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Protokól Nr l55/2017

z posiedzenia Zarządu Powiatu

z dnia 13 gľudnia 2017 roku

W posicdzeniu Zaľządu udział wzięli:

1. .lerzy Kolarz
2. Stanisław Klimczak
3. KľzysztofGajek
4. Robeft Gwożdż
5. Wiesław Maľzec

oraz

Maľiola Koľnicka - InspekĹor w Wydziale EK
Tadeusz Senrpioł - Kierownik Referatu IP
.Ioanna Kowalska - Inspektoľ w s/ydziale oR
Artur Polniak - Skaľbnik Powiatu

Proponowany poľządck posicdzcnia:

l. otwaľcieposiedzenia.
Ż. Stwieľdzcnie quoľunr.
3. Pľzyjęcie porządku posiedzenia.
4. Pľzyjęcic pľotokołów z posicdzen Zarządu Powiatu: Nr 153/2017 z dnia 7 gľudnia 20l7

ľoku oraz Nľ 1 54120 |7 z dnia 8 grudnia 201 7 roku.
5. Rozpatrzelrie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Busku - Zdľoju w sprawie

wyrazenia zgody rra likwidację majątku ľuchomego (Nacz. Wydz. EK).
6. Zapoznanie się ze spľawozdaniem końcowym z likwidacji inteľnatu Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych Nľ l w Busku - Zdľoju (Nacz. Wydz. BK).
7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych

i ogólnokształcących w Busku Zdľoju z ľealizacji pľojektu edukacyjnego pn.

,.Świętokľzyscy hotelarze dlarynku pľacy'' (Nacz. Wydz. EK).



8.

9.

Zapoznanie się ze spľawozdaniem Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych
i ogólnoks ztałcących w Busku _ Zdroju z ľealizacji projektu edukacyjnego pn. ,'Myślenie
ponad granicami" (Nacz. Wydz. EK).
Zapoznanie się ze sprawozdaniem Dyľektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l
w Busku _ Zdľoju z reai^izacji projektu edukacyjnego pn. ,,IJducation And Sustainability

lor the Young" (Nacz. Wydz. EK).
|0. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l

w Busku - Zdroju z realizacji projektu edukacyjnego pn. ,,EUROFUTURE Changing

Places" (Nacz. Wydz. EK).
11. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wyľaŻenia woli pľzystąpienia Powiatu

Buskiego do ľealizacji pľojektu pn. ,,Zagraniczne praktyki zawodowe dľogą do kaľieľy''

w ľamach progľamu Eľasrnus* (Nacz. Wydz. EK).
12. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie upowaznienia dyľektoľa

jednostki oświatowei pľowadzonej przez Powiat Buski do podejmowania czynności

w zakľesie reai.izacji projektu pn' ,,Zagraniczne praktyki zawodowe drogą do kariery''

w ramach pľogramu Erasmusł (Nacz. Wydz. EK).
13. Rozpatľzenie wniosku Stowarzyszenia ,,Razem Dzieciom'' w sprawie wyľażenia zgody na

wykorzystanie herbu Powiatu Buskiego w mateľiałach związanych z XY Balem

Dobroczynnym (Kieľ. Ref. IP)'
14. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju w sprawie wyrazenia zgody na

zawarcie przez Powiat Buski porozumienia z gminami z terenu Powiatu Buskiego,

w sprawie wspólnego pľZeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego na dostawę gazu ziemnego (Nacz. Wydz. oR).
l5. Rozpatľzenie wniosku Zaruądu oddziału Powiatowego Towarzystwa Przy1aciőł Dzieci

w Busku _ Zdroju w spľawie dokonania pľzesunięć między pozycjami preliminarza

Waľsztatĺiw Terapii Zajęciowej (Skarbnik Powiatu).
16. Rozpatľzenie wniosku Kierownika Waľsztatów Teľapii Zajęciowej pľzy Domu Pomocy

