
 1

Protokół nr 80/II/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie 

 

 W dniu 6 października 2004 r. w godzinach od 1200 do 1500 odbyło się 
posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie 
Starostwa w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4. 
 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  
1. Po stwierdzeniu quorum posiedzenie otworzył i prowadził Wicestarosta – Józef Ruciński. 

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie  Zarządu oraz zaproszeni goście. (lista 
obecności – zał. nr 1). 

2. Porządek został przyjęty jednogłośnie (porządek obrad- zał. nr 2).  
3. Zarząd przyjął protokoły Nr 78/II/2004 z dnia 20 września 2004 r. i Nr 79/II/2004  

z 27 i 29 września 2004 r. (4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się).  
 

III.  PION WICESTAROSTY 
1. Informacja dyrektora PCPR w Gryfinie dot. kontroli problemowej  

w domach pomocy społecznej przeprowadzonej przez Urząd 
Wojewódzki w Szczecinie (druk nr 1/WSP/80).   

 

Zarząd zapoznał się z informacją dyrektora PCPR w Gryfinie  
dot. kontroli problemowej w domach pomocy społecznej funkcjonujących 
na terenie powiatu gryfińskiego, przeprowadzonej przez Urząd 
Wojewódzki w Szczecinie. 
 

2. Informacja dyrektora PCPR n/t kontroli sprawdzającej 
przeprowadzonej w Domu Dziecka w Binowie przez Wydział Polityki 
Społecznej Urzędu Wojewódzkiego Szczecinie (druk nr 2/WSP/80). 

 

Zarząd zapoznał się z informacją dyrektora PCPR w Gryfinie n/t 
kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Domu Dziecka  w Binowie 
przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 
 

3. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu planu miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, obręb 
Pniewo (druk nr 3/WSP/80).     

 
Wicestarosta J. Ruciński – Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu planu miejscowego 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, obręb Pniewo w brzmieniu zaproponowanym przez 
wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób.  
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Gryfino, obręb Pniewo.   
 
Od tego momentu w posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Zarządu – Ewa De La Torre. 
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4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu i przyjęcia regulaminu 
konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej 
– Dom Dziecka w Trzcińsku – Zdroju (druk nr 4/WSP/80).  

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu i przyjęcia 
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej – Dom Dziecka  
w Trzcińsku – Zdroju w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 5 osób, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w/s ogłoszenia konkursu i przyjęcia 
regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo – 
wychowawczej – Dom Dziecka w Trzcińsku – Zdroju.   
 

5. Wniosek p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  
w/s najmu gabinetu okulistycznego oraz pomieszczenia wspólnego 
użytkowania w budynku przychodni przy ul. Niepodległości 28  
w Gryfinie (druk nr 5/WSP/80).   

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Naczelnika Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami w/s najmu gabinetu okulistycznego oraz 
pomieszczenia wspólnego użytkowania w budynku przychodni przy  
ul. Niepodległości 28 w Gryfinie.  

Zarząd postanowił wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu w drodze 
bezprzetargowej na okres 1 miesiąca.  
        

Od tego momentu w posiedzeniu udział wziął Komendant Powiatowy  
Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie – pan Bronisław Tessar 

 

V. PION SKARBNIKA. 
1. Informacja Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie n/t utrzymania 

konta bankowego (zał. nr 3). 
 

Powodem obecności Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie była sprawa 
wyjaśnienia realizacji uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyboru 
banku wykonującego obsługę bankową budżetu powiatu.         

Uchwała, ta obligowała wszystkie jednostki organizacyjne powiatu oraz 
straże do przeniesienia konta bankowego komendy do banku, który prowadzi 
obsługę bankową budżetu powiatu. Niewykonanie przez Zarząd uchwały Rady 
Powiatu może rodzić poważne konsekwencje.    

Komendant Powiatowy PSP stwierdził, że przeniesienie konta do innego 
banku może spowodować: 

- nieterminowe przepływy środków finansowych zagwarantowane  
w ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, 

- wzrost kosztów obsługi bankowej,  
- zarzut niegospodarności środkami publicznymi przez Komendanta 

Powiatowego. 
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Zarząd uznał, że w sprawie wyjaśnienia problemu i przeanalizowania  
przeniesienia konta do innego banku powinni spotkać się jeszcze raz 
Skarbnik Powiatu, Komendant Powiatowy PSP oraz służby finansowe 
Komendy Powiatowej PSP.  

 
W tym momencie posiedzenie Zarządu Powiatu opuściła Przewodnicząca Zarządu 
 – Ewa De La Torre oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  

– Bronisław Tessar. 
 

IV. PION ETATOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU. 

1. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych dot. zatwierdzenia wartości szacunkowej wartości 
zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na modernizację 
kuchni w SOS-W w Chojnie (druk nr 1/WSP-AN/80), 

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych dot. zatwierdzenia wartości 
szacunkowej wartości zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne 
na modernizację kuchni w SOS-W w Chojnie. 

Wartość szacunkowa na inwestycję „Modernizacja kuchni w SOS – W w 
Chojnie” została ustalona na kwotę 372 138,91 zł brutto.  
 

