Protokół
z V Posiedzenia Rady
„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania
w dniu 9.10.2017 r.
W dniu 9 października 2017 r. o godzinie 900 w Wieruszowie przy ulicy Rynek 1-7
sala nr 27 (sala sesji) rozpoczęło się V Posiedzenie Rady „Między Prosną a Wartą” –
Lokalna Grupa Działania. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Zenon Mruc.
Pkt. 2
Po powitaniu wszystkich zebranych Przewodniczący Rady na podstawie załączonej
listy obecności z dnia 9 października 2017 r., na którą wpisało się 12 z 15 osób uprawnionych
do głosowania stwierdził prawomocność posiedzenia. Podczas posiedzenia Rady zapewniony
był skład Rady zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b oraz zachowany był
parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 z dnia17 grudnia 2013 r. co potwierdza niżej zamieszczona zestawienie.
Liczebność grupy
interesu podczas
posiedzenia

Procentowy udział praw głosu
władzy publicznej/grupy interesu
w składzie Organu Decyzyjnego

4

33,33 %

Koła Gospodyń Wiejskich

2
3
3
2

16,67 %
25 %
25 %
16,67%

Stowarzyszenia na rzecz
rozwoju miejscowości

5

41,67%

Nazwa Grupy Interesu
Publiczna (Władza
publiczna)
Gospodarcza
Rolnicy
Ochotnicze Straże Pożarne

Zgodnie z Regulaminem Rady Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą”
Organ Decyzyjny obraduje przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do
głosowania. Oprócz Członków Rady w posiedzeniu udział wzięli: Pani Marzena Kaczmarek,
Pan Wiesław Świątkowski oraz Pani Patrycja Chrzan - pracownicy biura LGD.
Pkt. 3
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowany
w zawiadomieniu o Posiedzeniu Rady porządek obrad:
1. Powitanie
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie podpisanej listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór sekretarza Posiedzenia Rady.
5. Złożenie oświadczeń o zachowaniu bezstronności podczas głosowania, a także
oświadczeń o poufności, deklaracji o zapoznaniu się z Regulaminem Rady
„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania i przestrzeganiu jego
postanowień przez członków Rady, którzy nie uczestniczyli we wcześniejszych
posiedzeniach.
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6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów
wniosków o dofinansowanie operacji prowadzonych przez LGD.
7. Dyskusja oraz podjęcie decyzji w sprawie wyboru operacji objętych
dofinansowaniem
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.
Zaproponowany przez Przewodniczącego Rady porządek obrad został przyjęty jednomyślnie.
Pkt. 4
W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady - Pan Zenon Mruc zarządził wybór
sekretarza Posiedzenia Rady. Na sekretarza, po uprzednim wyrażeniu zgody przez kandydata
jednogłośnie wybrana została Pani Krystyna Czernecka.
Pkt. 5
W punkcie 5 porządku obrad wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu złożyli
oświadczenia o zachowaniu bezstronności podczas głosowania, ponadto Pan Andrzej
Waligóra złożył deklarację o zapoznaniu się z Regulaminem Rady „Między Prosną a Wartą”
– Lokalna Grupa Działania oraz oświadczenie o poufności.
Na zakańczanie tego punktu obrad Przewodniczący poinformował, że:
 Pan Sylwester Skrzypek wyłączył się z oceny wniosku nr: 4/7/2017. W związku,
z czym wniosek ten oceniało 11 członków rady.
Podczas oceny tego wniosku zapewniony był skład Rady zgodny z wymaganiami
określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b oraz zachowany był parytet określony w art. 34 ust.
3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia17
grudnia 2013 r. co potwierdza niżej zamieszczona zestawienie.
Liczebność grupy
interesu podczas
posiedzenia

Procentowy udział praw głosu
władzy publicznej/grupy interesu
w składzie Organu Decyzyjnego

3

27,27 %

Koła Gospodyń Wiejskich

2
2
3
2

18,18 %
18,18 %
27,27 %
18,18%

Stowarzyszenia na rzecz
rozwoju miejscowości

5

45,45%

Nazwa Grupy Interesu
Publiczna (Władza
publiczna)
Gospodarcza
Rolnicy
Ochotnicze Straże Pożarne

 Pani Halina Zygmunt wyłączyła się z oceny wniosku nr 1/8/2017. W związku, z czym
wniosek ten oceniało 11 członków rady.
Podczas oceny tego wniosku zapewniony był skład Rady zgodny z wymaganiami
określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b oraz zachowany był parytet określony w art. 34 ust.
3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia17
grudnia 2013 r. co potwierdza niżej zamieszczona zestawienie.
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Liczebność grupy
interesu podczas
posiedzenia

