Protokół Nr 89/20
Zarządu Powiatu Sanockiego
z posiedzenia w dniu 29 lipca 2020 roku

W posiedzeniu udział wzięli:


Stanisław Chęć – Przewodniczący Zarządu Powiatu



Janusz Cecuła - Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Sanockiego



Damian Biskup - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego



Andrzej Chrobak - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego



Krzysztof Strzyż - Członek Zarządu Powiatu Sanockiego



Maryla Kopiec – Sekretarz Powiatu Sanockiego



Edyta Szałankiewicz - Skarbnik Powiatu Sanockiego



Grzegorz Panek - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku



Andrzej Wojdyła - Zastępca dyrektora do spraw Ekonomicznych Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku



Bożena Pietruszka - Pełnomocnik do spraw Zdrowia i Polityki Społecznej



Bogusława Hniłka - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami



Michał Cyran - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych



Wojciech Naparła - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku



Grzegorz Kozak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Posiedzenie Zarządu otworzył oraz prowadził Pan Stanisław Chęć. Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sanockiego przedstawił przygotowany porządek obrad dzisiejszego posiedzenia:
1. Sprawy z zakresu służby zdrowia:
a) rozpatrzenie wniosku dyrektora SPZOZ w Sanoku o udzielenie pożyczki na spłatę
zobowiązań
b) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie oceny sytuacji
ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku

2.

3.

4.

5.
6.

c) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie oceny sytuacji
ekonomiczno – finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
d) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zmian w Statucie
Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Sanoku
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez SPZOZ
w Sanoku aktywu trwałego (ambulanse)
f) podjęcie uchwały zarządu w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez SPZOZ
w Sanoku nieruchomości (plac przy Sekcji Transportu)
g) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu
Samopomocy w Zagórzu na rok 2020
Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami:
a) omówienie tematu dotyczącego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Miasta
Sanok z przeznaczeniem pod budowę chodnika w Sanoku
Sprawy z zakresu drogownictwa:
a) rozpatrzenie pisma Gminy Tyrawa Wołoska w sprawie zabezpieczenia korpusu dróg
powiatowych i zabezpieczenie przyczółków mostu w miejscowości Rakowa oraz
powiększenie i udrożnienie przepustów na terenie Gminy Tyrawa Wołoska
b) rozpatrzenie prośby Burmistrza Miasta Sanoka o przeanalizowanie możliwości przyjęcia
do realizacji przez Powiat Sanocki zadania inwestycyjnego pn. „Budowa łącznika
drogowego pomiędzy obwodnicą Sanoka wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami
i urządzeniami budowlanymi”
c) rozpatrzenie propozycji Wójta Gminy Komańcza dot. przejęcia w stały zarząd drogi
powiatowej Nowy Łupków przez wieś
d) zapoznanie się z odpowiedziami PZD w Sanoku w sprawie:
- rowu odprowadzającego wodę z przepustu drogowego w m. Wujskie,
- warunków technicznych zaprojektowania budowy chodników na terenie Gminy
Bukowsko
e) zapoznanie się z odpowiedzą KPP w Sanoku w sprawie zdarzeń drogowych na drodze
powiatowej w m. Srogów Dolny
f) rozpatrzenie pisma mieszkańców ul. Legionów Polskich w Sanoku o budowę chodnika
Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych:
a) rozpatrzenie prośby sołtysa m. Bażanówka w sprawie utwardzenia i wyasfaltowania
terenu przy cmentarzu oraz budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych
b) rozpatrzenie pisma Rady Dzielnicy Posada w Sanoku w sprawie wykonania chodnika
przy ul. Robotniczej w Sanoku
Dyskusja na temat zadań inwestycyjnych do Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Sprawy z zakresu oświaty:
a) przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Sanoku za rok szkolny 2019/2020
b) rozpatrzenie prośby dyrektora PPP w Sanoku o wyrażenie zgody na przyznanie
dodatkowych godzin ponadwymiarowych
c) rozpatrzenie prośby dyrektora SOSW w Sanoku o zwiększenie planu finansowego na
zakup usług remontowych
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
Nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku
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e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sanoku
7. Sprawy budżetowe:
a) rozpatrzenie prośby Stowarzyszenia na Rzesz Osób Niepełnosprawnych „Progres”
w Sanoku o zwiększenie kwoty dofinasowania działalności warsztatu – podjęcie uchwały
zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (19.200
zł)
b) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (118.907,98 zł)
c) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (8.839,11 zł)
d) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (5.348 zł)
e) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (8.000 zł)
f) podjęcie uchwały zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego
na 2020 rok (4.000 zł)
8. Wnioski i zapytania.

