
Kłobuck, dnia 28 października 2010 roku 
Or.VI.0062-168/10 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr 168/10 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 27 października 2010 roku 
 
 
 
W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  
 
Biernacki Maciej  - Starosta  
Minkina Roman   - Wicestarosta 
Rysiewicz Bogusław  - Członek Zarządu Powiatu 
Wieczorek Tadeusz  - Członek Zarządu Powiatu 
Sawicki Marek   - Członek Zarządu Powiatu 
 
Kurowska Katarzyna  - Skarbnik Powiatu 
 
Osoby zaproszone wg załączonej listy obecności. 
 
 
 
Wykaz spraw 168 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 

 
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Powiatu i przedstawienie proponowanego wykazu spraw. 

Ref. Starosta 
 

2. Przyjęcie protokołu Nr 167/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 19 października 2010 roku 
Ref. Starosta 

 

 
 



3. Projekty uchwał Rady Powiatu: 
3.1. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i 
kontroli                Ref. Elżbieta Kotowska 

Wydz. EKZ 
 

3.2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 
2010 roku            Ref. Wiesława Desperak 

Kierownik PCPR 
 

3.3. w sprawie skargi na Starostę Kłobuckiego 
Ref. Tomasz Wałęga 

Naczelni Wydz. Or 
 

3.4. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Kłobuckiemu i jego 
jednostkom podległym oraz wskazanie organów do tego uprawnionych     Ref. Skarbnik 

 
3.5. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok 

Ref. Skarbnik 
 
 

4. Uchwały Zarządu Powiatu: 
4.1. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok 

Ref. Skarbnik 
 

4.2. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok 
Ref. Skarbnik 

 

4.3. w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 
1 ustawy o finansach publicznych              Ref. Skarbnik 

 

4.4. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kłobuckiego w procesie 
inwestycyjnym związanym z adaptacją dokumentacji na budowę boisk sportowych typu ORLIK 2012 
przy Zespole Szkół w Krzepicach ulica Ryły 23                   Ref. Piotr Mach 

Naczelnik Wydz. IR 
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5. Dotyczy dalszego funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku 
Ref. Marek Noszczyk 

 

6. Propozycja zagospodarowania i usytuowania boiska na terenie ZS Nr 2 w Kłobucku 
Ref. Elżbieta Kotowska 

Wydział EKZ 
Dyrektor ZS Nr 2 

 

7. Prośba ZS Nr 2 w Kłobucku o dofinansowanie nagród w debacie międzyszkolnej „Moje inwestycje - 
bezpieczny zysk czy ryzykowna gra”             Ref. Elżbieta Kotowska 

Wydział EKZ 
Dyrektor ZS Nr 2 

 

8. Prośba Ligi Obrony Kraju Zarząd Powiatowo-Miejski w Kłobucku o dofinansowanie imprezy z okazji 92 
rocznicy odzyskania niepodległości             Ref. Elżbieta Kotowska 

Wydział EKZ 

 
9. Prośba Dyrekcji Domu Dziecka w Kłobucku dotycząca podwyżek dla pracowników zatrudnionych na 

podstawie Kodeksu Pracy               Ref. Skarbnik 
 
 
10. Sprawy różne 

 
 
 
 
Ustalenia 168 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 27.10.2010 roku. 
 
Ad. 1. 
Przyjęto wykaz spraw 168 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
Ad. 2. 
Przyjęto protokół Nr 167/10 z Posiedzenia Zarządu w dniu 19 października 2010 roku. 
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Ad. 3. Projekt uchwały Rady Powiatu: 
Ad. 3.1. 
Pani Elżbieta Kotowska – p.o. Naczelnika Wydziału EKZ przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady 
Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli. 
Wyjaśniła, że w uchwale Nr 384/XLIII/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z 20 października 2006 roku dokonano 
zmiany w § 2 ust. 1 dotyczącej współfinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.  
Zamiast zapisu, iż dotacja na dofinansowanie prac przy zabytku może być udzielona w przypadku 
posiadanego dofinansowania z dwóch źródeł jednocześnie wprowadzono zmianę, iż wystarczy 
współfinansowanie z jednego źródła, aby dotacja z budżetu Powiatu Kłobuckiego mogła być udzielona. 
Dodała, że powyższej zmiany dokonuje się na wniosek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Edukacji, 
Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Kłobucku.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w 
sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli. 
 
Ad. 3.2. 
Pani Wiesław Desperak – Kierownik PCPR w Kłobucku przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu 
zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2010 roku. 

