
Protok61 Nr 5/2011 

ze wspolnego posiedzenia 


Komisji stalych Rady Miejskiej 

w dniu 15 grudnia 2011 r. 


Posiedzenie rozpocz,<to 0 godz. 17.00 
Lista obecnosci i porz<'\.dek obrad stanowi<'\.zaf<'\.cznik do protokolu. 
Obradom przewodniczYf PrzewodnicZ<'\.cy Rady Miejskiej w Toszku. 
W posiedzeniu uczestniczyli : 
l.Z-ca Burmistrza Toszka- Pani Zdzislawa Mrozek 
2.Sekretarz Gminy Pani Malgorzata Por,<bska 
3.Skarbnik Gminy Pan Artur Krawczyk 
4.Dyrektor SP w Toszku - Pan Bogdan Dutkiewicz 
5.Inspektor Pani Bogumila Ziomkowska 
6.P.o kierownika ZOPO - Pani Cecylia Cieslik 
7.Ksi,<gowa ZOPO Pani Maria Walus 
8.Dyrektor CK Pan Artur Czok 
9.Starszy Inspektor OPS - Pan Marek Kutyla 
1 O.Glowna Ksi,<gowa OPS - Pani Rita Sulik 
11.Kierownik NRS Pani Teresa Kurzawa 
12.Kierownik IKP Pan Bernard Cebula 

Pan Ireneusz Kokoszka powital zebranych i przedstawil projekt porz<'\.dku 
posiedzenia. 
Radni nie wnieSli uzupelnienia do porz<'\.dku obrad. 
za przyj12ciem porzqdku obrad glosowalo 14 radnych 
przeClW 0 
wstrzymalo si12 od glosu 0 
Proponowany porz<'\.dek obrad zostal przyj,<ty jednoglosnie. 

Ad.1 
Straszy Inspektor OPS Pan Marek Kutyla omowil projekty uchwal : 
11 w sprawie : przyj,<cia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na lata 

2012 - 2015 
W/w Program zostal przygotowany jako jeden z elementow realizacji zapisow 
ustawy 0 wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast,<pczej .Przedstawia on 
kierunki dzial-arl. zmierzaj<'\.cych do tworzenia warunkow rozwoju rodziny 

http:PrzewodnicZ<'\.cy
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i opieki nad dzieckiem ,szczeg6lnie tych , kt6re znajduj~ si" w trudnej sytuacji 
zyciowej.Jest to materiai 0 dUZyrn stopniu og6lnosci , gdyz nie wiadomo jak 
b"d~realizowane zapisy ustawy.Wazne r6wniez jest to , ze Program jest 
dokumenlem niezb"dnym przy ubieganiu si" 0 dodatkowe srodki finansowe w 
ramach projekt6w i konkurs6w .Realizacja Programu stanowi nowe zadanie dla 
Osrodka Pomocy Spoiecznej i slad za przekazaniem tego zadania nie id~ srodki 
finansowe. 
2/ w sprawie : przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi~wania 

Problern6w Alkoholowych oraz Grninnego Programu Przeciwdziaiania 
Narkomanii w Gminie Toszek na rok 2012 

Obowi~zek corocznego uchwalenia Programu wynika z zapis6w ustawy z dnia 
26 pazdziernika 1982 r. 0 wychowaniu w trzezwosci i przecidzialaniu 
alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 przeciwdzialaniu 
narkomanii.Okresla on kierunki i zakres dziaianjakie zostaly zaplanowane wraz 
z przewidywanymi efektami.Projekt Programu byi konsultowany z Miejsko 
Gminn~Komisj~ Rozwi~zywania Problem6w Alkoholowych. 
W odpowiedzi na pytania radnych Pan Kutyla wyjasnil , ze wszystkie srodki 
pozyskane z wydawania zezwoleil na spzredaz napoj6w alkoholowych musz~ 
bye przeznaczone na realizacj" w/w Programu. 
W zwi~zku z pytaniem radnego Morcinca Pan Kutyla szczeg610wo om6wii 
pozycje w planie finansowym na rok 2012. 
P.o kierownika ZOPO Pani Cecylia Cieslik udzieliia wyjasnieil do projektu 
uchwaiy: 
3/ w sprawie : upowaznienia kierownika Zespolu Obslugi Plac6wek 

