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Pľotokół Nľ 132/2017

z posicdzenia Zarządu Powiatu

z ĺJnia 28 czcrwca 2017 ľoku

W posicclzaniu Zarządu udzial wzięli:

1. .Icľzy Ko|aľz
Ż. Starrisław Kliniczak
3. Krz'yszIoťGajck
4. I{obcľt GwoŹdŻ
5. Wicsław Maľzcc

oraz

Anclľzc.i Stlrulczyliski - Dyľcktor Powiatowego Ccntrunr Ponrocy Rodzirrie w Busku - Zdľoiu
Sławollriľ f)alach - Naczelnik Wydziału SoZ
Rcnata Kľzclnicń - NaczelIrik Wyclziału IJK
Aľtuľ Polniak - Skaľbnik Powiatu

|'ľoponorvany poľządek posicdzcnia:

l. ( )twaľcic posicclzcnia.
Ż. Stwicľdzenie quoľunr.

3. Pľzy.jęcic poľząclku posiedzenia.
4. Pľzy.ięcie pľotokołu z ostatniego posiedzenia.

5. '/'apĺ..z'nanic się z infbľnlac.ią o znrianie ustawy o Kaľcie Polaka oÍaz ustawy

tl cLlclzĺlziclnczrch. a takżc o nowych obowiązkach dotyczącycli wypłaty świadczeń

1lierlięzllych (Dvr. PCPR w Busku _ Zdľoiu, Nacz. Wydz. SoZ).
6. Zzlpĺlzrlal'lie się z inÍbľnrac.|ą dotyczącą planowanego wypoczynku letniego wychowanków

placówek opiekuńczo - wychowawczych i ľodzin zastępczyclr z teľentt powiatu buskiego

(Dyľ.PCPR w Busku _ Zdľoju, Nacz. Wyclz. SoZ).
7. Zapon'lanie się ze spľawozdaniem Dyľektoľa Zespołu Szkół Teclrnicznych

i ogćllnokształcących w Busku Zdľoiu z realizacji pľojektu edukacyjnego pn.

,,Ślvięĺokľry,'rc1, hoĺclĺĺľze dlcl rynku pľacy" w ramaclr Euľopcjskiego Funduszu

SpołcczIrcgo RPo (Nacz. Wyĺlz. EK).



z

8. Zapoznanie się z infoľmacją Dyrektoľa Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnokształcących w Busku - Zdroju nt. wynajmu pokoi mieszkalnych w inteľnacie
(Nacz. Wydz. EK).

9. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych iogólnokształcących
w Busku - Zdľoju w spľawie zatwietdzenia kwoty stypendium za wyniki w nauce (Nacz.
Wydz. EK).

l0.Rozpatrzenie wniosku Świętokľzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kięlcach
w sprawie zabezpieczenia dodatkowych śľodków na zadanie inwestycyjne pn.

,,Pľzebudov,a Dĺ4/ 973 Busko - Zdrói _ Nowy Korczyn na odcinku od km 4+478 do km

5+524 wraz z budowq chodnika '' (Skarbnik Powĺatu)'
11.Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego ośľodka Doľadztwa i Doskonalenia

Nauczycieli w Busku _ Zdľoju w sprawie zwiększenia planu dochodów (Skaľbnik
Powiatu).

l2. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa Powiatowego ośrodka Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli w Busku _ Zdroju w sprawie zwiększenia limitu wydatków budzetowych
(Skarbnik Powiatu).

13. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Buskiego na rok 2017 (Skaľbnik Powiatu).

14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w spľawie zmian w planie
finansowym zadan z zakľesu administľacji ľządowej oraz innych zadan zleconych
odrębnymi ustawami w 2017 ľoku (Skarbnik Powiatu).

ls. Podięcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie zmian planu wydatków
w podległych .jednostkach budżetowych (Skarbnik Powiatu).

16. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr XXIII/2Ż0|Ż0I6 Rady
Powiatu w Busku _ Zdroju z dnía 2 gľudnia 2016 ľoku w sprawie udzielenia pomocy
fi nansowej S am oľządowi Woj ewó dztw a Świętokľzyskiego (Skaľbn ik Powiatu).

l7.Przyjęcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budŻecie
Powiatu Buskiego na rok 2017 (Skarbnik Powiatu).

l8. Pľzyjęcie autopoprawki do inicjatywy uchwałodawczej W sprawie przeniesień
w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).

19.Pľzy.ięcie autopopľawki do inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały
nr XXYl235l2017 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 27 stycznia 2017 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2017 - Ż030
(Skaľbnik Powiatu).

