
Protokol nr 53  /2019 

posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku 

w dniu 14 listopada 2019r. 

1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowiq zalqczniki nr 1 i nr 2 do nin. 

protokolu. 

2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski 

3. Posiedzenie rozpoczclo sic godz.8.30 • 
1. Wniosek LO im. P. Skargi w Pultusku dot. zwickszenia planu 

finansowego jednostki w zwitqzku z czegciowq wymianq instalacji 

elektrycznej. 

Obecna na posiedzeniu Dyrektor LO im. P. Skargi w Pultusku p. A. Majewska 

zwrocila sic z wnioskiem o zabezpieczenie grodkow finansowych na czcgciowq 

wymianc instalacji elektrycznej, poniewaz obecny stan wymaga natychmiastowej 

wymiany m.in.: rozdzielni, przewodow dochodzqcych, bezpiecznikow topikowych 

na automatyczne. 

• Zarzqd pozytywnie zaopiniowal wniosek. Srodki finansowe zostana, zabezpieczone 

w planie finansowym jednostki, po przekazaniu przez Dyrektora LO informacji o 

kosztach wyceny prac, o ktorych mowa w pigmie stanowiqcym zalqcznik nr 3 do 

protokolu. 

2. Wnioski z posiedzefi komisji i sesji Rady Powiatu 

• dot. rookielenia czagu pieszo — rowerowego pray ul. Jana Pawia 

Sprawa rozdzielenia ciagu pieszo — rowerowego bcdzie poddana szczegolowej 

analizie w I kwartale 2020r. 

• dot. wyjadu na drogi powiatowe.: 

- osiedla Pana Tadeusa prey hurtowni abawek na uliceMickiewica; 

- pray spold ielni mieskaniowej wyjazd na ulicgTysiqclecia 



Zatoki postojowe na ulicy Mickiewicza zostaly zaprojektowane zgodnie z warunkami 

technicznymi dla drog publicznych , w opinii zarz4du drogi widocznoge przy 

wyjedzie z ulicy Pana Tadeusza jest wystarczajaca dla bezpiecznej oceny odleglogci 

zblia4cych siq pojazdow przy w14czaniu siq do ruchu w 	Mickiewicza. Niemniej 

ZDP zamontuje lustro drogowe, na wyjeidzie z ulicy Pana Tadeusza, kt6re 

dodatkowo poprawi widocznok na skrzy2owaniu. 

Po budowie ci4g6w pieszo-rowerowych i chodnikow na ul. Tysi4clecia zapadla 

decyzja o wykonaniu odnowy nawierzchni bitumicznej ulicy, w zwia,zku z 

powyszym wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z now organizac4 ruchu 

• zostalo przeloZone na termin po remoncie nawierzchni w roku 2020. Nie mniej 

istniejace oznakowanie poziome jest widoczne, a mimo to kierowcy nagminnie lamiq 

przepisy prawa o ruchu drogowym, parkujac pojazdy na jezdni w miejscach 

wy4czonych z ruchu oraz na nowo wybudowanym wjedzie na parking przy SM w 

obrqbie chodnika. Ro4 Policji i Stray Miejskiej na chwile obecna jest 

dyscyplinowanie i karanie kierowc6w lami4cych przepisy. Zarzqd Drog Powiatowych 

w Pultusku wystosuje pismo do obu tych jednostek o zwrOcenie uwagi na przypadki 

lamania przepisow prawa o ruchu drogowym na ulicy Tys4clecia. 

• mysYq o osobach niepelnosprawnych — dot. obnitenia krawetnika przy parkingu na ul. 

Tysiqclecia przy Pkerii Da Grasso 

Obniknie krawOnika zostanie wykonane przez pracownikow Zarzqdu DrOg 

Powiatowych w Pultusku. 

