
PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017  

z sesji Rady Powiatu w Pińczowie 

z dnia 28 grudnia 2017 roku 

 

Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.1000. 

Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu. 

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Rozpatrzenie skargi na Starostę Pińczowskiego: 

− wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

− dyskusja, 

− podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Pińczowskiego.  

5. Sprawozdanie z realizacji zadań planowanych w zakresie budowy, remontów  

i modernizacji dróg powiatowych za 2017 rok i na 2018 rok: 

− wystąpienie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie, 

− opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji, 

− dyskusja. 

6. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie: 

− wystąpienie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej, 

− opinia Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

− dyskusja. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033:  

− wystąpienie Skarbnika Powiatu, 

− opinia Komisji Budżetu i Finansów, 

− dyskusja, 

− podjęcie uchwały.  

8. Uchwalenie budżetu powiatu na 2018 rok. 

− wystąpienie Skarbnika Powiatu,  

− opinia Komisji Budżetu i Finansów, 



− dyskusja, 

− podjęcie uchwały.  

9. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok. 

10. Uchwalenie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2018 rok: 

− Komisji Rewizyjnej, 

− Komisji Budżetu i Finansów, 

− Komisji Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego, 

− Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 

− Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,  

− Komisji Oświaty Kultury Turystyki i Sportu. 

11. Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 

12.Podjęcie uchwał: 

− w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2018 roku,  

− w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/146/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia  

20 marca  2017 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2017 roku ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

− w sprawie  ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających na 2018 rok, 

− w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,  

− w sprawie przyjęcia Planu rozwoju kształcenia w zakresie TIK w szkołach Powiatu 

Pińczowskiego do roku 2020. 

13. Interpelacje i zapytania radnych. 

14.Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

15.Zakończenie obrad. 

 
 
Ad.1. 

Przewodniczący Rady Powiatu radny Ireneusz Gołuszka otworzył obrady sesji. 

Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na stan  

17 radnych obecni są wszyscy radni, zatem Rada Powiatu jest władna do podejmowania 

uchwał. 

 

 



Ad.2. 

Przewodniczący Rady poinformował, że proponowany porządek obrad sesji radni 

otrzymali wraz z materiałami na sesję. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku obrad. Uwag nie 

było. 

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 17 głosów „za”.  

 

Ad.3. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z poprzedniej sesji został wyłożony 

do wglądu w Biurze Rady Powiatu na 3 dni przed terminem sesji. Następnie zapytał czy  

są uwagi. Uwag nie było. 

W wyniku głosowania protokół został przyjęty przy – 17 głosach „za”.  

 

Ad.4. 

Obrady sesji upuścił radny Jerzy Kułaga – godz. 1005 

Stan radnych – 16 radnych.    

 

 W punkcie tym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Andrzej Cepak, który 

powiedział, że Komisja Rewizyjna przeanalizowała skargę, jaka wpłynęła do Biura Rady 

Powiatu w dniu 30 października 2017 roku na działalność Starosty. Radny Andrzej Cepak  

powiedział, że zgodnie art. 229 pkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organem 

właściwym do rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu oraz Starostę, a także kierowników 

powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, jest Rada Powiatu. 

  Komisja Rewizyjna  zapoznała się z wyjaśnieniami udzielonymi przez Kierownika 

Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz pracownika 

Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska tut. Starostwa, z których wynika,  

że osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w skardze została odpowiednio 

pouczona i do pouczeń się zastosowała. Ponadto odbyła się stosowna kontrola i rekontrola, 

grunty zostały odrolnione, opłaty są dokonywane prawidłowo.   

W toku rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna, działająca w imieniu Rady,  

nie potwierdziła zarzutów przedstawionych w piśmie. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. Uwag i pytań nie było.  

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Pińczowskiego odczytał 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda (załącznik nr 3).  



 W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 16 głosów „za”.  

 

Na obrady sesji przybył radny Jerzy Kułaga - godz. 1010 

Stan radnych – 17 radnych.  

  

Ad.5.  

 Przystępując do realizacji pkt 5 o zabranie głosu poproszono Pana Tadeusz Bochniaka 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie, który przedstawił Sprawozdanie  

z realizacji zadań planowanych w zakresie budowy, remontów i modernizacji dróg 

powiatowych (załącznik nr 4).   

Opinię do przedstawionej informacji odczytał Przewodnicząca Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Promocji radna Iwona Chlewicka (załącznik nr 5). 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania.  

