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ORO-OO41/47/2010 

 

PROTOKÓŁ NR XLIX/10 
Z SESJI 

RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO 
ODBYTEJ W DNIU 29 WRZEŚNIA 2010 ROKU 

W STAROSTWIE POWIATOWYM W ZŁOTOWIE 
 
Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 1500, a zakończyły o godz. 1630. 
 
Posiedzenie odbyło się w auli Starostwa Powiatowego w Złotowie, przy al. Piasta 32.  
 
Obrady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Złotowskiego Andrzej Jasiłek.                               
Na podstawie listy obecności stwierdził, Ŝe w sesji uczestniczy 17 radnych, a zatem rada 
zdolna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
Lista obecności radnych oraz lista osób zaproszonych na sesję zostały dołączone do protokołu       
z sesji. 
 
Przewodniczący Rady A. Jasiłek poinformował, Ŝe na 7 dni przed rozpoczęciem sesji wpłynął 
wniosek Zarządu Powiatu Złotowskiego o uzupełnienie porządku obrad sesji o rozpatrzenie         
projektów  uchwał w sprawie: 
- przekształcenia w strukturze organizacyjnej Szpitala Powiatowego im. Alfreda 
Sokołowskiego  w Złotowie – pkt. 11 porządku obrad; 
- zatwierdzenia zmiany  do Statutu Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego                  
w  Złotowie – pkt. 12 porządku obrad; 
- określenia trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej – pkt. 13 porządku obrad. 
 
Następnie przewodniczący A. Jasiłek oznajmił, iŜ radny Z. Pietrzak wystosował pismo                  
o rezygnacji z mandatu radnego. Zarząd nie przyjął projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia 
mandatu radnego Z. Pietrzaka, ale pomimo tego faktu przewodniczący wprowadza projekt 
powyŜszej uchwały do porządku obrad i w związku z powyŜszym zarządził głosowanie nad 
tym punktem. 
 
Radni przyjęli projekt uchwały do porządku obrad jako punkt 14, stosunkiem głosów 16 za 
przy 1 wstrzymującym.  
 
Radni nie zgłosili dalszych uwag i propozycji zmian porządku obrad. 
 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, Ŝe porządek obrad obejmuje następujące punkty: 
1/ Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 
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2/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
3/ Sprawozdanie o pracy Zarządu Powiatu Złotowskiego w okresie międzysesyjnym.  
4/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji. 
5/ Interpelacje i zapytania radnych. 
6/ Informacja z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego                  

w Jastrowiu za rok szkolny 2009/2010. 
7/ Informacja z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Złotowie               

i w Jastrowiu za rok szkolny 2009/2010. 
8/ Sprawozdanie z wykonania budŜetu powiatu za I półrocze 2010 roku. 
9/ Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady 

Powiatu za I półrocze 2010 roku. 
10/ Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Złotowskiego i Starosty Złotowskiego              

w sprawie oświadczeń majątkowych złoŜonych przez radnych i inne osoby w trybie 
art. 25 c ustawy o samorządzie powiatowym za 2009 rok. 

11/  Projekt uchwały w sprawie przekształcenia w strukturze organizacyjnej Szpitala 
Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego  w Złotowie. 

12/ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany  do Statutu Szpitala Powiatowego 
im. Alfreda Sokołowskiego w  Złotowie. 

13/ Projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej. 
14/  Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 
15/ Wnioski, oświadczenia radnych i informacje. 
16/  Zamknięcie sesji. 
 
 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, iŜ na sesję przybyli P. Bogumiła i Marek Romaniec 
z Fundacji Naszyjnik Północy z Debrzna, którzy wręczą certyfikat „Zielone biuro” Staroście 
Powiatu Złotowskiego M. Jaskólskiemu. 
 
