Protok61 nr . 4?.../2019
posiedzenia Zarz4du Powiatu w Pultusku
w dniu 15 lutego 2019r.
1. Lista obecnoki i porzadek posiedzenia stanowiq zal4czniki nr 1 i nr 2 do nin.
protokolu.
2. Posiedzeniu przewodniczyl Starosta Pultuski — Jan Zalewski
3. Posiedzenie rozpoczOo siQ godz. 8.30
1. Wniosek Zarzgdu Drog Powiatowych o zabezpieczenie grodkOw
finansowych na wykonanie dokumentacji projektowych dla zrealizowania
inwestycji w latach 2019-2021.
W zwiqzku z planami realizacji inwestycji drogowych na drogach powiatowych powiatu
pultuskiego w kolejnych latach obecnej kadencji Rady Powiatu w Pultusku — Zarzqd
DrOg Powiatowych w Pultusku zloiyi wniosek o uwzgkdnienie w budzecie na rok
bieigcy dodatkowych grodkow finansowych w kwocie 500.000 zi z przeznaczeniem na
wykonanie dokumentacji projektowych dla zrealizowania inwestycji w latach 2019-2021.
Na spotkaniu przedstawicieli samorz4dow gminnych powiatu pultuskiego z Zarz4dem
DrOg i Starosta Pultuskim ustalono potrzeIN i zakres realizacji inwestycji drogowych
uwzglqdniajqcych poprawQ stanu drog powiatowych w oparciu o dofinansowanie z
Funduszu Drog Samorz4dowych, ktOry jest nastQcq rz4_dowego Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 i stanowk
pocz4wszy od roku 2019, instrument rz4dowego wsparcia finansowego dla gmin
i powiat6w w obszarze infrastruktury drogowej. Fundusz przewiduje dofinansowanie
zadan polegajqcych na remoncie, przebudowie, budowie drog lokalnych, a take
inwestycji w zakresie zadan mostowych i obronnych. Poza tym Powiat Pultuski bQdzie
m6g1 ubiegae siq o finansowanie zadari drogowych w ramach dotacji ze grodkow
zwivanych z wylaczeniem z produkcji gruntow rolnych Urzcdu Marszalkowskiego
Wojew6dztwa Mazowieckiego (tzw. FOGR-u). Ma4c na uwadze powyisze, ustalono

lists priorytetowych zadan, do ktOrych niezbcdne jest w roku bie2kcym wykonanie
dokumentacji projektowych.
Pismo — wykaz planowanych do wykonania dokumentacji projektowych stanowi
zalkcznik nr 3 do protokolu.
Zarzkd akceptowal wniosek Radnego Z. KsiOyka o uzupelnienie przedstawionego
wykazu o wykonanie dokumentacji projektowej na drogc na odc. Budy CiepielinskiePiskornia.
Zarzkd Powiatu akceptowal wniosek Zarzadu Drog Powiatowych o zabezpieczenie
grodkOw finansowych na wykonanie dokumentacji projektowych dla zrealizowania
inwestycji w latach 2019-2021. Na najbli2sze posiedzenie Rady Powiatu zostanie
przygotowana stosowna uchwala Rady Powiatu ww. sprawie.
2. Informacja nt. zjazdu i zatoczki postojowej przy drodze powiatowej na odc.
drogi Lipniki Stare — Puttusk ul. Mickiewicza.
Zarzad Powiatu zapoznal sic ze sprawl, zjazdu i zatoczki postojowej przy drodze
powiatowej na odc. drogi Lipniki Stare — Pultusk ul. Mickiewicza.
Dyrektor ZDP poinformowal, ze inwestycja Powiatu Pultuskiego pn.: Przebudowa drogi
powiatowej nr 3403W Pultusk-Bulkowo-Skorznice-Ggsiorowo na odcinku Pultusk ul.
Mickiewicza — Lipniki Stare realizowana jest na podstawie skutecznego zgloszenia z dnia
19.10.2017r. znak sprawy WBA.6743.365.2017. W roku 2018 zostal zrealizowany etap I
od granicy miasta Pultusk do m. Lipniki Stare, uwzglcdnia on m.in. poszerzenie
istniejacej jezdni do 5,5m, budowe chodnikow oraz zatok autobusowych. W roku
bie2kcym realizowany jest 2 etap przebudowy ul. Mickiewicza od granicy miasta Pultusk
do skrzy2owania z ulicami Tysikclecia i Jana Pawla II. Termin zakonczenia inwestycji
planowany jest na 31.05.2019r. Zgodnie z dokumentacjkprojektowk na wysokoki dzialki
M.D. nr 122 w m. Lipniki Stare przewidziany jest odcinek chodnika dla pieszych oraz
odcinek zatoki postojowej wzdiuz jezdni. Chodnik przylega do granicy dzialki nr 122.
Omylkowo, z winy Wykonawcy robot, wykonano czcgC chodnika na szerokoki okolo
0,5m. na dlugoki okolo 10mb w dzialce M.D. Po interwencji wiagcicielki jeszcze tego
samego dnia (10.09.2018r.) chodnik poza dzialka, drogowk, zostal rozebrany, a teren
uprzktnicty. Niemniej M.D nadal kwestionuje granice pasa drogowego, co nie ma