Oswiatowych w Toszku do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej 

Nadz6r prawny Wojewody zaj~l stanowisko , ze w uchwale nie moze bye uj"te 
okreslenie "p.o Kierownika " i "z upowaznienia Burmistrza" . W zwi~zku z 
powyzszym stanowiskiem wyst~iia koniecznose podj"cia nowej uchwaiy w tej 
spraw!e. 
4/ w sprawie : wyra;'>:enia zgody na zawarcie porozumienia dotycz~cego 

przej"cia cz"sci zadan z zakresu edukacji publicznej. 
Projekt dotyczy zawarcia porozumienia z Miastem Gliwice na prowadzenie 
zadail z zakresu edukacji publicznej , a dotyc~cych organizowania nauki religii 
Kosciola Ewangielicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym dziafaj~cym 
w Gliwicach przuy ul. Jagiellonskiej 19a.Nauka dotyczy 1 dziecka z gminy 
Toszek , a koszt wynosi 763,61 zl / rok.Srodki na ten cel s~ zabezpieczone w 
budzecie. 
5/ Projekt uchwaiy w sprawie : powoiania Miodziezowej Rady Gminy Toszek 

i nadania jej statutu. 
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Radni ustaJiJi , ze zapoznaj<'\. si~ z przygotowanym materiakm , a ewentualne 
pytania zostan<'\. wyjasnione na Sesji Rady Miejskiej . 
61 Projekt uchwaly zm ieniaj<'\.cej uchwale w sprawie uchwalenia statutu 

solectwa Pni6w 
Sekretarz Gminy poinforrnowala, ze do pierwotnego projektu uchwaly 
wprowadzono zapis , ze solectwo posiada herb.Nadz6r prawny Wojew6dy 
zakwestionowal ten zapis i zaproponowal podj~cie uchwaly zmieniaj'lcej. 
71 Projekt uchwaly w sprawie : rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Dyrektora 

Szkoly Podstawowej w Paczynie. 
Przewodnicz<'\.cy obrad odczytal skarg~ Pana Robelia Por~by na stan 
zajmowanego mieszkania oraz zapoznal radnych z odpowiedzi<'\. Dyrektora SP w 
Paczynie , kt6ry jest administratorem mieszkania , a takze z notatk<'\. sruzbow<'\. 
Komisji , kt6ra dokonala ogl~dzin przedmiotowego lokalu 1zal. do protokotu I. 
W trakcie prowadzonego post~powania wyjasniaj<'\.cego na sal~ obrad 
poproszono Dyrektora SP w Paczynie Pana Bogdana Dutkiewicza oraz 
Inspektora Pani<'\. Bogumil~ Ziomkowsk<'\.. 
W odpowiedzi na pytanie radnego : co jest przyczyn<'\. wilgoci ? - Pani 
Ziomkowska poinforrnowala, ze Komisja nie chciala niczego sugerowac , 
jednakze powodem najprawdopodobniej jest brak wietrzenia. 
Dyrektor SP w Paczynie Pan Dutkiewicz, kt6ry jest admnistratorem tego 
mieszkania dodal , ze skarzacy wlasciwie to oczekuje odpowiedzi jakie b~dzie 
dla niego rozwi<'\.zanie w przypadku , kiedy do szkoly zostanie przeniesiony 
oddzial przedszkolny.Ponadto podkreslil , ze w prowadzonej dyskusji pojawia 
silt obraz mieszkania zapuszczonego - co nie jest prawd<'\. - mieszkanie jest w 
stanie dobrym .Pokazuj<'\.cy si~ grzyb jest efektem braku wentylacji , a olma 
wymagaj~konserwacji - narazie nie ma potrzeby ich wymiany. 
W odpowiedzi na pytanie : czy skarz<'\.cy zalega z czynszem - Pan Dutkiewicz 
wyjasnil , ze ci<tgle zalegal , w czerwcu br uregulowal zaleglosci i obecnie 
wywi<'\.zuje silt z platnosci.Ponadto Pani Ziomkowska i Pan Dutkiewicz 
poinfonnowali , ze w 94 r. z w/w zawarto umow~ najmu na lokal funkcyjny na 
czas wypelniania stosunku pracy. 
W roku 96 - dyrektor na polecenie wr~czyl Panu Por~bie umow~ zawart<'\. na 
czas nieokreslony , w kt6rej nie ma mowy 0 lokalu funkcyjnym. Umowa nie jest 
powi<'\.zana ze stosunkiem pracy.W 2002 -2003 nastapilo rozwiqzanie stosunku 
pracy z Panem Por~b <'\. i w tym samym czasie jego zona zatrudnila si~ w SP w 
charakterze sprz<'\.taczki , w kt6rej pracuje do dnia dzisiejszego. 
Dyrektor poinformowal , ze nie znajduje logicznego uzasadnienia zmiany 
umowy. 
W podsumowaniu post~powania radni wiltkszoscil\.glos6w : 
za - 12 radnych 
przeciw - 1 radny 
wstrzymal si~ ad glasu - 1 radny 
opowiedzieli si~ za uznaniem skargi za bezzasadn<'\.. 