Głos zabrał radny Jerzy Kułaga. Zapytał czy na dzień dzisiejszy ilość urządzeń jakie posiada 

PZD jest wystarczająca. Zapytał ponadto jak wygląda przygotowanie do zimy na początek 

2018 roku. 

Dyrektor PZD powiedział, że PZD posiada wystarczającą ilość sprzętu, brakuje jedynie 

drobnych rzeczy jak. np. szczotka do chodników. Jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie dróg to 

PZD nie jest w stanie tylko własnymi siłami utrzymać dróg zimą. Na dzień dzisiejszy pisaku 

zostało z roku poprzedniego, sól jest uzupełnienia, dyżury odbywają się cały czas. Ogólnie na 

zimę PZD jest dobrze przygotowany.  

Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś z radnych chce jeszcze zabrać głos. Nikt nie zabrał 

głosu.  

Powyższe sprawozdanie zostało przyjęte.  

 

Ad.6.  

 W punkcie tym Przewodniczący Komisji poinformował, że wszyscy radni otrzymali  

w materiałach na sesję Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie 

(załącznik nr 6).  

Opinię do Sprawozdania przedstawił Przewodniczący Komisji Zdrowia Opieki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Publicznego radny Zbigniew Koniusz (załącznik nr 7). 

Następnie zapytał czy są uwagi lub pytania. Uwag i pytań nie było.  

Powyższe sprawozdanie zostało przyjęte.  

 



Ad.7.  

 Przystępując do realizacji pkt 7 o zabranie głosu poproszono Panią Annę Różycką 

Skarbnika Powiatu, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2018-2033 (załącznik nr 8). 

Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Nr 2744/2017 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały 

Rady Powiatu Pińczowskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033 

(załącznik nr 9).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. Pytań nie było. 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

Opinię do projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów radna 

Irena Moskwa (załącznik nr 10).  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy 16 głosach „za” (radni: Barna Ryszard, 

Cepak Andrzej, Chałuda Bogusław, Chlewicka Iwona, Długosz Marek, Głogowiec Andrzej, 

Gołuszka Ireneusz, Kapałka Jacek, Kierkowski Zbigniew, Kozera Andrzej, Kułaga Jerzy, 

Leszczyński Michał, Moskwa Irena, Omasta Marek, Szczepański Zbigniew, Zachariasz Piotr) 

i 1 głosie „wstrzymuję się” (radny Zbigniew Koniusz).  

 

Ad.8. 

W punkcie tym o zabranie głosu poproszono Panią Annę Różycką Skarbnika Powiatu, 

która przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pińczowskiego na 

2018 rok (załącznik nr 11). 

Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Nr 2743/2017 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały 

budżetowej Powiatu Pińczowskiego na 2018 rok (załącznik nr 12), oraz Uchwałę  

Nr 2745/2017 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia  

5 grudnia 22017 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego  

w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pińczowskiego za 2018 rok (załącznik nr 13). 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania. 

Głos zabrał radny Zbigniew Koniusz, który  powiedział, że podsumowując te kilka lat sporo 

rzeczy nie udało się zrobić, np. odnośnie „morza pińczowskiego”, odnośnie marki Ponidzie. 

Rzeczy tych nie było w poprzednich budżet, nie ma i w przyszłym. Wszystkie dotychczasowe 

budżety obsługiwały bieżące potrzeby powiatu i gasiły doraźne problemy. Jednakże brakło 

realizacji czegoś więcej. Radny uważa, że środków finansowych na zdrowie jest zbyt mało  



i nie wypracowany został mechanizm stałego zwiększania dostępnej puli środków dla 

szpitala, aby mógł on się rozwijać.   

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

Opinię do projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów radna 

Irena Moskwa (załącznik nr 14).  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta przy 14 głosach „za” (radni: Barna Ryszard, 

Cepak Andrzej, Chałuda Bogusław, Chlewicka Iwona, Długosz Marek, Głogowiec Andrzej, 

Gołuszka Ireneusz, Kapałka Jacek, Kierkowski Zbigniew, Leszczyński Michał, Moskwa 

Irena, Omasta Marek, Szczepański Zbigniew, Zachariasz Piotr) i 3 głosach „wstrzymuję się” 

(radni: Zbigniew Koniusz, Jerzy Kułaga, Andrzej Kozera).  

 

Ad.9.  

