P R O T O K Ó Ł Nr XXI
z odbytej Sesji Rady Gminy Cielądz w dniu 10 marca 2009 roku.
Sesję rozpoczęto o godz. 10:00
a zakończono o godz. 12:30
Ustawowa liczba radnych
Radnych obecnych na Sesji

- 15
- 14

Radni nieobecni:
1. Mirosław Michalak.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto udział w posiedzeniu wzięli:
1. Andrzej Latek
Wójt Gminy
2. Wiesława Libera
Skarbnik Gminy
3. Janina Ciesielska
Sekretarz Gminy
4. Maria Ciesielska
Kierownik Referatu Organizacyjnego
5. Teresa Łucka
Dyrektor Gimnazjum w Cielądzu
6. Małgorzata Stolarek
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cielądzu
7. Grażyna Jarzyńska
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sierzchowach
8. Tadeusz Kuligowski
Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii
oraz inne osoby wg załączonych list obecności.
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn stwierdzając quorum zdolne do
podejmowania prawomocnych uchwał otworzył obrady XXI Sesji Rady Gminy Cielądz.
Powitał przybyłych na Sesję radnych oraz zaproszonych gości, następnie
zaproponował aby do porządku obrad wnieść dodatkowe punkty:
- podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Punktu
Przedszkolnego w gminie Cielądz,
- podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na pokrycie
części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie
Mazowieckiej.
Do przedstawionej propozycji radni nie wnieśli uwag.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany
porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
5. Zmiany budżetu i w budżecie na 2009 rok – podjęcie uchwały.
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6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2008.
7. Przedstawienie wniosku o wydzierżawienie działki Nr 159/2 (dawne Kółko Rolnicze)
we wsi Cielądz.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego
w gminie Cielądz.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na pokrycie części
kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.
10. Interpelacje.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.
Punkt 2.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Punkt 3.
Protokół z poprzedniej Sesji został wyłożony do wglądu. Radni do protokołu tego nie
wnieśli uwag i protokół ten został przyjęty jednogłośnie.
Punkt 4.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił panią Skarbnik Gminy o przedstawienie
sprawy zaciągnięcia kredytu.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera – poinformowała, że w budżecie znajdował się zapis
o kredycie, na każdy zaciągany kredyt musi być podjęta osobna uchwała; mamy do
spłaty kredyt w wysokości 640.549,43 zł oraz wolne środki w kwocie 174.166,43 zł,
kredyt zostanie zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości
466.383 zł i zostanie on spłacony w latach 2010-2014. Środki na spłatę tego kredytu z
odsetkami zostaną zaplanowane w budżetach lat następnych, w których przypadają
spłaty kredytu, bank będzie naliczał odsetki od wysokości przekazanych kwot za
poszczególne transze.
Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zobowiązań budżetu gminy na rok
2009.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXI/109/09 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 5.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił panią Skarbnik Gminy o przedstawienie
proponowanych zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2009.
Skarbnik Gminy – przedstawiła proponowane zmiany budżetu a mianowicie: w
związku z przedłożonymi kosztorysami na drogę Wisówka i Sanogoszcz kwota jest
wyższa niż zaplanowana w budżecie z 17.02.2009 r., dlatego należy dokonać zmian w
planie wydatków, zmniejszyć wydatki bieżące żeby nie zaciągać kredytu (m.in. podatek
od towarów i usług VAT, wynagrodzenia osobowe w urzędzie- środki były zaplanowane
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na odprawy emerytalne, jednakże jeśli pracownicy przejdą na emerytury to odprawy
trzeba będzie wypłacić, w oświacie wynagrodzenia – premie pracowników obsługi, które
były ujęte).
- Radna Iwona Machnicka – zapytała czy kosztorys na drogę w Gułkach jest zrobiony.
- Wójt Gminy – poinformował, że kosztorysy są zrobione na wszystkie zaplanowane
drogi tj. Łaszczyn, dwa razy Gułki, Wisówka i Sanogoszcz i mają być wykonane w tym
roku.

Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXI/110/09 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za rok 2008 – złożył Przewodniczący Komisji Lucjan Stolarek.
Sprawozdanie to otrzymali wszyscy radni.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
W dyskusji głos zabrali:
- sołtys Wiesław Kruśliński – komisja co roku składa sprawozdania ze swojej pracy a
dalej się nic nie zmienia, osób pijących jest coraz więcej, u nas spożywają alkohol w
stodole i jest to niebezpieczne bo w upojeniu alkoholowym może się coś wydarzyć,
np. pożar, poza tym pijący dostają zapomogi na święta czy z innych okazji a są
rodziny, które naprawdę potrzebują pomocy finansowej to nie dostają, to jest
niesprawiedliwe, komisja powinna coś z tym zrobić, dawać skierowania na badania,
wysyłać na przymusowe leczenie.
