Protokół Nr 95/2016
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 27 września 2016 r.
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności.

Pan Dariusz Stopa - Starosta Siedlecki otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych
i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu nr 94/2016 z dnia 19 września 2016 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2016 r.

V 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla

Gminy Paprotnia.

5. Rozpatrzenie wniosku o umorzenie:
•

należności pozostałej po przeprowadzonej egzekucji Urzędu Skarbowego
w stosunku do Województwa Mazowieckiego Nr decyzji D.6852.173.2015,

•

odsetek pozostałych po przeprowadzonej egzekucji Urzędu Skarbowego
Nr decyzji D.6852.145.2014.

6. Przyjęcie:

•

sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 - 2020’"
w 2015 roku,

•

sprawozdania z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów

Społecznych na lata 2011 - 2020” w 2015 roku,

•

informacji nt. przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg
powiatowych w powiecie siedleckim w sezonie 2016/2017,

</•

informacji nt. realizacji zadań powiatowych powierzonych Miastu Siedlce

z zakresu oświaty, dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia

nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016,
i •

sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg
powiatowych w 2016 roku,

•

informacji na temat działalności Inspekcji Handlowej w 2015 roku.

7. Rozpatrzenie wniosku o rozłożenie na raty należności za usunięcie z drogi i parkowanie
samochodu Ford Transit nr rejestr. WTC

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele
budowlane.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele

budowlane.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele

budowlane.
11. Rozpatrzenie wniosków:
•

Pani Józefy Rychlik - radnej Powiatu o ujęcie w budżecie na 2017 r. zadań
inwestycyjnych przebudowy odcinków dróg powiatowych: 1. nr 3661W na

odcinku Mokobody - Męczyn o dł. ok. 2400 mb, 2. nr 361 IW na odcinku
Mokobody.. Osiny Górne o dł. ok. 2870 mb,
•

sołectwa Rzążew o wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi
powiatowej nr 3640W od drogi powiatowej nr 3666W do miejscowości Rzążew,

•

Pana Andrzeja Wróbla i Pana Sławomira Górki - radnych Powiatu
o uwzględnienie w planach inwestycyjnych na 2017 r. wykonania remontów

następujących dróg: 1. nr 3656W na odcinku Grodzisk - Dziewule o dł. ok. 1700
mb wraz z remontem przepustu oraz remont nawierzchni na ul. Lipowej
w Zbuczynie, 2. kontynuacja przebudowy drogi nr 3641 W, 3. nr 3640W

na odcinku Rzążew - Zbuczyn o dł. ok. 1000 mb, 4. nr 3639W w miejscowości

Modrzew o dł. ok. 700 mb, 5. budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej

nr 3637W na ul. Poręby o dł. ok. 500 mb,
•

Pani Jolanty Franczuk - radnej Powiatu o wprowadzenie do budżetu powiatu
na 2017 r. zadania remontu dróg powiatowych na terenie gminy Mordy nr:

3665W, 3626W,
•

ELMAZ Usługi Elektryczne Siedlce ul. Ogińskich 25,
w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr
3617W w miejscowości Krześlin (działka nr ew. 655) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku przemysłowego
(działka nr ew. 627),

•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego

z drogi powiatowej nr 3638W (działka nr ew. 1805/2) do nieruchomości

stanowiącej działkę nr ew. 1837/10 w miejscowości Zbuczyn,
•

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165 Konstancin

Jeziorna, w imieniu którego wystąpiła firma ELFEKO S.A. ul. Żupnicza 17
Warszawa w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3655W w miejscowości Domanice (działka nr ew. 1393/3)

poprzez umieszczenie przewodów linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice

-- Siedlce - Ujrzanów,
•

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165 Konstancin

Jeziorna, w imieniu którego wystąpiła firma ELFEKO S.A. ul. Żupnicza 17
Warszawa w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3666W w miejscowości Borki Wyrki (działka nr ew. 306/1)

poprzez umieszczenie przewodów linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice
- Siedlce - Ujrzanów,
•

PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A Lublin, z pełnomocnictwa którego
wystąpił Zakład Elektrotechniczny „Zeltech”

