyrektorowi

Powiatowego
Srodowiskowego Domu samopomocy w Minsku Mazowieckim
- Nr 48/15 w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi Powiatowego Urzgdu
Priacy w Minsku Mazowieckim
- lVr 49/15 w sprawie udzielenia upowaznienia dyrektorowi ZarzEdu Drog
Powiatowych w Mirisku Mazowieckim
- ltlr 50/15 w sprawie udzielenia upowa2nienia Powiatowemu Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego w Minsku Mazowieckim
- Nr 51/15 w sprawie udzielenia upowa2nienia Komendantowi Powiatowemu
Pafstwowej Strazy Po2arnej w Mirisku Mazowieckim.
Ad.
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Ustalono, ze kolejne posiedzenie odbqdzie siq 1 9 stycznia 2015 r. o godz. 1 1 .00
Starosta poinformowal,2e w dniu 2 styczniabr. zwroc>il siq do dyrektora Zarzqdu
Drog Powiatowych w Minsku Maz. o przygotowanie wniosku do Ministerstwa
lnfrarstruktury w zakresie dofinansowania wykonania mostu na rzece Dtugiej
w l(iazimierowie.

Ad.11
Protokot posiedzenia w dniu 29 grudnia 2014 r. zostill przyjgty.

4d.12
Zamkn iqcie posiedzenia.

Starosta

-

Antoni Jan Tarczynski

Wicestarost a

-

Krzy szlof Ploch ocki

(lzlonkowie Zarzqdu'. t-ukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek

v,?2