- Lucjan Stolarek – poinformował, że w zeszłym roku wystosowano 26 wezwań na
rozmowy, 12 osób zostało skierowanych na leczenie odwykowe a stałemu leczeniu
dobrowolnie poddało się 5 osób, rzeczywiście nie jest to dużo; jednakże alkoholizm
jest chorobą i na siłę nikogo nie można leczyć, pijący musi wyrazić zgodę na leczenie
bo bez niej komisja nie może go nigdzie umieścić i to jest problem, ponieważ
wiadomo, że alkoholicy twierdzą, że nimi nie są i nie zgadzają się na leczenie,
odnośnie picia w stodole poinformował, że od kontrolowania tego jest policja, był
składany wniosek do policji aby częściej przejeżdżała w takich miejscach i
kontrolowała, również sprzedawczynie w sklepach nie mają wpływu na to gdzie
alkohol będzie spożywany, możemy jedynie kontrolować to czy sprzedają alkohol
nieletnim i nietrzeźwym oraz czy jest on spożywany na terenie sklepu.
- Radny Jarosław Budek – poinformował, że jego zdaniem większą uwagę powinno
skupić się nie na tych, którzy długo są alkoholikami, ale na tych, którzy dopiero
zaczynają pić , na młodzież, należy im zorganizować inne rozrywki, zainteresować
czymś, np. organizować jakieś zawody o puchar wójta, konkursy itp. aby młodzież
miała jakieś zainteresowania.
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- Radny Jerzy Pieczątka – nadmienił, że jest tego samego zdania co radny Budek a te
pieniądze, które są przewidziane powinny być przeznaczane na szkoły, młodzież.
- Skarbnik Gminy – poinformowała, że tylko mała część środków jest przeznaczana na
dyżury i szkolenia komisji i nie ma żadnych zasiłków, zasiłki przyznaje jedynie ośrodek
pomocy społecznej w zależności od wysokości dochodów, większość środków jest
przeznaczana właśnie na dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową,
na wyjazdy dla dzieci, na paczki i inne pomoce rzeczowe, rodzice pijący nie otrzymują
środków.
- Wójt Gminy – dodał, że na naszym terenie występuje również problem narkomanii,
policja ma co prawda narkotesty, ale używa ich w zdarzeniach losowych, a
pozostawanie pod wpływem środków odurzających nie zawsze jest łatwe do
stwierdzenia, w szkołach pracują psycholodzy; radny Budek słusznie zauważył, że
trzeba docierać do młodzieży poprzez zawody, konkursy itp. ; odnośnie zasiłku
wspomnianego przez sołtysa Kruślińskiego wyjaśnił, że maksymalnym zasiłkiem dla
takich osób jest 80 zł jeśli nie mają żadnego dochodu, przyznawane są zasiłki celowe
np. na węgiel, pomagamy również poprzez sklepy (zamiast pieniędzy odbierają towar
w sklepach), komisja niewiele może zrobić, jeśli alkoholik sam nie chce się leczyć, aby
móc go leczyć przymusowo musi być wyrok sądu a wiemy ile pracy mają sądy i jak to
się przeciąga, komisja więcej może zrobić, kiedy jeździ i kontroluje punkty sprzedaży,
ponieważ te, które mają koncesję na sprzedaż alkoholu często ją łamią (sprzedaż
alkoholu nieletnim, nietrzeźwym, spożywanie alkoholu na terenie sklepu); można co
prawda zmniejszyć ilość punktów sprzedaży, wtedy jednak powstają tzw. meliny, jest
więcej pijanych rowerzystów itp., nie ma na to idealnej recepty.
- Lucjan Stolarek – poinformował, że zdarzył się przypadek, że człowiek dostał wyrok
sądu zmuszający go do leczenia, po jakimś czasie do komisji wpłynęło pismo z sądu z
prośbą o zainteresowanie się tym człowiekiem, ponieważ przestał się leczyć; byliśmy
przekonani, że skoro jest wyrok nakazujący leczenie to człowiek jest leczony
przymusowo i nie może zrezygnować.
Innych uwag do sprawozdania nie zgłoszono.