• dot. skrutowanie ul. Wojskiego Polskiego, ul. Tysiaclecia i ul. Wysuhskiego — obok 

7akow stop — namalow& 

Oznakowanie skrzyowania ww. ulic nale2y do zarzqdcy drogi wy2szej kategorii 

(DW618 — ul. Wojska Polskiego) czyli MZDW w Warszawie. Niemniej kontrola 

stanu oznakowania na skrzyowaniu przez ZDP nie wykazala braku oznakowania 

poziomego, ani zniszczenia w stopniu wymagajacym jego odnowc. 

Natomiast skrzyowanie ul. Bialowiejskiej z ul. Wyszynskiego zostanie oznakowane 

linia P-12 — bezwzglcdnego zatrzymania, przy najbliszych sprzyjajqcych warunkach 

atmosferycznych, nie painiej niz w okresie wiosennym 2020 r. 



• ul. Bialowiejska — jeteli nie motna ustawil spowalniacu — ulosono wniosek o 

postawienie 7aku akawypi7dania i namalowanie linii ciaglej 

ZDP wprowadzil wykonawcc na placu budowy — przebudowy odcinka ulicy 

Bialowiejskiej od skrzy2owania z ul. Zielona DrOaa do granicy gminy. Termin 

zakoriczenia robot planowany jest na czerwiec 2020. 

ZDP zweryfikuje projektowanq stab organizacje ruchu do wprowadzenia po 

przebudowie drogi i wprowadzi zmiany uwzgledniajqce uspokojenie ruchu na 

przedmiotowym odcinku ulicy. 

3. Informacja nt. zmiany porozumienia z Miastem Pultusk dot. zadati 

realizowanych w ramach RIT (dot. ul. Bartodziejskiej) 

6 maja 2019r. Gmina Pultusk zawarla z Powiatem Pultuskim porozumienie w 

sprawie powierzenia Gminie Pultusk realizacji zadania publicznego, realizowanego 

w ramach projektu pn. Kompleksowa poprawa warunkOw komunikacji pieszej i 

rowerowej w Pultusku poprzez przebudowc cicu ulic jako element gospodarki 

niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim na odcinku drOg stanow4cych 

wlasnoge Powiatu Pultuskiego tj. Al. Tys4clecia, ul. Jana Pawla II i ul. Bartodziejska. 

Porozumienie zakladalo realizacje zadania do 31 grudnia 2019r. i rozliczenie do 31 

stycznia 2020r. W 2019r. zostala wykonana: przebudowa Al. Tys4clecia, ul. Jana 

Pawla II, dokumentacja projektowa oraz kosztorysy inwestorskie bran2y drogowej i 

• sanitarnej dla przebudowy ul. Bartodziejskiej. Na przelomie 2019 i 2020 roku Gmina 

Pultusk zamierza kontynuowae zadania w ramach ww. projektu, poprzez ogloszenie 

przetargu na realizacje przebudowy kolejnych ulic gminy Pultusk oraz ulicy 

Bartodziejskiej. 

Dlatego te2 konieczne jest wprowadzenie aneksu do tracqcego waZnoge z koricem 

roku porozumienia, przedlu2ajgc jego waZnogC o czas niezbedny na jego 

kompleksowa, realizacje i ustalajac ostateczna, wartok zadania na podstawie 

skompletowanej dokumentacji i kosztorysOw inwestorskich. 

Zarzftd Powiatu przy41 informacje oraz zwrOcil sic do Dyrektora ZDP o 

przygotowanie stosownego projektu uchwaly, ktOry bcdzie przedmiotem najbli2szej 

Sesji Rady Powiatu. 



4. Zatwierdzenie projektu uchwaly Rady Powiatu zmieniakcej uchwate w 

sprawie okreelenia zadan finansowych w 2019r. ze grodkow PFRON 

Zarzad Powiatu zatwierdzil projekt uchwaly Rady Powiatu zmieniajacej uchwalc w 

sprawie okreglenia zadan finansowych w 2019r. ze grodkow PFRON w brzmieniu 

zalacznika nr 4 do protokolu. 

