
Protokot nr 4/21

z posiedzenia Komisji Bezpieczenstwa,

Porzqdku Publicznego I Infrastruktury Drogowej

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 22 kwietnia 2021 roku

Godz. rozpocz^cia: 10.00

Godz. zakonczenia: 11.15

Posiedzenie odbywafo siq w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencjq w aplikacji Microsoft Teams.

Podstawa prawna- art 15zzx ust 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegolnych

rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziaianiem i zwalczaniem COVID-19, innych

chorob zakaznych oraz wywofywanych nimisytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842.ze zm.)

W posiedzeniu wzi^to udziat 11 czlonkow komisji oraz:

1) p. Jan Kalfas - Dyrektor Wydziaiu Zarzqdzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Polityki

Zdrowotnej,

2) p. Joanna Klimek - Szymanowicz - Wojt Gminy Lewin Ktodzki,

3) p. Stanistaw Sijka - Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych w Ktodzku.

Listy zdalnego uczestnictwa radnych i gosci w zatqczeniu do protokoiu.
ZAtACZNIKI 1-2

Wiceprzewodnlczqcy Komisji, P. Tadeusz Zielinski - otworzyt posiedzenie komisji, przywitaf

czlonkow komisji bior^cych udziat w posiedzeniu. Przedstawil porzqdek posiedzenia. Spytal o uwagi

lub wnioski do porzqdku obrad.

Porzqdek posiedzenia zostai zamieszczony radnym na strong internetowq

www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zatqcznik do protokoiu.

ZAtACZNIK 3

Porzadek posiedzenia:

l.Ustalenie porzqdku obrad komisji.

Z.Zaopiniowanie projektu uchwaty przewidzianego w porzqdku obrad V sesji Rady Powiatu

Ktodzkiego, w sprawie przekazania przez Powiat Ktodzki Gminie Lewin Ktodzki zadania wtasnego

powiatu w zakresie letniego utrzymania drog powiatowycti.

B.Srodki zewn^trzne pozyskane na realizacj^ zadan z zakresu zapewnienia bezpieczenstwa

mieszkahcom powiatu - bezpieczenstwo powodziowe powiatu ktodzkiego

4.lnformacja Zarz^du Drog Powiatowycti w Ktodzku o stanie infrastruktury drogowej po okresie

zimowego utrzymania drog oraz pracacti remontowycti.

S.Sprawy rozne:

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczenstwa, Porz^dku Publicznego i
Infrastruktury Drogowej,

b) przyjQcie protokoiu nr 3/21 z posiedzenia Komisji Bezpieczenstwa, Porz^dku Publicznego i
Infrastruktury Drogowej w dniu 25 marca 2021 roku.



Ad. 2 Zaoplniowanie projektu uchwaty przewidzlanego w porzqdku obrad V sesji Rady Powiatu
Ktodzkiego, w sprawie przekazania przez Powiat Ktodzki Gminie Lewin Ktodzki zadania
wtasnego powiatu w zakresie letniego utrzymania drog powlatowych.

Dyrektor Zarzqdu Drog Powlatowych, p. Stanlstaw Sljka pokrotce omowil procedowany projekt

uchwaty.

WIceprzewodnlczqcy Komlsjl pozwolit sobie na przeliczenie kwoty 22 tys. zl uj^tej w materiale przy

trzykrotnym koszeniu - cena jednostkowa koszenia 1 metra^ wynosi ok. 15-16 gr. Czy w tej cenie jest
rowniez sprzgtanie pasa drogowego?

Dyrektor Zarzqdu Drog Powlatowych, p. Stanlstaw Sljka odpowiedziat, ze tak. Kwota ta obejmuje
caty zakres robot - zarowno koszenie jaki i sprzqtanie poboczy drog powlatowych Gminy Lewin
Ktodzki.

Komisja 10 gtosami - zo, pozytywnie zaopiniowata projekt uchwaty w sprawie przekazania przez
Powiat Ktodzki Gminie Lewin Ktodzki zadania wtasnego powiatu w zakresie letniego utrzymania drog
powiatowych.