Punkt 7
Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Herbsztajn przedstawił wniosek firmy „Usługi i
Produkcja Wyrobów Tartacznych Tomasz Belka” z Rawy Mazowieckiej o dzierżawę
nieruchomości położonej we wsi Cielądz jako działka Nr 159/2 wraz z budynkami z
przeznaczeniem na produkcję oraz handel tarcicą na okres 5 lat .

W dyskusji głos zabrali:
- Wójt Gminy – poinformował, że nieruchomość ta jest własnością gminy, osoba,
która złożyła wniosek jest zainteresowana dzierżawą działki, jednakże nie znaczy to,
że to ona podpisze umowę na dzierżawę, ponieważ jeżeli radni zdecydują się
przeznaczyć tę nieruchomość do dzierżawy to zostanie ogłoszony przetarg i ten kto
go wygra będzie mógł działkę dzierżawić, wstępnie kalkulowaliśmy, że z dzierżawy
moglibyśmy uzyskać podatek ponad 5 tys. zł rocznie.
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Radny Lech Owczarek – stwierdził, że wpływy do budżetu by były, ale około 4 – 5
lat temu odbyło się głosowanie, większość mieszkańców postulowała aby na tej
działce powstał dom kultury, obecnie są środki z programów unijnych, można je
pozyskać i spróbować pomyśleć o takiej inwestycji; środki należy pozyskać do 2012
roku a wszystkie procedury trwają długo i należałoby się już nad tym zastanowić;
dom kultury byłby bardzo pożyteczny dla dzieci, młodzieży a także byłby budynkiem
reprezentacyjnym.
Radny Józef Pytka – nadmienił, że kilka lat temu również był wniosek p. Kałużnego
o dzierżawę, ale nie wyraziliśmy zgody bo mieszkańcy byli przeciwni; gdybyśmy
wydzierżawili tę działkę to do tej pory już by były jakieś pieniądze, uważam, że na 3
– 4 lata można wydzierżawić, przez taki okres i tak nic nie zrobimy a pieniądze by
wpływały;
Radny Jerzy Pieczątka – nadmienił, że również p. Karalus jest zainteresowany
dzierżawą, chętni do dzierżawy by się znaleźli.
Radny Jarosław Budek – poinformował, że zgadza się z radnym Pytką, zanim
powstanie dom kultury (dokumentacja i inne procedury) pieniądze by wpływały
i gdybyśmy poprzednio wydzierżawili działkę do tej pory już mielibyśmy jakieś środki
a w tej sytuacji dalej nic nie ma.
Wójt Gminy – poinformował, że dzierżawa byłaby dobra nie tylko ze względu na
pieniądze, ale również chociażby ze względu na stan tej nieruchomości, obecnie
wygląda strasznie i może ktoś by to odpowiednio zagospodarował, a w umowie
można zrobić zapisy pozwalające gminie odstąpić od umowy, co może również
zniechęcić kontrahentów; odnośnie wniosku sprzed lat p. Kałużnego to była inna
sytuacja ponieważ chciał dzierżawić na długi okres - dziesięciu lat; jednakże obecnie
możemy pomyśleć o krótszym okresie, są zainteresowani i pewnie do przetargu by
przystąpili; powinniśmy zrobić konsultacje z mieszkańcami, radą sołecką i
zastanowić się nad tym; odnośnie domu kultury to mógłby on powstać w parku, ale
w przyszłości bo koszty są ogromne ok. 1 lub 1,5 mln zł, a mamy program budowy
dróg, dostosowanie szkół do przyjęcia sześcio- i pięciolatków, stan budynku
nauczania przedszkolnego w Cielądzu do poprawy, a dom kultury mamy zapisany w
programie Leader do 2011 roku, mamy również plany wieloletnie, powinniśmy
również położyć asfalt na drodze w Cielądzu w kierunku stacji wodociągowej i
dawnej agromy, gdzie ma powstać nowa firma Herko i Separator, firma płaciłaby ok.
100 tys. zł samego podatku od nieruchomości plus inne opłaty.
Radny Lech Owczarek – nadmienił, że może należałoby wydzierżawić tylko część
z tyłu nieruchomości.
Wójt Gminy – poinformował, że to jest jedynie 40 arów, trzeba by tam założyć siłę,
poprawić płot, poza tym wniosek dotyczy całości działki.
Radny Lech Owczarek – dodał, że o domu kultury można zacząć myśleć właśnie na
tej działce bo w parku trzeba będzie większych nakładów, droga dojazdowa,
zabezpieczenia przed włamaniami, ochrona środowiska.