Społecznej w Gnojnie w sprawie dokonania przesunięó między pozycjami pľeliminarza

(Skaľbnik Powiatu).
l7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rusku _

Zdroju w spľawie dokonania pľzesunięó śľodków finansowych w planach wydatków

budżetowyclr na Ż017 rok (Skarbnik Powiatu).
18. Rozpatrzenie wniosku Dyľektoľa Domu Pomocy Społecznej w Zboľowie w spľawie

dokonania zmian między rozdziałami w planie wydatków budżetowych na 2017 ľok

(Skaľbnik Powiatu).
19. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa I Licęum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju z dn'

08'l2.20l7r. Znak: ILo3zl,66.2017 wsprawie dokonania zmian w planie wydatków

budżetowych na 20l7 ľok (Skaľbnik Powiatu).
20. Rozpatľzenie wniosku Dyľektoľa I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdroju z dn.

O8.l2.2O17r. Znak: ILo.321'67.2017 wspľawie dokonania zmian w planie wydatków

budżetowych na 20|7 rok (Skarbnik Powiatu)'
21. Rozpatľzenie wniosku Komendanta Powiatowej Państwowej Stľaży Pożaľnej w Busku -

Zdroju w sprawie pľzekwaliÍikowania wydatków w planie budzetu ľIa Ż0|7 rok

(Skaľbnik Powiatu).
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L2.Rozpatrzenie wniosku Wydziału Finansowo Budzetowego w sprawie dokonania
przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Busku - Zdľoju
(Skaľbnik Powiatu).

23. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku _ Zdľoju w spľawie pľzeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skarbnik Powiatu).

24. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w planie
wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 2017 roku (Skaľbnik Powĺatu).

25. Wľęczenie nagród Starosty Buskiego w dziedzinie kultuľy ťlzycznej (Nacz. Wydz. EK).
26. Sprawy rőŻne.
27 . Zamkni ęcie posie dzenia.

Acl. I
obľadom Zarządu przewodniczył Pruewodniczący Zarządu Jeľzy Kolarz, ktőry powitał
zebranych io godzinie 800 otworzył l55 posiedzenie ZarząduPowiatu.

^d. 
Ż

Pľzewodniczący Zarządu Jeľzy Kolaľz oświadczył, iŻ zgodnie z listą obecności aktualnie
w posiedzeniu uczestniczy 4 Członków Zarządu (Członek Zarzqdu Kľzy.sztof Gajek dołqczył
do posiedzenia Zarzqdu o godz' 8''), co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych uchwał i decyzji _ Iísý obecności Członków Zaľzqďu oľaz zaproszonych
oslih stanowiq załqczniki nr I i 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3
Proponowany przez Przewodniczącego Zarządu porządek obľád Członkowie Zarządu przyjęli
bez uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.4
Protokoły z posiedzenZarządu Powiatu: Nr 153/2017 z dnia 7 gľudnia 20l7 roku oľaz Nľ
|5412017 z dnia 8 gľudnia 20l7 roku zostały przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu bez
uwag w głosowaniu przy 4 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się'

Do posiedzenia Zarzqdu dołqczył Członek Zarzqdu Krzysztof Gajek.

Ad.5
Inspektor w Wydziale EK Maľiola Kornicka pľzedstawiła wniosek Dyrektoľa Zespołu Szkół
Specjalnych w Busku _ Z&oju w sprawie wyrażenia zgody na likwidację majątku ruchomego

- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu' powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany pÍzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstrzymał się,
jednocześnie zobowiązując do przygotowania stosownych dokumentów z przepÍowadzenia
proceduľy likwidacji.

Ad. ó
Inspektoľ w Wydziale EK Maľiola Koľnickazapoznała Członków Zarząduze sprawozdaniem
końcowyln z likwidacji internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazja\nych Nr 1 w Busku _ Zdroju
- w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 4 do niniejszego pľotokołu.