 W punkcie tym Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że uchwałę w sprawie 

uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok wraz z planem pracy radni otrzymali  

w materiałach na sesję (załącznik nr 15).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

 

Obrady sesji opuścił radny Jacek Kapałka – godz. 1050. 

Stan radnych – 16 radnych. 

 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta przy 15 głosach „za” i  (radni: Barna Ryszard, 

Cepak Andrzej, Chałuda Bogusław, Chlewicka Iwona, Długosz Marek, Głogowiec Andrzej, 

Gołuszka Ireneusz, Kapałka Jacek, Kierkowski Zbigniew, Zbigniew Koniusz, Jerzy Kułaga, 

Leszczyński Michał, Moskwa Irena, Omasta Marek, Szczepański Zbigniew, Zachariasz Piotr) 

i 1 głosie „wstrzymuję się” (radni: Andrzej Kozera). 

 

Ad.10.  

 W punkcie tym Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2018 rok, wraz z planami pracy 

radni otrzymali w materiałach na sesję (załącznik nr 16).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

Przewodniczący zapytał czy są uwagi lub pytania. Nikt nie zabrał głosu. 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta przy 15 głosach „za”   (radni: Barna Ryszard, 

Cepak Andrzej, Chałuda Bogusław, Chlewicka Iwona, Długosz Marek, Głogowiec Andrzej, 



Gołuszka Ireneusz, Kapałka Jacek, Kierkowski Zbigniew, Zbigniew Koniusz, Jerzy Kułaga, 

Leszczyński Michał, Moskwa Irena, Omasta Marek, Szczepański Zbigniew, Zachariasz Piotr) 

i 1 głosie „wstrzymuję się” (radni: Andrzej Kozera). 

 

Ad.11.  

 W punkcie tym Przewodniczący Rady Powiatu powiedział, że uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok, wraz z planem pracy radni 

otrzymali w materiałach na sesję (załącznik nr 17).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

Przewodniczący zapytał czy są uwagi lub pytania. Nikt nie zabrał głosu 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta przy 15 głosach „za”  (radni: Barna Ryszard, 

Cepak Andrzej, Chałuda Bogusław, Chlewicka Iwona, Długosz Marek, Głogowiec Andrzej, 

Gołuszka Ireneusz, Kapałka Jacek, Kierkowski Zbigniew, Zbigniew Koniusz, Jerzy Kułaga, 

Leszczyński Michał, Moskwa Irena, Omasta Marek, Szczepański Zbigniew, Zachariasz Piotr) 

i 1 głosie „wstrzymuję się” (radni: Andrzej Kozera). 

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę – godz. 1052. 

Koniec przerwy – godz. 1105. 

Stan radnych po przerwie – 15 radnych.  

 

Ad.12. Podjęcie uchwał:  

 

- w sprawie rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pińczowskiego w 2018 roku 

Głos zabrała Pani Teresa Gładysz, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Pińczowskiego w 2018 roku (załącznik nr 18).  

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Zbigniew Koniusz Przewodniczący Komisji 

Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego (załącznik nr 19).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. Uwag i pytań nie było.  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 15 głosów „za”. 

 



− w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/146/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia  

20 marca  2017 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2017 roku ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

Na obrady sesji przybył radny Andrzej Głogowiec – godz. 1111. 

Stan radnych – 16 radnych. 

 

Głos zabrała Pani Joanna Słonina, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXV/146/2017 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia  

20 marca  2017 roku w sprawie określenia zadań finansowanych w 2017 roku ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (załącznik nr 20).  

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Zbigniew Koniusz Przewodniczący Komisji 

Zdrowia Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego (załącznik nr 21).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. Uwag i pytań nie było.  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 16 głosów „za”. 

 

− w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających na 2018 rok, 

Głos zabrała Pani Małgorzata Adamczyk, która przedstawiła projekt uchwały  

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających na 2018 rok (załącznik nr 22).  

Opinię do projektu uchwały przedstawiła radna Irena Moskwa Przewodnicząca Komisji 

Budżetu i Finansów (załącznik nr 23).  

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. Uwag i pytań nie było.  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie – 16 głosów „za”. 

 

Obrady sesji opuścił radny Zbigniew Koniusz – godz. 1115. 

Na obrady sesji przybył radny Jacek Kapałka – godz. 1115. 

Stan radnych 16 radnych.  

 

- w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok 

Głos zabrała Pani Anna Różycka Skarbnik Powiatu, która przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok (załącznik nr 24).  



Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania. Uwag i pytań nie było.  