Siedlce

ul. Brzeska 139, w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa

drogowego drogi powiatowej nr 3605W w miejscowości Gołąbek (działka
nr ew. 1341) w celu budowy przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego

(działki nr ew.: 259/1, 260/1),
•

PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A Lublin, z pełnomocnictwa którego

wystąpił Zakład Elektrotechniczny ELTO sp. z o.o. Lublin ul. Piłsudskiego 3,
w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3615W w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1552) oraz drogi

powiatowej nr 3683W w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1811) w celu

demontażu linii napowietrznej średniego i niskiego napięcia oraz budowy linii

kablowych średniego i niskiego napięcia,
•

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165 Konstancin

Jeziorna, w imieniu którego wystąpiła firma ELFEKO S.A. ul. Żupnicza 17
Warszawa w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3654W w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 380/1) poprzez

umieszczenie przewodów linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Siedlce

- Ujrzano w,
•

„Instalbud”

Targówka ul. Kolejowa 82 w sprawie wyrażenia

zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 361 IW w miejscowości

Osiny Górne (działka nr ew. 319) w celu prowadzenia robót polegających
na budowie linii kablowej SN w dniach 28-30.09.2016 r.,

•

w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi

powiatowej nr 3619W w miejscowości Czarnoty (działka nr ew. 138/2) w celu
budowy przyłącza kablowego SN (przejście poprzeczne pod drogą),
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości
Krześlin (działka nr ew. 655) poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn
do zasilania budynku przemysłowego (działka nr ew. 627),

•

Wójta Gminy Kotuń o ujęcie w planie budżetu na 2017 r. wykonania

nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 3675W na odcinku Józefin Polaki,

•

PGE Dystrybucja SA ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
Instalatorstwo Elektryczne ul. Północna 43 Siedlce,
o wyrażenie zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr
3602W w miejscowości Koszewnica (działka nr ew. 826) w celu budowy

przyłącza kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 784),
•

w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3646W (działka nr ew. 583) do nieruchomości stanowiącej

działkę nr ew. 209/8 w miejscowości Dąbrówka Stany,

•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego

z drogi powiatowej nr 3633W (działka nr ew. 526) do nieruchomości
stanowiącej działkę nr ew. 198/20 w miejscowości Stok Lacki.

12. Rozpatrzenie prośby dyrektora SOS W w Stoku Lackim o uzgodnienie na rok szkolny
2016/2017 wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie dzieci

uczęszczających do Powiatowego Przedszkola Specjalnego przy SOSW w Stoku
Lackim oraz zatwierdzenie aneksu nr 2 do „Zasad korzystania ze stołówki oraz

określania wysokości

w Stoku Lackim”.

opłat za posiłki

przygotowywane w stołówce

SOSW

13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016-2019.

14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego.
15. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 94/2016 z dnia 19 września 2016 r.

Ad. pkt 3

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 95/175/2016 w sprawie dokonania

zmian w budżecie powiatu na 2016 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

udzielenia pomocy finansowej Gminie Paprotnia (zał. nr 1) i skierował do Przewodniczącego
Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu rozpatrując wniosek (zał. nr 2), jednogłośnie postanowił:

•

o umorzeniu należności pozostałej po przeprowadzeniu egzekucji Urzędu

Skarbowego w stosunku do Województwa Mazowieckiego w wysokości
0,05 zł. Nr decyzji D.6852.173.2015,
•

o umorzeniu odsetek pozostałych po przeprowadzonej egzekucji Urzędu

Skarbowego w wysokości 0,82 zł. Nr decyzji D.6852.145.2014.

Ad. pkt 6

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął:

•

sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 - 2020”

w 2015 roku (zał. nr 3),

•

sprawozdanie z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów

Społecznych na lata 2011 - 2020” w 2015 roku (zał. nr 4),
•

informację nt. przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg
powiatowych w powiecie siedleckim w sezonie 2016/2017 (zał. nr 5),

•

informację nt. realizacji zadań powiatowych powierzonych Miastu Siedlce
z zakresu oświaty, dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia

nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016 (zał. nr 6),
•

sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg
powiatowych w 2016 roku (zał. nr 7),

•

informację na temat działalności Inspekcji Handlowej w 2015 roku (zał. nr 8)

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenia
merytorycznych Komisji.