Projekt uchwaly bOzie przedmiotem komisji i sesji Rady Powiatu. 

Zmiany wprowadzone do ww. uchwaly wynikaja ze zwiaszenia grodkow PFRON 

o kwot 37.728z1 z przeznaczeniem na realizacjc zadan z zakresu rehabilitacji 

spolecznej i zawodowej w 2019r. 

ID
5. Omowienie wynikow kontroli w PCPR w Pultusku 

Zarzad Powiatu zapoznal siq z informacja przedstawiona przez Skarbnika Powiatu 

nt. kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Pultusku, przez zespol kontrolny powolany przez Starostc Pultuskiego. Kontrola 

zostala przeprowadzona w dniach 1 wrzegnia 2019r. — 20 wrzegnia 2019r. 

Zakres kontroli: 

OBSZAR 1: Gospodarka finansowa jednostki, zakres kontroli obejmuje 

w szczegolnogd: 

• przyjta w jednostce dokumentacj systemu rachunkowogd, 

• prawidlowoge prowadzenia ksiag rachunkowych, 

• 
• prawidlowoge sporzadzania sprawozdan budzetowych i finansowych, 

• terminowoge regulowania zobowiazan wobec kontrahentow, 

• prawidlowok przeprowadzania kontroli dowodOw ksiggowych, 

• naliczanie, ewidencja i gospodarowanie grodkami Zakladowego Funduszu 

Swiadczen Socjalnych. 

OBSZAR 2: Wynagrodzenia 

• prawidlowoge naliczania wynagrodzen i wszelkich innych gwiadczen wynikajacych 

z umowy o pracq i umOw cywilnoprawnych, 

• terminowoge wyplat. 

OBSZAR 3: Kadry 



• prawidlowoge zatrudniania i zwalniania pracownikow, prowadzenia akt 

osobowych pracownikow oraz stosowania regulaminow wewnqtrznych wydanych 

na podstawie ustawy o pracownikach samorz4dowych i Kodeksu pracy. 

Okres objqty kontro4 01.01.2019r. — 31.07.2019r. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidlowogci. 

Obecna na posiedzeniu Zarz4clu, Dyrektor PCPR poinformowala, ze podejmie 

dzialania majce na celu wykonanie zalecen pokontrolnych i wprowadzenie ich w 

bie2Rce funkcjonowanie jednostki. Zalecenia pokontrolne stanow4 zakcznik nr 5 do 

protokolu. 

6. Zatwierdzenie projektu uchwaty Rady Powiatu w sprawie przyjecia od 

Wojewody Mazowieckiego zadati publicznych z zakresu administracji 

rzqdowej zwigzanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na 

terenie powiatu pu1tuskiego. 

Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiftzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 z poin. 

zm.) kwalifikacjc wojskowq przeprowadzajft wojewodowie przy wsp Oludziale szefow 

wojewodzkich sztabow wojskowych, wojskowych komendantow uzupelnien i 

starostow, a take wojtow lub burmistrzow (prezydentow miasta). Za 

przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu (miasta na prawach 

• powiatu) odpowiada starosta (prezydent miasta). Pismem z dnia 23 wrzegnia 2019 r. 

Wydzial Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzdu Wojewodzkiego w 

Warszawie zwrocil sic do Starosty Pultuskiego z propozycja przyjccia do wykonania 

zadan z zakresu administracji rz4dowej zwizanych z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Biorqc pod uwage progbq Wojewody 

Starostwo wyrazilo clwe przyjccia dwoch z czterech zadan, tj.: 

1) wyplacania dodatkowych wynagrodzen dla osob wchodz4cych w sklad 

powiatowej komisji lekarskiej za udzial w pracach tej komisji poza godzinami 

ich pracy zawodowej; 

2) pokrywania kosztow wynagrodzeri lekarzy i gredniego personelu medycznego, 

ktorym podmiot leczniczy udzielik zwolnienia od pracy na czas udzialu w 



pracach powiatowej komisji lekarskiej z zachowaniem prawa do 

wynagrodzenia. 