2. Informacja dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o zamiarze dzierżawy 
miejsc postojowych na stoiska handlowe w dniach 30.10.2004 – 
01.11.2004 r. (druk nr 2/WSP-AN/80), 

 

Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  
o zamiarze dzierżawy miejsc postojowych na stoiska handlowe w dniach 
30.10.2004 – 01.11.2004 r.   
 

3. Wniosek Naczelnika Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s 
przyznania nagród Starosty Gryfińskiego dla nauczycieli z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej (druk nr 3/WSP-AN/80).    

 

Odnośnie wniosku Naczelnika Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w/s 
przyznania nagród Starosty Gryfińskiego dla nauczycieli z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej podjął następujące rozstrzygnięcia: 
1. pozytywnie zaopiniować propozycje przyznania nagród dla 

następujących nauczycieli: 
- Kazimierz Kunisz – dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

Nr 2 w Chojnie, 
- Teresa Narzekalak – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, 
- Dorota Mielniczek – dyrektor Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych  

Nr 2 w Gryfinie,  
- Anna Krzemińska – wicedyrektor Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, 
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- Aneta Czapiewska – wicedyrektor Zespołu Szkól 
Ponadgimnazjalnych  Nr 1 w Gryfinie, 

- Elżbieta Lewandowska – nauczycielka w Zespole Szkól Specjalnych  
w Gryfinie, 

- Edyta Daszkiewicz – nauczycielka w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, 

- Henryka Sauter – kierownik internatu w Zespole Szkól 
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, 

- Jolanta Kożuszek – kierownik internatu w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w Chojnie. 

2. Uhonorować panią Małgorzatę Wakuluk za dotychczasową pracę  
na stanowisku dyrektora Zespołu Szkól Specjalnych w Nowym 
Czarnowie, poprzez wręczenie nagrody rzeczowej w wysokości do 500 zł. 
Przyznanie nagrody nastąpi w trakcie obchodów Dnia Edukacji 
Narodowej.   
Zarząd ponadto postanowił przeznaczyć z Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki, dla których dysponentem jest Naczelnik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki: 

a) środki na zorganizowanie poczęstunku dla nagrodzonych nauczycieli 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

b) kwotę 250 zł na dofinansowanie spotkania członków sekcji emerytów 
i rencistów ZNP z władzami powiatu w Gryfinie z okazji Dnia 
Nauczyciela. 

 

4. Wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień 
Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu unieważniającego 
postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonym na: wykonanie instalacji kolektorów słonecznych  
w DPS w Moryniu (druk nr 4/WSP-AN/80).   

 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Naczelnika Wydziału Remontów, 
Inwestycji i Zamówień Publicznych w/s zatwierdzenia protokołu 
unieważniającego postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone  
w trybie przetargu nieograniczonym na: wykonanie instalacji kolektorów 
słonecznych w DPS w Moryniu. 
 

5. Opinia dot. wniosku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Chojnie o zmianę zadań rzeczowych na rok 2004/2005 (druk nr 
5/WSP-AN/80).    
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Zarząd po zapoznaniu się z opinią dotyczącą wniosku dyrektora Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie o zmianę zadań rzeczowych na 
rok 2004/2005 uznał, że utworzenie dodatkowych 2 oddziałów w ramach 
przyznanego budżetu leży w kompetencjach zarządzającego szkołą, czyli 
dyrektora Kazimierza Kunisza.  
 

V. PION SKARBNIKA. 
2. Podjęcie uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu 

Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 1/SK/80), 
 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osoby. 
 
 Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.    
 

3. Podjęcie uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 2/SK/80). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osoby. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.    

  

4. Podjęcie uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 3/SK/80). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osoby. 
 

    Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.    

  

5. Podjęcie uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 4/SK/80). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osoby. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.     
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6. Podjęcie uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 5/SK/80). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osoby. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.     
 

7. Podjęcie uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 6/SK/80). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osoby. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.     
 

8. Podjęcie uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 7/SK/80). 
 

Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osoby. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.     
 

9. Podjęcie uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 8/SK/80). 

  
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osoby. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.     

 

10. Podjęcie uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu 
Gryfińskiego na rok 2004 (druk nr 9/SK/80). 

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w/s zmian w układzie wykonawczym budżetu 
Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
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Przeciw – 0 osoby, 
Wstrzymało się – 0 osoby. 
 

Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian w układzie 
wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.     
 

11. Informacja o stanie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie 
(druk nr 10/SK/80). 

 

Zarząd po analizie informacji o stanie finansowym Zespołu Szkól 
Specjalnych w Gryfinie, postanowił przeznaczyć 50.000 zł z dochodów 
budżetu powiatu na działalność bieżącą placówki.  
 

12. Informacja NORDEA Bank Polska S.A. dot. zainteresowania emisją 
obligacji na kwotę 6.000.000 zł (druk nr 11/SK/80). 

 

Zarząd przyjął do wiadomości informację NORDEA Bank Polska S.A. 
dot. zainteresowania emisją obligacji na kwotę 6.000.000 zł.  

