Rada Powiatu Nowosądeckiego
PROTOKÓŁ Nr 27/XXVII/2022
z obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego on-line z dnia 28 marca 2022 r.
Ad 1.
Otwarcie posiedzenia
Sesję Rady Powiatu Nowosądeckiego rozpoczęto on-line o godzinie 13:00 trwała
do godz. 13:30.
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Potoniec poinformował, że ze względu na
pilną potrzebę podjęcia uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian
w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok sesja została zwołana w terminie szybszym.
W związku z tym na sesji procedowana będzie tylko ta uchwała.
W celu sprawnego przebiegu Sesji Przewodniczący Rady Powiatu Roman Potoniec
poprosił o wyciszenie mikrofonów na swoich urządzeniach i włączanie ich w momencie
zabierania głosu.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Roman Potoniec przystąpił do sprawdzenia
obecności i stwierdzenia prawomocności obrad. W sesji uczestniczyło 28 radnych
(z powodu problemów technicznych ośmiu Radnych nie potwierdziło swojej obecności
w trakcie głosowania listy obecności), co stanowi quorum, przy którym Rada może
obradować i podejmować uchwały. W Sesji uczestniczyli również on-line zaproszeni goście
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego.
Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Roman Potoniec dokonał otwarcia
posiedzenia XXVII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego VI kadencji, po czym przywitał
radnych, gości i pracowników Starostwa oraz wszystkich, którzy oglądają transmisję z obrad
sesji.
Ad 2.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC zwrócił się do radnych
z zapytaniem, czy są uwagi lub wnioski dotyczące zmian w przesłanym wcześniej projekcie
porządku obrad.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poddał pod
głosowanie porządek obrad.
Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych
do głosowania: 28
W wyniku głosowania otrzymano:
26 głosy – za
(z powodu problemów technicznych Radni: Zofia Nika, Ewa Zielińska, Paweł Łabuda,
Ryszard Poradowski – zgłosili głos do protokołu - „za”)
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujące się
0 głosów – brak głosu
3 osoby – nieobecne
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Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC stwierdził, że porządek obrad XXVII
Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego został przyjęty.
Realizowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
4. Informacja o złożonych interpelacjach w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu
Nowosądeckiego na 2022 rok.
7. Oświadczenia, wolne wnioski.
8. Zamknięcie sesji.
Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad 3.
Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC poinformował, że do przesłanego
protokołu nie wniesiono żadnych poprawek ani uzupełnień.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu Roman POTONIEC
zaproponował przystąpienie do głosowania nad przyjęciem protokołu.
Liczba radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego obecnych na sesji uprawnionych
do głosowania: 29
W wyniku głosowania otrzymano:
25 głosów – za
(z powodu problemów technicznych Radni: Zofia Nika, Ewa Zielińska, Paweł Łabuda,
Ryszard Poradowski – zgłosili głos do protokołu - „za”)
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujące się
1 głos – brak głosu
3 osoby – nieobecne
W wyniku głosowania protokół z XXVI Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego został
przyjęty.
Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
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Ad 4.
Informacja o złożonych interpelacjach w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że
1 marca br. wpłynęła interpelacja międzysesyjna Radnej Powiatu Nowosądeckiego Pani
Joanny Szewczyk-Kubackiej. Dotyczyła przedstawienia szczegółowej informacji o stanie
planowanej inwestycji projektowania oraz budowy chodnika przy drodze powiatowej
w miejscowości Olszanka w Gminie Podegrodzie. Druga kwestia dotyczyła informacji
o doświetleniu przejścia dla pieszych w miejscowości Olszanka. Pan Starosta udzielił
odpowiedzi Radnej. Została ona umieszczona na Portalu Radnego oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej.
Ad 5.
Interpelacje radnych.
Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego Joanna STAWIARSKA zgłosiła interpelację dot.:
− wyznaczenia przejścia dla pieszych na drodze powiatowej 1551 w miejscowości
Klęczany przy pierwszym przystanku autobusowym od strony Marcinkowic
(interpelacja przekazana od Pani Elżbiety Horowskiej – Radnej Gminy Chełmiec).
Starosta Nowosądecki Marek KWIATKOWSKI odniósł się do złożonej interpelacji.
Powiedział, że nie wie o co dokładnie chodzi, ponieważ w Marcinkowicach są przejścia dla
pieszych i są dobrze oznakowane oraz doświetlone. Zostało zamontowane kolejne przejście
dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Wszystko jest dobrze dopracowane. Starosta
powiedział, że nie wiem czy Pani Radna, która przekazuje te informacje troszeczkę nie
fantazjuje. Powiedział, że granice pewne są, ale na głupotę nie ma rady.
Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego Joanna STAWIARSKA powiedziała, że może
trzeba to sprawdzić. Pani Radna Gminy Chełmiec wskazała, że jest to przejście przy
przystanku, gdzie wysiadają dzieci. Chodzi o przejście przez jezdnię, a nie o światła. Pani
Radna Stawiarska przyznała, że nie była na miejscu, więc Starosta to sprawdzi i ustosunkuje
się, jak będzie uważał.
Starosta Nowosądecki Marek KWIATKOWSKI powiedział, że przejścia są tam tak
dostosowane, że nie widzi potrzeby. Pani Radna Gminy Chełmiec kiedyś składała już
interpelację, żeby budować chodnik po drugiej stronie drogi, gdzie jest już z jednej strony
przy kościele. Zażyczyła sobie, żeby chodnik był też z drugiej strony, gdzie jest przepaść.
Pan starosty powiedział, że patrzy na sprawę w sposób racjonalny i nie popiera głupoty.
Wszystko jest dostosowane tak jak powinno być – przy szkołach, kościele i przystankach
autobusowych.
Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad 6.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie
Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu
Nowosądeckiego na 2022 rok.
Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego Małgorzata Bochenek przedstawiła projekt uchwały.
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Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC poinformował, że
opinia do projektu uchwały przekazana przez Pana Józefa ŚWIGUTA Przewodniczącego
Komisji Budżetowej Rady Powiatu Nowosądeckiego jest pozytywna.
Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC
poddał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok oraz
zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok – pod głosowanie.
W wyniku głosowania otrzymano:
28 głosów – za
(z powodu problemów technicznych Radni: Ewa Zielińska, Paweł Łabuda,
Ryszard Poradowski, Maria Barbara Szarota – zgłosili głos do protokołu - „za”)
0 głosów – przeciw
0 głosów – wstrzymujące się
0 głosów – brak głosu
1 osoba – nieobecna
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC stwierdził, że
w wyniku głosowania:
Uchwała Nr 285/XXVII/22 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie
zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok, została podjęta.
Materiał stanowi załącznik do protokołu.
Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad 7.
Oświadczenia, wolne wnioski.
Radny Rady Powiatu Nowosądeckiego Tadeusz ZAREMBA skierował swoje wystąpienie
do Przewodniczącego Rady oraz Radnych Powiatu. Podniósł sprawę swojego wniosku o
rezygnację z dwóch komisji, która wpłynęła w styczniu. Prosta sprawa, a jednak dla Pana
Przewodniczącego wydaje się trudna. Powiedział, że nie wie co ma na celu działanie
Przewodniczącego rady, czy jest to osobista wendeta czy może zwykła zazdrość.
Powiedział, że uważa, że Przewodniczący nie realizuje swoich obowiązków wynikających ze
Statutu, a w niektórych sprawach nadużywa funkcji. Zwrócił się z apelem do wszystkich
Radnych Powiatu Nowosądeckiego o to, aby sprawdzali i pilnowali swoich spraw i działań,
które są w zakresie statutowych obowiązków Przewodniczącego Rady – czy są realizowane
w terminie i zgodnie z oczekiwaniami.
Radna Rady Powiatu Nowosądeckiego Joanna STAWIARSKA zabierając głos
powiedziała, że chodzi jej o błahą sprawę i nie wie czy reszta Radnych ją poprze.
Powiedziała, że nie wie dlaczego, ale transmisje z sesji na kanale YouTube są udostępniane
z bardzo wielkim opóźnieniem. Powiedziała, że nie wie czy Radni mają taką samą
obserwację, ale sądzi, że Radni czasami sprawdzają jakieś dyskusje, choćby nawet
sprawdzając protokół z poprzedniej sesji. Powiedziała, że to jest najmniejsza sprawa, ale po
prostu mieszkańcy nie mają dostępu i nie można tego znaleźć. Ostatnio była taka sytuacja,
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że było spotkanie Starosty, które odbyło się długo po sesji i dopiero po tym na YouTube jest
zamieszczona sesja, która odbyła się miesiąc temu. Powiedziała, że rozumie 2-3-5 dni, ale
to już zaczyna być straszne niedbalstwo ze strony obsługi Biura Rady.
Starosta Nowosądecki Marek KWIATKOWSKI powiedział, że przedstawi krótką informację.
Jeśli chodzi o uchodźców z Ukrainy sytuacja jest w dalszym ciągu rozwojowa. Poinformował,
że na terenie Powiatu Nowosądeckiego przebywa 4200 uchodźców, których pobyt będzie
rozliczany finansowo przez Powiat. Nie ma natomiast dokładnych danych odnośnie
uchodźców, którzy przebywają w domach u rodzin. Na dzień dzisiejszy są poważne
problemy, które trzeba rozwiązać. W dniu sesji odbyło się spotkanie w formie
wideokonferencji z wójtami i burmistrzami, ponieważ stawki za utrzymanie uchodźców od
1 kwietnia br. zostają obniżone z kwoty 120 zł do 70 zł netto, czyli w zaokrągleniu 75 zł
brutto, ponieważ VAT wynosi 8%. Tego tytułu są poważne problemy, ponieważ wielu
hotelarzy, właścicieli pensjonatów wypowiedziało umowę od kwietnia na utrzymanie
uchodźców. To jest dokładnie 241 miejsc noclegowych zostało wypowiedzianych
natychmiast, natomiast w sprawie 1936 miejsc prowadzone są negocjacje. Starosta