Wójt Gminy – poinformował, że należy zrobić konsultacje z Radą Sołecką, z
mieszkańcami wsi.
Radna Iwona Machnicka – nadmieniła, że działka należy do gminy, więc gmina
powinna decydować o jej przeznaczeniu.
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Radny Lucjan Stolarek – poinformował, że nieruchomość jest gminy, ale skoro jest
na terenie wsi to mieszkańcy tej wsi też powinni mieć coś do powiedzenia
i powinniśmy ich zdanie wziąć pod uwagę.
Sołtys Władysław Wieteska – poinformował, że konsultacje z Radą Sołecką
i mieszkańcami zostaną przeprowadzone.

Punkt 8.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Sekretarza Gminy o przedstawienie sprawy zmiany
uchwały o utworzeniu punktu przedszkolnego.
Sekretarz Gminy Janina Ciesielska – poinformowała, że 15 lipca 2008 roku na XV Sesji
Rady Gminy Cielądz została podjęta uchwała w sprawie utworzenia Punktu
Przedszkolnego w gminie, jednakże nie udało się pozyskać środków zewnętrznych a z
własnych nie udało się punktu otworzyć, ten punkt przedszkolny, który obecnie
funkcjonuje jest w formie niepublicznej, teraz udało się pozyskać środki zewnętrzne,
dlatego należy do poprzedniej uchwały wprowadzić zmiany: punkt przedszkolny będzie 5
-godzinny, zajęcia będą się odbywać w godzinach 12:00 – 17:00, a nie jak planowano
7:30 – 16:30, ponieważ dla tej samej grupy dzieci zajęcia w godzinach 8:00 – 12:00
będą prowadzone przez fundację Familijny Poznań a przez nas w godz. 12:00 – 17:00;
organ prowadzący będzie mógł skreślić dziecko z listy wychowanków Punktu, jeśli bez
ważnej przyczyny nie będzie ono uczestniczyło w zajęciach ponad 14 dni
kalendarzowych; dziecko będzie musiało być odebrane z punktu do godz. 17:00 a w
przypadku nie wywiązywania się rodziców czy opiekunów z tego obowiązku nauczyciel
będzie kontaktował się z nimi telefonicznie a w braku takiej możliwości zawiadomi
Policję; dodaje się punkt stanowiący, iż na realizację podstawy programowej
przeznaczać się będzie 3 godziny dziennie.
Do powyższych zmian żadnych uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w gminie Cielądz.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXI/111/09 stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie sprawy
przekazania środków do Powiatowego Urzędu Pracy.
Skarbnik Gminy Wiesława Libera – poinformowała, że w budżecie na ten rok była
zaplanowana kwota 1.500 zł do przekazania na pokrycie części kosztów funkcjonowania
Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej; gmina przekazuje te środki na
dofinansowanie działalności Klubu Pracy; szczegółowe zasady przekazywania i
rozliczania środków finansowych określi porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy Cielądz
a Zarządem Powiatu Rawskiego; środki zostaną przekazane Starostwu Powiatowemu w
Rawie Mazowieckiej do dnia 30 marca br.
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Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Herbsztajn przedstawił projekt uchwały
w sprawie przekazania środków finansowych na pokrycie części kosztów funkcjonowania
Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej.
Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXI/112/09 stanowi załącznik do protokołu.
Punkt 10.
Interpelacje.
Punkt 11.
W zapytaniach i wolnych wnioskach głos zabrali:
- Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii Tadeusz Kuligowski – poinformował, że na
lata 2008-2013 prowadzony jest program zwalczania choroby Aujeszkyego,
pobierane są próbki krwi od świń; niedługo odbędzie się trzecie próbkowanie, w
którym eliminuje się zwierzęta zakażone a przed którym trzeba indywidualnie
oznakować zwierzęta, obowiązek identyfikacji i rejestracji zwierząt (poprzez
kolczykowanie lub tatuowanie z numerem stada) nakłada na nas ustawa, do
oznakowania potrzebny jest również numer kolejny zwierzęcia, szczególnie loch
i knurów, próby będą pobierane przynajmniej raz w roku w każdym stadzie; w
związku z powyższym sołtysom rozdane zostały oferty firm zajmujących się
sprzętem do znakowania zwierząt – kolczyki, tatuaże czy kolczykownice, każdy
hodowca może zamawiać sprzęt indywidualnie czy za pośrednictwem agencji
restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. Poinformował również, że towarzystwo
opieki nad zwierzętami oczekuje sprawozdań z gmin czy były w nich podjęte
uchwały o wyłapywaniu zwierząt bezdomnych (czy były opinie lekarzy) oraz czy w
gminach są programy realizacji ochrony zwierząt.
