
Or.VI.0062-150/10                     Kłobuck, dnia 5 lipca 2010 r. 
 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr 150/10 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W KŁOBUCKU 

w dniu 30 czerwca 2010 roku 
 
 
W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Kłobucku uczestniczyli:  
 
Garncarek Stanisław  - Starosta  
Minkina Roman   - Wicestarosta 
Kiepura Henryk   - Członek Zarządu Powiatu 
Wieczorek Tadeusz  - Członek Zarządu Powiatu 
 
Kurowska Katarzyna  - Skarbnik Powiatu 
Biernacki Maciej        - Sekretarz Powiatu 
 
 
 
Wykaz spraw 150 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku: 
 

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

  

 
2. Uchwały Zarządu Powiatu: 
2.1. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok                       Ref. Skarbnik 
 
2.2. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczenie dróg publicznych położonych na trenie Gminy Kłobuck do 

kategorii dróg gminnych                          Ref. Tadeusz Pułka 
Dyrektor PZD Kłobuck 

 



2.3. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 

Ref. Henryk Kiepura 
Naczelnik Wydziału EKZ 

 

2.4. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 

Ref. Henryk Kiepura 
Naczelnik Wydziału EKZ 

 

2.5. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego 

Ref. Henryk Kiepura 
Naczelnik Wydziału EKZ 

 

2.6. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 

Ref. Henryk Kiepura 
Naczelnik Wydziału EKZ 

 

2.7. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego 

Ref. Henryk Kiepura 
Naczelnik Wydziału EKZ 

 

2.8. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 

Ref. Henryk Kiepura 
Naczelnik Wydziału EKZ 

 

2.9. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 

Ref. Henryk Kiepura 
Naczelnik Wydziału EKZ 

 

2.10. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 

Ref. Henryk Kiepura 
Naczelnik Wydziału EKZ 
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2.11. w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania 
egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 

Ref. Henryk Kiepura 
Naczelnik Wydziału EKZ 

 

2.12. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej  
własność Powiatu Kłobuckiego                    Ref. Henryk Kiepura 

Naczelnik Wydziału EKZ 

 
 

3. Poinformowanie Zarządu o treści wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 
przeprowadzonej wobec Pana Grzegorza Solucha prowadzącego działalność gospodarczą pod 
nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców Kat. A, B, C, T” przy ul. Ogrodowej 20 we Wręczycy Wielkiej w 
zakresie kontroli dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem prowadzonym przez 
przedsiębiorcę.                              Ref. Wicestarosta 

 
4.  Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli przeprowadzonej wobec Pani Katarzyny Głąb prowadzącej Ośrodek Szkolenia Kierowców 
„AUTO-SZKOŁA” z adresem biura przy ul. 3-go Maja 11 w Kłobucku w zakresie kontroli dokumentacji i 
działalności związanej ze szkoleniem prowadzonym przez przedsiębiorcę.   
                               Ref. Wicestarosta 

 
5. Poinformowanie Zarządu o treści odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku 

kontroli przeprowadzonej wobec Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku – Wiejski Ośrodek Zdrowia w 
Kamyku w Kamyku przy ul. Witosa 3 w zakresie dostępności i poziomu udzielanych świadczeń. 

Ref. Roman Kudelski 
Wydział EKZ 

 
6. Sprawy różne. 
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Ustalenia 150 posiedzenia Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 30.06.2010r. 
 
Ad.1. 
Przyjęto wykaz spraw 150 posiedzenia Zarządu Powiatu. 
 
Ad. 2. Uchwały Zarządu Powiatu.
Ad. 2.1. 
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. 
Wyjaśniła, iż zmian dokonuje się w związku z: 

 udzieleniem pomocy finansowej przez Radę Gminy Panki w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie remontu chodnika położonego w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Pankach 

 udzieleniem pomocy finansowej przez Radę Miejską w Krzepicach w kwocie 260.000 zł z 
przeznaczeniem na dofinansowanie kontynuacji budowy chodnika w miejscowości Zajączki Drugie, w 
ulicy Kuków w Krzepicach, budowy chodnika w ulicy Lutrowskie i wbudowanie krawężnika w ulicy 
Dąbrowskiego w Krzepicach, wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę 
chodników w ulicy Kuków w Krzepicach oraz ulicy Nowa Wieś w miejscowości Zajączki Drugie 

 dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb oraz do obowiązującej klasyfikacji budżetowej 
 przewidywanymi niższymi potrzebami w zakresie termomodernizacji Zespołu Szkół w Waleńczowie 
 udzieleniem pomocy finansowej przez Radę Gminy w Opatowie w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem 

na remont ośrodków zdrowia w Opatowie i Złochowicach 
 udzieleniem pomocy finansowej przez Radę Gminy Lipie w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie remontu budynku gminnego ośrodka zdrowia w Lipiu 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 540/2010 z 
dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek na 2010 rok. Wykonanie 
uchwały powierzono Skarbnikowi Powiatu w Kłobucku. 
 