Ad. pkt 7

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o rozłożeniu na raty należności za usunięcie

z drogi i parkowanie samochodu Ford Transit nr rejestracyjny WTC

w kwocie 9.684 zł

(zał. nr 9). Zarząd postanowił rozłożyć powyższą kwotę na 20 rat w wysokości 400 zł każda,
płatnych w odstępach miesięcznych, do 5-go dnia każdego miesiąca. Pierwsza rata

w wysokości 1 684 zł płatna przed odbiorem samochodu z parkingu. Zarząd wyraził zgodę na
odbiór pojazdu z parkingu, po dokonaniu wpłaty pierwszej raty za parkowanie i usunięcie

pojazdu.

Ad. pkt 8

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 95/176/2016 w sprawie wyrażenia

zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (zał. nr 10). Zarząd wyraził zgodę
Wójtowi Gminy Zbuczyn na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą

własność Powiatu Siedleckiego, oznaczoną jako działka nr ew. 1805/2 obręb Zbuczyn

w zakresie niezbędnym do realizacji prac pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W”
Zbuczyn - Czuryły - Krzymosze - Wyczółki”. Roboty polegać będą na budowie chodnika.

Ad. pkt 9

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 95/177/2016 w sprawie wyrażenia

zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (zał. nr 11). Zarząd wyraził zgodę

Wójtowi Gminy Zbuczyn na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą

własność Powiatu Siedleckiego, oznaczoną jako działka nr ew. 116 obręb Borki Kosy

w zakresie niezbędnym do realizacji prac pn. „Umocnienie skarp rowu przydrożnego
odwadniającego,

leżącego w

ciągu pasa drogowego drogi powiatowej

nr 3636W

w miejscowości Borki Kosy”.

Ad. pkt 10

Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 95/178/2016 w sprawie wyrażenia

zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (zał. nr 12). Zarząd wyraził zgodę

Wójtowi Gminy Siedlce na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą

własność Powiatu Siedleckiego, oznaczoną jako działka nr ew. 679 obręb Nowe Opole
w zakresie niezbędnym do realizacji prac pn. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej

nr 3609W Stare Opole - objazd awaryjny w ciągu drogi nr 2”.

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 13), jednogłośnie postanowił:

•

rozpatrzył wniosek Pani Józefy Rychlik - radnej Powiatu o ujęcie w budżecie

na 2017 r. zadań inwestycyjnych przebudowy odcinków dróg powiatowych: 1.
nr 366IW na odcinku Mokobody - Męczyn o dł. ok. 2400 mb, 2. nr 361 IW

na odcinku Mokobody - Osiny Górne o dł. ok. 2870 mb. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu Powiatu

na 2017r.,

•

rozpatrzył wniosek sołectwa Rzążew o wykonanie nawierzchni bitumicznej

w ciągu drogi powiatowej nr 3640W od drogi powiatowej nr 3666W

do miejscowości Rzążew. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta
zostanie przy opracowywaniu budżetu Powiatu na 2017 r.,

•

rozpatrzył wniosek Pana Andrzeja Wróbla i Pana Sławomira Górki -- radnych
Powiatu o uwzględnienie w planach inwestycyjnych na 2017 r. wykonania
remontów następujących dróg: 1. nr 3656W na odcinku Grodzisk - Dziewule

o dł. ok. 1700 mb wraz z remontem przepustu oraz remontem nawierzchni na
ul. Lipowej w Zbuczynie, 2. kontynuacja przebudowy drogi nr 364IW, 3.

nr 3640W na odcinku Rzążew - Zbuczyn o dł. ok. 1000 mb, 4. nr 3639W

w miejscowości Modrzew o dł. ok. 700 mb, 5. budowa chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 3637W na ul. Poręby o dł. ok. 500 mb. Ostateczna decyzja

w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu Powiatu na

2017 r.,

•

rozpatrzył wniosek Pani Jolanty Franczuk - radnej Powiatu o wprowadzenie

do budżetu powiatu na 2017 r. zadania remontu dróg powiatowych na terenie
gminy Mordy nr: 3665W, 3626W. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku

podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu Powiatu na 2017 r.,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3617W

w miejscowości Krześlin (działka nr ew. 655) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie przyłącza kablowego nn do budynku przemysłowego
(działka nr ew. 627) w dniu 27.09.2016 r.,