Ad.1. Sprawy z zakresu służby zdrowia.
Obecni na posiedzeniu Zarządu Pan Grzegorz Panek dyrektor Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku oraz Pan Andrzej Wojdyła Zastępca
dyrektora do spraw Ekonomicznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku zwrócili się z prośbą o udzielenie przez Powiat Sanocki pożyczki w kwocie
8.046.107,43 zł na spłatę części zobowiązań zaciągniętych przez szpital. Po dokładnej analizie
tematu i opinii wyrażonej przez Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu pomimo wszelkich starań
z przyczyn ekonomicznych nie jest w stanie udzielić wnioskowanej przez dyrektora SPZOZ
w Sanoku pożyczki. Powyższe stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie.
Następnie Członkowie Zarządu w obecności pani Bożeny Pietruszki dokonali oceny
sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Sanoku. Wobec powyższego pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady Powiatu
Sanockiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Pozytywną opinię do w/w projektu uchwały wyraziło
3 Członków Zarządu, 1 Członek Zarządu głosował przeciw, głosów wstrzymujących się nie
było.
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Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia
Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Pozytywną
opinię wyraziło 5 Członków Zarządu, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Pozytywnie został zaopiniowany projekt uchwały Rady Powiatu Sanockiego w sprawie
zmian w Statucie Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Pozytywną opinię wyraziło 5 Członków Zarządu,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 149/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku aktywu trwałego
(ambulanse). Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Podjęto Uchwałę Nr 150/2020 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie przez SPZOZ
w Sanoku nieruchomości - plac przy Sekcji Transportu SPZOZ w Sanoku ul. 800- lecia.
Uchwałę podjęto 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Posiedzenie Zarządu opuścił pan Krzysztof Strzyż.
Członkowie Zarządu podjęli Uchwałę Nr 151/2020 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu na rok 2020.

Uchwałę podjęto

4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ad.2. Sprawy z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami.
Pani Bogusława Hniłka Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
poinformowała, że Gmina Miasta Sanoka w odpowiedzi na zapytanie, czy jest zainteresowana
nabyciem części nieruchomości położonych w Sanoku obręb Wójtostwo oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 136/5 i 138 z przeznaczeniem pod budowę
chodnika, wyraziła wolę nabycia części przedmiotowych nieruchomości w drodze darowizny
lub zamiany bez dopłat. Zarząd Powiatu polecił, aby zwrócić się do Gminy Miasta Sanoka
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o przedstawienie propozycji (wskazania) nieruchomości, która miałaby być przedmiotem
zamiany.