20. Spľawy tőŻne.
2l. Zamkni ęcie posi e dzenia.

Ad. I

obľadom Zarządu pľzewodniczył Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolarz, ktőry powitał
zebľanyclr i o godzinie 800 otworzył |32 posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad.2
Przewodniczący Zarządu.Ierzy Kolarz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 5 Członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na
podejmowanie pľawomocnych uchwał i decyzji _ listy obecnoścĺ Członków Zarzqdu oraz
zaprosz,onyclt osĺjb stanowiq załqczniki nľ I i 2 do níniejszego pľotokołu.



Ad.3
Pľoponowany prZęZ Pľzewodnic Zącego
bez uwag w głosowaniu pľzy 5 głosach

Zarządu porządek obrad Człon kowi e Zarządu pľzyj ęl i
_za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.4
Pľotokćtł Nr l31lŻOl7 z dnia22 czerwca 20l7 roku został przyjęty przez Członków Zarządu
Powiatu bez uwag w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -pľzeciw i 0 głosach -
wstrzymał się.

Ad.5
Dyľektoľ Powiatowego Centľunr Pomocy Rodzinie w Busku - Zdľoju Andľzej Smulczyński
zapoznał Członków Zarządu z inloľmacją o zmianie ustawy o Karcie Polaka oľaz ustawy

o cudzozienrcach, a ÍakŻe o nowych obowiązkach dotyczących wypłaty świadczeń
pieniężnyclr - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 3 do niniejszego pľotokołu'

Inĺ'ormac.ia w powyższym zakresie została przyjęta pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu do

wiadomości.

Ad.6
Dyľektoľ Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdroju Andľzej Smulczyński
zapoznał Członków Zarządu z infoľmacj ą dotyczącą planowanego wypoczynku letniego

wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ľodzin zastępczych z teľenu

powiatu buskiego - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Podczas omawiania powyższej infoľmacji, Przewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz uczulrił

f)yľektora PCPR w Busku _ Zdľoju oľaz Naczelnika Wydziału SoZ na kooľdynowanie

kwestii wynikającej z przepisów, dotyczącej sytuacji, gdy w Placówce pozostanie choćby
jeden wychowanek, to ma mu zosÍac zapewniona pełna opieka wychowawcy i peľsonelu

ponrocniczego.

InÍ-oľnracja w powyższym zakresie została przyjęta przęZ Członków Zarząďl Powiatu do

wiadomości.

Ad.7
Naczelrrik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu Ze spľawozdaniem
kwartalnym Dyľektoľa Zespołu Szkół Teclrnicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju

z realizacil projektu pn' ,,Świętoĺcrzyscy hotelarze dla rynku pracy '' w ľamach Europejskiego
Funduszu Społecznego RPo _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego
pľotokołu'

InÍbľnracja w powyższyln zakľesię została przyjęta pÍZeZ Członków Zaruądu Powiatu do

wiadonrości.

Ad.8
Naczelnik Wydziału EK Renata Kľzemień zapoznałaZarząd Powiatu z informacją Dyľektoľa

Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju dotyczącą wynajmu

pokoi nrieszkalnych w inteľnacie _ w brzmieniu stanowiącym załqczník nľ ó do niniejszego

pľotokołu.

Informacja w powyzszym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do

wiacloIności.
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Ad.9
Naczelnik Wydziału EK Renata Krzemień zapoznała Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektoľa
Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku Zdroju w sprawie
zaÍwietdzęnia kwoty stypendium za wyniki w nauce _ w brzmięniu stanowiącym załqcznik nr
7 do niniejszego protokołu.

Naczelnik Wydziału EK pľzekazała, Że zapľoponowana kwota stypendium w Zespole Szkół
Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdľoju wynosi Ż00 zł dla ucznia. Stypendia
za wyniki w nauce przyznano l5 uczniom, a stypendium za osiągnięcia sportowe zostało
przyznane 1 uczniowi.

Po przeanalizowaniu' Zarząd Powiatu zatwierdził w/w kwotę stypendium za wyniki w nauce
oraz za osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _

Zdroiu.

PowyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu w głosowaniu
przy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. 10
Skaľbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Świętokrzyskiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w sprawie zabezpieczenia dodatkowych śľodków
na zadanie inwestycyjne pn. ,,Przebudowa DW 973 Busko - Zdľój _ Nowy Koľczyn na
odcinku od km 4+478 do km 5+524 wraz z budowq chodnika" _ Vy' brzmieniu stanowiącym
z.ałqcznik nr 8 do niniejszego pľotokołu.