W dalszym ci4gu, w gestii Wojewody pozostajq zadania w zakresie: 

1) zawierania z podmiotami leczniczymi, lekarzami prowadz4cymi indywidualne 

specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz z 

psychologami, umow na przeprowadzanie badan specjalistycznych, w tym 

psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osob stawia4cych sic do 

kwalifikacji wojskowej; 

2) pokrywania kosztow badan specjalistycznych i obserwacji szpitalnej os6b 

podlegajqcych kwalifikacji. 
40 Moliwoge przyjccia zadan publicznych z zakresu administracji rzadowej przez 

jednostkc samorz4dowq wynika z art. 5 ust. 1 i art. 12 pkt 8a) ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z poin. zm.) oraz art. 

20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rzadowej w 

wojew6dztwie (Dz. U. 2019, poz. 1464 z pozn. zm.). 

Przyjccie powyzszych zadan pozwoli na plynn4.  i bezzwlocznq, wyplate 

wynagrodzenia dla os6b wchodzqcych w sklad powiatowej komisji lekarskiej, a koszt 

przyjccia zadan jest w caloSci zabezpieczony przez budzet Wojewody 

Mazowieckiego, co nie spowoduje wzrostu wydatkow w budzecie Starostwa. 

• Podjccie uchwaly stanowi podstawc do zawarcia porozumienia w sprawie 

powierzenia niektOrych zadan z zakresu administracji rz4dowej zwiqzanych z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej pomicdzy Wojewodg 

Mazowieckim a Powiatem Pultuskim. 

Zarzqd Powiatu zatwierdzil projekt uchwaly projektu uchwaly Rady Powiatu w 

sprawie przyjccia od Wojewody Mazowieckiego zadan publicznych z zakresu 

administracji rz4dowej zwivanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na 

terenie powiatu pultuskiego w brzmieniu zalq,cznika nr 6 do protokolu. Projekt 

uchwaly zostanie skierowany na komisje i Sesjc Rady Powiatu. 



7. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ogrodka Szkolno-Wychowawczego im. 

A.Karlowicz w Pultusku o dokonanie zmian w planie dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli 

Zarzftd Powiatu zatwierdzil wniosek Dyrektora Specjalnego Ogrodka Szkolno-

Wychowawczego im. A. Karlowicz w Pultusku o dokonanie zmian w planie 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz o przeniesienie na 

wynagrodzenia osobowe pracownikow kwoty 2 260z1. Wniosek stanowi zalqcznik 

nr 7 do protokolu. 

8. Wniosek Dyrektora Zespolu Szkol Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w 

• Pultusku o dokonanie zmian w planie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli 

Zarzqd Powiatu zatwierdzil wniosek Dyrektora Zespolu Szkol Zawodowych im. J. 

Ruszkowskiego w Pultusku o dokonanie zmian w planie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w brzmieniu zalqcznika nr 8 do protokolu. 

9. Wniosek Dyrektora Zespolu Szkol im. B. Prusa w Pultusku o dokonanie 

zmian w planie dofinansowania zawodowego nauczycieli 

Zarz4c1 Powiatu zatwierdzil wniosek Dyrektora Zespolu Szkol im. B. Prusa w 

Pultusku o dokonanie zmian w planie dofinansowania zawodowego nauczycieli , w 

tym przesuniccie kwoty 1 987z1 na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Wniosek 

istanowi za4cznik nr 9 do protokolu. 

10. Wniosek Dyrektora Zespolu SzkM im. B. Prusa w Pultusku o wyraienia 

zgody na podzielenie klasy pierwszej Braniowej Szkoly I Stopnia na dwie 

grupy. 