http:skarz<'\.cy
http:Przewodnicz<'\.cy
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8/ Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 20 11 
Skrabnik Gminy poinformowal , ze projekt dotyczy zwi«kszenia dochodow i 
wydatkow 0 kwot« 5.323,96 zl z przeznaczeniem ich na wynagrodzenia przy 
realizacji projektu "Dobry start - dobra przysz10sc - wyrownywanie szans 
edukacyjnych dzieci i m10dziezy Gminy Toszek" 
9/ Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2011 
Projekt dotyczy przeznaczenia srodkow w wysokosci 400 zl na wplat~ 2% 
uzyskanych wplywow z podatku ~'olnego na rzecz izb rolniczych. 
10/ Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2011 
Projekt dotyczy wydatkowania srodkow w wysokosci 2.200 zl na dotacjlt dla 
podmiot6w nie zaliczanych do sektora finansow publicznych. 
111 Projekt uchwaly w sprawie : zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 2011 
Projekt dotyczy wydatkowania srodk6w w wysokosci 367 zl pochodz'l.cych z 
wynajmu pomieszczen swietlicy z przeznaczeniem na zakup wyposazenia 
aneksu kuchennego w swietlicy wiejskiej solectwa Boguszyce. 
W posiedzeniu nastapila 10 min przelwa. 
Po przerwie : 
Przewodnicz'l.cy obrad Pan Ireneusz Kokoszka odczytal zlozone do budzetu 
plsma: 
- OSP Wilkowiczki 0 zabezpieczcnie srodkow w wysokosci 55-65 tys zl na 

gruntowny remont dachu budynku w ktorym znajduje si« StraZ 
- OSP Wilkowiczki 0 zabezpieczenie srodk6w wysokosci 3.000 zl na pokrycie 

koszt6w remontu blacharsko-lakierniczego samochodu Sam GCBA 6/32 
- wnioski do projektu budzetu placowek oswiatowych zgloszonc przez Zwi'l.zek 

Nauczycielstwa Polskiego - oddzial w Toszku 
- radnego Tadeusza Kobiernika 
- radnego Krzysztofa Bat1nickiego 
- radnego Marcina Kwasnioka 
- SI'l.skiego Zwi'l.zku Pszczelarzy kolo w Toszku 0 zabezpieczenie srodk6w na 

obchody 50-1ecia powstania kola w wysokosci 20.000 zl 
- Rady Soleckiej Pniowa 0 dofinansowanie do cyklinowania podlogi w swietlicy 

w Pniowie w wysokosci 6.000 zl 
W /w pisma stanowi'l. za1'l.cznik do protokolu. 
W odpowiedzi na pytanie : co z propozycji zosta1o uwzgl«dnione w projekcie 
budzetu - Skrabnik Gminy poinfonnowal , ze w samym projekcie znaczna CZItSC 
nie ma odnieSnia - mozna 0 nich decydowac w trakcie roku budzetowego. 
W uzupelnieniu tej wypowiedzi Burmistrz Toszka podkres!il , ze projekt 
budzetu zosta1 skonstruowany realnie pod duze inwestycje .W ci'l,gu roku 
powinny si« pokazac dodatkowe srodki wtedy na biez'l.cO b«dziemy rozpatrywac 
Kwota w pismie pszczelarzy jest bardzo wysoka , Butwistrz poinformowa1 , ze 
zaproponuje im zlozenie wniosku do Spichlerza na pozyskanie srodk6w - jezeli 
si« nie uda to wtedy bltdziemy si« zastanawiac. 