Ad. 2.2. 
Pan Tadeusz Pułka – Dyrektor PZD w Kłobucku przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
opinii o zaliczenie dróg publicznych położonych na trenie Gminy Kłobuck do kategorii dróg gminnych. 
Opiniuje się pozytywnie zaliczenie drogi obręb Niwa Skrzeszów, ul. Akacjowa położonej na terenie gminy 
Kłobuck do kategorii dróg gminnych. 
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Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 541/2010 z 
dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczenie dróg publicznych położonych na 
trenie Gminy Kłobuck do kategorii dróg gminnych. Wykonanie uchwały powierzono Staroście 
Kłobuckiemu. 
 
Ad. 2.3. 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie powołania 
członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela 
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. 
Wyjaśnił, iż w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie postępowania egzaminacyjnego o awans zawodowy 
na stopień nauczyciela mianowanego, powołuje się komisję rozpatrującą wniosek Pani Anny Kasprzak 
zatrudnionej na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 542/2010 z 
dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień 
nauczyciela mianowanego. Wykonanie uchwały powierzono Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Zdrowia. 
 
Ad. 2.4. 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie powołania 
członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela 
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. 
Wyjaśnił, iż w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie postępowania egzaminacyjnego o awans zawodowy 
na stopień nauczyciela mianowanego, powołuje się komisję rozpatrującą wniosek Pani Magdaleny 
Luzińskiej zatrudnionej na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w Zespole Szkół Nr 2 w Kłobucku. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 543/2010 z 
dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień 
nauczyciela mianowanego. Wykonanie uchwały powierzono Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Zdrowia. 
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Ad. 2.5. 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie powołania 
członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli 
ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. 
Wyjaśnił, iż w związku ze złożonymi wnioskami w sprawie postępowania egzaminacyjnego o awans 
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, powołuje się komisję rozpatrującą wnioski Pani Leny Inglot 
i Pani Eweliny Łyźniak zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli języków obcych w Zespole Szkół w 
Krzepicach. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 544/2010 z 
dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień 
nauczyciela mianowanego. Wykonanie uchwały powierzono Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Zdrowia. 
 
Ad. 2.6. 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie powołania 
członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela 
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. 
Wyjaśnił, iż w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie postępowania egzaminacyjnego o awans zawodowy 
na stopień nauczyciela mianowanego, powołuje się komisję rozpatrującą wniosek Pani Moniki Kubat 
nauczycielki języka angielskiego zatrudnionej w Zespole Szkół w Waleńczowie. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 545/2010 z 
dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień 
nauczyciela mianowanego. Wykonanie uchwały powierzono Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Zdrowia. 
 
Ad. 2.7. 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie powołania 
członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli 
ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. 
Wyjaśnił, iż w związku ze złożonymi wnioskami w sprawie postępowania egzaminacyjnego o awans 
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, powołuje się komisję rozpatrującą wnioski Pani Ilony 
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Bęben zatrudnionej na stanowisku logopedy i Pani Karoliny Jędrek zatrudnionej na stanowisku psychologa 
w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłobucku. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 546/2010 z 
dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień 
nauczyciela mianowanego. Wykonanie uchwały powierzono Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Zdrowia. 
 
Ad. 2.8. 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie powołania 
członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela 
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. 
Wyjaśnił, iż w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie postępowania egzaminacyjnego o awans zawodowy 
na stopień nauczyciela mianowanego, powołuje się komisję rozpatrującą wniosek Pani Ilony Rykały 
zatrudnionej na stanowisku nauczyciela teoretycznych przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Nr 1 w 
Kłobucku. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 547/2010 z 
dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień 
nauczyciela mianowanego. Wykonanie uchwały powierzono Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Zdrowia. 
 
Ad. 2.9. 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie powołania 
członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela 
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. 
Wyjaśnił, iż w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie postępowania egzaminacyjnego o awans zawodowy 
na stopień nauczyciela mianowanego, powołuje się komisję rozpatrującą wniosek Pani Urszuli Borowskiej 
zatrudnionej na stanowisku nauczyciela teoretycznych przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Nr 1 w 
Kłobucku. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 548/2010 z 
dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do 

 7



przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień 
nauczyciela mianowanego. Wykonanie uchwały powierzono Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Zdrowia. 
 
