Protokół Nr 154/2017
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 18 września 2017 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 153/2017 z dnia 11 września 2017 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych
na prace geodezyjne i kartograficzne w 2017 r.

4. Rozpatrzenie wniosku o zmianę warunków umowy z PKO BP S.A. w Warszawie.
5. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego najmu garażu i części wiaty garażowej przez

Delegaturę w Siedlcach Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie

Narodowego Funduszu Zdrowia.
6. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zagospodarowania zużytych składników majątku
ruchomego Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

7. Zapoznanie z Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego przekazanym
pismem LEX-S.4131.12.2017.MR z dnia 9 września 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie nieruchomości
w celu lokalizacji przystanku autobusowego.

9. Rozpatrzenie wniosków:
•

PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie ul. Równoległa 4A,
w

imieniu

wystąpił

którego

MONT

GAZ

Siedlce

ul. Garwolińska 3/2 w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie pasa

drogowego drogi powiatowej nr 3632W w miejscowości Błogoszcz (działki nr
ew.: 87, 42/16) w celu budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia PE
do budynku mieszkalnego (działka nr ew. 42/15),

•

Telekom System sp. z o.o. Łuków ul. Żelechowska 22 w sprawie wyrażenia

zgody na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W obręb
Czachy

(działka

nr

ew.

569)

w

celu

lokalizacji

doziemnego

telekomunikacyjnego przyłącza światłowodowego,

•

„MG Tech”

up Czerwonego Kapturka 20 Siedlce, w sprawie

uzgodnienia projektu budowlanego pn. „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi

powiatowej nr 3617W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 445/8
z miejscowości Żabokliki gm. Siedlce”,

•

w sprawie wyrażenia zgody na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego
z drogi powiatowej nr 3675W (działka nr ew. 39/1) do nieruchomości

stanowiącej działkę nr ew. 183/19 w miejscowości Polaki,
Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie

•

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W

(działka nr ew. 657) w miejscowości Cisie Zagrudzie w celu prowadzenia robót

polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV,
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Cisie

Zagrudzie (działka nr ew. 657) poprzez umieszczenie elektroenergetycznego

przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 262/1,

•

PBP Spółdzielnia „ZIB” ul. Fabryczna 5 Biała Podlaska, w sprawie wyrażenia

zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3640W w miejscowości

Krześlinek (działka nr ew. 80) w celu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej,

•

Gminy Suchożebry w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego
drogi powiatowej nr 3640W w miejscowości Krześlinek (działka nr ew. 80)

poprzez umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej,

Zakład Elektryczny Dąbrówka Ług ul. Skórzecka 2, w sprawie

•

wyrażenia zgody na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W

(działka nr ew. 185) w miejscowości Stara Dąbrówka w celu prowadzenia robót
polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn

0,4 kV,
•

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A Lublin, w sprawie wyrażenia zgody

na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3606W w miejscowości Stara
Dąbrówka (działka nr ew. 185) poprzez umieszczenie elektroenergetycznego
przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 85/2,

•

Pani Józefy Rychlik - radnej Powiatu o ujęcie w budżecie powiatu na 2018 r.
następujących zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych: 1. Przebudowa

drogi powiatowej nr 3661W na odcinku Mokobody-Męczyn o długości
2 400 m, 2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi
powiatowej nr 361 IW na odcinku Mokobody-Osiny Górne o długości 2 870 m,

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3661W na odcinku Zaliwie Szpinki-Wólka

Proszewska o długości 2 700 m, 4. Remont drogi powiatowej nr 3937W na

odcinku Świniary-Dmochy o długości 800 m.
10. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego
w roku szkolnym 2016/2017.

11. Rozpatrzenie propozycji i uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych
projektów Programu współpracy powiatu siedleckiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 2020 oraz Programu współpracy powiatu siedleckiego z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

12. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy Powiatu
Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na rok 2018.

13. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie programu współpracy Powiatu
Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na rok 2018-2020.