powiedział, że, jeżeli chodzi o negocjowanie, to Powiat nie ma żadnej alternatywy, ponieważ
stawki zostały zatwierdzone i ustalone przez Rząd Polski. Od 1 kwietnia stawka wynosi 75 zł
brutto i nie ma możliwości negocjacji, dlatego będzie ogromny problem z relokacją
uchodźców. Trwają cały czas rozmowy z właścicielami pensjonatów i hoteli, żeby podeszli
bardzo rozsądnie do tego problemu, ponieważ w okresie takiej pustki sezonowej w marcu
120 zł było bardzo dobrą stawką. Stawka został obniżona, ale też nie jest to stawka, do
której trzeba by dopłacać. Starosta powiedział, że pomija hotele 3/4 gwiazdkowe, ale
pensjonaty, domy weselne, w których są pokoje. Dla tych obiektów w dalszym ciągu ta
stawka jest opłacalna, bo przecież były robione kalkulacje kosztów wyżywienia w stołówce
w Nawojowej i koszty samego wyżywienia wahają się w granicach 25 zł. Nie jest tak, że
właściciele pensjonatów będą dopłacać do utrzymania uchodźców. Należałoby zwrócić
uwagę, że problem musi być rozwiązany. Są to osoby w trudnej sytuacji, w innym
środowisku, zdane na dobroć innych. My też musimy zachować się godnie, żeby uchodźcy
wiedzieli, że robimy wszystko, co w naszych możliwościach i gestii, aby im pomóc.
Szczególnie są to mamy, babcie z dziećmi, a więc osoby, którym naprawdę jesteśmy
zobowiązani, żeby udzielić pomocy na ile jest to tylko możliwe. Widać, jak postępuje Rząd.
Nie było takich działań w całej Europie, jakie podjął Rząd Polski, który przyjął uchodźców
w sposób przykładowy. Należy przypomnieć sobie tych uchodźców, którzy nawiedzili Europę.
Było ich 900 tys. a tworzyło się obozy dla nich ogrodzone siatką. Ich sytuacja była bardzo
trudna. W przypadku Państwa Polskiego w zasadzie uchodźcy zostali rozlokowani po
hotelach, pensjonatach, w rodzinach. Ten problem nie jest rażący i nie jest widoczny.
Społeczeństwo polskie zachowało się wzorcowo, o czym wszyscy mówią. Nie możemy sobie
pozwolić na to, żeby, zepsuć wizerunek, na który pracowało wiele osób przez te ponad
30 dni. Dlatego Zarząd szuka rozwiązań z wójtami i burmistrzami. Zostały ustalone pewne
szanse rezerw w terenie. Starosta powiedział, że z trudnością, ale jakoś musimy sobie
poradzić. Dzisiaj odbędzie się konferencja z Panem Wojewodą, bo w sytuacji, gdyby Powiat
nie mógł sobie poradzić to w relokacji tych osób, zobowiązany byłby pomóc Wojewoda.
Pan Starosta wyraził przekonanie, że wierzy, iż po apelu do burmistrzów i wójtów każdy
szuka jakichś rozwiązań i dodatkowych miejsc. Pan Starosta powiedział, że wierzy w to, iż
do świąt ten problem będzie rozwiązany i uda się rozlokować wszystkie osoby, które znajdują
się na terenie Powiatu Nowosądeckiego. Jest to trudna sprawa i problemy bardzo poważne.
Starosta pochwalił samorządowców z gmin, że są mocno zaangażowani i szukają rozwiązań.
Zdarzają się osoby, które chcą działać inaczej. Starosta powiedział, że jest przeciwnikiem
robienia sobie selfie, a później powiedzenia, że jest to problem Starostwa. Powiedział, że
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tego nie toleruje, dlatego powiedział wprost, że te osoby, które tak czyniły kilka dni temu
dowiedziały się, że tak nie należy postępować, ponieważ to jest nasz wspólny interes, żeby
tym ludziom pomóc, gdyż są w bardzo trudnej sytuacji. Starosta w dalszej części wypowiedzi
poinformował, że Powiat otrzymał środki na drogę Kunów – Cieniawa, tj. ponad 5,8 mln zł.
Ta droga będzie realizowana w ciągu 3 lat, a więc w roku: 2022, 2023, 2024. W tym roku
zostanie zrealizowany odcinek drogi Kunów – Mszalnica i odcinek Cieniawy. W kolejnych
latach realizowany będzie odcinek środkowy między Cieniawą a Kunowem. Ważne jest
również to, że z Panem Wójtem Stawiarskim będzie budowany chodnik o długości 2 km
w Kunowie, dlatego prace związane z chodnikiem będą uruchomione wcześniej, po to, aby
później nie była niszczona nawierzchnia drogi. Starosta poinformował także, że rozmawiał
z Ministrem oraz dyrektorem regionalnym lasów państwowych. Nie jest to jeszcze
podpisane, ale Powiat dostanie dodatkowe środki na 2 drogi w wysokości ponad 4 mln zł
z Lasów Państwowych na przebudowę drogi na terenie Gminy Łabowa i Piwniczna-Zdrój.
W Piwnicznej-Zdroju chodzi o drogę do Wierchomli. Jest to bardzo ważna droga ze względu
na wyciągi narciarskie i hotel, a celem Powiatu jest rozwój turystyczny regionu sądeckiego.
W dniu jutrzejszym powinno być konkretne potwierdzenie o realizacji tych dróg z Lasami
Państwowymi.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC przypominał
o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br. wg stanu na dzień
31 grudnia 2021 roku. Wzór oświadczenia majątkowego znajduje się na Portalu Radnego
w zakładce „Inne dokumenty”→ „Sprawy organizacyjne”. Następnie Przewodniczący
poinformował jeszcze raz, że na dzisiejszej sesji procedowana była tylko jedna uchwała.
Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad 19.
Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman POTONIEC wobec wyczerpania
wszystkich punktów porządku obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego ogłosił
zamknięcie posiedzenia i podziękował za udział w obradach.