W związku z tym, że NORDEA Bank Polska S.A. jest wierzycielem 
SPZZOZ, Zarząd upoważnił dyrektora SPZZOZ w Gryfinie  
do prowadzenia negocjacji w/s zmniejszenia kosztów odsetek wierzytelności 
głównej oraz podpisania porozumienia. 
  
VI. PION SEKRETARZA 
1. Zatwierdzenie protokołu postępowania o zamówienie publiczne  

na świadczenie usług porządkowych w budynkach Starostwa 
Powiatowego w Gryfinie (druk nr 1/SE/80).      

 

Zarząd zatwierdził protokół postępowania o zamówienie publiczne  
na świadczenie usług porządkowych w budynkach Starostwa Powiatowego 
w Gryfinie.   
 

II. PION STAROSTY. 
1. Pismo dyrektora SPZZOZ w Gryfinie do firmy „JATEX – FINANSE” 

dot. zawarcia porozumienia w/s spłaty wierzytelności (druk nr 1/SP/80), 
 

Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora SPZZOZ w Gryfinie do firmy 
„JATEX – FINANSE” dot. zawarcia porozumienia w/s spłaty 
wierzytelności. 
 

2. Podjęcie uchwały w/s przesunięcia środków finansowych PFRON 
pomiędzy zadaniami  (druk nr 2/SP/80).  

 
Wicestarosta J. Ruciński: Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przesunięcia środków finansowych 
PFRON pomiędzy zadaniami w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę ? 
Za – 4 osoby, 
Przeciw – 0 osób, 
Wstrzymało się – 0 osób. 
 



 8

     Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie przesunięcia środków 
finansowych PFRON pomiędzy zadaniami.  
 
3. Pismo dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w/s harmonogramu 

wykorzystania środków z PFRON na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (druk nr 3/SP/80).   

 

Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w/s 
harmonogramu wykorzystania środków z PFRON na realizację zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.       
 

4. Omówienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 141/2004 
Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie 
rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych (druk nr 1/SP/80).     

 

Zarząd omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie 
wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 141/2004 Zarządu 
Powiatu w Gryfinie z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych i postanowił przesłać w/w projekt wójtom  
i burmistrzom z terenu powiatu gryfińskiego celem zaopiniowania.  
  
VII. SPRAWY RÓŻNE, INFORMACJE, WOLNE WNIOSKI. 
1. Informacja Etatowego Członka Zarządu – pana Adama Nycza n/t 

spotkania z panią Teresą Narzekalak – Dyrektorem Zespołu Szkół 
Specjalnych w Gryfinie. 

 

Zarząd wysłuchał informacji Etatowego Członka Zarządu – pana 
Adama Nycza n/t spotkania z panią Teresą Narzekalak – Dyrektorem 
Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie. Spotkanie to dot. audytu 
wykonanego w Zespole Szkól Specjalnych i nieprawidłowości, które się tam 
pojawiły oraz funkcjonowania placówki po połączeniu ze Szkołą Specjalną 
w Ntarym Czarnowie. Odnośnie zaleceń pokontrolnych, pani dyrektor 
została zobowiązana do usunięcia tych nieprawidłowości, które dot. 
regulaminu ZFŚS oraz przepływów finansowych wynikających z tego 
tytułu. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie placówki po połączeniu, to 
zobowiązano audytora do przeprowadzenia kompleksowej kontroli bilansu.    
 

2. Notatka służbowa dot. informacji wg której podatek VAT nie może 
stanowić kosztów kwalifikowanych w ramach inwestycji  
pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo – 
Kołowo, odcinek Dobropole Gryfińskie – Kołowo” (druk nr 1). 

 

Zarząd zapoznał się z notatką służbową dot. informacji, wg której 
podatek VAT nie może stanowić kosztów kwalifikowanych w ramach 



 9

inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo – 
Kołowo, odcinek Dobropole Gryfińskie – Kołowo”. 

Zarząd postanowił przedstawić w/w notatkę radnym Rady Powiatu 
Gryfińskiego w formie materiału poglądowego.  
 

3. Notatka służbowa ze spotkania informacyjnego zorganizowanego w dniu 
5 października 2004 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy (druk nr 2). 

 

Zarząd zapoznał się z notatką służbową ze spotkania informacyjnego 
zorganizowanego w dniu 5 października 2004 r. przez Wojewódzki Urząd 
Pracy.  
 

Pani Danuta Bus poprosiła o sformułowanie na piśmie opinii prawnej na 
temat tego czy, ci wierzyciele SPZZOZ, którzy podpisują z powiatem 
gryfińskim porozumienia, a zarazem wycofujący pełnomocnictwa z Kancelarii 
Wódkiewicz & Sosnowski nie będą ponosili konsekwencji prawnych ani 
finansowych ze strony kancelarii.   
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
  

Protokolant Marcin Wegner __________________________    
 

       Przewodniczący Zarządu- Ewa De La Torre   ___________________ 

              Członek Zarządu            - Józef Ruciński       ____________________ 

              Członek Zarządu            - Adam Nycz           ____________________ 

               Członek Zarządu            - Danuta Bus           ____________________ 

                 Członek Zarządu            - Bronisław Sakowski   _________________ 