Prezes Fundacji M. Romaniec oznajmił, iŜ certyfikat został przyznany za zaangaŜowanie się 
samorządu w działania na rzecz ochrony środowiska. Następnie wymienił inne instytucje                 
z naszego powiatu, które taki certyfikat posiadają: jako pierwsza takowy otrzymała Szkoła 
Podstawowa w Świętej (jest to równieŜ jedyna szkoła w Polsce, która posiada 3 takie 
certyfikaty ekologiczne z tego programu, tj. „Zielone biuro”, „Przyjazne rowerom”, „Zielonej 
flagi”), Nadleśnictwo Złotów – „Zielone biuro”, a niedługo takŜe „Przyjazne rowerom”, 
Gimnazjum w Okonku – „Zielonej flagi”, „Przyjazne rowerom”, Szkoła Podstawowa                
w Lotyniu – „Zielonej flagi”, „Przyjazne rowerom”, Urząd Miejski w Okonku jest w trakcie 
certyfikacji, Nadleśnictwo Lipka posiada „Zielone biuro” i „Przyjazne rowerom”, Gminny 
Dom Kultury w Lipce posiada „Przyjazne rowerom” i „ Zielone biuro”. 
Następnie M. Romaniec poinformował, iŜ:  
- certyfikaty wręczono 450 instytucją w Polsce; 
- dofinansowanie jest z funduszów norweskich; 
- realizowane wspólnie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa; 
- dzięki temu, iŜ w roku 2003 powstał szlak rowerowy, który przebiega przez powiat 
złotowski udało się wprowadzić powyŜsze certyfikaty. 
Na zakończenie swojej wypowiedzi M. Romaniec poinformował, iŜ tylko 9 starostw w Polsce 
posiada powyŜsze certyfikaty. 
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Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, iŜ wicestarosta R. Goławski otrzymał tytuł – 
„Orzeł Agrobiznesu 2010 roku” – jest to najwyŜsze odznaczenie w tej dziedzinie. PowyŜszy 
tytuł wicestarosta otrzymał w ramach promocji firm z terenu powiatu złotowskiego. 
 
Wicestarosta R. Goławski oznajmił, iŜ od dłuŜszego czasu zajmuje się promowaniem 
agrobiznesu z powiatu złotowskiego. Następnie poinformował, iŜ takie statuetki zdobyły 
firmy, które prowadzą swoją działalność w dziedzinie agrorolniczej, agroprzemysłowej, 
agroturystycznej. Do tej pory 6 firm z naszego powiatu otrzymało wyróŜnienia, a ponad 7 
firm jest na etapie nominacji. Jest to duŜa promocja powiatu złotowskiego, który uwaŜany jest 
za centrum pieczarkarstwa w Polsce.  
 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, iŜ z dniem 1 lipca 201o roku odszedł na emeryturę 
wieloletni dyrektor Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Jastrowiu  Wiesław Szczęsny.  
W związku z powyŜszym przewodniczący wraz ze starostą M. Jskólskim i wicestarostą                
R. Goławskim wręczyli kwiaty i podziękowanie za wieloletnią współpracę.   
 
W. Szczęsny podziękował za owocną współpracę i za tak miłe, a zarazem niespodziewane 
poŜegnanie. 
 
Pkt. 2/ porządku obrad 
Przewodniczący Rady Andrzej Jasiłek oznajmił, Ŝe protokoły z 23 czerwca 2010, 30 sierpnia 
2010 i 22 września 2010 roku zostały sporządzone w terminie określonym w statucie powiatu 
i wyłoŜone radnym do wglądu. Do chwili otwarcia obrad nikt nie zgłosił uwag. 
W głosowaniu protokoły zostały przyjęte jednogłośnie, liczbą 17 głosów. 
 
Pkt. 3/ porządku obrad  
Radny Z. Wojtuń zwrócił się z zapytaniem, dotyczącym realizacji projektu „Zdobywanie 
kwalifikacji zawodowych” (od 1 października 2010 r.)  dla uczniów szkół zawodowych i nie 
tylko, czy zgodne jest z prawdą, Ŝe stawka dla wykładowców wynosi 10 zł na godzinę? 
 
Radny J. Podmokły w nawiązaniu do sprawozdania, zwrócił się z zapytaniem: 
- czy znalazły się fundusze, które miały być przeznaczone na wypłatę odprawy emerytalnej 
dla 4 nauczycieli, którzy przechodzą na emeryturę z dniem 1 września 2010 roku? 
 
