Protokół Nr 40/19
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 4 września 2019 roku

W posiedzeniu udział wzięli:
•

Stanisław Chęć - Przewodniczący Zarządu Powiatu

•

Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu

•

Damian Biskup - Członek Zarządu

•

Andrzej Chrobak - Członek Zarządu

•

Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu

•

Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu

•

Renata Ryniak – Główna Księgowa Starostwa Powiatowego w Sanoku

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Elżbieta Kokoszka – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 w Sanoku

•

(…) – stomatolog

•

Bogusława Hniłka – Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

•

Grzegorz Kozak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

•

Renata Ryniak – Główna Księgowa Starostwa

•

Wacław Żuchowski – Dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku

•

Bożena Pietruszka – Pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej

•

Wojciech Naparła – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

•

Jan Wydrzyński – Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

•

Piotr Mazur – Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) omówienie tematu dotyczącego wynajmu pomieszczenia w budynku ZS Nr 5 w Sanoku –
zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu
2. Sprawy z zakresu oświaty:
a) informacja dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o stażach uczniowskich u pracodawcy

b) rozpatrzenie prośby dyr. PPP w Sanoku o wyrażenie zgody na złożenie zapewnienia
dotyczącego zatrudnienia po zakończeniu stażu w ramach umowy o pracę
c) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 5 w Sanoku o wyrażenie zgody na prowadzenie
wyłącznie dziennika elektronicznego
d) prośba dyrektora RCRE w Sanoku o wyrażenie opinii w sprawie powołania wicedyrektora
RCRE w Sanoku
e) rozpatrzenie prośby prezesa Ekoball o udostępnienie dużej sali gimnastycznej w ZS Nr 5
w Sanoku
f) rozpatrzenie prośby dyrektora ZS Nr 2 w Sanoku o zorganizowanie zajęć etyki dla ucznia
w grupie międzyszkolnej
3. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez SPZOZ
w Sanoku nieruchomości
4. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
a) rozpatrzenie prośby dyrektora PCPR w Sanoku o zabezpieczenie kwoty 70.000 zł
5. Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie z dróg powiatowych
6. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie likwidacji pojazdu
b) omówienie tematu dotyczącego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Jana Pawła II w Sanoku
7. Sprawy z zakres promocji i kultury:
a) rozpatrzenie prośby o udzielenie dofinansowania na zakup pianina dla uczennicy PSM
w Sanoku
b) rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia Głuchych w Sanoku „Galicja” o dofinansowanie do
zorganizowania wycieczki do Lichenia i Torunia
c) rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia Przestrzeń Twórcza o wsparcie finansowe realizacji
spektaklu „Podróż do wnętrza pokoju”
d) rozpatrzenie prośby Fundacji SMOD „Avanti” o wsparcie działalności orkiestry
e) rozpatrzenie wniosku dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku o udzielenie pomocy
finansowej na wydanie publikacji dotyczącej Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego
„Stomil”
f) rozpatrzenie prośby Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Sanoku o wsparcie
finansowe na zorganizowanie obchodów 30 – lecia stowarzyszenia
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8. Sprawy budżetowe:
a) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2019 rok (12.840 zł – PCPR)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2019 rok (15.900 zł – PINB)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2019 rok (65.000 zł – PPSP)
9. Wnioski i zapytania.

Przewodniczący zarządu zaproponował, aby do porządku posiedzenia wprowadzić dodatkowe
tematy:
1. Rozpatrzenie prośby dyrektora RCRE w Sanoku o zmianę ilości etatów dwóch
pracowników.
2. Wyrażenie opinii w sprawie powierzenia panu Markowi Cyconiowi funkcji zastępcy
dyrektora.
3. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2019 rok (474 zł – ZS Nr 5 w Sanoku)
4. Podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na
2019 rok (87.879 zł PCPR w Sanoku)

Porządek posiedzenia wraz z dodatkowymi tematami został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Podczas omawiania spraw z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami obecna
była pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału, Pani Elżbieta Kokoszka dyrektor Zespołu
Szkół Nr 5 w Sanoku oraz pani (…) - prowadząca Gabinet Stomatologiczny w ZS Nr 5 w
Sanoku.
Przewodniczący Zarządu zwracając się do pani (…) poprosił o wyjaśnienie na jakiej zasadzie
gabinet

stomatologiczny

funkcjonuje

w

szkole.