14. Rozpatrzenie prośby Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
o ufundowanie pucharów dla drużyn uczestniczących w Powiatowych Zawodach

Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Siedleckiego.

15. Rozpatrzenie prośby Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
o dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP

w Siedlcach.

16. Zapoznanie z opiniami Komisji Rady Powiatu.

17. Rozpatrzenie prośby o ufundowanie nagród dla wyróżniających się pszczelarzy

Podlaskiego Koła Pszczelarzy w Siedlcach.
18. Rozpatrzenie prośby o dofinansowanie zakupu nagród (medali i pucharów) dla
uczestników II Spartakiady Integracyjnej organizowanej w dniu 3 października
w Skórcu

19. Wolne wnioski.
Ad. pkt 1
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad.

Ad. pkt 2

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 153/2017 z dnia 11 września 2017 r.

Ad. pkt 3

Zarząd

Powiatu

jednogłośnie podjął uchwałę Nr

154/295/2017 w sprawie

zatwierdzenia zmian w planie wydatków rzeczowych na prace geodezyjne i kartograficzne

w 2017 r. (zał. nr 1).

Ad. pkt 4

Zarząd Powiatu

rozpatrując wniosek Banku PKO Bank Polski Biuro Sprzedaży

i Najmu Nieruchomości Zespół Umów i Lokalizacji w Warszawie (zał. nr 2), o obniżenie

stawki czynszu najmu powierzchni w lokalizacji Siedlce ul. Piłsudskiego 40, jednogłośnie
postanowił utrzymać dotychczasowe warunki umowy.

Ad. pkt 5

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę p.o. Kierownika Delegatury w Siedlcach

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (zał. nr 3),
jednogłośnie postanowił o zawarciu nowej umowy na wynajem garażu oraz części wiaty

garażowej w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40. Zarząd
postanowił o zawarciu umowy na okres jednego roku, tj. na czas określony od dnia 1.01.

2018 r. do dnia 31.12.2018 r., ustalając czynsz na 2018 r. w wysokości 296,41 zł netto

miesięcznie.

Ad. pkt 6
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o zdjęciu z ewidencji majątkowej Starostwa

Powiatowego w Siedlcach zużytych i nie nadających się do dalszej eksploatacji składników

majątku ruchomego zgodnie z zał. nr 4, po dokonaniu likwidacji poprzez zniszczenie lub
utylizację.

Ad. pkt 7
Zarząd

Powiatu

zapoznał

się

z

rozstrzygnięciem

nadzorczym

Wojewody

Mazowieckiego przekazanym pismem LEX-S.4131.12.2017.MR z dnia 9 września 2017 r.

(zał. nr 5).
Ad. pkt 8
Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr 154/296/2017 w sprawie wyrażenia

zgody na zadysponowanie nieruchomości w celu lokalizacji przystanku autobusowego
(zał. nr 6).

Ad. pkt 9
Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 7), jednogłośnie postanowił:

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3632W
w miejscowości Błogoszcz (działki nr ew.: 87,42/16) w celu budowy przyłącza

gazowego średniego ciśnienia PE do budynku mieszkalnego (działka nr ew.
42/15),

•

zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3652W obręb
Czachy

(działka

nr

ew.

569)

w

celu

lokalizacji

doziemnego

telekomunikacyjnego przyłącza światłowodowego,
•

pozytywnie uzgodnił projekt pn. „Budowa zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej nr 3617W do nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 445/8
z miejscowości Żabokliki gm. Siedlce”,

•

zezwolił na budowę i lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej

nr 3675W (działka nr ew. 39/1) do nieruchomości stanowiącej działkę
nr ew. 183/19 w miejscowości Polaki,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3606W

(działka nr ew. 657) w miejscowości Cisie Zagrudzie w celu prowadzenia robót
polegających na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, ustalił

opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie
z wnioskiem,

•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3606W

w miejscowości Cisie Zagrudzie (działka nr ew. 657) poprzez umieszczenie

elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 262/1,

na okres 20.09.2017 r. - 31.12.2047 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

