
Warszawa, 19 grudnia 2017 r.

Protokół
z 8. Posiedzenia Zarządu 

Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego
13 grudnia 2017 r. Warszawa

Obecni: Marek Zalewski - prezes Zarząd, Kazimierz Łaszczyński - wiceprezes ds finansowych, Ryszard Ciszewski,
Sylwester Małecki, Piotr Napiórkowski, Cezary Walichnowski – członkowie zarządu, Grzegorz Bor - przewodniczący
Komisji Rewizyjnej, Marek Romkowski – Prowadzący Rozgrywki Drużynowe, członek Wydziału Rozgrywek, Rafał
Wereszczaka – dyrektor biura. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Punkt 1. Posiedzenie otworzył witając przybyłych prezes Zarządu Marek Zalewski. Wobec 
absencji sekretarza Zarządu powierzył protokołowanie obrad dyrektorowi biura Rafałowi 
Wereszczaka. Obecni zaakceptowali tę decyzję poprzez aklamację. 

Punkt 2. Wobec braku uwag do proponowanego porządku obrad, prezes/przewodniczący obrad 
Marek Zalewski poddał pod głosowanie w trybie jawnym przyjęcie porządku obrad w 
proponowanym kształcie. 

Wyniki głosowania:
UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

6 (sześciu) 6 (sześć) 6 (sześć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes/przewodniczący obrad Marek Zalewski stwierdził przyjęcie porządku obrad, który stanowi 
załącznik nr 2 do protokołu.

Punkt 3. Po zapytaniu o uwagi, wobec ich braku prezes/przewodniczący obrad Marek Zalewski 
poddał pod głosowanie w trybie jawnym przyjęcie protokołów z 6. Posiedzenia Zarządu MOZTS i 
z 7. Posiedzenia Zarządu MOZTS.

Wyniki głosowania:
UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

6 (sześciu) 6 (sześć) 6 (sześć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes/przewodniczący obrad Marek Zalewski stwierdził przyjęcie protokołów z Posiedzeń 
Zarządu MOZTS 6. i z 7., które stanowią kolejno załączniki nr 3 i nr 4 do protokołu.

Punkt 4. Przed rozpoczęciem omówienia Decyzji Prezesa Zarządu, prezes/przewodniczący obrad 
Marek Zalewski wystąpił z wnioskiem o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego w grudniu wójta
gminy Nadarzyn śp. Janusza Grzyba, wielkiego sympatyka tenisa stołowego, blisko związanego z 
sekcją GLKS Nadarzyn.

Zarząd przyjął wniosek przez aklamację, wszyscy powstali z miejsc i uczcili minutą ciszy pamięć 
Zmarłego. 

Następnie prezes wyjaśnił przesłanki do podjęcia decyzji o organizacji II WTK kategorii młodzik w
Siedlinie - upoważnienie Zarządu oraz korzystna oferta z GUKS Orzeł Siedlin, obejmująca udział 
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wójta gminy Płońsk, sponsora pucharów i prywatnego sponsora nagród rzeczowych oraz bezpłatne 
udostępnienie hali. 
Wobec braku uwag i głosów przeciwnych, prezes/przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 
jawne, przyjęcie Uchwały Zarządu nr 01/08/12/2017 w sprawie zatwierdzenia decyzji nr 12/2017.

Wyniki głosowania:
UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

6 (sześciu) 6 (sześć) 5 (pięć) 1 (jeden) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes/przewodniczący obrad Marek Zalewski stwierdził podjęcie przez Zarząd Uchwały nr 
01/08/12/2017 w sprawie zatwierdzenia Decyzji Prezesa. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu.

Punkt 5. Prezes/przewodniczący obrad Marek Zalewski podkreślił, że w sezonie 2017/2018 
kontynuowana jest współpraca z Piekarnią Nadarzyn, sponsorem kategorii skrzat MOZTS. W tym 
miejscu zabrał głos Piotr Napiórkowski apelując by pomyśleć również o innych kategoriach, a także
by sponsorzy mogli coś więcej dać na organizację zawodów MOZTS. Prezes Marek Zalewski 
wyraził nadzieję, że z czasem sponsora pozyska każda kategoria wiekowa.  Na tym punkt 
zakończono.

