
Protokół Nr CLXXXII/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 21 grudnia 2022 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

Karol Tchórzewski  – Starosta Siedlecki  otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych          

i przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr CLXXXI/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

w dniu 15 grudnia 2022 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2022 r. 

4. Rozpatrzenie prośby dyrektora GOK Zbuczyn o dofinansowanie nagród laureatom XIV 

Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych. 

5. Rozpatrzenie prośby o przeznaczenie środków finansowych na nagrody dla pięciu Kół 

Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Siedleckiego celem wyróżnienia w konkursie pn. 

„Ozdoba Świąteczna”. 

6. Rozpatrzenie prośby Redaktora Naczelnego Tygodnika Siedleckiego o ufundowanie                              

17 pucharów dla najlepszych sportowców i trenerów w plebiscycie                                                    

na najpopularniejszych sportowców 2022 r. 

7. Przyjęcie kwartalnego harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu siedleckiego. 

8. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2023 do Porozumienia zawartego w dniu 26 stycznia 

2007 r. w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania dotacji celowej                                

na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy                               

w Siedlcach. 

9. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 r. 

10. Przyjęcie projektu aneksu nr 1/2022 do Porozumienia z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie 

powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadań w zakresie prowadzenia powiatowej 

biblioteki publicznej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu Powiatowego 

Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim w 2023 r. 



12. Przyjęcie projektu aneksu nr 2 do arkusza organizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2022/2023. 

13. Podjęcie decyzji w sprawie bonów zakupowych do sieci sklepów TOPAZ dla gmin: 

Wodynie, Kotuń, Wiśniew, celem przekazania ich dla uchodźców z Ukrainy 

przebywających na terenie w/w gmin. 

14. Rozpatrzenie wniosków: 

• Wójta Gminy Siedlce w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3638W w miejscowości Stok Lacki Folwark (działka ewid. nr 

1262) w celu budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz                      

z przyłączami kanalizacyjnymi do granic działek, 

• Burmistrza Miasta i Gminy Mordy w sprawie zadysponowania pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3615W obręb Czołomyje (działka ewid. nr 277) w celu 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej, 

• ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3671W (działki ewid. nr: 

729/3, 428/2 – obręb Radzików Stopki) w celu budowy przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego w energię działkę ewid. nr 

428/3, 

• ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W (działka ewid. nr 

80/2 – obręb Borki Kosiorki) w celu budowy przyłącza energetycznego 

kablowego nn 0,4 kV zasilającego w energię działkę ewid. nr 36/4, 

• PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,                             

z pełnomocnictwa którego wystąpiła TALPA sp. z o.o. w Płocku, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W (działka ewid. nr 

467 – obręb Wólka Łysowska oraz działka ewid. nr 1140 – obręb Łysów),                          

w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, 

• Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3608W obręb Kisielany Żmichy (działka ewid. 

nr 292/2), w celu budowy przyłącza kablowego nn 0,4 kV do budynku 

mieszkalnego na działce ewid. nr 260/3 i 260/4, 

• w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 3673W (działka ewid. nr 

319/1) do działki ewid. nr 667/1 obręb Bojmie, 



• PSG sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 Tarnów,                             

z pełnomocnictwa którego wystąpił Mont-Gaz Siedlce ul. Garwolińska 3/2,                             

w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                       

w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 366/27, 535), w celu budowy 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 366/25, 

• Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3663W w miejscowości Łysów (działka ewid. 

nr 800/1), w celu prowadzenia robót polegających na budowie energetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid. nr 499/1, 499/2, 

•  PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3663W obręb Łysów (działka ewid. nr 800/1), 

poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

działki ewid. nr 499/1, 499/2, 

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3608W obręb Kisielany Żmichy (działka ewid. 

nr 292/2), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn                       

0,4 kV do działki ewid. nr 260/3, 260/4, 

• LIQID SYSTEMS sp. z o.o. ul. Ludwika Krzywickiego 2/1 02-078 Warszawa,                         

w sprawie zmiany decyzji na zadysponowanie pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3666W (działka ewid. nr 543 – obręb Stok Lacki, działka ewid. 

nr 73 – obręb Pustki, działka ewid. nr 504 – obręb Grubale), w celu budowy 

kanalizacji kablowej w technologii światłowodowej wraz z przyłączami na 

istniejącej i projektowanej podbudowie słupowej, 

• Wójta Gminy Korczew w sprawie lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej nr 

3617W (działka ewid. nr 335) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 

108 obręb Stary Bartków, 

• Domtel Telekom Siedlce ul. Wałowa 9/31, w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3601W (działka ewid. nr 280 - obręb Korczew), 

w celu lokalizacji   telekomunikacyjnej linii  światłowodowej, 

• Wójta Gminy Mokobody w sprawie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3612W w miejscowości Mokobody poprzez umieszczenie 

sieci kanalizacji sanitarnej, 



• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3637W obręb Grodzisk (działka ewid. nr 563), 

poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV                             

do działki ewid. nr 371/3, 

• Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3637W w miejscowości Grodzisk (działka 

ewid. nr 563), w celu prowadzenia robót polegających na budowie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki ewid.                        