Zarzqd Powiatu zapoznal siq z wnioskiem Dyrektora Zespolu Szkol im. B. Prusa w 

Pultusku o wyraknia zgody na podzielenie klasy pierwszej Brankwej Szkoly I 

Stopnia na dwie grupy. Obecnie klasa liczy 22 uczniow, wgrod ktorych 4 uczninw 

posiadajacych orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego. 

Wniosek sanowi zalqcznik nr 10 do protokolu. 

Zgodnie z 5 7 ust. 1 pkt 4 rozporzftdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 

kwietnia 2019r. w sprawie ramowych planOw nauczania dla publicznych szkOl (Dz. 



U. poz. 639) podzial na grupy jest obowiazkowy na zajeciach edukacyjnych z zakresu 

ksztalcenia zawodowego, dla ktorych z tregci programu nauczania zawodu wynika 

koniecznoge prowadzenia ewiczen, w tym laboratoryjnych — w oddzialach liczftcych 

wiccej niz 30 uczniow. 

Wobec powyZsze Zarzad nie wyrazil zgody na podzial na grupy. 

11. Podjecie uchwaly w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej na 

stopiefi nauczyciela mianowanego. 

Zarzad Powiatu podje uchwale nr 194/2019 w sprawie powolania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego zatrudnionego w Specjalnym 

• 
Ogrodku Szkolno — Wychowawczym im. A. Karlowicz w Pultusku ubiegajacych sie 

o awans na stopien nauczyciela mianowanego. 

Ponadto Zarzad Powiatu dla kaidego eksperta z listy MEN, uczestniczacego w 

pracach komisji egzaminacyjnej, ustalil wynagrodzenie w wysokoki 150z1 brutto za 

kade posiedzenie. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwaly Rady Powiatu w spawie ustaleni 

rozkladu godzin aptek ogolnodostepnych funkcjonujqcych na terenie 

powiatu pultuskiego. 

Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal projekt uchwaly Rady Powiatu w spawie 

ustalenia rozkladu godzin aptek ogolnodostepnych funkcjonujcych na terenie 

• powiatu pultuskiego w brzmieniu zalacznika nr 11 do protokolu. 

Projekt uchwaly zostanie przeslany do Burmistrza Miasta Pultusk, wojtow gmin 

powiatu pultuskiego, okregowej Izby Aptekarskiej oraz wszystkich aptek na terenie 

powiatu pultuskiego w celu zaopiniowania. 

13. Podjecie uchwal w sprawie przekazania w uiytkowanie fabrycznie 

nowych ubran specjalistycznych typu NOMEX dla KPSPS w Pultusku 

Zarzad Powiatu podje uchwale nr195/2019 w sprawie Podjecie uchwal w sprawie 

przekazania w tiytkowanie fabrycznie nowych ubran specjalistycznych typu 

NOMEX dla KPSPS w Pultusku o wartoki 32.091,93z1, zakupionych w ramach 

programu priorytetowego „Zapobieganie zagro2eniom grodowiska i powa2nym 



awariom oraz usuwanie ich skutkow poprzez zakup sprzqtu ratowniczego" ze 

grodkow Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. 

14. Wniosek ZNP o dofinansowanie spotkania wigilijnego 

Zarzad Powiatu zapoznal sib z wnioskiem o dofinansowanie spotkania wigilijnego w 

brzmieniu zalacznika nr 12 do protokolu. Majac na wzgledzie obowiazujace 

regulacje prawne Zarzad nie ma mo2liwoki finansowania tego rodzaju zadan ze 

grodkow budZetu powiatu. Wobec powy2szego ww. wniosek nie mote by6 

rozpatrzony pozytywnie. 