Ad. 3. Srodkl zewn^trzne pozyskane na reallzacj^ zadah z zakresu zapewnlenia bezpleczehstwa
mieszkahcom powiatu - bezpleczeristwo powodzlowe powiatu ktodzklego

Dyrektor Wydzlatu Zarzqdzania Kryzysowego, Bezpleczehstwa I PolltykI Zdrowotnej p. Jan Kalfas
powiedziat, ze w roku 2019 pobierano optat? od gmin na lokalny system w kwocie 1250 zt.
Wystqpiono z wnioskiem do wszystkich gmin o jej podniesienie do kwoty 1,5 tys. zt. W tej kwocie
rowniez umowa zaktada m.in. przeglgd firmy zewn^trznej na okres trzyletni, ktora dokonuje go dwa

razy do roku. Pierwszy przegl^d wiosenny - 22 stacje hydrometryczne jak rowniez kalibracje
poszczegolnych urz^dzeh na tych punktach. Kolejna umowa - na przeglqd 17 stacji opadowych,
dorazne naprawy, wymian^, konserwacj^. W roku poprzednim dokonano wi^kszego wydatkowania
srodkow finansowych, m. in. na remont {pierwsza od 20 lat} skrzynek pomiarowych w ilosci 7.
Podzi^kowat rowniez Przewodniczqcemu Komisji, p. Waldemarowi Biczowi za wsparcie finansowe
w utrzymaniu tego systemu.

WIceprzewodnlczqcy Komlsjl w odniesieniu do informacji Dyrektora, nadmienit, ze byt pomyst
powiatu i w konsekwencji rozsytane pisma do gmin dotycz^ce nabycia drona. Czy zakup ten wpisuje
si^ w bezpieczehstwo powodziowe?

Dyrektor Wydzlatu Zarzqdzania Kryzysowego, Bezpleczehstwa I PolltykI Zdrowotnej p. Jan Kalfas
odpowiedziat, ze w roku 2020 istniata inicjatywa zakupu dronu, jednak Zarz^d Powiatu Ktodzkiego
odrzucit tq propozycj^ z uwagi na zbyt wysokie koszty (ok. 100 tys. zt),. Dron wyposazony m.in. w
kamerQ termowizyjnq, urzqdzenie do badania jakosci powietrza.

Radny, p. Borystaw Zatoka nawiqzat do omawianej kwestii. Na ostatniej komisji oraz sesji
wnioskowat o uregulowanie wspotpracy instytucji w tym zakresie. Od wielu lat sygnalizuje potrzeb^
wspierania spotek wodnych. Zwrocit si^ z pytaniem, ktory z wydziatow w Starostwie Powiatowym w
Ktodzku zajmuje si^ spotkami wodnymi w powiecie oraz kto prowadzi nadzor nad spotkami
wodnymi? Pyta, poniewaz przy tematach powodziowych niezwykle istotnym jest utrzymanie
dobrostanu tego systemu. Powzi^t informacji w Urz^dzie Marszatkowskim o potrzebie sktonienia
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gmin, aby wnioskowaty o dofinansowanie. Tyiko Polanica- Zdroj i Lewin Ktodzki takowe ztozyty.
Zach^ca do sktadania tychze wnioskow, poniewaz fundusze sq. Wiele lat temu z radnym poprzednich

kadencji, p. Hubertem Krech przygotowai projekt dotyczqcy spotek wodnych. Warto byJoby wspierac

system.

Dyrektor Wydziatu Zarz^dzania Kryzysowego, Bezpieczehstwa i PolitykI Zdrowotnej p. Jan Kalfas

odpowiedziat, ze rzeki i cieki wodne nie nalezq do kompetencji samorzqdu czy powiatu, a do Wod

Polskich. Przypomniat radnemu, iz w 2019 roku miaiy miejsce liczne spotkania z Wodami Polskimi w

poszczegolnych gminach, w ktorych rowniez uczestniczyt. Przedstawiono program dziatania. Wydziat

Zarzqdzania Kryzysowego nie zajmuje sIq tq kwestiq. Lezy to w kompetencji Wydziatu Octirony

Srodowiska. Rowniez w latach 2018-2019 wystosowano pisma o pomoc w utrzymaniu lokalnego

systemu ochrony przeciwpowodziowej do nadlesnictw, ktore byty ogromnym wsparciem. Niestety z

uwagi na covid w roku 2020 roku nie byto to mozliwe, nadlesnictwa rowniez nie miaty srodkow

finansowycti.