- Radny Jarosław Budek - zaznaczył, że stowarzyszenia ochrony nad zwierzętami
interesują się tylko tym czy zwierzęta są wyłapywane a samymi zwierzętami już nie.
- Tadeusz Kuligowski – dodał, że po to takie dane będą przekazane do
wojewódzkiego lekarza weterynarii aby jakieś działania zostały podjęte.
- Radna Elżbieta Wieteska – zapytała jakie będą skutki jeśli w stadzie zostaną wykryte
chore zwierzęta.
- Tadeusz Kuligowski – poinformował, że sama choroba nie jest szkodliwa i przebiega
bez objawów, mięso jest zdatne do spożycia, jednakże powoduje to zagrożenie
ograniczenia exportu mięsa do krajów unijnych, w skali kraju jest to bardzo dużo, po
przebadaniu wszystkich zwierząt 3 razy można będzie uznać, że dany region jest
czysty i nie ograniczać obrotu. Jeżeli zakażone zwierzę trafi do stada to choroba się
rozprzestrzenia, w związku z powyższym w gospodarstwie, w którym wykryje się
zakażenie będą prowadzone szczepienia (wg. projektu nowego rozporządzenia) aby
nie wprowadzano ograniczeń exportu. W powiecie jest 45 gospodarstw
zapowietrzonych, 34 gospodarstwa zostały zakażone i zwierzęta mogą trafiać
jedynie do rzeźni; badania i szczepienia są prowadzone z budżetu państwa, ale
sprzedaż z zakażonego gospodarstwa odbywać się będzie bez dopłat z budżetu.
- Radny Jarosław Budek – zapytał czy można pobierać próbki krwi od loch
wysokoprośnych.
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Tadeusz Kuligowski – poinformował, że w okresie tuż przed, w czasie oraz tuż po
porodzie lepiej nie pobierać próbek, ponieważ jest to duży stres dla zwierzęcia.
Podziękował za dyskusję i poprosił o rozpropagowanie ofert i znakowanie zwierząt.
Radna Teresa Stępniak - przedstawiła pismo w sprawie przystąpienia do
stowarzyszenia „Związek Gmin Wiejskich Województwa Łódzkiego”, poinformowała,
że do dnia 27 marca br. należy zdecydować czy nasza gmina chce do tego
stowarzyszenia przystąpić.
Sołtys Wiesław Kruśliński – poinformował, że w Ossowicach na krzyżówce po p.
Janickim był duży bałagan, zostały śmieci i właściciel powinien je usunąć, nadmienił
również aby usunąć śmieci i zabezpieczyć budynki byłych garaży na placu kółka
rolniczego.
Radna Iwona Machnicka – poinformowała, że w Sutku leśniczy powinien obciąć
gałęzie, ponieważ wystają i rysują samochód p. Kowalczyka.
Radny Tadeusz Miazga – poinformował, że należy zrobić porządek z dołami na
drodze w Małej Wsi.
Sołtys Bożena Woźniak – poprosiła o interwencję w sprawie zgarniarki na drodze do
Zusk, ponieważ są ogromne doły i jest bardzo ciężko dojechać.
Wójt Gminy – poinformował, że zgarniarka będzie, jednakże na razie jest za mokro i
należy jeszcze się wstrzymać.
Radny Jerzy Pieczątka – zapytał czy są już przyjmowane wpłaty na domowe
oczyszczalnie ścieków.
Skarbnik Gminy – poinformowała, że w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 13 u p. Barbary
Pytki są już wypisywane przelewy do banku.
Radny Tomasz Dewille – poprosił o wyprostowanie prawne sprawy drogi w
Ossowicach przy moście.
Wójt Gminy – poinformował, że sprawa ta jest już załatwiana.
Sekretarz Gminy – poinformowała, że odbędzie się spotkanie w sprawie ubezpieczeń
gospodarstw z łódzkiego ODR, szkolenie informacyjne na temat nowych zasad
wypełniania wniosków warunkujących przyznanie płatności obszarowych na 2009 r.
w dniu 20 marca br. a także jeśli będą osoby chętne odbyć kurs chemizacyjny (25 –
30 osób) to mogą zgłaszać się do ODR i ośrodek takie szkolenie przeprowadzi.

Na powyższym obrady Sesji zakończono.

Protokołowała:
Olga Kmita.
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