Ad.3. Sprawy z zakresu drogownictwa.
Pan Wojciech Naparła dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku poinformował, że
Gmina Tyrawa Wołoska wystąpiła z pismem o zabezpieczenie korpusu dróg powiatowych,
zabezpieczenie przyczółków mostu w miejscowości Rakowa oraz powiększenie i udrożnienie
przepustów na terenie Gminy Tyrawa Wołoska. Pan Naparła wyjaśnił, że szkody powstałe na
terenie w/w gminy są wynikiem obfitych opadów deszczu podczas nawałnic jakie miały
miejsce w czerwcu br. Szkody te ujęte są w protokołach popowodziowych, które zostały
wysyłane do Wojewody Podkarpackiego. PZD w Sanoku nie posiada dokumentacji
w przedmiotowym zakresie, a wnioskowany teren wezbranych rzek znajduje się pod
jurysdykcją Zarządu Wód Polskich.
Członkowie Zarządu przeanalizowali prośbę Burmistrza Miasta Sanoka o przyjęcie do
realizacji przez Powiat Sanocki zadania inwestycyjnego pn. „Budowa łącznika drogowego
pomiędzy obwodnicą Sanoka wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami
budowlanymi”. Zarząd Powiatu nie może umieścić kolejnego zadania w harmonogramie
działań, ponieważ posiada projekty na realizację innych zadań na terenie Powiatu Sanockiego.
Następnie Pan dyrektor przedstawił propozycję Wójta Gminy Komańcza dotyczącą chęci
przejęcia w stały zarząd drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś, pod warunkiem
wykonania remontu ciągu pieszego wraz ze skutecznym odprowadzeniem wody z przepustów
w km 0+505. Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji przedstawionej przez Gminę
Komańcza, ale przy współfinansowaniu wymienionych zadań.
Członkowie Zarządu zapoznali się z odpowiedziami Powiatowego Zarządu Dróg
w Sanoku w sprawie:
- rowu odprowadzającego wodę z przepustu drogowego w m. Wujskie,
- warunków technicznych zaprojektowania budowy chodników na terenie Gminy Bukowsko.
Zapoznano się z odpowiedzią Komendy Powiatowej Policji w Sanoku w sprawie zdarzeń
drogowych na drodze powiatowej w miejscowości Srogów Dolny.
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Odnośnie pisma mieszkańców ul. Legionów Polskich w Sanoku w sprawie budowy
chodnika w ciągu w/w ulicy pan Wojciech Naparła poinformował, że w 2011 roku wykonano
odbudowę infrastruktury drogowej, jednakże inwestycji nie obejmowała budowa chodników.
Nie ma możliwości budowy chodników normatywnych z uwagi na brak przestrzeni.
Członkowie Zarządu zdecydowali, aby dyrektor PZD w Sanoku przeanalizował możliwość
zmiany organizacji ruchu, oraz aby zorganizował spotkanie z mieszkańcami ul. Legionów
Polskich, celem omówienia możliwości budowy chodnika.
Ad. 4. Sprawy z zakresu inwestycji i zamówień publicznych.
Członkowie Zarządu omówili prośbę sołtysa m. Bażanówka w sprawie utwardzenia
i wyasfaltowania terenu przy cmentarzu oraz budowy chodnika wraz z przejściem dla pieszych.
Dyrektor PZD w Sanoku wyjaśnił, że powyższe inwestycje są zadaniami własnymi gminy.
Pan Wojciech Naparła odnoście prośby Rady Dzielnicy Posada w Sanoku w sprawie
wykonania chodnika przy ul. Robotniczej w Sanoku, przypomniał, że kilka lat temu zapadła
decyzja o koncepcji budowy chodnika. W ciągu tej ulicy istnieje możliwość budowy chodnika
nienormatywnego. Zarząd Powiatu polecił, aby dyrektor PZD w Sanoku wspólnie
z Naczelnikiem Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych rozeznali możliwość budowy
odcinka chodnika w ciągu ul. Robotniczej przy współpracy Spółdzielni Mieszkaniowej
„Posada” w Sanoku.
Ad. 5. Dyskusja na temat zadań inwestycyjnych do Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Przewodniczący

Zarządu

poinformował,

że

Komisja

Transportu,

Gospodarki

Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaakceptowała przedstawione przez
Zarząd Powiatu następujące zadania do zgłoszenia o dofinansowanie ze środków Funduszu
Dróg Samorządowych:
- Przebudowa drogi powiatowej NR 2227R Załuż-Lesko w km od 0+015 do 2+654, na dz. nr
176/1,178, 179/26, 179/27, obręb Załuż wraz z wykonaniem opaski brzegowej na dz. nr 251
i 208, obręb Załuż,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2222R Sanok-Liszna km od 0+010 do 0+700 oraz w km od
1+550 do 2+900,
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- Przebudowa drogi powiatowej nr 2045R Turze Pole – Zarszyn w km od 5+165 do 5+785 oraz
w km od 8+075 do 9+740.30.
W związku z powyższym wymienione zadania zostaną zgłoszone o udzielenie dofinansowania
na ich realizację.
Pan Wojciech Naparła dodał, aby nie zapominać o remontach obiektów mostowych na terenie
Powiatu Sanockiego.

Ad. 6. Sprawy z zakresu oświaty.
Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z realizacji planu pracy Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku za rok szkolny 2019/2020.
Omówiono prośbę dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sanoku
o wyrażenie zgody na przyznanie dodatkowych godzin ponadwymiarowych dla pracowników
pedagogicznych oraz dla dyrektora placówki.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na