nr 371/3, 

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb Przywory Duże (działka ewid. nr 

712), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV                 

do działki ewid. nr 789/2, 

• MIRMAR Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości 

Przywory Duże (działka ewid. nr 712), w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie energetycznego przyłącza nn 0,4 kV do działki ewid. nr 789/2, 

• MIRMAR Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W w miejscowości 

Borki Kosiorki (działka ewid. nr 142), w celu prowadzenia robót polegających 

na budowie energetycznego przyłącza nn 0,4 kV do działki ewid. nr 116/4, 

• PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3636W obręb Borki Kosiorki (działka ewid. nr 

142), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV                    

do działki ewid. nr 116/4, 

• o zaopiniowanie konstrukcji objazdów na drogach powiatowych nr: 3607W, 

3675W dla zadania: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki                  

na odcinku węzeł „Ryczołek” – Siedlce, odcinek IV od węzła „Groszki” do 

węzła „Gręzów” (bez węzłów), o długości ok. 12,89 km”, 

• Wójta Gminy Paprotnia w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn.: 

„Budowa sieci elektroenergetycznej 1 kV – linii kablowej i napowietrznej 

oświetlenia ulicznego, w miejscowości Pluty gm. Paprotnia”. 



15. Podjęcie decyzji w sprawie wniosku dot. uregulowania własności działek zajętych pod 

drogę powiatową nr 3667W w miejscowości Izdebki Kośmidry. 

16. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu. 

17. Przyjęcie rozliczenia wydatkowania środków finansowych przez Gminę Wodynie                                       

w listopadzie br., w związku z pobytem uchodźców z Ukrainy – Porozumienie                             

nr ZK/2/2022 z dnia 9 maja 2022 r.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty na wsparcie przez Powiat Siedlecki 

realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom 

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: 

„Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi 

chorobami otępiennymi oraz osób przewlekle psychiczne chorych na terenie Powiatu 

Siedleckiego” w roku 2023. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty na wsparcie przez Powiat Siedlecki 

realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku.   

20. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr CLXXXI/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu w dniu 15 grudnia 2022 r.  

 

Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXXII/512/2022 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie powiatu na 2022 r. (zał. nr 1). 

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 1000 zł brutto zakup 

nagród laureatom XIV Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych. Przegląd 

odbędzie się 11 i 12 stycznia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie, a koncert 

Galowy Laureatów odbędzie się 19 stycznia 2023 r. w DPT „Reymontówka” w Chlewiskach 

(zał. nr 2). 



Ad. pkt 5 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie przeznaczył środki finansowe w kwocie 2500 zł brutto na 

nagrody dla pięciu Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Siedleckiego, celem wyróżnienia 

w konkursie pn. „Ozdoba Świąteczna” (zał. nr 3). 

 

Ad. pkt 6 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o ufundowaniu 17 pucharów dla laureatów 

plebiscytu organizowanego przez Tygodnik Siedlecki – na najlepszych i najpopularniejszych 

sportowców 2022 r. (zał. nr 4). Zarząd na zakup pucharów przeznaczył środki finansowe                        

w wysokości 1500 zł brutto.  

 

Ad. pkt 7 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych 

w porze nocnej, w niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy pełnionych rotacyjnie w systemie 

dobowym pod telefonem przez wszystkie apteki ogólnodostępne na terenie powiatu 

siedleckiego (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 1/2023 do Porozumienia 

zawartego w dniu 26 stycznia 2007 r. w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania 

dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy                

w Siedlcach (zał. nr 6). 

 

Ad. pkt 9 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie określenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 r. (zał. nr 7) i przekazał 

związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli do zaopiniowania. 

 

Ad. pkt 10 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 1/2022 do Porozumienia z dnia 

12 lutego 2020 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Mordy zadań w zakresie prowadzenia 

powiatowej biblioteki publicznej (zał. nr 8). 

 

 



Ad. pkt 11 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXXII/513/2022 w sprawie 

ustalenia przerw w funkcjonowaniu Powiatowego Przedszkola Specjalnego w Stoku Lackim                    

w 2023 r. (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 12 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt aneksu nr 2 do arkusza organizacji 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim na rok szkolny 2022/2023 

(zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o przekazaniu niewykorzystanych bonów 

zakupowych do sieci sklepów TOPAZ, pochodzących z jednorazowej pomocy rzeczowej                     

w formie bonu zakupowego Świątecznego do sieci sklepów TOPAZ zgodnie z uchwałą nr 

CLXXVI/491/2022 Zarządu Powiatu z Siedlcach, dla gmin: Wodynie, Kotuń, Wiśniew, celem 

przekazania ich dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie w/w gmin. 

