Protokół Nr XLIV/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach
w dniu 16 października 2019 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 XLIII/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu
9 października 2019 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na
prace geodezyjne i kartograficzne w dziale 710 rozdział 71095 w 2019 r.
4. Rozpatrzenie prośby Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie
o wynajem części parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
5. Rozpatrzenie prośby dyrektora SOSW w Stoku Lackim o nieodpłatne przekazanie
na rzecz Ośrodka dywanu oraz obrazu olejnego.
6. Rozpatrzenie wniosku o wypłatę odszkodowania za działkę oznaczoną w ewidencji
gruntów i budynków numerem 156/1 o pow. 0,0111 ha, położoną w miejscowości
Błogoszcz.
7. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.
8. Uzgodnienie koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Rozbudowa drogi
powiatowej nr 3611W Mokobody – Suchożebry na odcinku Mokobody – Osiny Górne”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych
na terenie gminy Paprotnia do kategorii dróg gminnych.
10. Rozpatrzenie wniosków:


Elmaz Siedlce ul. Ogińskich 25 Usługi Elektryczne, w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka
ewid. nr 503) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
elektroenergetycznego kablowego nn 0,4 kV do nieruchomości na działce ewid.
nr 216/3,



PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3635W w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503)

poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 216/3,


w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Zarządu
Powiatu nr D.7332-1-24/08 z dnia 8.04.2008 r.,



Burmistrza Miasta i Gminy Mordy w sprawie zadysponowania pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Krzymosze (działka ewid. nr
595/1) w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej,



Wójta Gminy Kotuń w sprawie lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 3659W obręb Kotuń, sieci oświetlenia ulicznego,



Wójta Gminy Kotuń w sprawie wprowadzenia zmiany do umowy użyczenia
z dnia 29 sierpnia 2016 r., dotyczącej budowy sieci oświetlenia ulicznego,



PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w imieniu którego wystąpił
OKTM ENERGETYKA ul. Sadowa 20A Kanie w sprawie zadysponowania
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W w miejscowości Korczew (działka
ewid. nr 96) oraz w miejscowości Knychówek (działka ewid. nr 67), w celu
budowy linii kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową i studniami
kablowymi światłowodowymi,



Commont Investment ul. Czartoria 1/27 Poznań w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3686W (działka ewid. nr 144-obręb Grabianów,
oraz 1062/2-obręb Białki) w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociągowej – przeciski poprzeczne,



Commont Investment ul. Czartoria 1/27 Poznań w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3686W (działka ewid. nr 144-obręb Grabianów,
oraz 1062/2-obręb Białki) poprzez umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej oraz
sieci wodociągowej – przeciski poprzeczne,



PSG sp. zo.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie ul. Równoległa 4a,
w imieniu której wystąpił PAK Przedsiębiorstwo Usługowe Stok Lacki Folwark
ul. Siedlecka 111A w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3632W w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 87, 42/16),
w celu budowy przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid.
nr 43/10,



w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3685W (działka
ewid. nr 1151/2) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 36, 33, 30, 27
w miejscowości Ujrzanów,



LIQUID SYSTEM sp. z o.o. Międzyrzec Podl. Plac Jana Pawła II 14a-15,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
(działka ewid. nr 185) obręb Czuryły w celu budowy kanalizacji kablowej
w

technologii

światłowodowej

wraz

z

przyłączami

oraz

szafki

telekomunikacyjnej,


Kranz-Gaz ul. Chopina 34 Siemiatycze, w sprawie zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177)
w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia do nieruchomości na działce ewid. nr 578/1,



Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3632W w miejscowościach Pruszyn (działka ewid. nr 177)
poprzez umieszczenie sieci gazowej średniego ciśnienia do działki ewid. nr
578/1,



LIQUID SYSTEM sp. z o.o. Międzyrzec Podl. Plac Jana Pawła II 14a-15,
w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
(działka ewid. nr 355/1) obręb Cielemęc oraz drogi powiatowej nr 3666W
(działka ewid. nr 423) obręb Cielemęc, w celu budowy kanalizacji kablowej
w technologii światłowodowej wraz z przyłączami,



PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A w sprawie zajęcia pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3677W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1586/1)
poprzez umieszczenie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego
nieruchomość na działce ewid. nr 1703,



Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2 w sprawie zajęcia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3677W w miejscowości Mordy (działka ewid.
nr 1586/1) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza
kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek na działce ewid. nr 1704,



mieszkańców wsi Tarcze o wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
3666W Stok Lacki – Olszanka w miejscowości Tarcze,



Pana Wojciecha Biardy – radnego Powiatu o wykonanie następujących
inwestycji:
1. Nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej do miejscowości Rzążew
o długości ok. 1,000 km,
2. Nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Choja - Czuryły o długości
ok. 1,000 km,
3. Nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej w miejscowości Zbuczyn, ul.
Klonowa o długości ok. 0,400 km,
4. Chodnika przy drodze powiatowej nr 3666W na odcinku Tarcze –
Cielemęc o dł. ok. 0,700 km,



sołtysa wsi Koszewnica o ujęcie w planie budżetowym na 2020 r. zadania
wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 3602W na odcinku z Koszewnicy
w stronę drogi krajowej nr 2 z uwzględnieniem budowy ronda na skrzyżowaniu
dróg powiatowych nr 3602W i 3659W oraz budowy chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 3602W na odcinku od przejazdu kolejowego do Niepublicznego
Przedszkola Leśne Skrzaty w Koszewnicy,



mieszkańców wsi Podnieśno o ujęcie w budżecie na 2020 r. wykonania
chodnika o dł. 0,500 km na ul. Podlaskiej w Podnieśnie w ciągu drogi
powiatowej nr 3612W.