przydzielenie dodatkowych godzin ponadwymiarowych, jednakże w momencie pojawienia się
konieczności przydzielenia dodatkowych godzin ponadwymiarowych temat zostanie
rozpatrzony ponownie.
Następnie przedyskutowano prośbę dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Sanoku o zwiększenie planu finansowego w obrębie wydatków na zakup
usług remontowych – odmalowanie elewacji budynku SOSW w Sanoku przy ul. Konarskiego.
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż dyrektor na ten cel posiada kwotę w wysokości 30. 000 zł
i wnioskuje o przyznanie dodatkowej kwoty 25.000 zł. Zarząd Powiatu zdecydował, iż decyzja
o przyznaniu dodatkowych środków zostanie podjęta po przedstawieniu przez dyrektora
jednostki ofert na realizację w/w zadania.
Projekty uchwał zarządu w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr
2 im. Grzegorza z Sanoka i II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Sanoku zostały przełożone na kolejne posiedzenie zarządu.
Posiedzenie Zarządu opuścił Pan Damian Biskup.
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Ad.7. Sprawy budżetowe.
Zarząd Powiatu wspólnie z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sanoku omówili prośbę Stowarzyszenia na Rzesz Osób Niepełnosprawnych „Progres”
w Sanoku o udzielenie dofinansowania na działalności warsztatu tzn. na wkład własny do
realizacji programu „Wyrównywanie różnic miedzy regionami III (obszar F), który dotyczy
możliwości przeprowadzenia prac remontowych oraz zakup wyposażenia dla Warsztatów
Terapii Zajęciowej. Na powyższy cel przyznano dofinansowanie w wysokości 15.640 zł (10%
z wysokości środków przyznanych przez PFRON)
Wobec powyższego podjęto Uchwałę Nr 152/2020 w sprawie zmiany uchwały
budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok. Udzielono dotacji na zadania bieżące
realizowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Progres” w wysokości
15.640 zł. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie
było.
Członkowie Zarządu podjęli następujące uchwały:
- Uchwała Nr 153/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu o kwotę
118.907,98 zł z przeznaczeniem na wkład własny projektu „Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej” realizowanego w ramach RPO przez Starostwo Powiatowe. Uchwałę podjęto
3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 154/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
w wysokości 8.839,11 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przez Specjalny
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 155/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. W związku z decyzją Wojewody zwiększa się dochody i wydatki Powiatu Sanockiego
w

wysokości 5.348 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami
„za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
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- Uchwała Nr 156/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. Przeznacza się łączną kwotę w wysokości 15.000 zł na świadczenia na rzecz osób
fizycznych w Zespole Szkół Nr 3 w Sanoku. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”, głosów
przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
- Uchwała Nr 157/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020
rok. Dokonuje się zmian w planie finansowym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Sanoku w wysokości 4.000 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Uchwałę
podjęto 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Ponadto podjęto Uchwałę Nr 158/2020 w sprawie upoważnienia Pana Grzegorza Kozaka
dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku do składania oświadczeń woli
w sprawach majątkowych Powiatu w zakresie uczestnictwa Placówki w Programie
Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Uchwałę podjęto 3 głosami „za”,
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.8. Wnioski i zapytania.
Przewodniczący

Zarządu

odczytał

wniosek

Komisji

Transportu

Gospodarki

Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska o podjęcie działań mających na celu
kontynuację od września br. dotychczasowych przewozów kolejowych w formie dedykowanej
pracownikom zakładów pracy i uczniom szkół, we współpracy m.in. z władzami województwa
Podkarpackiego z radnymi Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Drugi wniosek dotyczył
prośby, aby służby Starostwa Powiatowego w Sanoku przejęły koordynację wszelkich działań
(we współpracy z Gminą Sanok) służących poprawie bezpieczeństwa na drodze powiatowej
Trepcza – Jurowce. Przewodniczący Zarządu poinformował, że Powiat zajmuje się tymi
tematami, po spotkaniu z mieszkańcami wystąpiono do Inspekcji Transportu Drogowego
(z pytaniem) z prośbą o możliwość zamontowania urządzenia dokonującego odcinkowego
pomiaru prędkości w ciągu drogi powiatowej Trepcza – Jurowce oraz do Komendy Powiatowej
Policji w Sanoku o przedstawienie zestawienia zdarzeń drogowych na przedmiotowym odcinku
drogi.
Pan Wicestarosta Janusz Cecuła zgłosił wniosek o budowę chodnika w m. Strachocina
na odcinku od kościoła w kierunku miejscowości Bażanówka.
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Pan Andrzej Chrobak złożył wniosek o wykonanie remont ul. 2 Pułku Strzelców
Podhalańskich w Sanoku i przekazaniu tej drogi do Gminy Miasta Sanoka.
Członkowie Zarządu zapoznali się z zawiadomieniem (znak AB.6740.8.22.2020)
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na: odbudowę mostu przez potok
Pielnica w ciągu drogi powiatowej Pisarowce – Nowotaniec w m. Nadolany.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Aneta Rybczak – Zubel

Podpisy Członków Zarządu
1. Stanisław Chęć…………………………….......
2. Janusz Cecuła …………...................................
3. Damian Biskup ………………………………..
4. Andrzej Chrobak………………………………
5. Krzysztof Strzyż……………………………...
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