Pani

(…)

odpowiedziała,

iż gabinet funkcjonuje od 2007 roku. O jego utworzenie wnioskowało starostwo. Wszystkie
koszty związane z przygotowaniem pomieszczenia do prowadzenia gabinetu zostały pokryte
z

własnych

środków

pani

(…).

Realizowany

jest

wyłącznie

kontrakt

leczenia
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stomatologicznego podpisany z NFZ. Korzystają z niego uczniowie z Zespołu Szkół Nr 5,
I i II LO, ZS Nr 1, ZS Nr 3, dzieci z Domu Dziecka, pracownicy szkół. Pan Damian Biskup
zwracając się do pani (…) powiedział, że czytając umowę można odnieść wrażenie, że czynsz
jest niski, ale fakt finansowania remontów w wynajmowanych pomieszczeniach uzasadnia
wysokość stawki czynszu. Na pytanie pana Krzysztofa Strzyża o godziny przyjmowania
pacjentów
w tygodniu.

pani

stomatolog

odpowiedziała,

że

gabinet

jest

czynny
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razy

Pan Andrzej Chrobak podkreślił, że Pani (…) poniosła koszty zaczynając

działalność w w/w pomieszczeniu na samym początku działalności, czyli w roku 2012.
W związku z tym zawnioskował o dostosowanie czynszu do aktualnie obowiązujących cen na
rynku nieruchomościami z uwzględnieniem charakteru prowadzonej działalności nastawionej
na leczenie młodzieży.
Po omówieniu tematu Członkowie Zarządu pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady
Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 5 lat w drodze
bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego. Pozytywną
opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Dodatkowo pani Elżbieta Kokoszka Dyrektor ZS Nr 5 zwróciła się o pomoc
w uregulowaniu zasad wynajmu lokali (mieszkań szkolnych wynajmowanych emerytowanym
nauczycielom) oraz części nieruchomości wydzierżawianej pod garaże, sprawy zostaną
przeanalizowane i ustalony zostanie kierunek działania.

Pozytywnie rozpatrzono prośbę dyrektora ZS nr 5 w Sanoku wyrażając zgodę na
wprowadzenie od 1 września 2019 roku wyłącznie dziennika elektronicznego w szkole. Zgodę
wyrażono jednogłośnie.
Członkowie Zarządu na wniosek Klubu Sportowego EKOBALL w Sanoku wyrazili
zgodę na udostepnienie dużej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 5 w Sanoku na
prowadzenie treningów dzieci i młodzieży w wolnych godzinach pozalekcyjnych. Członkowie
Zarządu ustalili zasady użytkowania obiektów sportowych.
Ponadto pani dyrektor dodała, iż w Zespole Szkół Nr 5 funkcjonuje Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych

(dla absolwentów ZSZ). Zgodnie z obowiązującymi

przepisami szkoła przyjmuje uczniów do II klasy na 2 lata. Liceum funkcjonuje w systemie
zaocznym, zajęcia prowadzone są przez nauczycieli Zespołu Szkół Nr 5 w ramach godzin
ponadwymiarowych i odbywają się w godzinach popołudniowych. Utworzenie klasy jest
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zaplanowane w budżecie szkoły. Na dzień dzisiejszy zostało złożonych 20 podań o przyjęcie
do szkoły dla dorosłych. Po omówieniu tematu Zarząd Powiatu wyraził zgodę na uruchomienie
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sanoku.
Następnie pani Bogusława Hniłka powróciła do tematu wycięcia dwóch drzew
rosnących przy budynku Starostwa przy. ul. Kościuszki 36 w Sanoku informując, iż wycięcie
w/w drzew będzie wiązało się z kosztem ok 2.000 zł. Stan drzew zostanie sprawdzony przez
Członka Zarządu.