3640W

w miejscowości Krześlinek (działka nr ew. 80) w celu wykonania sieci

kanalizacji sanitarnej wdniach 19.09.2017- 19.10.2017, ustalił opłatę za zajęcie

pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3 640W

w iniejscowości Krześlinek (działka nr ew. 80) poprzez umieszczenie sieci
kanalizacji sanitarnej na okres 31.10.2017 r. - 31.12.2047 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

3606W

(działka nr ew. 185) w miejscowości Stara Dąbrówka w celu prowadzenia robót

polegających na budowie elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn

0,4 kV, ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego i ustalił warunki zezwolenia
zgodnie z wnioskiem,
•

zezwolił

na

zajęcie

pasa

drogowego

drogi

powiatowej

nr

3606W

w miejscowości Stara Dąbrówka (działka nr ew. 185) poprzez umieszczenie

elektroenergetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV do działki nr ew. 85/2,

na okres 19.09.2017 r. - 31.12.2047 r., ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia
pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego

zgodnie z wnioskiem,
•

rozpatrzył wniosek Pani Józefy Rychlik - radnej Powiatu o ujęcie w budżecie
powiatu na 2018 r.

następujących zadań inwestycyjnych na drogach

powiatowych: 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3661W na odcinku
Mokobody-Męczyn o długości 2 400 m, 2. Opracowanie dokumentacji
technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 3611W na odcinku Mokobody-

Osiny Górne o długości 2 870 m, 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 366IW

na odcinku Zaliwie Szpinki-Wólka Proszewska o długości 2 700 m, 4. Remont
drogi powiatowej nr 3937W na odcinku Świniary-Dmochy o długości 800 m.

Ostateczna decyzja w sprawie wniosku podjęta zostanie przy opracowywaniu
budżetu powiatu na 2018 r.

Ad. pkt 10
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację o stanie realizacji zadań oświatowych

Powiatu Siedleckiego w roku szkolnym 2016/2017 (zał. nr 8) i skierował do Przewodniczącego

Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 11
Zarząd Powiatu rozpatrzył propozycje i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji

społecznych projektów Programu współpracy powiatu

siedleckiego z organizacjami

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata

2018 - 2020 oraz Programu współpracy powiatu siedleckiego z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, zgodnie
z propozycją Wydziału Spraw Społecznych (zał. nr 9).

Ad. pkt 12

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (zał. nr 10)
i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie

merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 13

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie

programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018-2020 (zał. nr 11)

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie na posiedzenie

merytorycznej Komisji.

Ad. pkt 14

Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił o ufundowaniu pucharów, za kwotę 700 zł

dla drużyn uczestniczących w IX Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych

Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Siedleckiego (zał. nr 12). Zawody odbędą się w dniu
24 września br. w Siedlcach.

Ad. pkt 15
Zarząd Powiatu, z uwagi na brak środków finansowych w budżecie powiatu nie widzi

możliwości dofinansowania w 2017 r. zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy
Miejskiej

Państwowej

Straży Pożarnej

w Siedlcach (zał. nr

13).

Zarząd rozważy

dofinansowanie zakupu samochodu w 2018 r.

Ad. pkt 16
Zarząd Powiatu zapoznał się z opiniami Komisji Rady Powiatu (zał. nr 14) i skierował

do Przewodniczącego Rady Powiatu projekty uchwał Rady Powiatu:

•

w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach,

•

zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu w sprawie powierzenia Miastu i Gminie
Mordy zadania powiatu z zakresu dróg powiatowych,