http:biez'l.cO
http:Przewodnicz'l.cy
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Przewodniczqcy obrad Pan Ireneusz Kokoszka odczytal : 
- uchwalt( RIO w sprawie : opinii 0 przedlozonym przez Burmistrza Toszka 

projekcie uchwaly budzetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem 
i materialami informacyjnymi - opinia pozytywna 

- uchwalt( RIO w sprawie : opinii 0 mozliwosci sfinansowania deficytu w 
wysokosci 1.630.825 zl przedstawionego w projekcie uchwaly budzetowej 
na 2012 rok Gminy Toszek - opinia pozytywna 

- uchwalt( RIO w sprawie : opinii 0 przedlozonym przez Bunnistrza Toszka 
projekcie uchwaly w sprawie : wieloletniej prognozy finansowej - opinia 
pozytywna 

Radni przystqpili do szczeg6lowej analizy propozycji wydatk6w w 
poszczeg61nych dzialach klasyfikacji budzetowej : 
WYDA TKI : 
Dz. 010 - W odpowiedzi na pytania dotyczqce wysokosci srodk6w na melioracje 
- czy to wystarczajqca wysokose - Burmistrz poinfonnowal , ze najpierw trzeba 
uregulowae stany wlasnosciowe - czt(se ciek6w jest jeszcze w zarzqdzie starej 
Sp6lki Wodnej 
Dz. 500 - Burmistrz poinfonnowal , ze jezeli nasze targowisko nie bt(dzie za 
male i nie wystqpi warunek 0 zadaszeniu 100% powierzchni / 50% jest do 
przyjt(cia / - to przystqpimy do projektu "Moje Targowisko" , w kt6rym to 
mozna otrzymae kwott( na urz'l.dzenie do 1 min zl 
Dz.600 - W odpowiedzi na pytanie : ile jest jeszcze do wykonania etap6w 
budowy chodnika w Kotulinie - Burmistrz wyjasnil , ze ten jest ostatni. 
Kolejne pytanie radnego Bartnickiego dotyczylo ; czy w zwiazku z tym , ze na 
rok przyszly nie zaplanowano budowy chodnika w Paczynie - nie przepadnie 
dokumentacja? - Burmistrz wyjasnil , ze nie - gdyz w mi~dzyczasie wykonano 
remont mostku - dla tego tez inwestycja jest w toku. 
Burmistrz poinformowal r6wniez 0 zaplanowanych srodkach na zalozenie 
ewidecji dr6g - dzit(ki temu bt(dzie mozliwose startowania do projekt6w 0 

dofinansowanie. 
Dz. 700 - Skarbnik Gminy poinfonnowal , ze kwota zabezpieczona na wyw6z 
nieczystosci plynnych w wysokosci 50.000 zl , w ramach autopoprawki zostanie 
zwit(kszona do wysokosci 110.000 zl ita wlasnie kwota zostanie przeniesiona 
do Dz. 900 rozdz. 90003 
Kierownik NRS Pani Teresa Kurzawa dodala , ze warunkiem doplaty do 
wywozu nieczystosci cieklych jest Program Ochrony Srodowiska .My taki 
Program posiadamy - jednakze jego trese kladzie nacisk na ograniczenie niskiej 
emisji , nie rna w nim mowy do wywozie kanalizacji.Aby miee mozliwose 
zastosowania doplaty nalezy Program zaktualizowae , b'tdz napisae nowy 
Program. 
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Z-ca Burmistrza Pani Zdzis1awa Mrozek dodala , ze Program jest poh\.czony z 
aktualizowanym obecnie Krajowym Programem Oczyszczania Sciekow .Po jego 
aktualizacji b~dzie dopiero mozna pracowac nad Programem Ochrony 
Srodowiska .Potem dopiero zapytanie 0 cen~ i ustalenie terminu opracowania . 
Moze uda sit( to zrealizowac w drugim po1roczu.Gdyby nie wprowadzono nas w 
b1~d w maju - to do tej pory Program by1by zaktualizowany .W poprzednich 
latach dop1acano na w1asne ryzyko. 
Oz.750 - Przewodnicz~cy Rady zaproponowa1 zwi~kszenie do kwoty 130.000 zl 
wydatk6w w rozdz. 75022 na promocj't Rady Miejskiej .Radni wiekswsci~ 
glos6w / 13 :0: 1 / poparli w/w propozycj't. 
Ponadto Pan Kokoszka zwroci1 uwag't , ze naleza10by rowniez zwi'tk3zyc srodki 
na promocji , a w szczeg61noSci zabezpieczyc srodki na wsp61prac~ z zagranic~. 
Skarbnik Gminy poinformowa1 , ze : 
- w rozdz. 75023 od kwoty przeznaczonej na zakup materia16w i wyposazenia 