Ad.4. Sprawy z zakresu pomocy społecznej.
Pan Grzegorz Kozak dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku mając
na uwadze bardzo dużą liczbę złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania do
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz likwidacji barier
funkcjonalnych zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie kwoty 70.000 zł

ze środków

pochodzących z budżetu Powiatu Sanockiego. Po omówieniu tematu wspólnie z główną
księgową Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zabezpieczenie wnioskowanej kwoty.
Następnie podjęto Uchwałę Nr 179/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2019 rok. W związku z decyzją Wojewody dokonuje się zmian w planie
finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku poprzez przesunięcie łącznej
kwoty 87.879 zł pomiędzy rozdziałami. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych
i wstrzymujących się nie było.

Ad.2. Sprawy z zakresu oświaty.
Pan Wacław Żuchowski dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku
w związku z planowanym powierzeniem obowiązków wicedyrektora RCRE w Sanoku panu
(…) zwrócił się do Zarządu Powiatu o wydanie opinii w sprawie. Dodał, iż placówka pracuje
na dwie zmiany obecnie jest ok 400 uczniów, zajęcia prowadzone są w 3 budynkach wiec
ciężko jest podołać wszystkim zadaniom w ciągu 8 godzin. Pozytywną opinię
w przedmiotowej spawie wyraził 1 Członek Zarządu, negatywnie głosowało 3 Członków
Zarządu, 1 Członek Zarządu wstrzymała się od głosu. Wniosek nie uzyskał pozytywnej opinii.
Drugą sprawą z jaką zwrócił się dyrektor RCRE w Sanoku to prośba o wyrażenie zgody
na zwiększenie ilości etatów obsługi z: dotychczasowego ½ etatu do ¾ etatu sprzątaczki oraz
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dotychczasowego ½ etatu do ¾ etatu konserwatora. W związku z dużą ilością młodzieży
zrekrutowanej do ZS Nr 3 w Sanoku RCRE w drodze porozumienia udostępnia sale w budynku
”D” celem prowadzenia zajęć lekcyjnych. Zajęcia w tym budynku prowadzone są od
poniedziałku do piątku w godzinach 7- 18. Sprzątaczka oprócz dbałości o czystości porządek
zajmuje się również otwieraniem i zamykaniem obiektu, włączaniem systemu alarmowego,
wydawaniem sprzętu nauczycielom. Zatrudnienie osoby sprzątającej w wymiarze 4 godzin jest
niewystarczające. RCRE prowadzi zajęcia praktyczne wykorzystując wiele maszyn i urządzeń,
które wymagają częstych napraw i przeglądów. W związku z większą ilością młodzieży
odbywającej zajęcia należy liczyć się z większą potrzebą prac konserwatorskich. Wobec
powyższego Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zwiększenie ilości wnioskowanych
przez dyrektora etatów.