Punkt 6. Dyskusję rozpoczął Cezary Walichnowski wyrażając niezadowolenie z proponowanego 
kształtu Kalendarza Sportowego MOZTS na rok 2018, szczególnie krytycznie odnosząc się do 
propozycji terminu rozegrania III Grand Prix Mazowsza kategorii młodzik, przypadającego na 
początku ferii zimowych. "Mamy mało uczestników zawodów kategorii młodzik, powinniśmy robić
wszystko by zwiększała się frekwencja na zawodach tej kategorii wiekowej, a umieszczenie 
terminu III Grand Prix Mazowsza kat. młodzik na pewno temu nie sprzyja" - stwierdził.  
Jednocześnie Cezary Walichnowski odniósł się bardzo krytycznie do kształtu Kalendarza 
Sportowego Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Piotr Napiórkowski podniósł sprawę kolizji proponowanych terminów Grand Prix Mazowsza z 
terminami rozgrywek pierwszych lig PZTS, które są niezależne od MOZTS.

W kwestii terminów i zasad ich ustalania zabrał głos Sylwester Małecki zwracając uwagę, że co 
roku jest ten sam problem kolizji z feriami świątecznymi. Rozgrywki powinny się zaczynać 
wcześniej, dawniej I OTK seniorów odbywał się już we wrześniu i było takich problemów. 
Sylwester Małecki stwierdził brak przygotowania propozycji kalendarza MOZTS na bieżące 
posiedzenie Zarządu.

Głos zabrał prezes/przewodniczący Marek Zalewski, że akurat w tym roku, ferie zimowe dla 
województwa mazowieckiego są bardzo wcześnie i Zarząd musi się z tym problemem uporać. 
Następnie oddano głos dyrektorowi biura.

Dyrektor biura Rafał Wereszczaka wyraził sprzeciw co do opinii Sylwestra Małeckiego, że 
propozycja kalendarza nie została odpowiednio przygotowana pod obrady. Proponowany kształt 
jest znany Zarządowi od miesięcy, kalendarz był dostępny również na stronie www.mzts.pl i nic nie
stało na przeszkodzie by wnosić do niego uwagi, czy propozycje - stwierdził dyrektor biura. 
Następnie dyrektor biura przeszedł do analizy poszczególnych terminów i propozycji ewentualnych
zmian. 
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W kwestii III Grand Prix Mazowsza kategorii młodzik omówił wszystkie możliwe terminy od 
zakończenia II Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików (10-12 listopada 2017 r.):  weekend 18-
19 listopada konflikt z zawodami wojewódzkimi kategorii skrzat, żak, kadet i junior; weekend 25-
26 listopada konflikt z II Grand Prix Polski Kadetek i Kadetów; weekend 1-3 grudnia konflikt z 
finałem ogólnopolskim Drużynowego Turnieju Uczniowskiego; weekend 9-10 grudnia konflikt z 
III Grand Prix Polski Juniorek i Juniorów; weekend 16-17 grudnia konflikt z finałem 
ogólnopolskim Mini Olympic Games; weekend 23-24 grudnia - konflikt z Wigilią Bożego 
Narodzenia; weekend 30-31 grudnia - konflikt z przerwą świąteczną i Sylwestrem; weekend 6-7 
stycznia konflikt ze Świętem Trzech Króli; weekend 13-14 stycznia konflikt z początkiem ferii 
zimowych; weekend 20-21 stycznia, konflikt ze środkiem ferii zimowych; weekend 27-28 stycznia 
konflikt z końcem ferii zimowych; weekend 3-4 lutego - konflikt z II Grand Prix Polski Żaczek i 
Żaków, weekend 10-11 lutego - termin III Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików. 