11. Rozpatrzenie prośby dyrektora ZSP w Mordach o przekroczenie planu finansowego
o 1/12 w kwocie 85000 zł ze względu na wypłatę wykonawcy za wykonanie inwestycji
pn. „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Mordach”.
12. Rozpatrzenie prośby SOSW im. Marii Grzegorzewskiej w Siedlcach o umożliwienie
przeprowadzenia nieodpłatnie zajęć warsztatowych w DPT „Reymontówka”
w Chlewiskach w dniu 19 października br.
13. Rozpatrzenie prośby dyrektora DPT „Reymontówka” w Chlewiskach o zwiększenie
dotacji podmiotowej na 2019 r., na uregulowanie zobowiązań finansowych i utrzymanie
płynności finansowej.
14. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 – 2022.
15. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale
Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego.
16. Wolne wnioski.

Ad. pkt 1
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr XLIII/2019 z posiedzenia Zarządu
Powiatu w dniu 9 października 2019 r.

Ad. pkt 3
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr XLIV/111/2019 w sprawie
zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne
w dziale 710 rozdział 71095 w 2019 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na zawarcie nowej umowy
z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Warszawie, na wynajem części parkingu
zewnętrznego przy ul. Piłsudskiego 40 w Siedlcach, przed budynkiem Starostwa Powiatowego
w Siedlcach (zał. nr 2). Umowa zawarta zostanie na czas określony na okres jednego roku, tj.
od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Zarząd ustalił czynsz na 2020 r. w wysokości 110 zł
netto miesięcznie.

Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie w formie
darowizny na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim dywanu
o numerze ewidencyjnym II/808-14/26/2/19 i wartości początkowej 532 zł oraz obrazu
pochodzącego z aukcji (zał. nr 3).

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o wypłacie odszkodowania za działkę
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 156/1 o powierzchni 0,0111 ha,
położoną w miejscowości Błogoszcz w wysokości 50,00 zł/m2 działki (przyjęta została
propozycja byłych właścicieli działki) (zał. nr 4).
50,00 zł x 111 m2 = 5550,00 zł – wysokość odszkodowania za działkę.

Ad. pkt 7
Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał nr 5):


Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy – pismo OR.0012.5.8.2019
z dnia 10 października br.,



Budżetu – pismo OR.0012.2.8.2019 z dnia 10 października br.,



Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej – pismo OR.0012.4.8.2019
z dnia 9 października br.,



Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – pismo OR.0012.3.7.2019 z dnia
9 października br.

Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu na kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie koncepcji
zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3611W Mokobody
– Suchożebry na odcinku Mokobody – Osiny Górne”.

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę nr XLIV/112/2019 w sprawie
zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg wewnętrznych na terenie gminy Paprotnia do
kategorii dróg gminnych (zał. nr 6).

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił:


zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn
0,4 kV do nieruchomości na działce ewid. nr 216/3 w terminie 17.10.2019 r.,
ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3635W
w miejscowości Rakowiec (działka ewid. nr 503) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr
216/3 na okres 17.10.2019 r. – 31.12.2049 r., ustalił opłatę za pierwszy rok

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


z urzędu sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji nr D.7332-1-24/08
z dnia 8.04.2008 r., w następujący sposób: w wierszu „ustala opłatę roczną”
w zdaniu na każdy następny rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym
w poprzek drogi zmienia się datę z „do 31.12.2032 r.” na datę „do 31.12.
2033 r.” oraz w zdaniu za każdy następny rok umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym wzdłuż drogi zmienia się datę z „31.12.2032 r.” na datę „do
31.12.2033 r.”,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
w miejscowości Krzymosze (działka ewid. nr 595/1) w celu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych w załączniku,



wyraził zgodę na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3659W
obręb Kotuń, sieci oświetlenia ulicznego,



wyraził zgodę na wprowadzenie zmiany do umowy użyczenia z dnia
29 sierpnia 2016 r., dotyczącej budowy sieci oświetlenia ulicznego,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W
w miejscowości Korczew (działka ewid. nr 96) oraz w miejscowości
Knychówek (działka ewid. nr 67), w celu budowy linii kablowej SN wraz
z kanalizacją światłowodową i studniami kablowymi światłowodowymi, na
warunkach określonych w załączniku,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W (działka ewid.
nr 144-obręb Grabianów, oraz 1062/2-obręb Białki) w celu budowy sieci
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej – przeciski poprzeczne
w terminie 17-18.10.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił
warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W (działka ewid.
nr 144-obręb Grabianów, oraz 1062/2-obręb Białki) poprzez umieszczenie sieci
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej – przeciski poprzeczne na okres
18.10.2019 r. – 31.12.2049 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 3632W
w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 87, 42/16), w celu budowy
przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku na działce ewid. nr 43/10, na
warunkach określonych w załączniku,



zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 3685W
(działka ewid. nr 1151/2) do nieruchomości stanowiącej działki ewid. nr: 36, 33,
30, 27 w miejscowości Ujrzanów, określając parametry techniczne,



zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3638W
(działka ewid. nr 185) obręb Czuryły w celu budowy kanalizacji kablowej
w

technologii

światłowodowej

wraz

z

przyłączami

oraz

szafki

telekomunikacyjnej, na warunkach określonych w załączniku,


zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Pruszyn (działka ewid. nr 177) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do nieruchomości
na działce ewid. nr 578/1 w terminie 8.11.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowościach Pruszyn (działka ewid. nr 177) poprzez umieszczenie sieci
gazowej średniego ciśnienia do działki ewid. nr 578/1 na okres 8.11.2019 r. –
31.12.2045 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 3638W
(działka ewid. nr 355/1) obręb Cielemęc oraz drogi powiatowej nr 3666W
(działka ewid. nr 423) obręb Cielemęc, w celu budowy kanalizacji kablowej
w technologii światłowodowej wraz z przyłączami, na warunkach określonych
w załączniku,



zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3677W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1586/1) poprzez umieszczenie
przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr
1703 na okres 17.10.2019 r. – 31.12.2049 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 3677W
w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1586/1) w celu prowadzenia robót
polegających na budowie przyłącza kablowego nn 0,4 kV zasilającego budynek
na działce ewid. nr 1704 w terminie 17.10.2019 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa
drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,



rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Tarcze o wykonanie chodnika w ciągu
drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki – Olszanka w miejscowości Tarcze.
Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2019 r.,



rozpatrzył wniosek Pana Wojciecha Biardy – radnego Powiatu o wykonanie
następujących inwestycji:
1. Nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej do miejscowości Rzążew
o długości ok. 1,000 km,
2. Nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Choja - Czuryły o długości
ok. 1,000 km,
3. Nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej w miejscowości Zbuczyn, ul.
Klonowa o długości ok. 0,400 km,
4. Chodnika przy drodze powiatowej nr 3666W na odcinku Tarcze –
Cielemęc o dł. ok. 0,700 km. Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta
zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na 2019 r.,



rozpatrzył wniosek sołtysa wsi Koszewnica o ujęcie w planie budżetowym na
2020 r. zadania wykonaniu remontu drogi powiatowej nr 3602W na odcinku
z Koszewnicy w stronę drogi krajowej nr 2 z uwzględnieniem budowy ronda na
skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3602W i 3659W oraz budowy chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 3602W na odcinku od przejazdu kolejowego do
Niepublicznego Przedszkola Leśne Skrzaty w Koszewnicy. Ostateczna decyzja
w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu budżetu powiatu na
2019 r.,



rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Podnieśno o ujęcie w budżecie na 2020 r.
wykonania chodnika o dł. 0,500 km na ul. Podlaskiej w Podnieśnie w ciągu drogi
powiatowej nr 3612W.
Wydział Dróg zapozna zainteresowanych z decyzją Zarządu Powiatu w sprawie
wniosków.

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o przekazaniu środków finansowych
w kwocie 85000 zł, powyżej 1/12 planu finansowego dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Mordach, celem dokonania zapłaty za wykonanie inwestycji pn. „Modernizacja instalacji
centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach”
(zał. nr 8).

Ad. pkt 12
Zarząd Powiatu nie widzi przeszkód, aby Specjalnemu Ośrodkowi SzkolnoWychowawczemu im. M. Grzegorzewskiej w Siedlcach umożliwić przeprowadzenie
nieodpłatnie zajęć warsztatowych w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.
Podjęcie decyzji w powyższej sprawie leży w gestii dyrektora Domu Pracy Twórczej
„Reymontówka” w Chlewiskach (zał. nr 9).

Ad. pkt 13
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zwiększeniu dotacji podmiotowej
w 2019 r. dla Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w kwocie 60000 zł na
uregulowanie zobowiązań finansowych i utrzymanie płynności finansowej jednostki
(zał. nr 10).

Ad. pkt 14
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej
uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019 –
2022 (zał. nr 11) i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod
obrady Rady Powiatu.

Ad. pkt 15
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie
dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok Powiatu Siedleckiego (zał. nr 12)
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady
Powiatu, w miejsce projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w budżecie
Powiatu na 2019 r. przedłożonego pismem OR.0022.40.2019 z dnia 9 października br.

Ad. pkt 16
Brak wolnych wniosków.
STAROSTA
/-/ Karol Tchórzewski
Na tym protokół zakończono.
Protokółował Jan Kołodyński