Ad.3. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Podczas omawiania spraw z zakresu służby zdrowia obecna była Pani Bożena Pietruszka
Pełnomocnik ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 180/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem
przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku nieruchomości –
pomieszczenia Zakładu Analityki Medycznej. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.6. Sprawy z zakresu komunikacji i transportu.
Pan Jan Wydrzyński Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu przedstawił projekt
uchwały zarządu w sprawie likwidacji pojazdu. Po omówieniu tematu polecono, aby
proponowany do likwidacji motocykl marki Suzuki GS 500E przekazać na potrzeby
Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.
Następnie Pan Wojciech Naparła dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
przedstawił sprawę dotyczącą przejścia dla pieszych w ciągu ul. Jana Pawła II w Sanoku. Po
wspólnym omówieniu tematu podjęto decyzję, aby zwrócić się do Gminy Miasta Sanoka
o zmianę lokalizacji wjazdu do Szkoły Podstawowej Nr 9 w Sanoku przy ul. Jana Pawła II (np.
poprzez poszerzenie wjazdu do przedszkola kosztem ogrodzenia lub poprzez usuniecie
krzewów i urządzenie bramy wjazdowej na końcu nowego parkingu). Po dokonaniu wybranej
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zmiany lokalizacji wjazdu Powiat w razie potrzeby dostosuje wjazd z drogi powiatowej do
szkoły. Polecono aby przedmiotowym tematem zajął się Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku.
Pan Jan Wydrzyński poruszył temat dotyczący ograniczenia prędkości pojazdów
poruszających się w ciągu ul. Jana Pawła II w Sanoku. Pan Andrzej Chrobak potwierdził, że
kierowcy rozwijają znaczne prędkości na ul. Jana Powała II w Sanoku w związku z czym
wnioskował o utworzenie wyniesionego przejścia dla pieszych. Po przedyskutowaniu tematu
zaproponowano, aby dyrektor PZD w Sanoku rozważył możliwość zamontowania w jezdni
„azylów” w obrębie przejść dla pieszych.
W związku ze złożonym pismem przez Konsorcjum Budimex S.A. – Mostostal Kraków
jako generalny wykonawca robót budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Budowa
międzysystemowego

gazociągu

stanowiącego

połączenie

systemów

przesyłowych

Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego
obsługi tj. gazociąg Strachocina – Granica RP (Polska – Słowacja) o udzielenie zgody na
korzystanie z dróg powiatowych: nr 2204 R Długie – Pakoszówka, nr 2205 R Czerteż –
Strachocina, nr 2213 R Pisarowce – Markowce, nr 2211 R Pobiedno – Dudyńce, nr 2212 R
Sanok – Bukowsko, nr 2053R Humniska – Strachocina, nr 2229R Prusiek – Niebieszczany –
Wysoczany, nr 2207 R Pisarowce – Nowotaniec, nr 2263R Nowy Łupków p. wieś, nr 2228 R
Poraż

–

Zagórz,

dyrektor

Powiatowego

Zarząd

Dróg

w

Sanoku

zwrócił

się z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie oraz zawarcie stosownego porozumienia
w zakresie współpracy związanej z korzystaniem z dróg powiatowych i rekompensaty za
ewentualne zniszczenia. Po omówieniu tematu zdecydowano, aby dyrektor PZD w Sanoku
ustalił termin spotkania z wnioskodawcami w celu przeprowadzenia negocjacji dotyczącej
rekompensaty za przejazd po wskazanych drogach powiatowych i ustalenia szczegółów
korzystania z dróg.

Członkowie Zarządu powrócili do omawiania spraw z zakresu oświaty.
Zapoznano się z informacją dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku o prowadzeniu zajęć
praktycznych na kierunkach technik automatyk i technik elektronik oraz zajęcia pod nazwą
wykonywanie badań analitycznych środowiskowych na kierunku technik ochrony środowiska
na zasadach stażu uczniowskiego u pracodawcy.
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Wyrażono zgodę na złożenie zapewnienia do Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku
dotyczącego zatrudnienia osoby po zakończeniu stażu w ramach umowy o pracę na okres
3 miesięcy przez dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sanoku. Zgodę
wyrażono 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Członkowie Zarządu w związku z wnioskiem rodziców ucznia Zespołu Szkół Nr 2
w Sanoku wyrazili zgodę na zorganizowanie zajęć etyki dla ucznia w grupie międzyszkolnej.
Zgodę wyrażono jednogłośnie.
Zarząd Powiatu na wniosek dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku
pozytywnie zaopiniował powierzenie panu Markowi Cyconiowi funkcji zastępcy dyrektora
II LO w Sanoku na okres 10 miesięcy, tj. od 1.09.2019r. do 30.06.2020 r. Za pozytywną opinią
opowiedziało się 5 Członków Zarządu.