Starosta M. Jaskólski poinformował, iŜ: 
- na Zarządzie dokładnie nie analizowano szczegółów tylko projekt, z tego względu nie jest w 
stanie udzielić konkretnej odpowiedzi na powyŜsze pytanie, dotyczące wynagrodzenia dla 
nauczycieli prowadzących warsztaty w ramach programu „Zdobywanie kwalifikacji 
zawodowych”; 
Udzielając odpowiedzi radnemu J. Podmokłemu Starosta M. Jaskólski oznajmił, iŜ Zespół 
Szkół Rolniczych w Złotowie otrzymał 104 tys. zł na wynagrodzenie dla tychŜe nauczycieli. 
 
Pkt.4/ porządku obrad 
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji (23 czerwca 2010 roku) udzielił 
Starosta M. Jaskólski. Pisemna informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
Radny K. Bieluszko podziękował Staroście M. Jaskólskiemu za tak precyzyjną odpowiedź na 
interpelacje z sesji, która odbyła się 23 czerwca 2010 roku. Następnie poinformował, iŜ 
naleŜałoby zwrócić uwagę na problem przydroŜnych drzew w miejscowości CzyŜkowo, gdyŜ 
stanowią zagroŜenie dla kierowców ograniczając widoczność.  
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Starosta M. Jaskólski poinformował, iŜ na Komisji Bezpieczeństwa Rady Powiatu Dyrektor 
Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie J. Arter został juŜ poinformowany o powyŜszym 
problemie i zajmie się tym. 
 
Pkt. 5/ porządku obrad 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, iŜ z tego względu, Ŝe jest to ostatnia sesja wszelkie 
odpowiedzi na interpelacje będą udzielane pisemnie. 
 
Radny Z. Wojtuń poinformował, iŜ w Złotowie przy ul. 8 – go Marca są drzewa, które i tak są 
zaschnięte, a stanowią zagroŜenie dla kierowców i pieszych, w związku z powyŜszym wnosi 
o rozpatrzenie moŜliwości usunięcia tych drzew.  
 
Pkt.6/ porządku obrad 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych (załącznik 
nr 3) dotyczące informacji z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego     
w Jastrowiu za rok szkolny 2009/2010. 
 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli informację z działalności Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jastrowiu za rok szkolny 2009/2010 (informacja 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 
 
Pkt. 7/ porządku obrad 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych (załącznik 
nr 3) dotyczące informacji z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej                        
w Złotowie i w Jastrowiu za rok szkolny 2009/2010. 
 
Radny Z. Wojtuń poinformował, iŜ budynek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej                   
w Jastrowiu wymaga remontu, szczególnie dach jest w bardzo złym stanie. 
 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni: 
- jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli informacje z Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Złotowie za rok szkolny 2009/2010 ( informacja stanowi załącznik nr 5              
do niniejszego protokołu); 
- jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli informacje z Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej w Jastrowiu za rok szkolny 2009/2010 ( informacja stanowi załącznik nr 6               
do niniejszego protokołu). 
 
Pkt. 8/ porządku obrad 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych (załącznik 
nr 3) dotyczące sprawozdania z wykonania budŜetu powiatu za I półrocze 2010 roku. 
 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni stosunkiem głosów 12 za, przy 5 wstrzymujących przyjęli sprawozdanie               
z wykonania budŜetu powiatu za I półrocze 2010 roku (sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 
do niniejszego protokołu). 
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Pkt.9/ porządku obrad 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych (załącznik 
nr 3) dotyczące sprawozdania z wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję 
Rewizyjną Rady Powiatu za I półrocze 2010 roku. 
 
Radny T. Fidler zwrócił się do radnych, by poprawili błąd, który jest zawarty w tytule 
sprawozdania. Następnie podziękował za dobrą i rzetelną współpracę radnym w Komisji 
Rewizyjnej. 
 