W takich okolicznościach, propozycja terminu 13 stycznia na rozegranie III Grand Prix Mazowsza 
kategorii młodzik jest wyborem mniejszego zła i choć zupełną rację miał Cezary Walichnowski, 
Zarząd musi stawić czoła temu problemowi i podjąć decyzję. Zdaniem dyrektora biura, termin w 
środku ferii byłby jeszcze gorszy, również gorszym terminem byłoby zakończenie ferii, co mogłoby
powodować skrócenie pobytów na obozach klubowych, czy innej formy wypoczynku poza 
miejscem zamieszkania. Nic nie stoi na przeszkodzie, by uczestnicy rozpoczynający obozy w 
sobotę 13 stycznia przyjechali na turniej spakowani i tuż po jego zakończeniu udali się w 
planowane miejsca. Dyrektor zauważył, że alternatywą byłaby jeszcze organizacja zawodów w 
środku tygodnia, ale wyraził jednocześnie pogląd, że raczej nie spotkałoby się to z pozytywnym 
przyjęciem przez środowisko.

W tym miejscu zabrał głos doradczy przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Bor, 
stwierdzając, że w przeszłości, w przypadku konieczności organizacji turnieju w trakcie ferii 
zimowych, wychodzono z założenia, że lepiej organizować turniej na początku ferii. 

Po omówieniu terminu III Grand Prix Mazowsza kat. młodzik, biorąc pod uwagę głos Piotra 
Napiórkowskiego, dyrektor biura dokonał analizy możliwych terminów III GPM kat. Junior 
(proponowany pierwotnie na dzień 20 stycznia) i Indywidualnych Mistrzostw Województwa 
Seniorów organizowanych jednocześnie z Młodzieżowymi Mistrzostwami Województwa 
(proponowany pierwotnie na 2 lutego).

W przypadku III GPM kategorii junior, jedynym wolnym terminem bez kolizji z rozgrywkami I ligi
PZTS i rozgrywkami litowymi MOZTS, jak stwierdził dyrektor biura, jest 17 lutego. W tym czasie 
odbywają się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, ale juniorzy w nich nie startują. Można jeszcze 
połączyć III GPM kategorii junior z III GPM kategorii senior. Byłoby to wyzwanie organizacyjne, 
ale z pewnością możliwe do wykonania bez większych zakłóceń w prowadzeniu obu turniejów, 
gdyby były one rozegrane w jednej hali na 16 stołach. 

Zarząd przez aklamację przychylił się do terminu organizacji III Grand Prix Mazowsza kategorii 
junior 17 lutego.

Następnie dyrektor biura stwierdził, że jedynym wolnym terminem, bez konfliktu z rozgrywkami 
ligowymi, w którym można przeprowadzić IMW kat. senior oraz MMW jest niedziela 11 lutego. W 
tym czasie odbywa się jedynie III Grand Prix Polski Młodziczek i Młodzików. W tym miejscu głos 
zabrał Piotr Napiórkowski składając ofertę organizacji obu tych turniejów w Nadarzynie.

Zarząd przez aklamację przychylił się do propozycji terminu 11 lutego, jak również do propozycji 
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organizacji ww. zawodów oraz III Grand Prix Mazowsza kat. senior w Nadarzynie. 

Następnie dyrektor biura zreferował pismo, które wpłynęło z KS Bogoria Grodzisk Maz., 
organizatora turnieju Pingla Cup, z prośbą o przesunięcie terminu Indywidualnych Mistrzostw 
Województwa kategorii żak z uwagi na zbieżność z terminem Pingla Cup, jednego z największych 
turniejów ogólnopolskich dla dzieci z kategorii skrzat i żak (26 maja). Dyrektor, po 
przeprowadzonej analizie jeszcze przed posiedzeniem Zarządu, zaproponował termin 20 maja, 
który zebrani przyjęli przez aklamację.