15. Informacja nt. pozytywnej opinii Burmistrza Pultuska w sprawie 

przekazania naktadow poczekalni autobusowej w zamian za nieodplatne 
• przekazanie dzialki nr 26/5 (patoionej w sqsiedztwie Starostwa) 

Zarzad powiatu zapoznal sie z pismem Burmistrza Pultuska zawiera4cym 

pozytywna opink nt. wniosku Zarzadu, przyjetego na posiedzeniu w dniu 27 

wrzegnia 2019r.dot. przeniesienia nieodplatnie na wkasnok Gminy Pultusk wartoki 

nakladow poniesionych przez Powiat Pultuski na inwestycjq: „Budowa tymczasowej 

poczekalni autobusowej", w zamian za nieodplatne przekazanie przez Gmin 

Pultusk na rzecz Powiatu Pultuskiego wlasnoki nieruchomoki poloZonej w miekie 

Pultusk °bre]) 24 oznaczonej w ewidencji gruntow numerem dzialki 26/5 

(przylegajacej do nieruchomoki powiatu). 

• 
Ponadto w odpowiedzi na pytanie Burmistrza Pultuska przekazano informacjc, ze 

na nieodplatnie przekazanej wlasnoki nieruchomoki w terminie do 2025r. bedzie 

wybudowana baza Obwodu Drogowego Zarzadu Dreg Powiatowych w Pultusku. 

Obecnie sluZby p. Burmistrza przygotowujft stosowne projekty uchwal na Sesjq 

Rady Miejskiej w Pultusku. 

16. Podjecie uchwaly w sprawie zmian uchwaly budietowej Powiatu 

Pultuskiego na rok 2019 Nr 111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 

19 grudnia 2018r. 

Zarzad Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podjal uchwak nr 

189/2019 w sprawie zmian uchwaly bud2etowej Powiatu Pultuskiego na rok 2019 

Nr 111/28/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 19 grudnia 2018r. 



17. Podjecie uchwaly w sprawie zmiany planu finansowego  zadati z zakresu 

administracji rzqdowej oraz innych zadafi zleconych odrebnymi 

ustawami. 

Zarzftd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwale nr 

190/2019 w sprawie zmiany planu finansowego zadan z zakresu administracji 

rz4dowej oraz innych zadan zleconych odrebnymi ustawami. 

18. Podjecie uchwaly w sprawie zmian planow dochodow i wydatk6w 

wprowadzonych w toku wykonywania budietu. 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwake nr 

191/2019 w sprawie zmian planow dochodow i wydatkow wprowadzonych w toku 
• 

wykonywania bud2etu. 

19. Podjecie uchwaly w sprawie projektu uchwaly budietowej na 2020r 

Zarz4d Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwale nr 

192/2019 w sprawie projektu uchwaly budietowej na 2020r 

20.Podjecie uchwaly w sprawie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Pultuskiego 

Zarzqd Powiatu w glosowaniu jawnym i imiennym jednoglognie podje uchwale nr 

193/2019 w sprawie w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Pultuskiego 

• 21. Omovvienie zaloierl do projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmian 

uchwaly budietowej na 2019r. oraz WPF 

Skarbnik Powiatu przedstawila informacjc nt. propozycji zmiany uchwaly 

budietowej na 2019r. oraz wieloletniej prognozy finansowej w brzmieniu za4cznika 

nr 13 do protokolu. 

22.Podpisanie protoko-low posiedzeri Zarzqdu Powiatu 

Zarzad Powiatu podpisal protokoly posiedzenia Zarzgdu 

23.Wolne wnioski. 

Wolnych wnioskow nie zgloszono. 



S 

Na tym protokol zakoriczono. 

Godzina zakoriczenia posiedzenia -11.00 

Protokolowala: 

B. Przybylowska 

Podpisy czlonkow Zarzqd wiatu: 

1. Jan Zalewski 

2. Beata J(5wiak 	  

3. Halina Zofia Banach 

zapoznala e zprotokolem 

4. Emilia Agata Ggsecka. 

5. Zbigniew KsiOyk 	  

• 
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