Wyjaśniła, że w dniu 05.10.2010 roku Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku w odpowiedzi na 
pismo Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że nie zostaną w całości 
wydatkowane środki finansowe PFRON przeznaczone poprzednio na zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej, a kwota jaka nie zostanie wykorzystana to 40.358,46 zł. Ponadto z powodu nie przystąpienia do 
likwidacji barier architektonicznych jednej z osób oraz w wyniku rozliczeń w zakresie zadania – „ likwidacja 
barier” nie została wykorzystana kwota 3.836,80 zł. W wyniku rozliczeń w zakresie zadania – „dofinansowanie 
do sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych” nie została wykorzystana kwota: 3.149,84 zł. 

Z kolei w zakresie zadania – „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze” istnieją duże potrzeby. Dlatego niewydatkowaną do tej pory kwotę, w łącznej wysokości 
47.345,10 zł proponuje się przeznaczyć na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej na dofinansowania do 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, zwiększyć kwotę w 
zakresie powyższego zadania dla dzieci i młodzieży o 2.900 zł. do kwoty 52.900 zł oraz dla 
niepełnosprawnych osób dorosłych o 44.445,10 zł do kwoty 145.023,10 zł.  
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Dodała, że powyższe zmiany zostały dokonane w ramach dotychczasowego planu finansowego PFRON.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w 
sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 2010 roku. 
 
Ad. 3.3. 
Pan Tomasz Wałęga – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przedstawił Zarządowi projekt uchwały Rady 
Powiatu w sprawie skargi na Starostę Kłobuckiego. 
Wyjaśnił, że w dniu 6 października 2010 roku na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku, 
została rozpoznana sprawa Pana Zbigniewa Krystka złożona podczas obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu w 
Kłobucku w dniu 9 września 2010 roku na Starostę Kłobuckiego. 
Pan Zbigniew Krystek w swojej skardze zarzucił byłemu Staroście Kłobuckiemu Panu Stanisławowi 
Garncarkowi to, że na sesji Rady Powiatu pozwolił sobie na użycie wobec niego określenia „pieniacz”. 
Komisja po zapoznaniu się z treścią skargi oraz wyjaśnieniami złożonymi w tej sprawie zaproponowała 
uznanie skargi za uzasadnioną. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie skargi na 
Starostę Kłobuckiego. 
 
Ad. 3.4. 
Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w 
sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Kłobuckiemu i jego jednostkom podległym oraz 
wskazanie organów do tego uprawnionych. 

Wyjaśniła, że związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych zaistniała konieczność zmiany uchwały 
Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Powiatu Kłobuckiego.  
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia 
szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Kłobuckiemu i jego jednostkom podległym oraz 
wskazanie organów do tego uprawnionych. 
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Ad. 3.5. 
Pani Katarzyna Kurowska – Skarbnik Powiatu przedstawiła Zarządowi projekt uchwały Rady Powiatu w 
sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. 
Wyjaśniła, że zmian dokonuje się w związku z: 

• aneksem do porozumienia w sprawie budowy chodnika w miejscowości Lutrowskie i zmniejszeniem 
pomocy finansowej z gminy Krzepice o kwotę 129.000 zł, 

• niższymi, aniżeli założono w planie wydatkami związanymi z przebudową dróg w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego; środki planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków 
bieżących w dziale 600 – Transport i łączność, w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 

• mniejszym, aniżeli planowano kosztem wykonania termomodernizacji Zespołu Szkół w Waleńczowie, 
środki planuje się przeznaczyć na uzupełnienie wydatków bieżących w jednostce.  

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, przyjął treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w 
budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. 
 
 
Ad. 4. Uchwały Zarządu Powiatu: 
Ad. 4.1. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 
2010 rok. 
Wyjaśniła, iż zmian dokonuje się celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 617/2010 z 
dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kłobuckiego na 2010 rok. 
Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 4.2. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 
2010 rok. 
Wyjaśniła, że zmian dokonuje się w związku ze zmianą między dysponentami środków na inwestycje drogowe 
oraz celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb. 
Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zespole 
Szkół w Krzepicach. 
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Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 618/2010 z 
dnia 27 października 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. 
Wykonanie uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 4.3. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi projekt uchwały w sprawie przyjęcia i podania do publicznej 
wiadomości informacji, o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.  

Przyjmuje się informację obejmującą: 
− wykonanie budżetu Powiatu Kłobuckiego za trzy kwartały 2010 roku,  
− dane o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 619/2010 z 
dnia 27 października 2010 roku w sprawie przyjęcia i podania do publicznej wiadomości informacji, o 
której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych. Wykonanie uchwały powierzono 
Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku. 
 