Radni Z. Wojtuń i J. Podmokły równieŜ podziękowali wszystkim członkom Komisji 
Rewizyjnej za dobrą współpracę. 
 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli sprawozdanie z  wyników kontroli 
przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu za I półrocze 2010 roku 
(sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 
 
Pkt.10/ porządku obrad 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych (załącznik 
nr 3) dotyczące informacji Przewodniczącego Rady Powiatu Złotowskiego i Starosty 
Złotowskiego w sprawie oświadczeń majątkowych złoŜonych przez radnych i inne osoby               
w trybie art. 25 c ustawy o samorządzie powiatowym za 2009 rok. 
 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów przyjęli informację Przewodniczącego Rady 
Powiatu Złotowskiego i Starosty Złotowskiego w sprawie oświadczeń majątkowych 
złoŜonych przez radnych i inne osoby w trybie art. 25 c ustawy o samorządzie powiatowym 
za 2009 rok (informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). 
 
Pkt.11/ porządku obrad 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych (załącznik 
nr 3) dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia w strukturze organizacyjnej 
Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego  w Złotowie. 
 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów podjęli uchwałę  w sprawie przekształcenia                
w strukturze organizacyjnej Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego  w Złotowie. 
Uchwała nr XLVIX/207/2010 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt.12/ porządku obrad 
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych (załącznik 
nr 3) dotyczące podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany  do Statutu Szpitala 
Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w  Złotowie. 
 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni jednogłośnie, liczbą 17 głosów podjęli uchwałę  w sprawie zatwierdzenia 
zmiany  do Statutu Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w  Złotowie. 
Uchwała nr XLVIX/208/2010 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
Pkt.13/ porządku obrad 
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Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Król przedstawił stanowiska komisji stałych (załącznik 
nr 3) dotyczące podjęcia uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały 
budŜetowej. 
 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni stosunkiem głosów 15 za, przy 2 wstrzymujących przyjęli uchwałę w sprawie 
określenia trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej. 
Uchwała nr XLIX/209/2010 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
Pkt.14/ porządku obrad 
Przewodniczący A. Jasiłek odczytał treść pisma dotyczącą rezygnacji Zbigniewa Pietrzaka              
z funkcji radnego, które otrzymał 15 września 2010 roku.  
Następnie poinformował, iŜ przed sesją odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu, który 
negatywnie zaopiniował projekt powyŜszej uchwały. 
 
Radny T. Fidler oznajmił, iŜ wstrzyma się od głosowania za podjęciem powyŜszej uchwały, 
gdyŜ ma ogromny szacunek dla radnego Z. Pietrzaka 
 
Radny J. Podmokły zwrócił się z zapytaniem do przewodniczącego, czy podjęcie uchwały             
w sprawie wygaśnięcia mandatu będzie wiązało się z wyborem nowego 
wiceprzewodniczącego? 
 
Przewodniczący A. Jasiłek wyjaśnił radnemu procedurę dotyczącą rezygnacji z mandatu 
radnego. 
 
Starosta M. Jaskólski poinformował, iŜ równieŜ ze względu na szacunek jakim darzy radnego 
Z. Pietrzaka nie będzie głosował za podjęciem uchwały. 
 
Radny W. Choroszewski oznajmił, iŜ w imieniu własnym jak i Klubu SLD, którego jest 
przewodniczącym, równieŜ przez szacunek dla radnego, nie będzie głosował za podjęciem 
uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu. 
 
Radny Z. Wojtuń stwierdził, iŜ radny Z. Pietrzak powinien był uczestniczyć na sesji                 
i wyjaśnić osobiście co skłoniło go do rezygnacji z mandatu radnego. Następnie oznajmił,              
iŜ wstrzyma się od głosowania. 
 
Radny J. Podmokły zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
- jaką ma moc uchwała z punktu widzenia prawnego; 
- czy rada moŜe głosować przeciw woli radnego; 
- czy nie będzie to sprzeczne z punktu prawa? 
 
Radny T. Fidler w nawiązaniu do faktu, iŜ Zarząd negatywnie ustosunkował się do podjęcia 
powyŜszej uchwały, zwrócił się z zapytaniem kto przygotował projekt uchwały? 
 