Informac.ia w powyższym zakresie została przy1ęta ptzez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad.7
Inspektor w Wydziale EK Mariola Koľnickazapoznała Członków Zaruądu Ze spľawozdaniem
Dyľektora Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku _ Zdroju z rea|izacji
projektu edukacyjnego pn. ,,Śu,iętokrzyscy hoĺelarze dla rynku pracy'' za okľes od września
do listopada bľ. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zaV'resie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad.8
Inspektoľ w Wydziale EK Maľiola Kornickazapoznała Członków Zarząduze sprawozdaniem
Dyľektoľa Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących w Busku - Zdľoju z rea|izacji
projektu edukacyjnego pn' ,, M),ślenie ponad granicami '' za okres od wrzęśnia do listopada bľ.
_ w brzmieniu stanowiącym zalqcznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Infoľmacja w powyższym zaktesie została przyjęta pÍzez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad.9
Inspektoľ w Wydziale EK Mariola Koľnickazapoznała Członków Zarząduze sprawozdaniem
Dyľektoľa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku _ Zdroju z realrizacji projektu
edukacy.inego pn. ,,Educaĺion And Sustainability 'for the Young" za okres od wľześnia do
listopada bľ. - w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 7 do niniejszego protokołu.

Informacja w powyższym zakresie została przyjęÍa ptzez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad. 10
Inspektoľ w Wydziale EK Maľiola Kornickazapoznała Członków Zarządu Ze sptawozdaniem
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr l w Busku - Zdroju z rea|izacji projektu
edukacyjnego pn. ,,EUROFUTURE Changing Places" w ľamach pľogramu Eľasmus * za
okres od wľześnia do listopada br. _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 8 do niniejszego
protokołu.

Infoľmacja w powyższym zakresie została przyjęta przez Członków Zarządu Powiatu do
wiadomości.

Ad. lt
Inspektoľ w Wydziale EK Mariola Kornicka zapoznała Zarząd Powiatu z pľojektem
inicjatywy uchwałodawczej w spľawie wľażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do
realizacji projektu pn. ,,Zagraniczne praktyki zawodowe dľogą do kariery'' w ľamach
programu Eľasmus* _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 

.9 
do niniejszego protokołu.

Po analizie, powyŻszy pľoiekt uchwały został przyjęty przez Członków Zarządu Powiatu
w głosowaniu przy 5 głosach -za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach -wstľzymał się.
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Decyzją Członków Zarządu, powyŻszą inic.jatywę naIeży przekazac Przewodniczącemu Rady
Powiatu, celem ptzekazania do zaopiniowania pÍzez poszczególne Komisje Rady Powiatu,
a następnie włączenia do porządku obrad najb|iŻszej Sesji Rady Powiatu.

Powyższe stanowisko zostało pľzyjęte przez Członków Zarządu Powiatu w głosowaniu przy 5
głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 12
Inspektoľ w Wydziale EK Mariola Kornicka przedstawiła pľojekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w sprawie upoważnienia dyľektoľa jednostki oświatowej prowadzonej
przez Powiat Buski do podejmowania czynności w zakresie ľealizacji pľojektu pn'
,,Zagraniczne praktyki zawodowe dľogą do kariery'' w ramach pľogramu Eľasmus*'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozýywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 857/2017 Zarządu Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 13 grudnia 2017 roku
w sprawie upoważnienia dyrektoľa jednostki oświatowej pľowadzonej pľzez Powiat Buski do
podejmowania czynności w zakresie realizacji pľojektu pn' ,,Zagraniczne praktyki zawodowe
drogą do kaľieľy'' w ľamach pľogľamu Eľasmus* stanowi załqcznik nľ I0 do niniejszego
pľotokołu.