•

w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadań powiatu z zakresu dróg

powiatowych,
•

w sprawie powierzenia Gminie Paprotnia zadania powiatu z zakresu dróg

powiatowych,
•

w sprawie powierzenia Gminie Korczew zadania powiatu z zakresu dróg

powiatowych,
•

w sprawie powierzenia Gminie Kotuń zadania powiatu z zakresu dróg

powiatowych,
•

w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym

realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku,
•

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu

Siedleckiego,
•

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2017 - 2020,

•

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku

odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2018 rok,

skierował również:
•

informację o stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2016 roku,

•

informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze
2017 roku,

•

informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Siedleckiego na lata 2017 - 2020 za I półrocze 2017 roku,

•

informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji

kultury pn,: Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach za I półrocze
2017 roku,

•

informację o realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze
2017 roku,

•

sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej

na lata 2013 - 2016 w roku 2016,
•

sprawozdanie z działalności

Powiatowego

Centrum

Pomocy

Rodzinie

w Siedlcach za okres I półrocza 2017 roku,

•

sprawozdanie

z

działalności

Powiatowej

Poradni

Psychologiczno-

Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2017 roku,

•

sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach

za okres I półrocza 2017 roku,
•

sprawozdanie z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w

Stoku Lackim za okres 1 półrocza 2017 roku,
•

sprawozdanie z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach

za okres I półrocza 2017 roku,
•

informację na temat funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP
w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych,

•

informację

na temat

udzielonych

świadczeń

przez

Stację

Pogotowia

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu

Siedleckiego z zakresu transportu medycznego,
•

informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach spółka z o.o.,

•

informację o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu
Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach,

•

informację o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej
mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez NFZ

z prośba o przedłożenie pod obrady Rady Powiatu.

Zarząd

Powiatu

jednogłośnie

postanowił

wprowadzić

następujące

autopoprawki

w sprawozdaniu z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Siedleckiego na lata 2015-2020
z perspektywą do 2025 roku (zał. nr 15):

•

strona 3 Cel operacyjny 2 Wsparcie konkurencyjności gospodarczej Powiatu akapit
pierwszy od góry

otrzymuje brzmienie: „Starostwo Powiatowe w Siedlcach jest

członkiem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej, która działa na terenie powiatu

siedleckiego na terenie gmin: Zbuczyn, Mordy, Siedlce, Kotuń, Suchożebry,

Mokobody, Wiśniew, Skórzec, Wodynie, Domanice.”
•

strona 21 w pkt 4 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Koncertu w dniu 28 lutego

2016 r. wysłuchało ok. 70 osób.”
•

strona 21 w pkt 5 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Koncertu w dniu 13 marca
2016 r. wysłuchało ok. 70 osób.”

•

strona 21 pkt 6 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„Wystawę obejrzało w dniu

4 marca 2016 r. około 200 osób.”

•

strona 21 pkt 7 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Wystawę obejrzało w dniu

21 marca 2016 r. około 200 osób.”
•

strona 21 pkt 13 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Koncertu w dniu 1 maja 2016 r.

wysłuchało ok. 80 osób.”

•

strona 21 pkt 14 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: „Koncertu w dniu 3 maja 2016 r.
wysłuchało ok. 80 osób.”

Sprawozdanie po wprowadzonych autopoprawkach Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął

i skierował do Przewodniczącego Rady Powiatu z prośbą o przedłożenie pod obrady Rady
Powiatu.
Ad. pkt 17

Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

Siedleckich Targów Miodu (zał. nr 16), jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą 400 zł
zakup nagród dla wyróżniających się pszczelarzy Podlaskiego Koła Pszczelarzy w Siedlcach.

Ad. pkt 18
Zarząd Powiatu jednogłośnie postanowił dofinansować kwotą do 500 zł zakup medali

i pucharów uczestnikom II Spartakiady Integracyjnej Skórzec 2017 (zał. nr 17). Spartakiada

zorganizowana zostanie w Skórcu w dniu 3 października br.

Ad. pkt 19
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew

rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych Pani

w ilości 3 m3 za kwotę

netto 345,00 zł - kwota brutto 372,60 zł.

Na tym protokół zakończono.
Protokółował Jan Kołodyński
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