
PROTOKÓŁ Nr III/2006 

 Z III SESJI RADY POWIATU W KŁOBUCKU  

W DNIU 1 GRUDNIA 2006 

 

W dniu 1 grudnia 2006r. o godz. 1300 w  Urzędzie Miasta i Gminy w Kłobucku 

przy ul. 11-go Listopada 6 rozpoczęła się III Sesja Rady Powiatu w Kłobucku.  

 W obradach uczestniczyło 19 Radnych Rady Powiatu Kłobuckiego. Obrady 

Sesji prowadził Pan Henryk Mach - Przewodniczący  Rady Powiatu w Kłobucku.

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie prawomocności Sesji. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

5. Interpelacje i zapytania radnych. 

6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 

7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

8. Wybór Starosty Skrutacyjnej. 

9. Wybór Wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Kłobucku. 

10. Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami. 

11. Wnioski i oświadczenia radnych. 

12. Zakończenie I Sesji Rady Powiatu w Kłobucku. 

AD. p.1/2 

Pan Henryk Mach - otworzył III sesję, powitał radnych, zaproszonych gości oraz stwierdził, 

że posiedzenie Rady zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z postanowieniem 

ustawy o samorządzie powiatowym.   

 

AD. p.2 

Oświadczył jednocześnie, że zgodnie z listą obecności  

w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji.  

 1



AD. p.3 

Przystąpiono do ustalania porządku obrad sesji.  

Przewodniczący Henryk Mach przedstawił porządek obrad sesji. Poinformował, że w 

związku z realizacją punktów, wybór Starosty Kłobuckiego oraz wybór Wicestarosty i 

pozostałych członków Zarządu Powiatu w Kłobucku w dniu 30.11.2006 roku wnosi o ich 

wykreślenie. Jednocześnie zaproponował wykreślenie punktu – powołanie Komisji 

Skrutacyjnej. Następnie zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 7 – 

podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby i nazw stałych komisji Rady Powiatu. Zapytał, 

czy Radni mają jakieś propozycje zmian do porządku obrad i wobec ich braku poddał pod 

głosowanie przedstawiony porządek. 

 

Radni przyjęli go jednogłośnie. 

 

AD. p.4 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 

 

Pan Henryk Mach – wniósł o przyjęcie protokołu z II  sesji na najbliższej Sesji Rady Powiatu, 

ze względu na to, że sesja odbyła się w dniu wczorajszym tj. 30.11.2006 roku.  

 

AD. p.5 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

Pan Bogusław Głąb – odniósł się do ukazanego ogłoszenia w sprawie sprzedaży przez Zarząd 

Powiatu nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiego w Krzepicach (dawna strzelnica),  

w związku z tym zapytał, czy została podjęta stosowna uchwała w tym zakresie w 

poprzedniej kadencji. 

 

Pan Stanisław Garncarek – Starosta Kłobucki odpowiedział, że sprawa nieruchomości jest 

doskonale znana radnym poprzedniej kadencji. Ponadto w przedmiotowej sprawie została 

podjęta uchwała. 
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Pan Henryk Mach – dodał, że była to uchwała Zarządu Powiatu, natomiast dwie komisje stałe 

Rady Powiatu w Kłobucku tj. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury oraz 

Komisja Budżetu Rady Powiatu w Kłobucku zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie 

zasad gospodarowania nieruchomościami wydały opinie w tej sprawie.  

 

AD. p.6 

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 

 

Pan Henryk Mach – poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Zgłoszono cztery kandydatury i jednogłośnie 

powołano Komisje Uchwał i Wniosków w skład, której weszli następujący Radni: 

1. Przewodnicząca –  Iwona SADEK 

2. Członek – Aleksandra BANASIAK 

3. Członek – Wiesław DRYNDA 

 

AD. p.7 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby i nazw stałych komisji Rady Powiatu 

 

Pan Henryk Mach – przedstawił nawy komisji funkcjonujące w poprzedniej kadencji. 

Zaproponował zmianę nazewnictwa Komisji: 

• Edukacji, Kultury, Sportu,  

• Ochrony Zdrowia, Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Pomocy Społecznej, 

Zapytał, czy radni mają jakieś inne propozycje co do brzmienia nazw komisji stałych. 

 

Pan Stanisław Garncarek – powiedział, że wykaz stałych komisji i ich nazw jest załącznikiem 

do Statutu Powiatu Kłobuckiego. 

 

Pani Barbara Kosińska – Buss – wyjaśniła, że najpierw należy zmienić nazwy komisji, jeżeli 

jest taka potrzeba, dopiero wówczas Statut.  