•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej

nr 3638W (działka nr ew. 1805/2) do nieruchomości stanowiącej działkę

nr ew. 1837/10 w miejscowości Zbuczyn,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3655W

w miejscowości Domanice (działka nr ew. 1393/3) poprzez umieszczenie

przewodów linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Siedlce - Ujrzanów

na okres 28.09.2016 r. -- 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia

pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego
zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3666W

w miejscowości Borki Wyrki (działka nr ew. 306/1) poprzez umieszczenie

przewodów linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Siedlce - Ujrzanów,

na okres 28.09.2016 r. - 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia

pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego
zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3605W
w miejscowości Gołąbek (działka nr ew. 1341) w celu budowy przyłącza

kablowego nn do budynku mieszkalnego (działki nr ew.: 259/1,260/1),
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3615W

w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1552) oraz drogi powiatowej nr 3683 W
w miejscowości Mordy (działka nr ew. 1811)

w celu demontażu linii

napowietrznej średniego i niskiego napięcia oraz budowy linii kablowych
średniego i niskiego napięcia,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3654W

w miejscowości Kaczory (działka nr ew. 380/1) poprzez umieszczenie
przewodów linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice - Siedlce - Ujrzanów
na okres 28.09.2016 r. - 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia

pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego

zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

361 IW

w miejscowości Osiny Górne (działka nr ew. 319) w celu prowadzenia robót

polegających na budowie linii kablowej SN w dniach 28-30.09.2016 r., ustalił
opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie

z wnioskiem,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3619W
w miejscowości Czarnoty (działka nr ew. 138/2) w celu budowy przyłącza

kablowego SN (przejście poprzeczne pod drogą),
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3617W

w miejscowości Krześlin (działka nr ew. 655) poprzez umieszczenie przyłącza

kablowego nn do zasilania budynku przemysłowego (działka nr ew. 627) na
okres 27.09.2016 - 31.12.2046 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa

drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego

zgodnie z wnioskiem,
•

rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Kotuń o ujęcie w budżecie powiatu na 2017 r.
wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 3675 W, na odcinku
od miejscowości Józefin do miejscowości Polaki. Zarząd Powiatu postanowił

zobowiązać Wójta Gminy Kotuń do naprawy powyższego odcinka drogi.
Decyzja w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej podjęta zostanie przy
opracowywaniu budżetu powiatu na 2017 r.,
•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W
w miejscowości Koszewnica (działka nr ew. 826) w celu budowy przyłącza
kablowego nn do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 784),

•

zezwolił na przebudowę zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3646W
(działka nr ew. 583) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 209/8

w miejscowości Dąbrówka Stany,
•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej

nr 3633W (działka nr ew. 526) do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew.

198/20 w miejscowości Stok Lacki.

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu jednogłośnie uzgodnił na rok szkolny 2016/2017 wysokość kosztów

surowca przeznaczonego na wyżywienie dzieci uczęszczających do Powiatowego Przedszkola
Specjalnego przy SOSW w Stoku Lackim w wysokości 65% całodziennego wyżywienia
tj. 5,20 zł na jedno dziecko dziennie oraz zatwierdził aneks nr 2 do „Zasad korzystania ze

stołówki oraz określania wysokości opłat za posiłki przygotowywane w stołówce SOSW
w Stoku Lackim” (zał. nr 14).

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata

2016 - 2019 (zał. nr 15) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą
o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 16)

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady.

Ad. pkt 15
Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Prorektora ds. rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczo

- Flumanistycznego w Siedlcach (zał. nr 17), jednogłośnie nie wyraził zgody na pomoc

w doposażeniu w sprzęt ratowniczy i specjalistyczne pomoce dydaktyczne pracowni
ratownictwa medycznego, z uwagi na brak podstaw prawnych.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował: Jan Kolodyński