Ad. 4.4. 
Pan Piotr Mach – Naczelnik Wydziału IR przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kłobuckiego w procesie inwestycyjnym związanym z adaptacją 
dokumentacji na budowę boisk sportowych typu ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Krzepicach ulica Ryły 23.  
Na podstawie art. 95 i art. 96 ustawy z dnia 18 maja 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 
z późn. zm.) postanawia się udzielić pełnomocnictwa Panu Witoldowi Dominikowi do reprezentowania Powiatu 
w zakresie uzyskania wszelkich decyzji, uzgodnień i pozwoleń związanych z planowaną inwestycją polegającą 
na adaptacji dokumentacji na budowę boisk sportowych typu ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Krzepicach ul. 
Ryły 23. 

Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności pięciu członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 620/2010 z 
dnia 27 października 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu 
Kłobuckiego w procesie inwestycyjnym związanym z adaptacją dokumentacji na budowę boisk 
sportowych typu ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Krzepicach ulica Ryły 23. Wykonanie uchwały 
powierzono Staroście Kłobuckiemu. 
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Ad. 5. 
Na wstępie Starosta poinformował pozostałych członków Zarządu, że z powodu nagłego rozchorowania się  
Pana Czesława Trośniaka – Dyrektora ZS Nr 3 w Kłobucku, w zastępstwie zaprosił na posiedzenie Zarządu 
Pana Marka Noszczyka. Dodał przy tym, że jako były zastępca posiada wiedzę merytoryczną w zakresie 
funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 3. 
Pana Marek Noszczyk wyjaśnił, że do 31 sierpnia br. pełnił funkcję Wicedyrektora szkoły. Obecnie jest 
nauczycielem. 
Na prośbę Starosty Pan Noszczyk przedstawił Zarządowi obecny stan zatrudnienia. 
Ilość nauczycieli ogółem:    32 
w tym:  pełny wymiar:    14 

niepełny wymiar:   10 
przebywających na urlopach    
dla poratowania zdrowia:  8 
 

Ponadto dodał, że w roku szkolnym 2010/2011 jest 183 uczniów z czego w klasach maturalnych jest 88. 
Zarząd zwrócił uwagę na fakt, że przez nieobecność nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania 
zdrowia zwiększyły się w szkole koszty gdyż trzeba było zatrudnić innych nauczycieli na zastępstwa. 
Na powyższy argument Pan Noszczyk powiedział, że urlopy zostały udzielone zgodnie z prawem. 
Pan Bogusław Rysiewicz – członek Zarządu dodał, że nikt nie kwestionuje urlopów, które się należą na 
podstawie Karty Nauczyciela lecz chodzi o fakt, że ¼ kadry na nich obecnie przebywa. 
Na pytanie Starosty dotyczące przeprowadzania zajęć z wychowania fizycznego Pan Noszczyk odpowiedział, 
że w zeszłym roku nauczyciel W-F często przebywał na zwolnieniu lekarskim. Żeby uzupełnić kadrę przyjęto 
stażystkę na zastępstwo. 
Starosta ponownie zadał pytanie, czy nauczyciele, którzy obecnie są na urlopach dla poratowania zdrowia 
przygotowywali uczniów klas maturalnych? 
Pan Noszczyk wyjaśnił, że 5 z 8 nauczycieli przygotowywało uczniów do matury. 
Na pytanie Pan Marka Sawickiego – członek Zarządu dotyczące ilości nauczycieli, którzy mają uprawnienia 
emerytalne Pan Noszczyk odpowiedział, że jest trzech nauczycieli, w tym Dyrektor.  
Nadmieniono przy tym, że zważywszy na obecną sytuację jaka panuje w szkole oraz uprawnienia Dyrektora 
do świadczenia emerytalnego byłoby uzasadnione złożenie przez Dyrektora rezygnacji. Zarząd by ją przyjął 
bądź nie. 
Pan Marek Sawicki – członek Zarządu nadmienił, że trzeba się skoncentrować żeby uczniowie chcieli przyjść 
do szkoły. 
Starosta zwrócił się do Pana Noszczyka z pytaniem, co by zrobił jako Dyrektor dla polepszenia sytuacji w 
Zespole? 
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Pan Noszczyk odpowiedział, że za wszelką cenę należy utrzymać Liceum Ogólnokształcące. Co prawda 
dodał, że w zeszłym roku został przeprowadzony marketing w tym celu lecz skutek tego był mizerny. 
Dodał również, że od 3 lat nie ma naboru do Technikum dlatego byłby za tym, ażeby zrezygnować z 
Technikum. 
Zwrócił uwagę na problem, że 2/3 gimnazjalistów z Kłobucka wybiera szkołę średnią w Częstochowie. 
Wicestarosta podsumowując dodał, że żadna promocja nie pomoże dopóki nie przeprowadzi się w szkole 
reformy. Tak długo jak nie będzie dobrego menadżera to nic się w szkole nie zmieni. 
Nadmienił przy ty, że może rezygnacja Dyrektora spowodowałaby zmiany. 
Ustalenia: 
Zarząd zobowiązał Pana Noszczyka jako reprezentanta szkoły do przygotowania sprawozdania za 
zeszły rok z pełną dokumentacją na podstawie zeszłorocznego Programu Naprawczego uwzględniając 
przy tym założenia na przyszły rok. 
Ponadto ustalono kolejne posiedzenie Zarządu z udziałem Pana Czesława Trośniaka – Dyrektora 
Zespołu na dzień 9 listopada br. 
 