Przewodniczący A. Jasiłek poinformował, iŜ w tej sytuacji jego obowiązkiem było 
przygotowanie powyŜszego projektu. Musiał ustosunkować się do rezygnacji, która została 
złoŜona przez radnego w formie pisemnej. Następnie wyjaśnił procedurę jaka dotyczy 
złoŜenia mandatu przez radnego jednocześnie uwaŜa, iŜ nie naleŜy kierować się emocjami 
tylko przepisami prawa. 
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Radny J. Podmokły poinformował, iŜ przez cały szacunek dla radnego będzie brał udział               
w głosowaniu. 
 
Radny W. Choroszewski zwrócił się by wszelkie wątpliwości z punktu prawa wyjaśniła 
Radca Prawny Dagmara Wojciechowska. 
 
Radca Prawny D. Wojciechowska poinformowała, iŜ: 
-  Rada ma 3 miesiące od złoŜenia oświadczenia przez radnego o zrzeczeniu się mandatu; 
- w momencie kiedy Rada nie podejmie uchwały jej kompetencje przejmuje Wojewoda 
wydając zarządzenie zastępcze stwierdzające wygaśnięcie mandatu; 
- jednak ta sytuacja jest szczególna, poniewaŜ chodzi o upływ kadencji. 
Następnie poinformowała, iŜ wydanie zarządzenia zastępczego przez Wojewodę po upływie 3 
miesięcy jest w tej sytuacji zbędne, gdyŜ 12 listopada 2010 roku upływa kadencja wszystkich 
rad i kaŜdego z radnych, z tego względu podjęcie powyŜszej uchwały nie jest konieczne. Do 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek: samo 
zrzeczenie i uchwała Rady, wówczas mandat radnego traci swój byt prawny. 
 
Radny J. Podmokły zwrócił się z zapytaniem, w jaki sposób zostanie rozwiązana kwestia 
finansowa – diety radnego? 
 
Z braku uwag i zgłoszeń do dalszej dyskusji Przewodniczący A. Jasiłek zarządził głosowanie, 
w którym radni stosunkiem głosów 4za, 4 przeciw, przy 9 wstrzymujących nie podjęli 
uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 
  
Pkt.15/ porządku obrad 
Radny Z. Wojtuń poinformował, iŜ: 
- 23 września 2010 roku oddana została do uŜytku sala gimnastyczna przy Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Curie – Skłodowskiej w Złotowie; 
- 25 września 2010 roku odbyła się impreza upamiętniająca „Ofiary terroru w Niemieckim 
obozie jenieckim Barkenbrügge w latach 1939-1945” - odsłonięcie pomnika na cmentarzu 
Wojskowym w Złotowie, jednocześnie radny zauwaŜył, iŜ była niska frekwencja ze strony 
władz samorządowych. Radny stwierdził, Ŝe nie honoruje się tak waŜnych wydarzeń. 
Na zakończenie swojej wypowiedzi radny oznajmił, iŜ w miejscowości Blękwit na skutek 
złego odprowadzenia wód w czasie deszczu, u niektórych mieszkańców woda dostaje się na 
posesje i zalewa mury budynku. W związku z tym zwrócił się o rozwiązanie powyŜszego 
problemu.  
  
Radny K. Grochowski poinformował o zestawieniu inwestycji drogowych w poszczególnych 
gminach, jakie miały miejsce przez okres kadencji. Następnie radny zauwaŜył, iŜ największe 
inwestycje poczynione zostały w gminie Okonek, a najmniejsze w gminie Lipka. 
 
Starosta M. Jaskósli poinformował, iŜ uregulowane jest w Strategii Województwa 
Wielkopolskiego jakie inwestycje drogowe stanowią priorytet. Do takowych zalicza się 
Gmina Okonek, gdyŜ znajduje się przy drodze krajowej. 
 
Na zakończenie wszyscy radni podziękowali sobie za współpracę i Ŝyczyli powodzenia. 
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Pkt.16/ porządku obrad 
Z braku dalszych zgłoszeń do dyskusji i wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady    
A. Jasiłek zamknął obrady XLIX sesji o godz. 1630. 
 

 
Sporządziła : 
Magdalena Młodawska   
Beata Piechowska 
 
  
 

 

 

 
 