Ad.7. Sprawy z zakresu promocji i kultury.
Sprawy dotyczące promocji i kultury przedstawił Pana Piotr Mazur Naczelnik Wydziału.

Zarząd Powiatu udzielił wsparcia w wysokości 1.000 zł na zorganizowanie obchodów 30
– lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Sanoku. Powyższą decyzję przyjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Omówiono prośbę Stowarzyszenia Głuchych „Galicja” w Sanoku o dofinansowanie do
zorganizowania wycieczki do Lichenia i Torunia. Zarząd Powiatu polecił, aby Naczelnik
Wydziału Promocji i Kultury sprawdził możliwość udzielenia dofinansowania przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku.
Członkowie

Zarządu

negatywnie

rozpatrzyli

prośbę

rodziców

o

udzielenie

dofinansowania na zakup pianina dla uczennicy Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku,
jednakże polecono, aby Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury wskazał wnioskodawcom,
gdzie mogą ubiegać się o dofinansowanie.
Pozytywnie rozpatrzono prośbę Stowarzyszenia Przestrzeń Twórcza Teatr PP udzielając
dofinansowania w wysokości 1.000 zł na przygotowanie spektaklu pn. „Podróż do wnętrza
pokoju” na podstawie sztuki Michała Walczaka. Zgodę na powyższe udzielono 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Członkowie Zarządu wstępnie omówili wniosek Fundacji Sanockiej Młodzieżowej
Orkiestry Dętej „Avanti” o wsparcie działalności orkiestry, Po wstępnej dyskusji Zarząd
zdecydował o tym, aby pan Piotr Mazur poprosił prezesa Fundacji oraz dyrygenta orkiestry na
posiedzenie zarządu.
Odnośnie wniosku dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku o udzielenie pomocy
finansowej na wydanie publikacji dotyczącej Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego
„Stomil” polecono, aby na kolejne posiedzenie poprosić autora publikacji w celu
przedstawienia szczegółów w w/w temacie.

Ad.8. Sprawy budżetowe.
Członkowie Zarządu podjęli :
- Uchwałę Nr 181/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019
rok. W związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego zwiększa się dochody i wydatki Powiatu
Sanockiego o łączną kwotę 12.840 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (240 zł)
oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – „Dobry start” w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących
się nie było.
- Uchwałę Nr 182/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019
rok. W związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego zwiększa się dochody i wydatki Powiatu
Sanockiego o łączną kwotę 15.900 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sanoku. Uchwałę podjęto 5 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 183/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019
rok. Dokonuje się przesunięć w planie finansowym Komendy Powiatowej Straży Pożarnej
w Sanoku o kwotę w wysokości 65.000 zł z „wynagrodzeń i składek od nich naliczanych” na
„wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych”. Uchwałę podjęto 5 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwałę Nr 184/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019
rok. Zmniejsza się wydatki o kwotę 474 zł w planie finansowym Domu Dziecka w Sanoka,
a zwiększa się wydatki o tą samą kwotę w planie finansowym Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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Ad.9. Wnioski i zapytania.
Pan Andrzej Chrobak zawnioskował, aby w planowanym na 2020 rok budżecie Powiatu
Sanockiego uwzględnić taką samą kwotę jaka została przyznana na organizację obchodów „100
lecia Odzyskania Niepodległości Polski ” na organizację rocznicy „100 – lecia Bitwy
Warszawskiej”. Wniosek został przyjęty. Po czym Pan Starosta Stanisław Chęć zaproponował
na przewodniczącego komitetu Obchodów 100- lecia Bitwy Warszawskiej Pana Andrzeja
Chrobaka.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel

Podpisy Członków Zarządu
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