potwierdzenia w mapach z zasobow Ogrodka Geodezji i Kartografii Starostwa
Powiatowego w Pultusku, na podstawie ktorych wykonany byl projekt. Zgodnoge
dokumentacji projektowej ze stanem prawnym dzialki drogowej potwierdzil teZ
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego podczas kontroli realizacji inwestycji. W
miedzyczasie M.D. wystqpila z wnioskiem do Zarz4du Drog Powiatowych o budowe
dodatkowego zjazdu na jej dzialke, pomimo tego 2e ww. dzialka posiada ju2 dwa zjazdy.
Dyrektor Zarz4du DrOg w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, projektantem i
Wykonawc4, robot ustalili realizacje wniosku M.D. poprzez budowe dodatkowego zjazdu
na wysokoki wybudowanej zatoki postojowej, ktOry zostal wykonany w ramach
realizowanej inwestycji. Jednakze M.D. nadal podnosi brak jej zgody na budowe
chodnika i zatoki postojowej na wysokoki jej dzialki w pasie drogi powiatowej.
Uzyskanie takiej zgody nie wynika z przepisow prawa budowlanego. Dodatkowo,
poniewaZ dzialka nie jest jeszcze zagospodarowana i jej polozenie jest zanizone w
stosunku do przebudowanej drogi, skar24ca kwestionowala brak prawidlowego
pokczenia zjazdu z jej

Kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego potwierdzila niezgodnoge w realizacji poprzez budowe zjazdu, kt6rego nie
ma w dokumentacji projektowej. Natomiast ze wzglcdu na fakt, ze przygotowana przez
Zarzqd Dreg Powiatowych zmiana nie spotkala sie z aprobaq skarZ4cej, podjeto decyzje
o doprowadzeniu przebudowanej drogi na wysokoki dzialki M.D. do stanu zgodnego z
dokumentac4, tj. likwidacji dodatkowego wnioskowanego przez skar24.ca. zjazdu , ktory
w gwietle przepis6w ustawy o drogach publicznych nie jest wymagany, gdyZ dzialka nr
122 posiada juz dostep do drogi publicznej.
Zarzqd Powiatu przyjal inforrnacje.
3. Pismo Burmistrza Pultuska dot. porozumienia dot. projektu
„Kompleksowa poprawa warunkow komunikacji pieszej ..."(RIT)
Burmistrz Pultuska przekazal pismo informuj4ce o koniecznoki zmiany porozumienia
w sprawie powierzenia Gminie Pultusk prowadzenia i finansowania zadania publicznego
w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa warunkOw komunikacji pieszej i
rowerowej w Pultusku poprzez przebudowe ci4gu ulic jako element gospodarki
niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim.