Po przeanalizowaniu powyższego wniosku, Zarząd Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,
0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się zabezpieczył dodatkowe śľodki w wysokości
|20 000 zł.

Ad. 11

Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyrektora
Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju z dnia
19.06.20|7 r' Znak: PoDiDN.3ll.8.2017 w sprawie zwiększenia planu dochodów
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 9 do niniejszego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach -za, 0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. l2
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Dyľektoľa
Powiatowego ośrodka Doľadztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdľoju z dnia
19.06.2017 r. Znak: PoDiDN.31l.7.2017 w spľawie zwiększenia limitu wydatków
budzetowych - w bľzmieniu stanowiącym załqczník nľ I0 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został negatywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 13
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zaruądu Powiatu w Busku -
Zdľoju w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok Ż0l7.
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Po arlalizie, powyŻsza uchwała zosÍała pozytywnie zaopiniowana przez
w głosowani u .iednogłośrlie.

lJclrwała Nľ 738/2017 Zaľządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia Ż8
w sprawie zlnian w budżecie Powiatu Buskiego na ľok 2017 stanowi
lli llicj szego pľotokołu.

Członków Zarządu

czerwca 20l7 ľoku
załqcznÍk nľ II do

Ad. l4
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w spľawie zmian w planie finansowym zadan z zakresu administracji ľządowej oľaz
innych zadan zleconyclr odľębnyrni ustawami w 20l7 ľoku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana prZęZ Członków Zarządu
w głosowaniu j ednogłośnie.

Ucliwała Nr 73912017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdtoju z dnia 28 częrwca 2017 roku
w sprawie zmian w planie finansowym zadan z zakresu administracji rządowej oľaz innych
zadan zleconych odľębnymi ustawami w 20l7 roku stanowi załqcznik nr I2 do niniejszego
pľotokołu.

Ad. 15

Skaľbnik Powiatu Artur Polniak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku
Zdľo.iu w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych.

Po analizie, povĺyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu jednogłośnie.

Uchwała Nľ 740i2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia Ż8 częrwca 2017 ľoku
w spľawie zmian planu wydatków w podległych jednostkach budżetowych stanowi załqcznik
nr l3 do ninie.jszego pľotokołu.

Ad. l6
Skaľbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z pľojektem inicjatywy
uclrwałodawczej w sprawie zmíany uchwały nľ XXIII/220|20|6 Rady Powiatu w Busku -
Zdroju z dnia 2 grudnia 20l6 ľoku w spľawie udzielenia pomocy ťrnansowej Samorządowi
Wo.iewództwa Swiętokrzyskiego _ w brzmieniu stanowiącym załqczník nr 14 do niniejszego
protokołu'

Po analizie, powyŻszy projekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę naleŻy przekazać Pľzewodniczącemu Rady
Powiatu celem włączenia do porządku obľad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach -za,0 głosaclr -pľzeciw i 0 głosaclr _wstrzymał się.

Ad. 17
Naczelnik Wydziału SoZ Sławomiľ Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Wójta
Gminy Pacanów w spľawie współpľacy w zakresie organizowania pomocy żywnościowej
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osobom o niskim statusie mateľialnym _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 15 do
niniej szego pľotokołu.

Po pľzeanalizowaniu, powyzszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany przez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Następnie Naczelnik Wydziału SoZ Sławomir Dalach zapoznał Zarząd Powiatu z projektem
inicjatywy tlchwałodawczej w spľawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów
w zakľesie pon1ocy społecznej Z przeznaczeniem na realizację zadania związanego
'z dostal'czanienl żywności dla ľodzin i osób zagl'oŻonych wykluczeniem społecznym -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ I6 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, powyŻsza inicjatywa została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosaclr -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inicjatywę na\eŻy przekazać, Przewodniczącemu Rady
Powiatu celem włączenia do porządku obrad najbliższej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało ptzyjęte pÍZeZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosacli _za,0 głosaclr _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się'

Następnie Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie zmian w budzecie Powiatu Buskiego w 2017 ľoku _
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr I7 do niniejszego pľotokołu.

Po analizie, powyŻsza autopoprawka została przyjęta pľZeZ Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Decyrją Członków Zarządu, powyŻszą autopoprawkę należy pĺzekazać, Przewodniczącęml)
Rady Powiatu celem włączenia do poľządku obrad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy
5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. ĺ8
Skaľbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku

- w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nľ I8 do niniejszego pľotokołu'

Po analizie, powyższa autopoprawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstľzymał się.