Wiceprzewodnlczqcy Komisji dodat, ze gmina Bystrzyca Ktodzka bierze udziat w projekcie, w zesztym

roku otrzymata ok. 30 tys. zt. Byty wykonywane prace we wsi Gorzanow. Na rok biezqcy zostat

ztozony wniosek. Nie ma jednak informacji czy zostat juz pozytywnie zaakceptowany. Dodat, ze nie

jest to zadanie wtasne powiatu, projekt kierowany jest do samorz^dow gminnych. Wojtowie i

burmistrzowie majq wiedzQ o tym programie, jednakze nie ma dalszej wiedzy w tym zakresie.

Radny, p. Borystaw Zatoka zwraca si? z prosb? o rozwazenie, aby jeden z punktow spotkan komisji w

przysztoki dotyczyt stride spotek wodnych. Warto bytoby si? zorientowac w kontekscie

powodziowym i suszowym jak wygl?da ten system.

Materiai dotyczqcy tematu zostai zamieszczony na stronie internetowej

www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zafqcznik do protokofu.

ZAt^CZNIKA

Ad. 4 Informacja Zarz^du Drog Powiatowych w Ktodzku o stanie infrastruktury drogowej po

okresie zimowego utrzymania drog oraz pracach remontowych.

Dyrektor Zarz?du Drog Powiatowych, p. Stanistaw Sijka przedstawit zwi?zle przedtozony materiat
radnym na stronie.

Wlceprzewodnlcz^cy Komisji powiedziat, ze w materiale napisane jest, ze 16 kwietnia 2021 roku

miato nast?pic otwarcie ofert. Jak wygl?da efekt przetargow?

Dyrektor Zarz?du Drog Powiatowych, p. Stanistaw Sljka odpowiedziat, ze przetarg jest w trakcie
rozstrzygania. Procedura przetargowa wymaga dostarczenia czy uzupetnienia dokumentow, ktore

b?d? dostarczone do 26 kwietnia biez?cego roku.

Radny, p. Zblgnlew topuslewicz dodat, ze w dniu wczorajszym prowadzone byty prace na drodze

Stronie SIgskie - Bielice, na terenie miejskim i cz?sciowo wiejskim. Podzi?kowat za wykonanie

zadania. Jednakze zwrocit si? z pytaniem, jakie kryteria brane s? pod uwag?, jezeli na tej samej

drodze wyznacza si? miejsca gdzie wykonuje si? to z wycink? i z frezowaniem. Stwierdza, ze w



niektorych miejscach na terenach wiejskich drogi sg w duzo gorszym stanie niz miejskim. Ruch i
nat^zenie samochodow jest takie same, natomiast skutki sq w niektorych miejscach gorsze.

Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych, p. Stanistaw Sljka stwierdzif, ze nie ma podziafu drog na
miejskie i wiejskie. Prace rozpoczynajq si^ od drog miejskich, poniewaz jest wi^ksze nat^zenie ruchu.
Technologia naprawy takze nie jest dzielona pod tym kqtem. Zaiezy to od nawierzchni. Droga, na

ktorej byla kiadziona kiedys naktadka nadaje si^ do sfrezowania i wyci^cia. Jezeli na dalszym odcinku
jest powierzchniowe utrwalenie (nie ma warstwy bitumicznej) przeprowadzone to jest bez wycinania.
Pozostaje jeszcze remont grysami i emulsjg drobnych wyboi.

Radny, p. Adam tqckl przypomniat, ze zgtaszat pisemn^ interpelacje w sprawie przecieku nad
przejsciem podziemnym w Kfodzku - w pasie drogi przy ul. Kosciuszki, przy mokie nad Nys^ Klodzkq.
Wyrazit zadowolenie z szybkiej i dynamicznej reakcji. Zapytuje Dyrektora Sijk^, jakie s^ wyniki analizy
sytuacji, z jego wiedzy wynika, ze usuwany jest przeciek, ktory byt przyczynq tej wady. Na jakim
etapie to si^ znajduje?

