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PROTOKÓŁ Nr IV/19 
 

z sesji Rady Powiatu w Otwocku 
odbytej w dniu 24 stycznia 2019 r. 

w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury 
w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10 

 

 Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym oraz § 12 ust. 4 Statutu  

Powiatu Otwockiego Przewodniczący Rady Piotr Kudlicki o godzinie 16
00

 otworzył obrady 

IV sesji Rady Powiatu w Otwocku. Powitał przybyłych gości, panie i panów radnych, 

pracowników Starostwa, przedstawicieli mediów oraz wszystkich zebranych mieszkańców.  

Poinformował, że zgodnie z listą obecności w sesji bierze udział 21 radnych, co wobec 

składu Rady wynoszącego 23 osoby, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych uchwał.   

 

Na sesję przybył radny: Marcin Olpiński – obecnych 22 radnych. 

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił poniższy porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian  

w porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok: 

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

b) ostateczna opinia Komisji Budżetowej, 

c) uzasadnienie Zarządu Powiatu dla nieuwzględnionych wniosków Komisji 

Budżetowej,  

d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 

e) głosowanie; 

2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata                    

2019-2031; 

3) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej; 

4) w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Otwocku do składu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku; 

5) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od ustalonej ceny 

sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiącej budynek 

wraz gruntem w granicach fundamentowania poł. w Otwocku na działce  

ew. nr  13/12 z obr. 5. 

4. Sprawozdanie Starosty Otwockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

za 2018 rok. 

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Otwocki  

za rok 2018. 

6. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między sesjami. 

7. Informacje Przewodniczącego Rady. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie obrad sesji. 
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Przewodniczący Rady z uwagi na zasygnalizowaną prośbę Zarządu Powiatu, 

zaproponował zmianę polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad w pkt 3, jako ppkt 6 

projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. 

Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał w jakim celu jest teraz powoływana ta 

Komisja?  

Starosta wyjaśnił, że propozycja powołania Komisji wynika z potrzeby 

zmodyfikowania dotychczasowego Statutu Powiatu Otwockiego. Zarząd Powiatu 

zaproponuje projekt uchwały w tej kwestii  

W związku z brakiem innych uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady poddał 

głosowaniu zgłoszoną propozycję.  

 

Głosowanie: „za” – 20 osób, „przeciw” – 2 osoby.  
 

Porządek obrad po zmianie przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian  

w porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał: 

1) Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok: 

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

b) ostateczna opinia Komisji Budżetowej, 

c) uzasadnienie Zarządu Powiatu dla nieuwzględnionych wniosków Komisji 

Budżetowej,  

d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, 

e) głosowanie; 

2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata                    

2019-2031; 

3) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej; 

4) w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Otwocku do składu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku; 

5) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od ustalonej ceny 

sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiącej budynek 

wraz gruntem w granicach fundamentowania poł. w Otwocku na działce  

ew. nr  13/12 z obr. 5; 

6) w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej. 

4. Sprawozdanie Starosty Otwockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

za 2018 rok. 

5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Otwocki  

za rok 2018. 

6. Sprawozdanie z prac Zarządu w okresie między sesjami. 

7. Informacje Przewodniczącego Rady. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Ad. 3 
1) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 1.  

 

Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski zgodnie z prośbą Starosty przedstawił uchwałę 

Nr Wa.417.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 
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28 listopada 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Otwocku 

projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz opinii o możliwości sfinansowania 

planowego deficytu budżetowego na 2019 rok – opinia pozytywna. 

 

Na sesję przybył radny: Jarosław Kopaczewski – obecnych 23 radnych. 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowej Robert Kosiński poinformował o negatywnej 

opinii nt. przedmiotowego projektu uchwały wraz z poprawką, którą zgłosiła radna Aneta 

Bartnicka („Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Gadka na drodze powiatowej  

Nr 2739W” – kwota 150 tys. zł, źródło finansowania: z rezerwy ogólnej.).  

Starosta Cezary Łukaszewski poinformował, iż Zarząd Powiatu zdecydował się nie 

przyjmować ww. poprawki, gdyż zdaniem Zarządu zmniejszenie rezerwy budżetowej będzie 

zbyt ryzykowne dla realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych zaplanowanych  

w budżecie Powiatu. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej. 

Poinformował o autopoprawce Zarządu do projektu Nr 1 i 2, którą radni otrzymali przed 

sesją. 

Radny Mirosław Pszonka zapytał na czym miałoby polegać ryzyko, o którym 

wspomniał Starosta polegające na zmniejszeniu o 50 lub 100 tys. zł rezerwy ogólnej? 

Starosta Otwocki udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie. 