 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 11), jednogłośnie postanowił: 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W                          

w miejscowości Stok Lacki Folwark (działka ewid. nr 1262) w celu budowy 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przyłączami 

kanalizacyjnymi do granic działek, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W obręb 

Czołomyje (działka ewid. nr 277) w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3671W 

(działki ewid. nr: 729/3, 428/2 – obręb Radzików Stopki) w celu budowy 

przyłącza energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego w energię działkę 

ewid. nr 428/3, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W 

(działka ewid. nr 80/2 – obręb Borki Kosiorki) w celu budowy przyłącza 

energetycznego kablowego nn 0,4 kV zasilającego w energię działkę ewid.                     

nr 36/4, 



• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2044W 

(działka ewid. nr 467 – obręb Wólka Łysowska oraz działka ewid. nr 1140 – 

obręb Łysów), w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W obręb 

Kisielany Żmichy (działka ewid. nr 292/2), w celu budowy przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 260/3                         

i 260/4, 

• zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3673W (działka ewid. nr 

319/1) do działki ewid. nr 667/1 obręb Bojmie, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                       

w miejscowości Stok Lacki (działki ewid. nr: 366/27, 535), w celu budowy 

przyłącza gazu średniego ciśnienia zasilającego budynek mieszkalny na działce 

ewid. nr 366/25, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W                                       

w miejscowości Łysów (działka ewid. nr 800/1), w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do 

zasilania działki ewid. nr 499/1, nr 499/2, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3663W obręb Łysów 

(działka ewid. nr 800/1), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 499/1, 499/2, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3608W obręb 

Kisielany Żmichy (działka ewid. nr 292/2), poprzez umieszczenie 

energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 260/3, 

260/4, 

• zmienił w części decyzję nr D.6853.1.152.2022 z dnia 27.07.2022 r., 

• zezwolił na lokalizację zjazdu z drogi powiatowej nr 3617W (działka ewid. nr 

335) do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 108 obręb Stary Bartków, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3601W 

(działka ewid. nr 280 - obręb Korczew), w celu lokalizacji   telekomunikacyjnej 

linii  światłowodowej, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3612W                                                    

w miejscowości Mokobody poprzez umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej, 



• zezwolił na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W obręb Grodzisk 

(działka ewid. nr 563), poprzez umieszczenie energetycznego przyłącza 

kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 371/3, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3637W                                            

w miejscowości Grodzisk (działka ewid. nr 563) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV do zasilania działki 

ewid. nr 371/3, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W obręb 

Przywory Duże (działka ewid. nr 712), poprzez umieszczenie energetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 789/2, 

• zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W                        

w miejscowości Przywory Duże (działka ewid. nr 712), w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie energetycznego przyłącza nn 0,4 kV do działki 

ewid. nr 789/2, 

• zezwolił na zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W                        

w miejscowości Borki Kosiorki (działka ewid. nr 142), w celu prowadzenia 

robót polegających na budowie energetycznego przyłącza nn 0,4 kV do działki 

ewid. nr 116/4, 

• zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3636W obręb Borki 

Kosiorki (działka ewid. nr 142), poprzez umieszczenie energetycznego 

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki ewid. nr 116/4, 

• zaakceptował treśc pisma do STECOL Corporation sp. z o.o. Oddz. w Polsce 

Warszawa Al. Jerozolimskie 176 bud. C, 

• pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn.: „Budowa sieci 

elektroenergetycznej 1 kV – linii kablowej i napowietrznej oświetlenia 

ulicznego, w miejscowości Pluty gm. Paprotnia”. 

 

Ad. pkt 15 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o uregulowaniu własności działek 

zlokalizowanych przy drodze powiatowej nr 3667W w miejscowości Izdebki Kośmidry, wg 

wartości określonych w opracowanym operacie szacunkowym (kopię operatu należy przesłać 

zainteresowanym) (zał. nr 12).     

 



Ad. pkt 16 

            Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 13). 

 

Ad. pkt 17 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął rozliczenie wydatkowania środków finansowych 

przez Gminę Wodynie w listopadzie br. w wysokości 6513,73 zł, w związku z pobytem 

uchodźców z Ukrainy – Porozumienie nr ZK/2/2022 z dnia 9 maja 2022 r. (zał. nr 14). 

 

Ad. pkt 18 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr CLXXXII/514/2022 w sprawie 

wyboru oferty na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie 

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób 

z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekle psychiczne 

chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w roku 2023 (zał. nr 15). 

 

Ad. pkt 19 

           Zarząd Powiatu wstrzymując się nie podjął uchwały w sprawie wyboru oferty na 

wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym                        

w 2023 roku (zał. nr 16). 

 

Ad. pkt 20 

            Brak wolnych wniosków. 

                                                                                                        STAROSTA 

Na tym protokół zakończono.                                                /-/  Karol Tchórzewski 

 

Protokółował Jan Kołodyński   

 

 