Dyrektor Zarz^du Drog Powiatowych, p. Stanistaw Sijka odpowiedzial, ze przyczyna przecieku
pochodzi z rury wodociqgowej. Biegnie zarowno pod mostem jak i przejkiem podziemnym.

Wodociggi Ktodzkie przystqpily do naprawy, wlakiwie do umieszczenia istniejqcego wodociqgu w
dodatkowej rurze oslonowej na calej dtugosci mostu i przejscia podziemnego. Dodatkowa rura
szczelna pozwoli zapobiec dalszemu wyciekaniu. Ostatnia naprawa wodoci^gu byta przeprowadzona
ok. 3 lata temu.

Radny, p. Adam tqcki ma wqtpliwoki, co do rzeczywistej przyczyny przecieku. W odpowiedzi na

interpelacje otrzymaf informacjQ, z ktorej wynika, ze Wodociqgi poinformowaty iz nie byto
przeciekow z tej rury, natomiast ptaszcz oslonowy na wszeiki wypadek zostat zastosowany. Czy jest
wiedza jak to na chwilQ obecn^ wyglqda?

Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych, p. Stanistaw Sijka odpowiedziat, iz jedynym zrodtem przecieku

jest wodociqg.

Radny, p. Borystaw Zatoka zwrocit si^ z kilkoma pytaniami:

1) poruszyt wielokrotnie omawiany temat odwodnienia przy sklepie Dino w L^dku- Zdroju. He
jeszcze trzeba walczyc z przymuszeniem wlakiciela parkingu do odwodnienia tej posesji?

2) wies Lutynia, niedrozny row powoduje, ze woda wylewa si^ na uiic^. Wystarczytyby drobne

prace. Prosi o zainteresowanie si^ tym odcinkiem drogi i rozwiqzanie problemu udroznienia

rowu.

3) decyzja o remoncie mostu przy Nysie Ktodzkiej w trakcie trwania sporu rozstrzygajqcego kto

jest winny tym uszkodzeniom- czy taka sytuacja „obn/zo" zdolnosci dofinansowania biezqcych

remontow, czy skutkuje to obciqzeniem dia Zarzqdu Drog Powiatowych?

Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych, p. Stanistaw Sijka odpowiedziat, ze ZDP prowadzi w takich
sytuacjach post^powanie administracyjne, jezeli jest mozliwe zakohczenie sprawy przy wspotudziale

stron. Natomiast w przypadku sklepu Dino wtasciciel uchyla si^ i sprawa zostala skierowana do

Inspektora Nadzoru Budowlanego. Oczekuje siQ na zakohczenie post^powania administracyjnego.

ZDP nie ma innego sposobu przymuszenia wtasciciela do szybszego dziatania. Co do pytania drugiego

-sprawdzi, o ktory odcinek we wsi Lutynia chodzi.



Etatowy Cztonek Zarzqdu, p. Piotr Marchewka w kwestii pytania trzeciego powiedziat, ze firma

ciepiociqgu/wodociqgu Carol pokryje koszty remontu, prowadzone sq w tym zakresie rozmowy. Jezeli

nie osi^gnie to skutku zajdzie potrzeba dochodzenia roszczen s^downie.

Radny, p. Zbigniew topusiewicz dodat, ze w styczniu uchwalane byty zmiany w budzecie i ten most

zostat w nim uj^ty.

Radna, p. Krystyna §liwiriska zgtosHa na czacie problem techniczny radnego Jozefa Kotta. Radna
przekazata informacj^ dotyczqcq przekazanych nowych srodkow w wysokosci 53 min zt z Rzqdowego

Funduszu Rozwoju Drog i dia Subregionu Watbrzyskiego, w tym dia powiatu kiodzkiego na

przebudow^ drogi powiatowej Bystrzyca - Dtugopole (dtugosc 2,41 km} - 1.350 min zl., Gmina

Ktodzko na - remont drogi gminnej w miejscowosci tawica - 640 tys. zt, gmina Szczytna, dwie drogi -

570 tys. zt, gmina Duszniki Zdroj - dwie drogi - 1.700 min zt. Wsparcie znacz^ce, na pewno nie

ostatnie.