Ad. 6. 
Pani Elżbieta Sławuta – Dyrektor ZS Nr 2 w Kłobucku przedstawiła Zarządowi propozycje zagospodarowania i 
usytuowania boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą o wymiarach 31m x 17m na terenie 
placu Zespołu Szkół Nr 2. 
Wyjaśniła, że konieczność realizacji projektu wynika z braku infrastruktury sportowej na terenie Zespołu, jak 
również z uwagi na aspekt społeczny oraz ochrony terenu szkoły przed wydzieleniem tzw. drogi koniecznej, o 
którą zabiega mieszkanka Kłobucka Pani Głąb. 
Dodała, że obecnie młodzież korzysta z obiektów sportowych OSiR w Kłobucku oraz z Sali gimnastycznej w 
ZS Nr 3 w Kłobucku, a na boisku mogłyby odbywać się również apele szkolne czy część zajęć z 
przysposobienia obronnego. 
Pan Piotr Mach – Naczelnik Wydziału IR na zapytanie dotyczące kosztów inwestycji wyjaśnił, że położenie 
nakładki asfaltowej wyniosłoby w granicy około 20.000 złotych. 
Pan Maciej Kuk – Naczelnik Wydziału GKN dodał przy tym, że Pani Głąb wystąpiła z wnioskiem do sądu o 
ustanowienie drogi koniecznej. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do wniosku Pani Dyrektor i postanowił wstępnie 
zabezpieczyć w budżecie na 2011 rok środki na przedmiotową inwestycję.  
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Ad. 7. 
Pani Elżbieta Sławuta – Dyrektor ZS Nr 2 w Kłobucku zwróciła się do Zarządu z prośbą o dofinansowanie 
nagród w debacie międzyszkolnej „Moje inwestycje - bezpieczny zysk czy ryzykowna gra” mającej na celu 
propagowanie przedsiębiorczości i rozwijanie kreatywności wśród uczniów. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 300 złotych 
(słownie: trzysta złotych 00/100 gr) na nagrody. 
 
Ad. 8. 
Pani Elżbieta Kotowska – p.o. Naczelnika Wydziału EKZ przedstawiła Zarządowi prośbę Ligi Obrony Kraju 
Zarząd Powiatowo-Miejski w Kłobucku o dofinansowanie imprezy z okazji 92 rocznicy odzyskania 
niepodległości. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu pozytywnie ustosunkował się do powyższej prośby i przeznaczył kwotę 740 złotych 
(słownie: siedemset czterdzieści złotych 00/100 gr) na koszty organizacyjne. 
 
Ad. 9. 
Pani Skarbnik przedstawiła Zarządowi prośbę Dyrekcji Domu Dziecka w Kłobucku dotycząca podwyżek dla 
pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu postanowił przełożyć punkt na kolejne posiedzenie Zarządu. 
 
Ad. 10. Spraw różnych nie było. 

Zgodnie z art. 64 ust. 5 Statutu Powiatu Kłobuckiego - Członkowie 
Zarządu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogą zgłosić do niniejszego 
protokołu wniosek o jego sprostowanie lub uzupełnienie. 
 
 

Zarząd Powiatu w Kłobucku: 

/-Maciej Biernacki/ 

/-Roman Minkina/ 

/-Bogusław Rysiewicz/ 

/-Tadeusz Wieczorek/ 

/-Marek Sawicki/ 
 

Protokołowała: Katarzyna Sosnowska - Wydział Or. 
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