Następnie dyrektor biura poinformował zebranych o ofercie od UKS MOSiR Basket Sochaczew 
organizacji turniejów pierwotnie zaplanowanych na weekend 17-18 marca. Klub z Sochaczewa 
deklaruje bezpłatne udostępnienie hali oraz pokrycie kosztów nagród i pucharów. Jedynym 
problemem byłoby udostępnienie stołów MOZTS z Wyszogrodu, ale transport w obie strony 
leżałby po stronie MOSiR Basket Sochaczew. Jednocześnie celem zwiększenia atrakcyjności 
zawodów dla lokalnych sponsorów Basket Sochaczew wnosi o dołączenie do planowanego 18 
marca turnieju III Grand Prix Mazowsza Żaków - Indywidualnych Mistrzostw Województwa 
kategorii junior. 

W tym momencie ponownie między członkami zarządu wywiązała się dyskusja na temat kolejnych 
możliwych zmian terminów zawodów.  W dyskusji zabierali głos Piotr Napiórkowski, Cezary 
Walichnowski, Marek Zalewski, Sylwester Małecki oraz Prowadzący Rozgrywki Drużynowe 
Marek Romkowski, przypominający, że potrzeba jeszcze dziewięciu terminów do zakończenia 
rozgrywek ligowych, które jeszcze nie są ustalone. Nie znane są też dokładne (kto z kim) terminy 
rozgrywek ligowych. 

Po dyskusji zebrani doszli do konkluzji, by podczas bieżącego posiedzenia Zarządu zatwierdzić 
terminy do 17 lutego 2018 r. włącznie, zostawiając pozostałe terminy do zatwierdzenia podczas 
kolejnego posiedzenia Zarządu, bądź, jeśli taki Zarząd nie odbędzie się w odpowiednim terminie, 
do zatwierdzenia decyzją prezesa. Jednocześnie zebraniu uznali, że w przypadku III Grand Prix 
Mazowsza kategorii młodzik, z powodu braku czasu na przeprowadzenie konkursu, należy 
zobowiązać Prezesa Zarządu do wyłonienia współorganizatora ww. zawodów, jak również dalszych
zawodów z Kalendarza Sportowego MOZTS.

W związku z powyższym i brakiem innych głosów prezes/przewodniczący obrad poddał w tym 
momencie pod głosowanie jawne projekt Uchwały Zarządu nr 2/08/12/2017 zatwierdzającej 
Kalendarz Sportowy na rok 2018 ze zmianami wypracowanymi podczas posiedzenia oraz 
zobowiązującej Prezesa Zarządu do wyznaczenia współorganizatora III Grand Prix Mazowsza i 
upoważniającej Prezesa Zarządu do korekt Kalendarza: 

Zmiany do wprowadzenia do Kalendarza:
13 stycznia - III Grand Prix Mazowsza kategorii młodzik
21 stycznia - III Grand Prix Mazowsza kategorii senior - Nadarzyn
11 lutego - Indywidualne Mistrzostwa Województwa kategorii senior - Nadarzyn
11 lutego -  Młodzieżowe Mistrzostwa Województwa - Nadarzyn 
17 lutego III Grand Prix Mazowsza kategorii junior.

Wyniki głosowania:
UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

6 (sześciu) 6 (sześć) 6 (sześć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO
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Prezes/przewodniczący obrad Marek Zalewski stwierdził przyjęcie Uchwały nr 2/09/12/2017, która 
stanowi załączniki nr 2 protokołu.

W tym miejscu zabrał głos Kazimierz Łaszczyński z propozycją przekazania opinii Mazowieckiego
Związku w sprawie negatywnej oceny przygotowanego przez Wydział Rozgrywek PZTS 
Kalendarza Sportowego PZTS. Wniosek został przyjęty przez aklamację. 

Wobec ujęcia decyzji o przydziale zawodów wojewódzkich zebrani uznali zrealizowanie punktu 7. 
Porządku Obrad wraz z punktem 6.

Punkt 8. Wobec przedłużającego się czasu obrad, a także potrzeby dłuższej dyskusji na temat 
zmian do Regulaminu Rozgrywek MOZTS na sezon 2018/2019 zebrani poprzez aklamację 
przenieśli realizację punktu na następne posiedzenie Zarządu.

Punkt 9. Wobec absencji Wiceprezesa ds. Szkoleniowych przez aklamację przeniesiono punkt pod 
obrady następnego posiedzenia Zarządu. 