 Radna Jolanta Koczorowska – Przewodnicząca Klubu Radnych Platformy 

Obywatelskiej RP poinformowała, iż członkowie Klubu nie mogą poprzeć przedmiotowego 

projektu uchwały budżetowej. Dodała, że członkowie Klubu zgłaszali liczne poprawki, które 

nie zostały uwzględnione w projekcie, zgłaszali oni również uwagi co do sposobu 

procedowania nad budżetem. 

  Wicestarosta ustosunkował się do wypowiedzi radnej Jolanty Koczorowskiej.  

 Radny Dariusz Grajda poinformował, że będzie ponawiał swoje wnioski do budżetu, 

które zgłaszał podczas posiedzenia Komisji Budżetowej. Poprosił o wyjaśnienia, dlaczego  

w załączniku wydatków inwestycyjnych zdjęto inwestycje drogowe w wysokości 800 tys. zł  

w gminach: Sobienie-Jeziory, Osieck, Kołbiel i Celestynów, a zwiększono środki 

inwestycyjne na terenie miasta Otwocka, gminach: Józefów, Wiązowna i Karczew. 

Jednocześnie poprosił o wyjaśnienia co spowodowało, że w oświacie zabrakło 2,5 mln zł.  

   

 Sesję opuścił radny: Zbigniew Szczepaniak – obecnych 22 radnych. 

  

 Wicestarosta udzielił odpowiedzi na powyższe pytania radnego. 

 W dalszej części dyskusji, w kwestii zwiększenia środków w oświacie i inwestycjach 

drogowych w gminach powiatu otwockiego wzięli udział radni: Mirosław Pszonka, Piotr 

Kudlicki, Robert Kosiński, Dariusz Grajda, Dariusz Kołodziejczyk oraz Skarbnik Powiatu. 

Przewodniczący Rady poinformował radnych o możliwości składania poprawek do 

projektu uchwały budżetowej. Dodał, że zgłaszane poprawki muszą spełniać wymagania 

formalnie stawiane przez procedurę uchwalania budżetu powiatu. 

 Radny Dariusz Grajda zgłosił trzy wnioski. 

 Wicestarosta ustosunkował się do wniosków zgłoszonych przez radnego.  

 Przewodniczący Rady poddał głosowaniu pierwszy wniosek radnego Dariusza Grajdy 

„Zmiana nazwy tego zadania w pkt 1 z nazwy projekt i budowa parkingu przy pasie 
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drogowym przy cmentarzu w Celestynowie na projekt i budowa ciągu pieszo-rowerowego 

wraz z miejscami postojowymi przy cmentarzu w Celestynowie.” 

 Głosowanie: „za” - 9 osób, „przeciw” - 12 osób, „wstrzymała się” - 1 osoba. 

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów, w związku z tym nie został przyjęty. 

 

  Przewodniczący Rady poddał głosowaniu drugi wniosek radnego Dariusza Grajdy 

„Zmiana nazwy zadania w poz. Nr 2 z nazwy modernizacja drogi powiatowej Nr 2714W  

ul. Prostej w Celestynowie na modernizacja drogi powiatowej Nr 2715W w miejscowości 

Dyzin od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2716W w kierunku miejscowości Glina.” 

Głosowanie: „za” - 8 osób, „przeciw” - 14 osób. 

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów, w związku z tym nie został przyjęty. 

 

 Przewodniczący Rady poddał głosowaniu trzeci wniosek radnego Dariusza Grajdy 

„Zwiększenie środków na poz. Nr 3 z 50 tys. zł do 200 tys. zł i tym samym zmniejszenie 

środków przeznaczonych na rezerwę ogólną o 150 tys. zł.” 

Głosowanie: „za” - 8 osób, „przeciw” - 14 osób. 

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów, w związku z tym nie został przyjęty. 

 

 Radna Aneta Bartnicka zgłosiła wniosek do projektu uchwały. 

 Wicestarosta ustosunkował się do wniosku zgłoszonego przez radną.  

 Przewodniczący Rady poddał głosowaniu wniosek radnej Anety Bartnickiej 

„Przeznaczenie kwoty 150 tys. zł na dalszy etap modernizacji drogi 2739W w Gadce, środki 

mają pochodzić ze zmniejszenia o 150 tys. zł rezerwy ogólnej.” 

Głosowanie: „za” - 8 osób, „przeciw” - 14 osób. 

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów, w związku z tym nie został przyjęty. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu 

uchwały wraz z autopoprawką.  
 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych – 16 głosami „za” przy 5 głosach 
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” – podjęła uchwałę Nr 26/IV/19 Uchwała 
Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

2) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 2.  

 

Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały w obecności  

11 członków Komisji. 
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały wraz z autopoprawką.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych – 15 głosami „za” przy 5 głosach 
„przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 27/IV/19 w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031, która stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu. 
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3) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 3. 