 

Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę, że ukonstytuowała się nowa rada, w związku z czym 

jeżeli byłaby taka wola, aby zmienić nazewnictwo komisji to taka zmiana zostanie dokonana. 
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Pan Władysław Owczarek – zaproponował, aby nie zmieniać nazewnictwa komisji.  

 

Pani Aleksandra Banasiak – zaproponowała, aby problem przeciwdziałania bezrobociu i 

pomocy społecznej pozostał w kompetencjach komisji edukacji i oświaty z uwagi na 

merytoryczne powiązania.  

 

Pan Henryk Kiepura – zwrócił uwagę, że w Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki 

Społecznej mieszczą się problemy bezrobocia i pomocy społecznej. 

 

Pan Tadeusz Wieczorek – zwrócił uwagę, że w poprzedniej kadencji był członkiem w/w 

komisji i temat bezrobocia, czy pomocy społecznej pojawiał się systematycznie na 

posiedzeniach.  

 

Nie zgłoszono więcej pytań, ani uwag do treści przedstawionej uchwały. 

 

Komisja Uchwał i Wniosków odczytała treść uchwały Nr 10/III/2006 w sprawie ustalenia 

liczby i nazw stałych komisji Rady Powiatu 

 

Głosowało 19 radnych, w tym: 

 

• głosów „za” - ................................................................oddano 19 

• głosów „ przeciw”- ........................................................oddano  0 

• głosów „wstrzymujących się ” - ....................................oddano  0 

 

Uchwała Nr 10/III/2006 została przyjęta jednogłośnie. 

 

AD. p.8 

Informacja Starosty z działalności Zarządu z okresu między sesjami 

Przewodniczący Henryk Mach – poprosił Starostę o przedstawienie informacji z działalności 

Zarządu z okresu między sesjami.   
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Informację o pracy Zarządu Powiatu za okres od 30 listopada 2006 roku przedstawił Starosta 

Kłobucki – Stanisław Garncarek. 

 

Treść informacji stanowi integralną część niniejszego protokołu. 

 

Pan Piotr Derejczyk – poprosił o przybliżenie podziału kompetencyjnego wśród członków 

zarządu. 

 

Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, że Pan Marek Sroka będzie zajmował się ochroną 

środowiska, Pan Wicestarosta będzie prowadził sprawy Powiatowego Zarządu Dróg i 

komunikacji, Pan Henryk Kiepura będzie prowadził te sprawy, które dotychczas powadził 

Pan Tadeusz Witt, czyli edukacja, sport, kultura, zdrowie, Pan Tadeusz Wieczorek – 

nieetatowy Członek Zarządu nie ma konkretnie przydzielonego zakresu zadań.  

 

Pan Henryk Mach – zapytał, czy w związku z przydziałem zadań poszczególnym członkom 

zarządu Pan Henryk Kiepura jest jednocześnie Naczelnikiem Wydziału EKZ. 

 

Pan Stanisław Garncarek – odpowiedział, że Pan Henryk Kiepura na ten moment nie jest 

Naczelnikiem Wydziału EKZ.  

 

AD. p.9 

Wnioski i oświadczenia radnych 

 

Pan Henryk Mach – odniósł się do zapisu przebiegu posiedzeń sesji, komisji i zaproponował, 

aby pracowników obsługi rady wyposażyć w odpowiedni sprzęt nagrywający.  

 

Pan Władysław Owczarek –  zwrócił uwagę, że obsługa rady korzysta z nagłośnienia Urzędu 

Gminy, w związku z czym nie ma potrzeba wydatkowania pieniędzy na ten cel.  

 

Pan Stanisław Garncarek – zwrócił uwagę, że zapis cyfrowy umożliwia sporządzenie 

wystąpień podczas sesji, ponadto stanowi pewne udogodnienie dla osób zainteresowanych z 

zewnętrz. Poinformował, że sesje, które odbywały się w poprzedniej kadencji poza Urzędem 

Gminy w Kłobucku uniemożliwiały nagrywanie sesji ze względu na brak odpowiedniego 
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sprzętu. Następnie przybliżył koszt zakupu nagrywającego kompletu przewoźnego, który 

oscyluje w granicy ok. 20. 000 zł.   

 

Pan Henryk Mach – dodał, że taki sprzęt nagrywający powinien znaleźć się również na 

posiedzeniach komisji. Ponadto zwrócił uwagę, że nagrywanie sesji, czy komisji byłoby 

dużym udogodnieniem dla pań, które sporządzają protokół. Jednocześnie poinformował, że 

nagrywanie sesji przy pomocy sprzętu Urzędu Gminy w Kłobucku jest formą 

grzecznościową. Dodał, że Urząd Gminy w Kłobucku udostępnia sprzęt, kiedy nie odbywa się 

w tym czasie inne posiedzenie. 