/ 7 1.000 zl / zostanie odj~ta kwota 960 zl za abonamenty telefonow dla 
Policjant6w 

Oz.754 - Skarbnik Gminy poinformowa1 , ze w rozdz. 75404 zostanie 
dotychczasowy zapis zostanie zmieniony na "nagrody i koszty funkcjonowania" 
z kwot~ 2.960 zl / dotychczasowe 2.000 + 960 zl za abonamenty z rozdz. 
75023 / 
Oz.758 - Skarbnik Gminy poinformowa1 0 koniecznosci zmiany wysokosci 
rezerwy celowej na realizacj~ zadan z zakresu zarz~dzania kryzysowego z 
60.000 zl na 65.000 zl .Kwota wydatkow og61em w tym dziale b'tdzie wynosi1a 
105.000 zl 

Oz.801- Obecne na posiedzeniu Komisji p.O kierownika ZOPO Pani Cecylia 

Cieslik oraz ksi~gowa Pani Maria Walus udzielaly szczego1owych informacji 

dotycz~cych wydatkow placowek oswiatowych w poszczegolnych pozycjach.W 

podsumowaniu omawiania radni wi~kszosci~ glosow / 10: 1 :3/ zmniejszyli 

wydatki w rozdz. 80110 - gimnazja - zakup us1ug z kwoty 81.300 zl na 51.300 zl 

/ - 30.000 zl/ 

Pan Kokoszka zaproponowa1 , aby na posiedzenie Komisji Oswiaty 

przygotowac rozpisane wydatki na poszczegolne szkoly podstawowe. 

Ponadto Pani Cieslik poinformowala , ze w rozdz. 80113 - dowozenie uczniow 

do szko1- do zrealizowania ca10sci zadania zabraknie kwoty 62.214 zl na 

pokrycie kosztow dowozu do szko1y specjalnej. 

W rozdz. 80114 natomiast brak jest zabezpieczenia srodkow na zatrudnienie 

informatyka oraz prawnika . 

Skarbnik Gminy poinformowa1, ze w rozdz.80195 srodki w wysokosci 

1.130.000 zl na realizacj't projektu Moje boisko ORLIK 2012 zostane,. 

przeniesione do Oz. 926 

Szczego1owych wyjasnien i odpowiedzi na pytania radnych do wysokosci 

wydatk6w w Oz.851 i 852 udzielala Glowna Ksi~gowa Pani Rita Sulik. 
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Szczeg61n'l. uwagtt radni wr6cili na wysokie koszty wynagrodzenia - na 10 
etat6w prawie 700.000 zl 
Pan lreneusz Kokoszka stwierdzil , ze wydatki na wynagrodzenia pracownik6w 
OPS w innych gminach S'l. prawie 0 po1owtt nizsze. 
W podsumowaniu dyskusji wittkszosci'l. glos6w I 11 :0 :2 - w glosowaniu nie 
bierze udzia1u radny Morciniec - opusci1 chwilowo saltt obrad I radni zm.iejszyli 
wydatki w rozdz. 852190 kwottt 200.000 zl: . 
Dz.900 - Skarbnik Gminy przypornnia1 ,ze w rozdz. 90003 znajdzie sitt kwota 
110.000 z1 przeznaczona na wyw6z nieczystosci p1ynnych 
Dz.92 1 - Dyrektor Centrum Kultury poinfOimowal 0 poczynionych do tej pory 
redukcjach etat6w , a takze 0 planowanych oszezttdnoseiaeh na rok 201 2 : 
- zmniej szenie prenumeraty 
- zminiejszenie srodk6w na zakup imprez 
- obnizenie koszt6w marketingu 
- zmiejszenie srodk6w na umowy zleeenia 
- niezatrudnianie radey prawnego 
- oszezttdnosei na remontaeh oraz zakupie srodk6w trwalych . 
Pan Dyrektor podkreslil , ze w roku 2012 planuje sp1attt zaei<tgnitttego kredytu w 
wysokosei 150.000 zl 
Po om6wieniu wydatk6w wszystkieh dzia16w klasyfikaeji budzetowej radni 
przedstawili propozyejtt zagospodarowania pozyskanej poprzez zmiany w 
wydatkach kwoty 230.000 zl: 
11 zwittkszenie do kwoty 130.000 zl wydatk6w w rozdz. 75022 na promoejtt 