 

Komisja Rewizyjna jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały,  

w obecności 5 członków Komisji.  
 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały.  
 
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych – jednomyślnie – podjęła uchwałę  
Nr 28/IV/19 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej, 
która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 

4) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 4.  
   
  Przewodniczący Rady poinformował, że w odpowiedzi na e-mail z prośbą  

o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zgłosili się radni: 

Krzysztof Szczegielniak i Roman Srebnicki. 

  Radna Bogumiła Więckowska zgłosiła kandydaturę radnego Pawła Ajdackiego.   

  Przewodniczący Rady zapytał czy radny Krzysztof Szczegielniak podtrzymuje swoją 

kandydaturę i wyraża zgodę na kandydowanie? 

  Radny Krzysztof Szczegielniak wyraził zgodę. 

  Przewodniczący Rady zapytał czy radny Roman Srebnicki podtrzymuje swoją 

kandydaturę i wyraża zgodę na kandydowanie? 

  Radny Roman Srenicki wyraził zgodę 

  Przewodniczący Rady zapytał, czy radny Paweł Ajdacki wyraża zgodę na 

kandydowanie?  

  Radny Paweł Ajdacki wyraził zgodę. 

  Przewodniczący Rady w związku z powyższym poddał głosowaniu kandydatury 

radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
Głosowania: 

− Radny Krzysztof Szczegielniak: 21 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”, 

− Radny Roman Srebnicki: 14 głosów „za”, 1 głos „przeciw”, 

− Radny Paweł Ajdacki: 7 głosów „za”. 

 

  Przewodniczący Rady poinformował, iż radny Krzysztof Szczegielniak oraz radny 

Roman Srebnicki w związku z otrzymaniem najwyższej liczby głosów zostaną oddelegowani 

do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Następnie poprosił o przegłosowanie 

przedstawionego projektu uchwały. 

   
Rada Powiatu w Otwocku w obecności 22 radnych – 18 głosami „za” przy 4 głosach 
„przeciw” – podjęła uchwałę Nr 29/IV/19 w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu 
w Otwocku do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu. 
 

5) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 5.  

 

Na sesję wrócił radny: Zbigniew Szczepaniak – obecnych 23 radnych. 
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Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały, w obecności 

11 członków Komisji. 

 

 Radny Dariusz Kołodziejczyk w nawiązaniu do posiedzenia Komisji Budżetowej wraz 

z przewodniczącymi komisji stałych, zapytał czy Zarząd Powiatu zapoznał się  

z korespondencją, o której wspomniał radny Mirosław Pszonka podczas ww. posiedzenia  

w kwestii możliwości pozyskania nieruchomości o większej powierzchni w zamian za tą 

nieruchomość?  

 Starosta odpowiedział, że wspomniana korespondencja zakończyła się w 2016 roku. 

Powiat nie otrzymał odpowiedzi od Ministerstwa Edukacji Narodowej na propozycję 

Starostwa na zamianę nieruchomości.  

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 23 radnych – 21 głosami „za” przy 2 głosach 
„wstrzymujących się” – podjęła uchwałę Nr 30/IV/19 w sprawie wyrażenia zgody na 
podwyższenie bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do 
rejestru zabytków stanowiącej budynek wraz gruntem w granicach fundamentowania 
poł. w Otwocku na działce ew. nr  13/12 z obr. 5, która stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. 
 

6) Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr 6.  

 

Przewodniczący Rady poprosił, aby radni podczas przerwy zgłaszali akcesy do pracy 

w Komisji Statutowej. 

 

Ogłoszenie przerwy o godz. 17.26.  

Wznowienie obrad o godz. 17.31.  

 

 Przewodniczący Rady poinformował, że akcesy do pracy w Komisji Statutowej 

zgłosili radni: 

 

1) Kinga Błaszczyk; 

2) Jacek Czarnowski;  

3) Grażyna Kilbach; 

4) Jolanta Koczorowska;  

5) Jarosław Kopaczewski;  

6) Piotr Kudlicki; 

7) Zbigniew Szczepaniak; 

8) Paweł Zawada. 

 

 Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na pełnienie funkcji 

Przewodniczącego Komisji.  

 Radna Grażyna Kilbach – Wiceprzewodnicząca Rady, zaproponowała kandydaturę 

radnego Pawła Zawady.  

Radna Jolanta Koczorowska zaproponował kandydaturę radnego Jacka 

Czarnowskiego.  

 Przewodniczący Rady zapytał czy radny Paweł Zawada wyraża zgodę na 

kandydowanie?  

 Radny Paweł Zawada wyraził zgodę.  
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Przewodniczący Rady zapytał czy radny Jacek Czarnowski wyraża zgodę na 

kandydowanie?  

 Radny Jacek Czarnowski wyraził zgodę. 

 Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał czy Starosta zlecił wykonanie analizy statutu 

Powiatu Otwockiego przez Sekretarza Powiatu i czy już ją otrzymał. 

 Starosta poprosił Sekretarza o udzielenie odpowiedzi. 

 Sekretarz przedstawił informację nt. zmian do Statutu.  

 Przewodniczący Rady poddał głosowaniu kandydatury radnych na funkcję 

Przewodniczącego Komisji Statutowej.  
Głosowania:  

− Paweł Zawada – 14 głosów „za”, 

− Jacek Czarnowski – 9 głosów „za”. 

 

 Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie przedmiotowego projektu 

uchwały z przegłosowanym składem osobowym Komisji oraz jej Przewodniczącym. 

 

Rada Powiatu w Otwocku w obecności 23 radnych – 22 głosami „za” przy 1 głosie 
„przeciw” – podjęła uchwałę Nr 31/IV/19 w sprawie powołania doraźnej Komisji 
Statutowej, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 4 
 Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał kiedy została powołana i kiedy wygasł mandat 

dotychczasowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku? Zapytał kiedy faktycznie wspomniana 

Komisja powinna przestać działać? 

 Starosta oraz Wicestarosta udzielili odpowiedzi na powyższe pytanie. 

 Radny Dariusz Kołodziejczyk zapytał dlaczego po zakończeniu kadencji Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku odbywała kolejne posiedzenia? 

 Sekretarz Powiatu udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie.   
  
Ad. 5 
 Bez uwag. 
 
Ad. 6 
 Starosta podczas exposé przedstawił plan działania dla Powiatu Otwockiego. 

 

Sesję opuściła radna: Aneta Bartnicka – obecnych 22 radnych. 
 
 Radny Dariusz Grajda poprosił, aby wystąpienie Starosty stanowiło załącznik do 

protokołu? 

 Radna Bogumiła Więckowska zapytała o pkt. 21 i 23 Sprawozdania.  

 Starosta udzielił odpowiedzi na powyższe punkty.   

 Radny Jacek Czarnowski zapytał o pkt. 19, 30 i 34 Sprawozdania. 

 Starosta udzielił odpowiedzi na powyższe punkty.   

 Radny Jacek Czarnowski w związku z odpowiedzią Starosty na pkt 19 Sprawozdania 

poprosił, aby informacje o przebiegu spotkań Zarządu Powiatu z włodarzami gmin były 

kierowane do radnych. 

 Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał o pkt. 20, 33, 42 i 32 Sprawozdania. 

 Starosta udzielił odpowiedzi na pkt. 20, 33 i 32.  
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 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku udzielił odpowiedzi na pkt 33 

Sprawozdania. 

 Radny Krzysztof Szczegielniak poprosił, aby z chwilą otrzymania przez Zarząd 

Powiatu opinii sanepidu w sprawie nadajników, przesłać ją do radnych.  

 Radny Jacek Czarnowski zapytał o pkt 49 Sprawozdania. 

Starosta udzielił odpowiedzi na powyższy punkt. 

 

Ad. 7 
Przewodniczący Rady przedstawił informację o.: 

− możliwości zapoznania się z materiałem dot. ewentualnej likwidacji bazy ZDP  

w Taborze, 

− powstaniu dwóch klubów radnych: 

• Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP, 

• Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego przy Radzie Powiatu  

w Otwocku, 

− procedurze składania interpelacji i zapytań przez radnych. 

 

Ad. 8 
 Starosta Otwocki zaproponował radnemu Pawłowi Ajdackiemu uczestnictwo  

w pracach Komisji Bezpieczeństwa z głosem doradczym. 

 Radny Paweł Ajdacki wyraził zgodę. 

 Radna Bogumiła Więckowska odczytała, a następnie złożyła na ręce 

Przewodniczącego Rady zapytanie dot. funduszu płac w Starostwie, poszczególnych 

jednostkach i zakładach.  

 Radna Jolanta Koczorowska złożyła na ręce Przewodniczącego Rady zapytanie dot. 

ekranów dźwiękoszczelnych, jeśli chodzi o ul. Jana Pawła II i Most im. 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości. 

 Radny Janusz Goliński zapytał czy na ul. Poniatowskiego i Narutowicza  

w najbliższym czasie jest planowane wyrównanie studzienek z nakładką asfaltową? Następnie 

poprosił, aby zwiększyć bezpieczeństwo na ul. Kupieckiej poprzez częste patrole Policji 

w związku z budową Galerii Kupieckiej. 

 Starosta  oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych udzielili  odpowiedzi na pytanie 

radnego. 

  

Ad. 9   
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godzinie 18

53
 Przewodniczący Rady 

Piotr Kudlicki zamknął obrady IV sesji Rady Powiatu w Otwocku. 

  

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Przewodniczył: 

 

Piotr Kudlicki 
 

 

 

  