Przewodniczący
Rady Powiatu Nowosądeckiego
Roman Potoniec

Zał.
Załącznikami do powyższego protokołu są wydruki wygenerowane z sytemu debat
i głosowań dotyczące poszczególnych głosowań.

Protokołowała:
Monika Dyczek
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XXVII Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego VI Kadencji w dniu
2022-03-28
Rada Powiatu Nowosądeckiego / Protokół z posiedzenia
1.

OTWARCIE POSIEDZENIA.
Lista obecności
Wyniki głosowania: OBECNY (20), BRAK GŁOSU (2), NIEOBECNY (7)
Lista imienna
OBECNY: Andrzej Gancarz, Anna Radzik, Antoni Koszyk, Antoni Poręba, Edward Ciągło, Emil
Bodziony, Franciszek Kantor, Józef Świgut, Krzysztof Bodziony, Marcin Bulanda, Marek
Kwiatkowski, Marta Adamczyk, Michał Nowak, Piotr Ogorzałek, Przemysław Gajowski, Roman
Potoniec, Stanisław Dąbrowski, Stanisław Sułkowski, Tadeusz Zaremba, Wiktor Obrzut
BRAK GŁOSU: Marek Pławiak, Zo a Nika
NIEOBECNY: Ewa Zielińska, Joanna Stawiarska, Joanna Szewczyk - Kubacka, Maria Barbara
Szarota, Marian Dobosz, Paweł Łabuda, Ryszard Poradowski
ID głosowania: 125294, czas zakończenia: 2022-03-28 13:07:09
suma kontrolna: 3f8c0c02d77657bcf186decfa5fc37dc

2.

PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD.
Przyjęcie porządku obrad.
Wyniki głosowania: ZA (22), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (1), NIEOBECNY (6)
Lista imienna
ZA: Andrzej Gancarz, Anna Radzik, Antoni Koszyk, Antoni Poręba, Edward Ciągło, Emil Bodziony,
Franciszek Kantor, Joanna Stawiarska, Józef Świgut, Krzysztof Bodziony, Marcin Bulanda, Marek
Kwiatkowski, Marek Pławiak, Marta Adamczyk, Michał Nowak, Piotr Ogorzałek, Przemysław
Gajowski, Roman Potoniec, Stanisław Dąbrowski, Stanisław Sułkowski, Tadeusz Zaremba, Wiktor
Obrzut
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU: Zo a Nika
NIEOBECNY: Ewa Zielińska, Joanna Szewczyk - Kubacka, Maria Barbara Szarota, Marian Dobosz,
Paweł Łabuda, Ryszard Poradowski
ID głosowania: 125300, czas zakończenia: 2022-03-28 13:09:38
suma kontrolna: 0deb617e8943889f2ff28e24d9dba5ef

3.

PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XXVI SESJI RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO.
Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego.
Wyniki głosowania: ZA (21), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (2), NIEOBECNY (6)
Lista imienna
ZA: Andrzej Gancarz, Anna Radzik, Antoni Koszyk, Antoni Poręba, Edward Ciągło, Franciszek
Kantor, Joanna Stawiarska, Józef Świgut, Krzysztof Bodziony, Marcin Bulanda, Marek Kwiatkowski,
Marek Pławiak, Marta Adamczyk, Michał Nowak, Piotr Ogorzałek, Przemysław Gajowski, Roman
Potoniec, Stanisław Dąbrowski, Stanisław Sułkowski, Tadeusz Zaremba, Wiktor Obrzut
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU: Emil Bodziony, Zo a Nika
NIEOBECNY: Ewa Zielińska, Joanna Szewczyk - Kubacka, Maria Barbara Szarota, Marian Dobosz,
Paweł Łabuda, Ryszard Poradowski
ID głosowania: 125296, czas zakończenia: 2022-03-28 13:11:05
suma kontrolna: 80877eb9ee6f05677794d45004a666b6

4.

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH INTERPELACJACH W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.

5.

INTERPELACJE RADNYCH.

6.

PODJĘCIE UCHWAŁY RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE POWIATU
NOWOSĄDECKIEGO NA 2022 ROK ORAZ ZMIAN W UCHWALE BUDŻETOWEJ POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
NA 2022 ROK.
Podjęcie uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Nowosądeckiego na 2022 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na
2022 rok.
Wyniki głosowania: ZA (24), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (1), NIEOBECNY (4)
Lista imienna
ZA: Andrzej Gancarz, Anna Radzik, Antoni Koszyk, Antoni Poręba, Edward Ciągło, Emil Bodziony,
Franciszek Kantor, Joanna Stawiarska, Józef Świgut, Krzysztof Bodziony, Marcin Bulanda, Marek
Kwiatkowski, Marek Pławiak, Marian Dobosz, Marta Adamczyk, Michał Nowak, Piotr Ogorzałek,
Przemysław Gajowski, Roman Potoniec, Stanisław Dąbrowski, Stanisław Sułkowski, Tadeusz
Zaremba, Wiktor Obrzut, Zo a Nika
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU: Maria Barbara Szarota
NIEOBECNY: Ewa Zielińska, Joanna Szewczyk - Kubacka, Paweł Łabuda, Ryszard Poradowski
ID głosowania: 125297, czas zakończenia: 2022-03-28 13:20:12
suma kontrolna: 4427ddec090ea25200203af60fd8b9f9

7.

OŚWIADCZENIA, WOLNE WNIOSKI.

8.

ZAMKNIĘCIE SESJI.
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