Ad. 13
Kierownik Refeľatu IP Tadeusz Sempioł zapoznał Zaľząd Powiatu z wnioskiem
Stowaľzyszenia ,.Razem Dzieciom'' \Ąl spľawie wraŻenia zgody na wykoľzystanie herbu
Powiatu Buskiego w materiałach związanych z XV Balem Dobľoczynnym - w bľzmieniu
stanowiącym załqcznik nr I I do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, powyŻszy wniosek został pozýywnie zaopiniowany ptzez Zarząd
Powiatu w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach _pľzeciw"i 0 głosach -wstľzymał się.

Ad. 14
Inspektoľ w Wydziale oR .Ioanna Kowalska pľzedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu
w Busku _ Zdroju w spľawie wyraŻenla zgody na zauĺarcie przęZ Powiat Buski porozumienia
z gminami Z terenu Powiatu Buskiego, w spľawie wspólnego pľzeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu ziemnego.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana pÍZez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Uchwała Nr 858/20|7 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 13 grudnia 2017 roku
w sprawie wyľażenia zgody na zawarcie przez Powiat Buski poľozumienia z gminami
z teľenu Powiatu Buskiego, w sprawie wspólnego pľzeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu ziemnego stanowi załqcznik nr 12 do
niniej szego pľotokołu.

Ad. 15
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Zarząd Powiatu z wnioskiem Zarządu oddziału
Powiatowego Towaľzystwa Przyjaciőł Dzieci w Busku _ Zdroju w sprawie dokonania
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przesunięć między pozyc.jami pľeliminarza Warsztatów Terapii Zajęciowej _ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nľ I3 do niniejszego pľotokołu.

Po przeana|izowaniu, Zatząd Powiatu pozýywnie zaopiniował powyższy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach -za,0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 16
Skarbnik Powiatu Aľtur Polniak zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Kierownika
Warsztatów Teľapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie w spľawie
dokonania pľzesunięi rniędzy pozycjami preliminarza kosztów funkcjonowania'VłTZ w 2017
roku _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr 14 do niniejszego pľotokołu.

opinia Powiatowego Centľum Pomocy Rodzinie w Busku _ Zdľoju w w/w spľawie stanowi
załqcznik nr I5 do niniejszego protokołu.

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za,0 głosach _przeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad. t7
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zaĺządu z wnioskiem Dyrektora Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych Nľ 1 w Busku Zdroju z dn. 07.|2.20|7r. Znak:
ZsP.0722.53.20l7 w sprawie dokonania przesunięó śľodków finansowych w planach
wydatków budzetowych na 2017 rok _ w brzmieniu stanowiącym załqcznik nr 16 do
niniej szego pľotokołu.

Po ptzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. 18
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu' z wnioskiem Dyľektoľa Domu
Pomocy Społecznej w Zboľowie z dn. 06.12.2017r. Znak: DPS-3110156/2017 w spľawie
dokonania zmian między rozdziałami w planie wydatków budzetowych na 2017 rok -
w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nr I7 do niniejszego pľotokołu'

Po pľzeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozýywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, 0 głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad. t9
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Dyrektora
I l-icęum ogólnokształcącego w Busku - Zdroju z dn. 08.l2.20l7r. Znak: ILo.32|.66.20|7
wsprawie dokonania zmian w planie wydatków budzetowych na 20l7 ľok_ w brzmieniu
stanowiącym załqcznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Po przeanalizowaniu, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował povĺyŻszy wniosek
w głosowaniu przy 5 głosach _za,0 głosach -pľzeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

4d.20
Skarbnik Powiatu Aftur Polniak zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Dyrektora
I Liceum ogólnokształcącego w Busku _ Zdľojtr z dn' 08.l2.2017r. Znak: ILo.32l .67'2017
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w Sprawie clokonania zn'lian w planie wydatków budzetowych na 2017 rok _ w brzmieniu
stanowiącym zalqcznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Po ptzeanalizowaniu' Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Ad.21
Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Komendanta
Powiatowej Państwowej Stľaży Pozarnej w Busku _ Zdľoju z dn. l|.lŻ.2017t. Znak:
PF.0760.10.2017 w sprawie pľzekwaliÍjkowania wydatków w planie budżetu na2017 ľok _

w brzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 20 do niniejszego protokołu.