Ad. 2.10. 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie powołania 
członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela 
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. 
Wyjaśnił, iż w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie postępowania egzaminacyjnego o awans zawodowy 
na stopień nauczyciela mianowanego, powołuje się komisję rozpatrującą wniosek Pani Bernardyny 
Leszczyńskiej zatrudnionej na stanowisku nauczyciela historii w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 549/2010 z 
dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień 
nauczyciela mianowanego. Wykonanie uchwały powierzono Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Zdrowia. 
 
Ad. 2.11. 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie powołania 
członków Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela 
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. 
Wyjaśnił, iż w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie postępowania egzaminacyjnego o awans zawodowy 
na stopień nauczyciela mianowanego, powołuje się komisję rozpatrującą wniosek Pana Piotra Witkowskiego 
zatrudnionego na stanowisku nauczyciela historii w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 550/2010 z 
dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej do 
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o stopień 
nauczyciela mianowanego. Wykonanie uchwały powierzono Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, 
Kultury Fizycznej i Zdrowia. 
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Ad. 2.12. 
Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ przedstawił Zarządowi projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego. 
Wyjaśnił, iż powodem usunięcia czteropiennej lipy jest zamiar wykonania remontu ogrodzenia pomiędzy 
Zespołem Szkół Nr 1, a budynkiem socjalnym Gminy, znajdującym się na działce 374/9.  
Natomiast uschnięty świerk jest usytuowany przy ul. Zamkowej. 
Działając na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłobucku postanawia się wyrazić zgodę na usunięcie 
drzew tj.: 

1/ lipa - 4 szt. 
2/ świerk - 1 szt. 

z terenu działki o nr ew. 374/15, położonej w Kłobucku przy ul. Zamkowej 6, stanowiącej własność Powiatu 
Kłobuckiego. 
Ustalenie: 
Zarząd Powiatu, jednogłośnie, w obecności czterech członków Zarządu, podjął uchwałę Nr 551/2010 z 
dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew z nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Kłobuckiego. Wykonanie uchwały powierzono Staroście Kłobuckiemu. 
 
 
Ad. 3. 
Zarząd przyjął treść wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli przeprowadzonej wobec 
Pana Grzegorza Solucha prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Ośrodek Szkolenia Kierowców 
Kat. A, B, C, T” przy ul. Ogrodowej 20 we Wręczycy Wielkiej w zakresie kontroli dokumentacji i działalności 
związanej ze szkoleniem prowadzonym przez przedsiębiorcę. 
 
Ad. 4. 
Zarząd przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 
przeprowadzonej wobec Pani Katarzyny Głąb prowadzącej Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO-SZKOŁA” z 
adresem biura przy ul. 3-go Maja 11 w Kłobucku w zakresie kontroli dokumentacji i działalności związanej ze 
szkoleniem prowadzonym przez przedsiębiorcę. 
 
Ad. 5. 
Zarząd przyjął treść odstąpienia od wystąpienia pokontrolnego sporządzonego w wyniku kontroli 
przeprowadzonej wobec Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku – Wiejski Ośrodek Zdrowia w Kamyku w 
Kamyku przy ul. Witosa 3 w zakresie dostępności i poziomu udzielanych świadczeń.  
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Ad. 6. Sprawy różne. 
1. Pan Henryk Kiepura – Naczelnik Wydziału EKZ poruszył temat podwyżek dla pracowników 

administracji i obsługi w Zespołach Szkół. 
Podczas omawiania w/w podwyżek Pani Skarbnik poinformowała Zarząd, iż do tut. Starostwa 
wpłynęło pismo z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku o wszczęciu sporu zbiorowego przez 
Zarząd Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z powodu nieuwzględnienia żądania wzrostu 
wynagrodzeń dla pracowników średnio o 300 złotych brutto od 1 czerwca 2010 roku. 
Ponadto Zarząd upoważnił Panią Skarbnik do pobrania kalkulacji wynagrodzeń z Powiatowego 
Zarządu Dróg w Kłobucku. 

2. Zobowiązano Pana Henryka Kiepurę do przygotowania informacji dotyczącej wykorzystania 
potencjału pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 3 w Kłobucku.  
Ponadto zobowiązano Pana Kiepurę do analizy retrospekcji wszystkich zagadnień związanych z ZS 
Nr 3 w Kłobucku, które były tematem posiedzeń Zarządu od początku kadencji tj. od października 
2006 roku do czerwca 2010 roku. 
 

 
 

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: 

/-Stanisław Garncarek/ 

/-Roman Minkina/ 

/-Henryk Kiepura/ 

/-Tadeusz Wieczorek/ 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Katarzyna Sosnowska - Wydział Or. 
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