Decyzj ą Członków Zarządu, powyŻszą autopopľawkę należy przekazac Pľzewodniczącemu
Rady Powiatu celem włączenia do porządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało przyjęte prZęZ Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.
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Ad. t9
Skarbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z autopopľawką do inicjatywy
uchwałodawczej w spľawie zmiany uchwały nr XXYl235l2017 Rady Powiatu w Busku _
Zdroju z dnia Ż7 stycznia 2017 ľoku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Powiatu Buskiego na lata 2017 - 2030 _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 19 do
niniej szego pľotokołu.

Po analizie, powyższa autopopľawka została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Decyzją Członków Zarządu' powyŻszą autopopľawkę należy przekazać Przewodniczącemu
Rady Powiatu celem włączenia do poľządku obľad najblizszej Sesji Rady Powiatu.

PowyŻsze stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu pľzy
5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.20

Vľ sprawach różnych:

1. Zaľząd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią na inteľpelację Radnego Rady Powiatu
Gľzegorza Jankowskiego zgłoszoną w dniu 25 maja 2017 t. w sprawie majątku
tľwałego (nieruchomości) Powiatu Buskięgo zbytego w okresie od 1999 roku do dnia
3l.03.20l7 roku oĺaz przekazania gľuntów pod ľządowy program Mieszkanie Plus
(dot. działki obręb 12 szpital lub częśó działki obľęb l0 okolice warsztatów) _
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 20 do niniejszego protokołu.

2. Zaľz'ąd Powiatu zapoznał się z odpowiedzią Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Drőg
w Busktl - Zdrojr"l dotyczącą wniosku Członka ZarząduKrzysztofa Gaika w spľawie
koszenia poboczy dľogi powiatowej Nľ 0l30T Gľotniki Małe _ oblekoń - Rataje -
w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 2I do niniejszego pľotokołu.

Przewodniczący Zaľządu Jerzy Kolaľz poinfoľmował Członków Zarządu o ogłoszonej
liście placówek' które zakwalifikowały się do sieci szpitali.

Wicepľzewodniczący Zarządu Stanisław Klimczak zapoznał Członków Zarządu
z wynikanri drugiego otwaľtego konkursu ofeľt na wspaľcie ľealizacji zadan
publicznych w 2017 ľoku - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 22 do niniejszego
pľotokołu'

Wobec zgłoszonego wniosku Członka Zarządu Robeľta Gwożdzia w spľawie
wykonania napľawy dľogi powiatowej Biechów _ Niegosławice, Zaruąd Powiatu
z'obowiązał Dyľektoľa Powiatowego Zarządu Dróg w Busku Zdroju do
przedstawienia pľopozycji w zakľesie bieŻących potľzeb najwaŻniejszych dla
infiastľuktuľy drogowej wraz Z kosztorysami. Ponadto, Skaľbnik Powiatu Artur
Polniak Zapľopotlował zorganizowanie wspólnego spotkania Radnych połączonego
zwizytac;ą dróg powiatowych w celu omówienia zakľesu ľealizacji inwestycji
dľogowych'

4.

5.
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6. Członek 7'aľlądu Kľzysztof Gajek zgłosił wniosek o wystąpienie do Związku
Powiatów Polskich o udzielenie infoľmacji w spľawie podjętych działan w zakľesie
wyktrpu działek od osób l-lzycznych pocl poszeľzenie wału pľzeciwpowodziowego
w m' Błotnowola gm. Nowy Koľczyn.
W/w wniosek zgłosił Pľzewodniczący Zaľządv Powiatu podczas Zgromadzenia
ogolnego 7.wiąz'kv Powiatów Polskich odbywającego się w Kołobľzegu w dn' l l-12
nraja bľ.

Do wystąpienia ze stosownynr wrrioskiem z,obowiązany został Naczelnik Wydziału
GKN.

7. W rrawiązanitl do wniosku Członka Zarządu Robeľta GwoŻdzia Pľzewodniczący
7'arz'ądu.Ieľzy Kolaľz, zobowiązał Naczelnika Wydziału RLo o pľzygotowanie pisma
clo Swiętokľzyskiego Zaľządu Melioľacji iUrządzen Wodnych w Kielcaclr w spľawie
pľzyspicszcnia pľac związanych z wykaszaniem wałów i oczysz'czenia nrięclzywala
z połanianych konaľów i powalonyclr dľzew w nriejscowclści Kółko Zabieckie.

Ad.2l
Po zľealizowaniu porządku obľad Pľzewodniczący 7-.arządu Jeruy Kolaľz podziękował
obecnynr zaudział i o godzinie 9a0 zamknął posiedzenie Zarz'ądu Powiatu.

Prctokól sporządzila:
Wiolcta Waga
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