Punkt 10. Za nieobecnego Przewodniczącego Kolegium Sędziów sprawy sędziowski omówił 
członek Kolegium Sędziów Grzegorz Bor. Podniósł sprawę wprowadzenia obowiązkowej obsady 
sędziowskiej w III lidze mężczyzn w nowym sezonie. 

Punkt 11. Za nieobecnego Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek, sprawy omówił Prowadzący 
Rozgrywki Drużynowe, Marek Romkowski.

Pierwszą z omawianych spraw było ustosunkowanie się do wystąpienia UKS MOSiR Basket 
Sochaczew o przyznanie prawa do uczestniczenia w rozgrywkach ligowych zawodnika, którego 
wniosek o licencje został wniesiony do PZTS 11 września 2017 roku, tj. jeden dzień po terminie. 

W dyskusji, która się wywiązała stwierdzono, że jest przypadek ma inny charakter od przypadku 
zawodnika innego klubu, kiedy Zarząd PZTS uznał reklamację klubu i przyznał prawa do 
uczestniczenia w rozgrywkach drużynowych.

Przewodniczący Zebrania postawił wniosek o przegłosowanie przyjęcia wniosku UKS MOSiR 
Basket Sochaczew. W głosowaniu jawnym oddano zero głosów za przyjęciem wniosku klubu, zero 
wstrzymujących się i sześć głosów przeciwko przyjęciu wniosku.

Następnie Marek Romkowski przeszedł do przedstawienia sprawy odwołania UKS Alfa Gostynin 
od decyzji WR MOZTS nakładającej karę walkowera i finansową 150 zł za udział dwóch 
zawodniczek w jednym meczu V ligi mężczyzn (w grze podwójnej). W sprawie wpłynęło też pismo
od zespołu rywali, który wsparł wniosek UKS Alfa Gostynin o odstąpienie od kary.

Marek Romkowski przyznał, że kara jest bardzo wysoka, zespół z Gostynina wygrał spotkanie 10:0,
ale regulamin mówi wyraźnie, że w jednym meczu ligowym drużynowych rozgrywek męskich 
może wystąpić tylko jedna zawodniczka. Już samo wpisanie zawodniczki rezerwowej do protokołu 
jest niezgodne z regulaminem. 

W dyskusji wzięli udział wszyscy członkowie Zarządu. Dyskutowano również o tym, czy w 
przyszłym sezonie nie zmienić dyskutowanego przepisu. Na koniec dyskusji Przewodniczący 
Zebrania zarządził głosowanie jawne nad utrzymaniem w mocy decyzji WR MOZTS, odrzuceniem 
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odwołania UKS Alfa Gostynin.

W głosowaniu jawnym wzięło udział 6 (sześciu) członków Zarządu, 5 głosowało za odrzuceniem 
odwołania, jedna osoba się wstrzymała, brak było głosów przeciw odrzuceniu odwołania.  
Przewodniczący Zebrania stwierdził odrzucenie odwołania UKS Alfa Gostynin od decyzji WR 
MOZTS.

Następnie głos zabrał Ryszard Ciszewski wyjaśniając powody oddania głosu wstrzymującego się. 
Postawił wniosek o głosowanie nad odstąpieniem od kary finansowej dla UKS Alfa Gostynin.

Przewodniczący Zebrania zarządził zatem głosowanie wniosku, w głosowaniu jawnym oddano 
jeden głos za przyjęciem wniosku, cztery przeciw i jeden wstrzymujący się.

Przewodniczący Zebrania stwierdził odrzucenie wniosku. 
 
Na tym punkt wyczerpano.

Punkt 12. Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Grzegorza Bor. Przewodniczący KR 
poinformował o wizycie w Kancelarii Biegłego Rewidenta, która prowadzi obecnie księgowość 
Związku. W dniu posiedzenia Zarządu, wizytę w obecności dyrektora biura złożyli tam 
Przewodniczący KR i Wiceprezes ds Finansowych Kazimierz Łaszczyński. 