Koniecznok zmiany porozumienia wynika z faktu, iz zapisy porozumienia z 12 kwietnia
2018r. przyjcte uchwaIa nr XXXIV/203/2017 Rady Powiatu z 26 paidziernika 2017r.
zawieraly termin realizacji, tj. do 31 grudnia 2018r. jak rowniez kwotc wkladu wlasnego
na koszty kwalifikowane , stracily wanogC.
Zarzqd Powiatu postanowil, ze powyZsza sprawa wroci na posiedzenie Zarz4du po
ustaleniu terminow realizacji zadan inwestycyjnych objctych porozumieniem.
Pismo stanowi zakcznik nr 6 do protokolu.
3a. Informacja nt. stanowiska Rady Gminy Gzy w sprawie podjecia dziatan w
zakresie przekazania w formie darowizny drog gminnych.
W celu wykonywania zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie
utrzymania drog publicznych powiatowych, Rada Powiatu w Pultusku na sesji 19 grudnia
2018r. zajqla stanowisko w sprawie podjccia dzialan w zakresie przejqcia od Gminy Gzy,
w formie darowizny drog poloZonych w obrgbie Przewodowo Majorat oraz w obrgbie
Nowe Przewodowo.
Poza tym zaproponowano Gminie Gzy prze*ie w formie darowizny od Powiatu
Pultuskiego drog powiatowych polo2onych w obrgbie Lady Krajqczyno oraz w obrOie
Zalesie Lenki.
W odpowiedzi Gmina Gzy zajcla stanowisko, w ktorym wskazala na podjccie dzialan w
zakresie przekazania Powiatowi Pultuskiemu , w formie darowizny, drog gminnych o
ktorych mowa wyzej.
Rada Gminy nie zajea stanowiska w sprawie przejgcia drog powiatowych.
Starosta poinformowal, 2e na powyszy temat bcdzie prowadzil rozmowy z wladzami
Gminy Gzy.
Stanowiska Rad stanowiq za4cznik nr 7 do protokolu.
4. Informacja Dyrektora GGN nt. terminu wptaty dotacji z tytutu realizacji
projektu ASI
Zarz4d Powiatu przyjaI informacjq Dyrektora Wydzialu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomogciami o wydluonym terminie- do 8 marca 2019r., wplaty dotacji z tytulu
realizacji projektu ASI.

5. Wniosek Gminy Pultusk o zaopiniowanie „Aktualizacji Programu Ochrony
rodowiska dia Gminy Pultusk na lata 2018-2021 z perspektywq na lata
2022-2025" — podjecie uchwaly
Zarzad Powiatu podjftl uchwak nr 54/2019 w sprawie zaopiniowania projektu
„Aktualizacji Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Pultusk na lata 2018-2021 z
perspektywa, na lata 2022-2025" .
6. Zaopiniowanie projektu uchwaly w sprawie planu grodkow na
dofinansowanie w roku 2019 form doskonalenia zawodowego nauczycieli
podleglych szkot i placowek ogwiatowych, ustalenia specjalnoki i form
ksztalcenia objetych dofinansowaniem oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania optat za ksztalcenie nauczycieli pobieranych przez
uczelnie
Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal projekt uchwaly w sprawie planu grodkow na
dofinansowanie w roku 2019 form doskonalenia zawodowego nauczycieli podleglych
szkOl i placOwek oSwiatowych, ustalenia specjalnoki i form ksztalcenia objtych
dofinansowaniem oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oplat za
ksztalcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie.
Ustalono nastqpujace specjalnoki i formy ksztalcenia, na ktore przyznawane jest
dofinansowanie:
1) studia podyplomowe z zakresu:
a) Liceum Oganoksztalcace im. Piotra Skargi w Pultusku: oligofrenopedagogika,
rewalidacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
b) Zespol Szked Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku:
oligofrenopedagogika, informatyka, logistyka, matematyka, bezpieczenstwo i higiena
pracy, bibliotekoznawstwo,
c) Zespoi Szkol im. Boleslawa Prusa w Pultusku: muzyka, przedsiqbiorczok,
przygotowanie pedagogiczne, marketing i reklama,
d) Specjalny Ogrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karlowicz w Pultusku:
integracja sensoryczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
2) kursy kwalifikacyjne, seminaria, konferencje, wykiady, warsztaty, szkolenia oraz inne