 

Pan Władysław Owczarek – stwierdził, że podstawową sprawą jest przestrzeganie 

mikrofonów, bo żaden inny sprzęt nie nagra wystąpień, jeżeli Radni nie będą przestrzegać 

mikrofonów. 

 

Pani Małgorzata Ferenc – zaproponowała, aby panie z obsługi rady wypowiedziały się w 

przymiotowej sprawie.  

 

Pan Henryk Mach – powiedział, „nie wiem, czy panie będzie stać na obiektywizm”. 

 

Pan Bogusław Głąb – zwrócił uwagę, że zapis cyformy sesji może zostać umieszczony w 

biuletynie informacji publicznej w pliku cyfrowym co pozwoli osobom zainteresowanym 

odsłuchanie przebiegu sesji. Dodał, że w poprzedniej kadencji kiedy uczestniczył w jednej z 

obrad sesji, Przewodniczący zwrócił się do Radnego Robaka „cicho siedź”, ale w protokole 

wypowiedź ta nie została zamieszczona.  

 

Pan Władysław Owczarek – wyraził zdziwienie wypowiedzią Radnego Bogusława Głąba i 

stwierdził, że taka wypowiedź nie miała miejsca.  

 

Pan Marek Sawicki – zwrócił uwagę, że niektóre gminy, w których odbywały się sesje 

wyjazdowe w poprzedniej kadencji nie posiadają bądź nie używają nagłośnienia, np. w 

Miedźnie czy Popowie.  

 

Pan Bogusław Głąb – zaproponował rozpoznać koszt zakupu takiego sprzętu i powrócić do 

tematu.  
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Pan Stanisław Garncarek – poinformował, że koszt sprzętu dla potrzeb odbywania sesji jaki 

zakupił np. Urząd Gminy w Krzepicach to ok.14.000 zł – 16.000 zł.  

 

Pan Władysław Owczarek – powiedział, że wystarczający jest sprzęt, który udostępnia Urząd 

Gminy w Kłobucku, dlatego zakup własnego sprzętu nagrywającego mija się z celem.  

 

Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę, że na najbliższej sesji powróci do tematu nagrywania 

przebiegu obrad sesji. 

 

Pan Henryk Kiepura – zapytał, czy jest możliwość umieszczenia w porządku obrad sesji 

punktu dotyczącego przedstawiania pism, które wpływają do Przewodniczącego i Rady w 

okresie między sesjami.  

 

Pan Henryk Mach – zwrócił uwagę, że w poprzedniej kadencji był wnioskodawcą 

wprowadzenia takiego punktu do porządku obrad. Jednocześnie poinformował, że punkt 

zostanie wprowadzony obligatoryjnie do porządku obrad sesji.  

 

Pan Stanisław Garncarek – zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu 

dotyczącego interpelacji i zapytań mieszkańców.  

 

Pan Bogusław Głąb –  w celu udogodnienia mieszkańcom, taki punkt wprowadzić na 

początku obrad sesji.  

 

Pan Henryk Mach – stwierdził, że taki punkt można przyjąć jako punkt 4, przed przyjęciem 

protokołu z poprzedniej sesji, a każdy zainteresowany zgodnie ze Statutem Powiatu 

Kłobuckiego ma na swoje wystąpienie 3 min. Zwrócił uwagę, że od następnej sesji taki punkt 

będzie umieszczony jako obligatoryjny. 

 

Pan Bogusław Głąb – „po przeglądzie nagrania z wczorajszej sesji, mamy porażający 

wniosek, a mianowicie Państwo dokonaliście, nie wiem z jakiej przyczyny w głosowaniu 

tajnym, wymusiliście na każdym członku z trzech klubów, czyli 12 osobach, posługiwanie się 

różnokolorowymi mazakami, celem identyfikacji w głosowaniu tajnym każdego głosu. 

Uważamy, że jest to naruszenie dóbr funkcjonariusza publicznego i rozważamy możliwość o 

złożenie do prokuratury wniosku o popełnienie przestępstwa w tym zakresie”. 
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AD. p. 10 

W związku z wyczerpaniem punktów w porządku obrad sesji około godziny 1400 

Przewodniczący Henryk Mach zamknął obrady III Sesji Rady Powiatu w Kłobucku. 

       

       

       

 

           PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU  

                       W KŁOBUCKU 

 

                                       Henryk MACH 

 

Protokołowała 

Magdalena Nowak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