Procentowy udział praw głosu
władzy publicznej/grupy interesu
w składzie Organu Decyzyjnego

4

36,36 %

Koła Gospodyń Wiejskich

2
2
3
1

18,18 %
18,18 %
27,27 %
9,09 %

Stowarzyszenia na rzecz
rozwoju miejscowości

4

36,36 %

Nazwa Grupy Interesu
Publiczna (Władza
publiczna)
Gospodarcza
Rolnicy
Ochotnicze Straże Pożarne

 Pani Krystyna Czernecka wyłączyła się z oceny wniosku nr 4/8/2017. W związku,
z czym wniosek ten oceniało 11 członków rady.
Podczas oceny tego wniosku zapewniony był skład Rady zgodny z wymaganiami
określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b oraz zachowany był parytet określony w art. 34 ust.
3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia17
grudnia 2013 r. co potwierdza niżej zamieszczona zestawienie.
Liczebność grupy
interesu podczas
posiedzenia

Procentowy udział praw głosu
władzy publicznej/grupy interesu
w składzie Organu Decyzyjnego

4

36,36 %

Koła Gospodyń Wiejskich

2
2
3
1

18,18 %
18,18 %
27,27 %
9,09 %

Stowarzyszenia na rzecz
rozwoju miejscowości

5

45,45 %

Nazwa Grupy Interesu
Publiczna (Władza
publiczna)
Gospodarcza
Rolnicy
Ochotnicze Straże Pożarne

 Pani Sylwia Olbińska wyłączyła się z oceny wniosku nr 6/8/2017. W związku, z czym
wniosek ten oceniało 11 członków rady.
Podczas oceny tego wniosku zapewniony był skład Rady zgodny z wymaganiami
określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b oraz zachowany był parytet określony w art. 34 ust.
3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia17
grudnia 2013 r. co potwierdza niżej zamieszczona zestawienie.
Liczebność grupy
interesu podczas
posiedzenia

Procentowy udział praw głosu
władzy publicznej/grupy interesu
w składzie Organu Decyzyjnego

3

27,27 %

Koła Gospodyń Wiejskich

2
3
3
2

18,18 %
27,27 %
27,27 %
18,18 %

Stowarzyszenia na rzecz
rozwoju miejscowości

5

45,45 %

Nazwa Grupy Interesu
Publiczna (Władza
publiczna)
Gospodarcza
Rolnicy
Ochotnicze Straże Pożarne

Pozostałe wnioski oceniało 12 członków Rady. Podczas oceny tych wniosków zapewniony
był skład Rady zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b oraz zachowany był
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parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 z dnia17 grudnia 2013 r. co potwierdza niżej zamieszczona zestawienie.
Liczebność grupy
interesu podczas
posiedzenia

Procentowy udział praw głosu
władzy publicznej/grupy interesu
w składzie Organu Decyzyjnego

4

33,33 %

Koła Gospodyń Wiejskich

1
3
3
2

16,67 %
25 %
25 %
16,67%

Stowarzyszenia na rzecz
rozwoju miejscowości

5

41,67%

Nazwa Grupy Interesu
Publiczna (Władza
publiczna)
Gospodarcza
Rolnicy
Ochotnicze Straże Pożarne

Pkt. 6
W następnym punkcie kierownik biura poinformowała obecnych o liczbie złożonych
wniosków oraz przedstawiła rejestry złożonych wniosków w ramach poszczególnych
naborów.
W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków nr:
 7/2017 - Zachowania dziedzictwa lokalnego – wydarzenia wpłynęły 4 wnioski.
 8/2017 - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna wpłynęło 7 wniosków.
 9/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej - premie 50 000,00 zł wpłynęły
4 wnioski.
Ponadto w punkcie tym omówiono wnioski złożone w ramach naborów.
Pkt. 7
W punkcie 7 porządku obrad oceniono wnioski złożone w odpowiedzi na ogłoszenia
o naborach wniosków nr:
 7/2017 na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego - wydarzenia
1. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 1/7/2017:
Nazwa/imię i nazwisko:
Tytuł operacji:






Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP Wieruszów
Warsztaty muzyczne - hymn Wieruszowa jako element
tożsamości lokalnej
Rada uznała operację za zgodną z LSR (Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” –
LGD).
Rada przyznała operacji 22 punkty w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez
co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji
do finansowania.
Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” –
LGD.
Rada ustaliła kwotę wsparcia na: 50 100,00 zł.
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2. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 2/7/2017:
Nazwa/imię i nazwisko:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W
WIERUSZOWIE
Tytuł operacji:
Tradycja na scenie - pierwszy wieruszowski jarmark w
niepodległej Polsce
 Rada uznała operację za zgodną z LSR (Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” –
LGD).
 Rada przyznała operacji 23 punkty w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez
co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji
do finansowania.
 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” –
LGD.
 Rada ustaliła kwotę wsparcia na: 85 810,00 zł.

3. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 3/7/2017:
Nazwa/imię i nazwisko:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W
WIERUSZOWIE
Tytuł operacji:
Smaki tradycji - promocja potraw regionalnych oraz
imprezy kulinarne w gminie Wieruszów
 Rada uznała operację za zgodną z LSR
 Rada przyznała operacji 23 punkty w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez
co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji
do finansowania.
 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” –
LGD.
 Rada ustaliła kwotę wsparcia na: 77 080,00 zł.

4. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 4/7/2017:
Nazwa/imię i nazwisko:
Tytuł operacji:






Gmina Sokolniki
Festiwal lokalnych kulinarnych i wystawa produktów
żywnościowych w Sokolnikach
Rada uznała operację za zgodną z LSR
Rada przyznała operacji 13 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez
co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji
do finansowania.
Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” –
LGD.
Rada ustaliła kwotę wsparcia na: 31 815,00 zł.
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 8/2017 na operacje w zakresie - infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub
kulturalna
1. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 1/8/2017:
Nazwa/imię i nazwisko:
Tytuł operacji:






Stowarzyszenie Ekorozwoju Wsi Swoboda
Budowa boiska do piłki siatkowej i siłowni zewnetrznej
w Swobodzie
Rada uznała operację za zgodną z LSR
Rada przyznała operacji 24 punkty w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez
co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji
do finansowania.
Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” –
LGD.
Rada ustaliła kwotę wsparcia na: 57 000,00 zł.

2. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 2/8/2017:
Nazwa/imię i nazwisko:
Tytuł operacji:






Gmina Galewice
Przebudowa trybun na boisku sportowym w
Galewicach
Rada uznała operację za zgodną z LSR
Rada przyznała operacji 13 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez
co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji
do finansowania.
Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” –
LGD.
Rada ustaliła kwotę wsparcia na: 56 438,84 zł.

3. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 3/8/2017:
Nazwa/imię i nazwisko:
Gmina Galewice
Tytuł operacji:
Przebudowa boiska sportowego w Ostrówku
 Rada uznała operację za zgodną z LSR
 Rada przyznała operacji 18 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez
co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji
do finansowania.
 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” –
LGD.
 Rada ustaliła kwotę wsparcia na: 43 254,69 zł.
4. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 4/8/2017:
Nazwa/imię i nazwisko:
Tytuł operacji:

Stowarzyszenie Gospodyń "Wójcin nad Prosną"
Budowa plenerowego Centrum Kulturalno Rekreacyjnego "Różanka"
 Rada uznała operację za zgodną z LSR
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 Rada przyznała operacji 24 punkty w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez
co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji
do finansowania.
 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” –
LGD.
 Rada ustaliła kwotę wsparcia na: 50 000,00 zł.
5. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 5/8/2017:
Nazwa/imię i nazwisko:

STOWARZYSZENIE ROZWOJU SOŁECTWA
OSOWA "POD KOSTRZEWĄ"
Tytuł operacji:
Przebudowa ogólnodostepnej infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej w Osowej
 Rada uznała operację za zgodną z LSR
 Rada przyznała operacji 18 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez
co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji
do finansowania.
 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” –
LGD.
 Rada ustaliła kwotę wsparcia na: 95 500,00 zł.

6. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 6/8/2017:
Nazwa/imię i nazwisko:
Tytuł operacji:






GMINA WIERUSZÓW
Przebudowa przystani kajakowej na rzece Prośnie
w Wieruszowie
Rada uznała operację za zgodną z LSR
Rada przyznała operacji 13 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez
co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji
do finansowania.
Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” –
LGD.
Rada ustaliła kwotę wsparcia na: 127 915,00 zł.

7. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 7/8/2017:
Nazwa/imię i nazwisko:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA "PODZAMCZE"
W WIERUSZOWIE
Tytuł operacji:
Street workout Park w Wieruszowie
 Rada uznała operację za zgodną z LSR
 Rada przyznała operacji 23 punkty w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez
co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji
do finansowania.
 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” –
LGD.
 Rada ustaliła kwotę wsparcia na: 50 000,00 zł.

7

 9/2017 na operacje w zakresie – podejmowania działalności gospodarczej – premie
50 000,00 zł
1. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 1/9/2017:
Nazwa/imię i nazwisko:
Tytuł operacji:






Gabriela Strzała
Usługi geodezyjne i klasyfikacyjne "gst" inż. Gabriela
Strzała
Rada uznała operację za zgodną z LSR
Rada przyznała operacji 14 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez
co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji
do finansowania.
Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” –
LGD.
Rada ustaliła kwotę wsparcia na: 50 000,00 zł.

2. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 2/9/2017:
Nazwa/imię i nazwisko:
Tytuł operacji:






Anna Polinceusz
Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na
świadczeniu usług architektoniczno - projektowych
Rada uznała operację za zgodną z LSR
Rada przyznała operacji 17 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez
co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji
do finansowania.
Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” –
LGD.
Rada ustaliła kwotę wsparcia na: 50 000,00 zł.

3. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 4/09/2017:
Nazwa/imię i nazwisko:
Tytuł operacji:






Lucjan Kowal
Zakup maszyn do wykonywania usług mechaniki
samochodowej
Rada uznała operację za zgodną z LSR
Rada przyznała operacji 12 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez
co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji
do finansowania.
Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” –
LGD.
Rada ustaliła kwotę wsparcia na: 50 000,00 zł.

4. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 5/9/2017:
Nazwa/imię i nazwisko:
Tytuł operacji:

Patrycja Golanowska
Podejmowanie działalności gospodarczej polegającej
świadczeniu usług weterynaryjnych
 Rada uznała operację za zgodną z LSR
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 Rada przyznała operacji 10 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez
co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji
do finansowania.
 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” –
LGD.
 Rada ustaliła kwotę wsparcia na: 50 000,00 zł.
Oceny dokonywano według kolejności wpływu wniosków do biura LGD. Wszystkie oddane
głosy (poprzez wypełnienie kart) w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR oraz w sprawie
oceny operacji według lokalnych kryteriów były ważne.
Następnie Rada na podstawie wyników oceny przyjęła:
 Listy dotyczące ogłoszenia o naborze nr 7/2017 (na operacje w zakresie
zachowania dziedzictwa lokalnego - wydarzenia):
 Listę operacji zgodnych z LSR
 Listę operacji wybranych
 Listy dotyczące ogłoszenia o naborze nr 8/2017 (na operacje w zakresie
infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna):
 Listę operacji zgodnych z LSR
 Listę operacji wybranych
 Listy dotyczące ogłoszenia o naborze nr 9/2017 (na operacje w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej - premie 50 000,00 zł):
 Listę operacji zgodnych z LSR
 Listę operacji wybranych
Każda z list została przyjęta jednogłośnie.
Na zakończenie pkt 7 porządku posiedzenia Przewodniczący Rady „Między Prosną a Wartą”
– Lokalna Grupa Działania Pan Zenon Mruc odczytał treści uchwał:


dotyczących ogłoszenia o naborze nr 7/2017 (na operacje w zakresie zachowania
dziedzictwa lokalnego - wydarzenia):
 Uchwały nr od 1/7/2017 do 4/7/2017 Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna
Grupa Działania” z dnia 9.10.2017 r. w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia
kwoty pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020



dotyczących ogłoszenia o naborze nr 8/2017 (na operacje w zakresie infrastruktura
rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna):
 Uchwały nr od 1/8/2017 do 7/8/2017 Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna
Grupa Działania” z dnia 9.10.2017 r. w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia
kwoty pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
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dotyczących ogłoszenia o naborze nr 9/2017 (na operacje w zakresie podejmowania
działalności gospodarczej - premie 50 000,00 zł):
 Uchwały nr od 1/9/2017 do 4/9/2017 Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna
Grupa Działania” z dnia 9.10.2017 r. w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia
kwoty pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z regulaminem organu decyzyjnego LGD uchwały wyżej wymienione
przyjmowane są bez potrzeby przegłosowania.
Pkt. 8
W punkcie 8 posiedzenia Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania
nie zostały zgłoszone żadne wolne głosy i wnioski.
Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Zenon Mruc podziękował wszystkim za udział
w Posiedzeniu Rady i zamknął obrady.
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