formy doskonalenia zawodowego z zakresu: nowej podstawy programowej, prawa
owiatowego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podnoszenia jakoci
edukacji matematycznej, wzmacniania kompetencji wychowawczych, ksztaltowania
kompetencji kluczowych u uczni6w.
Plan grodkow na dofinansowanie w roku 2019r. form doskonalenia zawodowego
nauczycieli podleglych szkol i placowek ogwiatowych wynosi 85.243z1
Projekt uchwaly stanowi zalacznik nr 8 do protokolu.
Projekt uchwaly zostanie przekazany do opinii zwi4zkow zawodowych zrzeszajftcych
nauczycieli.
7. Informacja o planowanym zakresie rekrutacji do podleglych szk6/
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.
Zarz4d Powiatu przyjal informacje o planowanym zakresie rekrutacji do podleglych
szkol ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020, w
brzmieniu zalftcznika nr 9 do protokolu.
8. Wniosek dyrektora ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pultusku o wyraienie
zgody na zatrudnienie, po zakoriczeniu staiu w ramach zobowiqzania
pracodawcy, robotnika gospodarczego.
Zarzqd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Dyrektora ZSZ im. J. Ruszkowskiego
w Pultusku o wyraZenie zgody na zatrudnienie, po zakonczeniu stazu w ramach
zobowivania pracodawcy, robotnika gospodarczego.
Wniosek stanowi zalqcznik nr 10 do protokolu.
9. Propozycja wynagrodzen dyrektor6w podleglych szkol i placowek
ogwiatowych zgodnie ze wzrostem minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli od 1 stycznia 2019r.
W zwiftzku ze zmiang, rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca
2018r. w sprawie wysokoki minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogolnych warunkow przyznawania dodatk6w do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu wolnym od pracy, Zarzad Powiatu
zatwierdzil wynagrodzenia dyrektorow podleglych szkol i placOwek ogwiatowych w
brzmieniu za14,cznika nr 11 do protokolu.

Regulacja wynag-rodzen nastvi od 1 marca 2019r. z wyrOwnaniem od 1 stycznia 2019r.
10.Zatwierdzenie porozumienia pomiedzy Powiatem Pultuskim a Miastem
Ostroteka w sprawie powierzenia zadati z zakresu edukacji publicznej
polegakcych na przeprowadzeniu zajee teoretycznych przedmiotow
zawodowych dla uczni6w klas wielozawodowych.
Zarzqd Powiatu zatwierdzil porozumienie pomkdzy Powiatem Pultuskim a Miastem
Ostrokka w sprawie powierzenia zadari z zakresu edukacji publicznej polegajgcych na
przeprowadzeniu zajqe teoretycznych przedmiotow zawodowych dla uczniew klas
wielozawodowych w brzmieniu zalq,cznika nr 12 do protokolu.
11.Kalendarz zawodow sportowych w okresie II semestr roku szkolnego
2018/2019 oraz przewidywane koszty ich organizacji.
Zarzqd Powiatu zatwierdzil Kalendarz zawodow sportowych w okresie II semestr roku
szkolnego 2018/2019 oraz przewidywane koszty ich organizacji w brzmieniu zalacznika
nr 13 do protokolu.
Zarzad ustalii, 2e przedstawione terminy, miejsca i koordynatorzy oraz wysokoge
grodkow przewidzianych na organizacji poszczegOlnych imprez mote ulec
zmianie/przesunicciu w ramach zatwierdzonej kwoty.
12.Podjecie uchwaly w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Puttusku
Zarzftd Powiatu podjal uchwak nr 53/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pultusku
13.Wniosek Domu Pomocy Spolecznej w Puttusku dot. nieodp-tatnego
przekazania stolika i dwoch foteli
- podjecie uchwaly w sprawie nieodptatnego przekazania mienia
Zarzftd Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek Domu Pomocy Spolecznej w
Pultusku o nieodplatne przekazanie stolika i dwoch foteli bcd4cych wlasnogcia,
Starostwa. Wniosek stanowi za4cznik nr 13a do protokolu.
W przedmiotowej sprawie podjqto uchwalc nr 55/2019.
14.Plan wydarzeti organizowanych i wspotorganizowanych przez powiat
pultuski w 2019r.