Opinię do projektu uchwały przedstawił radny Bogusław Chałuda Członek Komisji Budżetu  

i Finansów (załącznik nr 25).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 16 głosów „za”. 

 

− w sprawie przyjęcia Planu rozwoju kształcenia w zakresie TIK w szkołach Powiatu 

Pińczowskiego do roku 2020 

  Głos zabrała Pani Małgorzata Dymek, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie  

przyjęcia Planu rozwoju kształcenia w zakresie TIK w szkołach Powiatu Pińczowskiego do 

roku 2020 (załącznik nr 26). 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania.  

Głos zabrał radny Andrzej Kozera, który powiedział, aby w przyszłych planach pracy rady 

trzeba mieć odniesienia do tego typu planów. Radni przyjmują plany na określone lata  

i potem rzadko się do nich wraca.  

Przewodniczący Rady powiedział, że powyższe uwagi zostaną przyjęte do realizacji.  

Opinię do projektu uchwały przedstawiła radna Iwona Chlewicka Przewodnicząca Komisji 

Rozwoju Gospodarczego i Promocji (załącznik nr 27).  

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu radny Bogusław Chałuda.  

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie - 16 głosów „za”. 

 

Ad.13.  

 W punkcie tym nikt nie zabrał głosu.  

Ad.14. 

 W punkcie tym głos zabrał Jerzy Kułaga, który powiedział, że mieszkańcy Nowej Wsi 

prosili o interwencję w sprawie postawienia zadaszonego przystanku autobusowego dla 

wsiadających, dla wysiadających jest, a nie ma dla wsiadających. Ponadto radny powiedział, 

że w momencie podjęcia działań inwestycyjnych na pińczowskiej targowicy, konsultować to 

z ludźmi, którzy tam handlują, ponieważ ludzie Ci bywają na różnych targach i wiedzą jak 

najlepiej co zrobić, żeby targowica dobrze funkcjonowała.  

Następnie głos zabrał rady Andrzej Kozera, który poprosił o udostępnienie różnych 

danych omawianych z sesjach i komisjach z okresu 5 lat w celu przeprowadzenia analiz 

dotyczących samorządu terytorialnego potrzebnych mu do pracy jaką wykonuje. Ponadto 

radny poprosił, aby radni otrzymywali materiały na sesje i komisje w wersji elektronicznej.     



Przewodniczący Rady powiedział, że w kwestii elektroniki został złożony wniosek  

e-administracja.  

Głos zabrał radny Jerzy Kułaga. Podziękował, radnym za pomoc i wyrozumiałość  

w budowaniu i rozwoju powiatu pińczowskiego. Następnie złożył wszystkim zebranym 

życzenia noworoczne.  

 

Obrady sesji opuścił radny Bogusław Chałuda – godz. 1130. 

Stan radnych – 15 radnych.  

 

Zabierając głos Starosta Pińczowski Zbigniew Kierkowski, odniósł się do wypowiedzi 

radnego Zbigniewa Koniusza odnośnie „morza pińczowskiego”. Powiedział, że powiat zrobił 

wszystko co można było w tym temacie. Gdy nowa władza weszła nastąpiła zmiana koncepcji 

i zmiana prawa wodnego. Powstała wówczas spółka Wody Polskie i to ta spółka będzie 

decydować czy pomysł „morza” będzie analizowany i poprawiany czy będzie realizowany. 

Pan Starosta odniósł się następnie do marki Ponidzia. Powiedział, że w tej kwestii współpraca 

mieszkańców powiatu jest daleka od ideału. Jeżeli chodzi o współpracę z zewnątrz to jest ona 

w miarę dobra: jest zrobione wiele dróg, e-geodezja, e-administracja, program dla szpitala. 

Pan Starosta powiedział dalej, że Przewodniczący Komisji organizowali nie raz forum 

przedsiębiorczości i oprócz powiatu żadna z gmin nie była zainteresowana.   

Następnie Starosta Pińczowski złożył zebranym życzenia noworoczne.  

Głos zabrał Przewodniczący Rady, który zaprosił radnych, pracowników starosta  

i kierowników jednostek na wspólne kolędowanie. Odbędzie się ono 29 grudnia 2017 roku  

o godz. 1730 w Klasztorze w Pińczowie. Następnie złożył zebranym życzenia sylwestrowo-

noworoczne.    

  

Ad.13.  

Obrady zakończono o godz. 1155.  

Protokołowała: M. Budera 
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