Rady Miejskiej I to bttdzie 16.856 z1 1- propozyeja juz przeg1osowana 
21 zwittkszenie srodk6w w dz. promoeja I rozdz. 75075 I 0 kwottt 33.000 zl: 

na wsp6l:praett z zagranie'l. 
Radni wittkszosei'l. gl:os6w I 12 :0:21 zaakeeptowali w/w propozycjtt. 

31 	zwittkszenie srodk6w 0 kwottt 60.000 z1 I w sumie 110.000 z1 I na wyw6z 
nieczystosci p1ynnych 
Radni wittkszosci'l.glos6w 1 13:0: 1/ poparli w/w propozycjtt 

41 	zwittkszenie 0 kwottt 5.000 zl I do kwoty 65.000 zl I wysokosci rezerwy 
celowej na realizacjtt zadan z zakresu zarz'l.dzania kryzysowego - dz. 75 8 
rozdz.7581 8 
Radni wittkszosci'l. glos6w I 13 :0: 11 poparli w/w propozyejtt 

51 pozosta1e srodki radni wittkszosci'l. glos6w zaproponowali przekazac do Dz. 
758 rozdz. 75818 - rezerwa og6lna 

- Projekt uchwaly w sprawie : przyjttcia wieloletniej prognozy finansowej 
Gminy Toszek na lata 2012 - 2018 

Skarbnik Gminy wyjasnil , ze w/w projekt pokazuje jak ksztaltuj'l. sitt przyszl:e 
dochody , kt6re wplywaj'l. na kondyejtt finansow'l. Gminy.W prognozie t.;jmuje 
sitt przedsittwzitteia , porttezenia i gwaraneje. 
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Radny Herbert Kocur podpieraj'1c sitt wykazem przedsittwzittc pkt.4 zw~6cil sitt 
o sprawdzenie : czy umowa na ekspolatacjtt oswietlenia ulicznego zostala 
zawarta na lata 2008-2012 ? 

Ad.2 
Przewodnicz'1cy obrad Pan Ireneusz Kokoszka odczytal pismo Pani Beaty 
Kobiemik w sprawie przyznania Honorowego Obywatela Miasta Toszek Panu 
doktorowi Stefanowi Leyko. 
W trakcie dyskusji radni rozwazali opracowanie Regulaminu oraz opracowanie 
zasad przyznawania tytulu. 
W podsumowaniu dyskusji radni podjttli decyzjtt 0 podjttciu decyzji w tej 
sprawie w terminie p6iniejszym . 

Ad.3 
Skarbnik Gminy poinformowal , ze na Sesjtt zostanie przygotowany jeszcze 
jeden projekt uchwaly w sprawie zmian w budzecie Gminy Toszek na rok 201l. 
Dotyczyl on bttdzie realizacji czttsci wydatk6w zwi'1zanych z prowadzeniem 
projektu Comenius. 

Po wyczerpaniu porz'1dku obrad Pan Ireneusz Kokoszka podzittkowal zebranym 
za udzial i zakonczyl posiedzenie 0 godz. 22.00 

Proto low ala Przewodnic '1c obrad 
!~ ",,-,---' n.i ._ ~~ 

Dora Piecha Ireneusz Kokoszka 