W tym miejscu swoje uwagi co do spraw księgowych przekazał Kazimierz Łaszczyński. 
Zaapelował o lepsze opisywanie faktur. Następnie zreferował problem wysokości zwrotu podróży 
służbowych, stawki za 1 km, wynoszącej 60 groszy, czyli mniej niż stawka ustawowa. Wiceprezes 
stwierdził, że do stosowania stawki różniącej się od ustawowej potrzebna jest uchwała Zarządu.

W tym miejscu głos zabrał Grzegorz Bor, stwierdzając, że uchwała taka była podjęta kilka lat temu,
lecz przed posiedzeniem Zarządu nie udało się ustalić kiedy miało to miejsce.

W tym miejscu głos doradczy zabrał dyrektor biura, zwracając uwagę, że taka sama stawka jest 
stosowana w przypadku rozliczeń podróży członków zarządu, komisji rewizyjnej, wydziału 
rozgrywek i dyrektora biura. Członkowie zarządu akceptację tej stawki wyrazili na początku 
obecnej kadencji. 

W związku z powyższą dyskusją Wiceprezes ds. Finansowych wniósł o rozszerzenie porządku 
obrad w tym miejscu o przyjęcie uchwały potwierdzającej rzeczone stawki. 

Wniosek został przyjęty przez aklamację i projekt uchwały nr 3/09/12/2017 został poddany pod 
głosowanie w trybie jawnym.

Wyniki głosowania:
UPRAWNIONYCH
OBECNYCH

GŁOSY
ODDANE

GŁOSY 
ZA

GŁOSY
WSTRZYMUJĄCE

GŁOSY 
PRZECIW 

WYNIK 

6 (sześciu) 6 (sześć) 6 (sześć) 0 (zero) 0 (zero) PRZYJĘTO

Prezes/przewodniczący obrad Marek Zalewski stwierdził przyjęcie Uchwały nr 3/09/12/2017, która 
stanowi załączniki nr 3 protokołu.

Punkt 14. Sprawy różne, wolne wnioski.
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W tym miejscu dyrektor biura Rafał Wereszczaka podziękował Cezaremu Walichnowskiemu za 
zorganizowanie laptopa do użytkowania przez sędziów podczas turniejów wojewódzkich. 
Stwierdził, że praca na dwóch komputerach podczas zawodów znacznie usprawnia pracę stolika 
sędziowskiego. Pewnym jeszcze kłopotem jest brak drugiej, poręcznej drukarki, ale w tym 
przypadku byłby konieczny zakup nowego urządzenia, którego cena waha się od 250 zł wzwyż. 
Zdaniem dyrektora biura na taki zakup Związek stać w chwili obecnej, a druga drukarka jeszcze 
bardziej usprawniłaby pracę stolika sędziowskiego podczas zawodów wojewódzkich. 

W tym miejscu głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Grzegorz Bor. Zwrócił uwagę, że 
Prezes Zarządu pełni swoją funkcję całkowicie bezpiecznie. W związku z poprawą sytuacji 
finansowej można w tym momencie pomyśleć o zwrocie kosztów jazd lokalnych Prezesowi w 
formie ryczałtu 300 km na miesiąc.
Zebrani wniosek przyjęli przez aklamację.

W tym momencie głos zabrał dyrektor biura, przypominając zebranym, że od początku kadencji nie
zostały spełnione wobec jego osoby warunki finansowe, jakie zawarł w swojej ofercie złożonej w 
2016 roku na konkurs na stanowisko dyrektora biura.

Prezes Marek Zalewski stwierdził, że istnieje możliwość podwyżki od nowego roku, jednak nie do 
kwoty zawartej w ofercie. Stwierdził także, że w momencie pogorszenia się sytuacji finansowej ta 
kwota ta może zostać zmniejszona do poprzedniej wysokości. 

Wobec braku innych głosów i wyczerpania Porządku Obrad, Przewodniczący Zebrania zakończył 
posiedzenie, dziękując przybyłym za obecność i aktywne uczestniczenie w obradach.

Podpisy:

Protokołował: Przewodniczył

Rafał Wereszczaka Marek Zalewski
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