Po przeana|izowaniu, Zatząd Powiatu pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach _przeciw i 0 głosach _wstľzymał się.

Ad.22
Skarbnik Powiatu Aľtuľ Polniak zapoznał Członków Zarządu z wnioskiem Wydziału
Finansowo - Budzetowego w spľawie dokonania pľzeniesień w planie finansowym wydatków
Staľostwa Powiatowego w Busku _ Zdľoju _ w bľzmieniu stanowiącym załqcznik nľ 21 do

nirriej szego pľotokołu'

Po przeana|izowaniu, Zarząd Powiatu pozýywnie zaopiniował powyŻszy wniosek
w głosowaniu przy 5 głosach _za, O głosach -przeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Ad.23
Skaľbnik Powiatu Artur Polniak pľzedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku _

Zdroju w sprawie pľzeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2017 ľoku'

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana ptzez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach -wstrzymał się.

Uchwała Nr 859/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 13 grudnia 2017 ľoku
wspľawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2017 roku stanowi
zalqcznik nľ 22 do niniejszego protokołu.

^d.24Skarbnik Powiatu Artuľ Polniak pľzedstawił pľojekt uchwały Zarządu Powiatu w Busku -
Zdroju w sprawie przeniesień w planie wydatków budzetu Powiatu Buskiego w 2017 roku.

Po analizie, powyŻsza uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Członków Zarządu
w głosowaniu pľzy 5 głosach _za, O głosach _pľzeciw i 0 głosach _wstrzymał się.

Uchwała Nľ 860/2017 Zarządu Powiatu w Busku _ Zdroju z dnia 13 gľudnia 2017 roku
w sprawie przeniesień w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego w 20117 roku stanowi

załqczník nr 23 do niniejszego protokołu.

Z uwagi na maiqce się odbyć podczas dzisiejszego posiedzenia Zarzqdu uroczyste wręczenie
Nagrĺ|d Stclrosty Buskiego u, dziedzinie kulĺrłľy.fizyczne.j przystqpiono do omav,iania pkt 2ő.



Ad.2(,

W sprawach różnych:

l. Zaruąd Powiatu zapoznal się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
wBusku - Zdroju na wniosek Radnego Rady l)owiatuKrzysztofa Eliasza w spľawie
molrtaŻu baľieľ drogowych pľzy drodze Nľ 0726T w m. Gľabowica - w bľzmieniu
stanowiącym załqcz.ltik nr 24 do niniejszego pľotokołu.

Ż. W rlawiązaniu dĺl wniosku Członka Zaľządu Robelta Gwożdzia, Zarząd Powiatu
zobowiązał Dyrektora Powiatowego Zaľządu Dróg w Busku - Zdroiu do wystąpienia,
w tľybie pilnym, do Wóita Gminy Pacanów o tynrczasowe zabezpieczenie pobocza
dľogi powiatowe.i na zakręcie w m. Zborówek gm. Pacanów w celu zapewnienia
bez'pieczeństwa uzytkowników rucłru dro gowe go.

Pľzewoclniczćlc)) Zaľzqdu,Ierzy Kolcrz o godz' 855 oglo,;il S-minuĺov,q przervrę'

o goĺlz' 900 u,znou,iono obľad1l.

4d.25
Podczas dzisiejszego posiedzenia Zaľządu, Członkowie Zarządu wľęczyli Nagrody Starosty

Buskiego w dziedzinie kultuľy ťlz.ycznď1.

N cl,ĺ ĺ c1piły gľ a l u la c j e.

Listy nagľodzonych osób stalrowiązałĺpczniki nľ 25 i 26 do niniejszcgo pľotokołu.

^d.27Po zľealizowaniu porządku obľad Pľzewodniczący Zarządu Jerzy Kolaľz podziękował

obecnym zaudział i o godzinie l030 zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu'

l)rotokół sporządziła
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