Zarzad Powiatu przyjal Plan wydarzen organizowanych i wspolorganizowanych przez
powiat pultuski w 2019r. w brzmieniu zalacznika nr 14 do protokolu.
Zarzad ustalil, 2e przedstawione terminy, miejsca oraz wysokok grodkOw
przewidzianych na organizacjc poszczegolnych wydarzen mop, ulec
zmianie/przesunicciu w ramach zatwierdzonej kwoty.
15.Wniosek Zwiqzku Nauczycielstwa Polskiego Oddzialowa Sekcja
Emerytow i Rencistow dot. dofinansowania kosztow przejazdu autokaru
na wyjazd do Krynicy Morskiej
Zarzad Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego
Oddzialowa Sekcja Emerytow i Rencistow dot. dofinansowania kosztow przejazdu
autokaru na wyjazd do Krynicy Morskiej.
Wyjazd ma na celu m.in. promocjc walorow turystyczno-rekreacyjnych i historycznych
naszego powiatu w powiecie nowodworskim. Z tego tytulu planowane sa spotkania z
przedstawicielami ZNP, szeroka wymiana dotychczasowych dzialan i zamierzen.
Zarzad Powiatu pozytywnie zaopiniowal wniosek przeznaczajac na ten cel 1.000zl.
Wniosek stanowi zalacznik nr 15 do protokolu.
16.Wniosek Miejskiego Klubu Sportowego NAREW o wsparcie finansowe
dzialalnoki statutowej Klubu
Zarzad Powiatu zapoznal sic z wnioskiem Miejskiego Klubu Sportowego NAREW o
wsparcie finansowe dzialalnoki statutowej Klubu. Zarzad Powiatu po zapoznaniu sic z
opinia radcy prawnego uznal, ze Powiat nie ma moZliwogci prawnych przekazania
dofinansowania na ww. cel.
Wniosek stanowi zalacznik nr 16 do protokolu.
17.Omowienie projektu uchwaty Rady Powiatu w sprawie przyjecia
Regulaminu w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwatodawczej
przyslugujqcej mieszkaficom powiatu pultuskiego
Zgodnie z art. 42a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie powiatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995, ze zm.) grupa mieszkancow powiatu, posiadajacych czynne
prawa wyborcze do organu stanowiacego, mote wystapie z obywatelska inicjatywa
uchwalodawcza.