WIceprzewodniczqcy Komisjl uwaza, ze jest to dobra informacja, szczegolnie wsparcie dia ostatniego

odcinka drogi powiatowej Bystrzyca - Dtugopole, tgcz^cej stolic^ gminy z uzdrowiskiem.

Etatowy Cztonek Zarz^du, p. Plotr Marchewka odniost siQ do informacji przekazanej przez radnq

Sliwinskq. Nie podziela entuzjazmu. Zarzqd sktadat wnioski na trzy kosztowne inwestycje- w rezultacie

tyiko jedna otrzymata aprobatQ. Jezeli w takim tempie b^d^ prowadzone remonty drog- „pokolenia

minq", aby wyjsc z tej zapasci. Wnioskowano rowniez o dofinansowanie z Ochrony Gruntow Rolnycti.

Fakt otrzymano, ale tyIko na jeden i tyIko w 50% wysokoki tego zadania. Nie ukrywa- sytuacja jest

tragiczna, brakuje srodkow zewn^trznycti, brakuje tzw. „powodzi6wek". Ten rok w porownaniu z

ubiegtym wyglqda naprawd^ stabo.

Radny, p. Marek Mazurkiewicz zapytat Dyrektora Sijk^ o drog^ Stary Wielistaw, odcinek 150-200m

na wysokosci pomi^dzy posesjami nr 27-29. Zwraca si^ o jego kompleksowe wykonanie. Prosi o

przyjrzenie si^ temu wnioskowi.

Radny, p. Borystaw Zatoka zapytat Dyrektora, sk^d wynika chi^c przekazania przez Powiat Ktodzki

Gminie Lewin Ktodzki zadania wtasnego powiatu w zakresie letniego utrzymania drog powiatowych?

Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych, p. Stanistaw Sijka odpowiedziat, ze jest to kontynuacja z lat

poprzednich. Gmina Lewin ma zaplecze i pracownikow jak i sprzQt, ktory to wykona. Koszenie na

drogach powiatowych jest wykonywane dwa razy w ciqgu sezonu. Gmina Lewin chce by dodatkowo

koszenie odbywato si^ w wi^kszym zakresie. Jest to obopolna wspotpraca.

Radna, p. Krystyna Sliwihska w slad za przedmowcq wyrazita zdanie, ze Lewin Ktodzki zmienit si^ nie

do poznania. Jest to konsekwentne dziatanie samorz^du gminnego.

Radny, p. Zbigniew topusiewicz podziela zdanie radnej Sliwihskiej.

Etatowy Cztonek Zarzgdu, p. Piotr Marchewka stwierdzit, ze gmina Lewin, jezeli chodzi o letnie

utrzymanie drog powiatowych, wykonuje to kompleksowo. Powiat wspotpracuje rowniez z innymi

gminami, zlecaj^c spotkom komunalnym. Wspomniat o ostatnim rozdaniu funduszu dia gmin
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gorskich- gmina Lewin skorzystala z takiej mozliwosci i ziozyta wniosek o dofinansowanie, chociazby
przekazanie srodkow na remont drogi powiatowej Jerzykowice Mate - Zimne Wody, a to b^dzie
miato przetozenie na mieszkahcow.

Wiceprzewodniczqcy Komisji podsumowat, ze wspotpraca jest. Jest to obustronna korzysc.

Ad. 5 Sprawy rozne

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczenstwa, Porzqdku
Publicznego i Infrastruktury Drogowej

Nast^pne posiedzenie Komisji odb^dzie siQ w dniu 27 mala 2021 roku. o godz. 10.00.

Porzadek posiedzenia:

1. Eksploatacja drog powiatowych w zwigzku z dziatalnoki^ Lasow Panstwowych i innych
podmiotow przewozqcych towary masowe - wspotpraca w zakresie inwestycji na drogacti
powiatowych.

2. Opinia na temat sprawozdania zarzqdu z realizacji budzetu Powiatu Ktodzkiego za rok 2020.

b) przyj^cie protokotu nr 3/21 z posiedzenia w dniu 25 marca 2021 roku

Komisja-10 gfosami za przyjqia protokoi nr 3/21 z dnia 25 marca 2021 roku.

Radny, p. Adam tqcki podzi^kowat jednostkom, ktore majq swoj wktad w popraw^ sytuacji
pandemicznej. Nie zauwazyt, aby zwrocono uwag^ na prac^ Wydziatu Zarzgdzania Kryzysowego. Jest

to wydziat majgcy przypisany w swoich obowiqzkach realizacji zadan w tym zakresie. Jednakze praca
wydziatu i zaangazowanie pracownikow na czele z Dyrektorem, p. Janem Kalfasem jest godna uwagi i
docenienia.

Etatowy Cztonek Zarzqdu, p. Piotr Marchewka skomentowat wypowiedz przedmowcy. Wydziat
Zarzidzania Kryzysowego podlega bezposrednio pod StarostQ, nie chce mu sii wierzyc, ze pomini^to
wydziat w docenieniu ich pracy. Dia przypomnienia dodat, ze w zesztym roku wzmocniono struktury
organizacyjne Zarzqdzania Kryzysowego, natomiast kwestie finansowe z pewnokig przekaze
Starokie i to b^dzie jego decyzja.

Dyrektor Wydziatu Zarzgdzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Polityki Zdrowotnej p. Jan Kalfas
podziikowat za stowa uznania. Odniost sii do wczorajszej Komisji Zdrowia i Spraw Spotecznych. W

zwigzku z brakiem mozliwosci uczestnictwa oddelegowat pracownika. Padty stowa podzi^kowania za
duzy wktad walk! z covidem m.in. dIa Dyrektor ZOZ-u p. Jadwigi Radziejewskiej, Dyrektora PCPR,
p. Bogumita Zwardonia. Pracownikowi zrobito sii przykro. Wykonujg bardzo duzo pracy dose cz^sto
po godzinach pracy, rowniez w dni wolne od pracy. Nadmienit, ze Wydziat Zarz^dzania Kryzysowego
prowadzi duzo przedsi^wzi^c zwi^zanych z DPS, ZOZ-em w Ktodzku, PCPR. Realizowane sq roznego
rodzaju projekty unijne. Czasem wystarczy niewielkie stowo dzi^kuje.

Radny, p. Borystaw Zatoka dotqcza sii do wniosku radnego tqckiego o „uhonorowanie wys'dkow"
Wydziatu Zarzqdzania Kryzysowego.



Radna, p. Krystyna SMwinska w mi^dzy czasie pot^czyla si^ z Wojtem gminy Lewin Ktodzki, ktora

chciataby zabrac gtos.

Wojt Gmlny Lewin Ktodzki, p. Joanna Kllmek - Szymanowicz nawi^zata do opiniowanego projektu

uchwaty. Nikt nie poinformowai o tym fakcie. Wzbudza to pewne obawy 1 zastrzezenia. Patrzqc na

budzet gmina nie b^dzie w stanle utrzymac drog.

WIceprzewodniczqcy Komisji wyjasnit p. Wojt, ze opiniowany projekt uchwaty dotyczy letniego

utrzymania, nie je] przej^cia.

Wojt Gminy Lewin Ktodzki, p. Joanna Klimek - Szymanowicz stwierdzita, ze nast^pita pomytka i

nieporozumienie. W takim stanie rzeczy nie wnosi zastrzezeh.

Radna, p. Krystyna Sliwihska w zwi^zku z obecnosciq prosi Wojt Gminy Lewin o dopowiedzenie,

dlaczego Gmina Lewin wyraza zgod^ na uchwaty dot. letniego utrzymania drog?

Wojt Gminy Lewin Ktodzki, p. Joanna Klimek - Szymanowicz odpowiedzlata, iz na letnie utrzymanie

drog przekazywane srodki ze Starostwa, trzy razy w ci^gu roku wykaszane sq trawy, co zapewnia

widocznosc, a piesi czuj^ si^ bezpiecznie.

Radny, p. Adam tqckl podziela zdanie p. Piotra Marchewki w kwestii wzmocnienia struktur Wydziatu

Zarzgdzania Kryzysowego. Jest ona potrzebna, szczegolnie w powiecie klodzkim.

Wiceprzewodniczqcy Komisji - po wyczerpaniu porzgdku, zamkn^i posiedzenie komisji.

Na tym protokot zakohczono.

Protokofowata:

Diana Zajqc/^''V^^cy
Wiceprzewodniczqcy Komisji

ieusz Zielihski