Natomiast art.42a ust.5 w/w ustawy wskazuje, ze rada powiatu okregli w drodze uchwaly:
szczegOlowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetow
inicjatyw uchwalodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw
uchwalodawczych, formalne wymogi, jakim musz4. odpowiadae skladane projekty, z
zastrzeZeniem przepisow niniejszej ustawy.
Zarzftd Powiatu zatwierdzil projekt uchwaly Rady Powiatu w sprawie przyjccia
Regulaminu w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwalodawczej przyslugu4cej
mieszkancom powiatu pultuskiego w brzmieniu za4cznika nr 17 do protokolu.
Projekt uchwaly zostanie skierowany na posiedzenia komisji i Sesjc Rady Powiatu.
18.Omowienie projektu uchwaly Rady Powiatu w sprawie zmian uchwaly
budZetowej na 2019r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Puttuskiego.
Zarzftd Powiatu zapoznal sic z zaloeniami do projektu uchwaly Rady Powiatu , ktore
stanowii, zal4cznik nr 18 do protokolu.
19.Omowienie tematyki V Sesji Rady Powiatu w Puttusku
Zarzad ustalil tematy jakie zostang zgloszone Przewodniczqcemu Rady pod obrady
najbliZszej Sesji . Propozycja tematow stanowi zalgcznik nr 19 do protokolu.
20.Podpisanie protokolu posiedzenia Zarz4du w dn. 23 stycznia 2019r.
Zarzqd Powiatu podpisal protokol posiedzenia Zarz4du z dnia 23 stycznia 2019r.
21. Wolne wnioski.
1) Zarz41 Powiatu zapoznal sic z informacjg nt. osi4gniee sportowych Pawla Szmei
i Zuzanny Czymerskiej. Wymienione osoby sa, czlonkami kadry narodowej i
przygotowujft sic do startOw w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Swiata
Mlodzikow, Juniorow i Seniorow w podnoszeniu cicZarow.
Pan Pawel Szmeja jest brazowym medalists Mistrzostw Europy i Swiata U17 z
2016r. W 2018r. brat udzial w Mistrzostwach Swiata Juniorow w Taszkiencie (zajJ
XI miejsce) i Mistrzostwach Europy Juniorow w Zamogciu (zaje V miejsce).
Uznajac wielkie moZliwoki zawodnika, trener kadry narodowej dr Miroslaw
Choros powolal go do kadry przygotowujgcej sic do Mistrzostw Europy
Seniorow.

Pani Zuzanna Czymerska to z kolei jedna z najzdolniejszych zawodniczej
najmlodszego pokolenia. W ubieglym roku jako czternastolatka powolana zostala
do kadry przygotowu4cej sie do Mistrzostw Europy Mlodzikow U15.
Zarzad Powiatu postanowil o dofinansowaniu zakupow zwivanych
przygotowaniem sportowc6w do Mistrzostw, tj. dla p. P. Szmei przeznaczono
2.000z1, dla p. Z. Czymerskiej —1.000z1.
Powyisze stanowi wyraz uznania Powiatu Pultuskiego za dotychczasowe
osi4gniecia sportowe, jak rownie2 niech bedzie motywacjq do osicniecia jeszcze
wyzszych wynikow sportowych i wytOonej pracy, a take promoc4 Powiatu
Pultuskiego na arenie miedzynarodowej, krajowej i wojew6dzkiej.
2) Zarzqd Powiatu rozpatrzyl wniosek Komendanta Komendy Powiatowej
Panstwowej Stray Poiarnej z dnia 14 lutego 2019r. dot. dofinansowanie w
kwocie 55.000z1 niezbednego remontu dachu nad czegci4 garaiowq, straznicy
Komendy Powiatowej Panstwowej Stray Poiarnej w Pultusku.
Zarzad pozytywnie zaopiniowal wniosek Komendanta. Na najblisz Sesje Rady
Powiatu w Pultusku, planowang, w I polowie marca 2019r. zostanie przygotowana
stosowna uchwala w przedrniotowej sprawie
3) Zarzad Powiatu akceptowal wniosek Dyrektora Zespolu Szkol im. B. Prusa w
Pultusku dot. wyraienia zgody na zatrudnienie osoby bezrobotnej w ramach
rob6t publicznych na stanowisku — pracownik I stopnia wykonujacego zadania w
ramach robot publicznych.
Koniecznoge zatrudnienia osoby spowodowana jest nieobecnogc4 pracownika
obslugi przebywaj4cego na dlugotrwalym zwolnieniu lekarskim.

Na tym protok61 zakonczono.
Godzina zakonczenia posiedzenia 10.00

Protokolowala
B. Przybylowska
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