Golub-Dobrzyń, dnia 06.11.2008 r.
Znak: OR.0062/75/08

P R O T O K Ó Ł Nr 75/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 6 listopada 2008 r.

Ad. 1
75 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego otworzył i prowadził
Przewodniczący Zarządu – Starosta Golubsko-Dobrzyński P. Wojciech Kwiatkowski.

Ad. 2
Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu Przewodniczący
Zarządu stwierdził, że w posiedzeniu nie uczestniczy Członek Zarządu, P. Andrzej Jaskólski
oraz Członek Zarządu P. Grażyna Litwin. Są to nieobecności usprawiedliwione.

Ad. 3
Przewodniczący Zarządu poprosił o zmianę porządku obrad i dodatkowe ujęcie
następujących zagadnień:
1. Podjęcie decyzji w sprawach:
1.1.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna G-D – prośba o zwiększenie wysokości
pogotowia kasowego do kwoty 300,00 zł od 01.01.2009 r.
1.2.Urząd Miejski Kowalewo Pomorskie – prośba o zaopiniowanie projektu Programu
Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz Planu odpadami
dla miasta i gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2008-2015.
1.3.Zarząd Dróg Powiatowych G-D – prośba o przedłużenie umowy na zimowe
utrzymanie dróg: Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie; Łobdowo-Tokary.
2. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2008.
3. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami: informacja w sprawie
zawiadomienia Wójta Gminy Golub-Dobrzyń o przystąpieniu do sporządzenia planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obrębu ewidencyjnego Kujawa.
4. Wydział Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – informacja w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciechocin i Gminy GolubDobrzyń.
5. Wydział Organizacyjny, P. Rafał Karaszewski – informacja dotycząca funduszu
remontowego wspólnot mieszkaniowych.
6. Przyjęcie projektu umowy sprzedaży udziałów Spółki Szpital Powiatowy Sp. z o. o. w
Golubiu-Dobrzyniu.
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Po uwzględnieniu zmian wnioskowanych przez Przewodniczącego Zarządu, porządek
75 posiedzenia Zarządu przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie 75 posiedzenia Zarządu Powiatu.
Stwierdzenie quorum.
Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
Przyjęcie Protokołów: Nr 72/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z dnia 7 października 2008 r. oraz Nr 74/08 z posiedzenia Zarządu z
dnia 27 października 2008 r.
5. Podjęcie Uchwały Zarządu Powiatu w sprawie dokonania zmian w budżecie
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2008.
6. Podjęcie decyzji w sprawach:
6.1. SOSW Wielgie - prośba o wyrażenie zgody na przydział 10 godzin tygodniowo w
ramach opieki świtlicowej,
6.2. SOSW Wielgie – prośba o wyrażenie opinii w sprawie powołania Pani Elżbiety
Wiwatowskiej na stanowisko Wicedyrektora Ośrodka,
6.3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – prośba o przekazanie w
nieodpłatne użytkowanie pomieszczenia w piwnicy, obok zajmowanych przez
stację pomieszczeń, z przeznaczeniem na archiwum,
6.4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna G-D – prośba o zwiększenie wysokości
pogotowia kasowego do kwoty 300,00 zł od 01.01.2009 r.
6.5. Stowarzyszenie Na Szlaku Życia – prośba o przyznanie twardego drzewa
opałowego,
6.6. Lek. Med. Marta Gruszczyńska – prośba o rozłożenie na raty zaległości w
opłatach czynszu za wynajmowane pomieszczenie w budynku byłej Przychodni
Rejonowej,
6.7. Komenda Powiatowa Policji G-D – prośba o zabezpieczenie środków
finansowych w 2009 r.,
6.8. Urząd Miejski Kowalewo Pomorskie – prośba o zaopiniowanie projektu
Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Kowalewo Pomorskie oraz
Planu odpadami dla miasta i gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2008-2015,
6.9. Zarząd Dróg Powiatowych G-D – prośba o przedłużenie umowy na zimowe
utrzymanie dróg: Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie; Łobdowo-Tokary.
6.10. Przyjęcie projektu umowy sprzedaży udziałów Spółki Szpital Powiatowy
Sp. z o. o. w Golubiu-Dobrzyniu.
7. Urząd Miasta G-D – informacja dotycząca kosztów zadań: „Remont parkingu i
wykonanie ogrodzenia za budynkiem biurowca” oraz „Remont dachu-etap II i remont
elewacji budynku biurowca”.
8. PCPR – odpowiedź na pismo Zarządu Powiatu w sprawie prośby Brodnickiego
Centrum Caritas dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych.
9. PCPR – informacja dotycząca pisma do Pana Daniela Brożka, Kierownika WTZ.
10. Stowarzyszenie „Daj Szanse” – informacja dotycząca wydatkowania kosztów na cele
Stowarzyszenia.
11. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami:
11.1. informacja w sprawie zawiadomienia Wójta Gminy Ciechocin o przystąpieniu
do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część
obszaru wsi Ciechocin, Kujawy, Nowa Wieś,
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11.2. informacja w sprawie zawiadomienia Wójta Gminy Golub-Dobrzyń o
przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego część obrębu ewidencyjnego Kujawa.
12. Wydział Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – informacja w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciechocin i Gminy
Golub-Dobrzyń.
13. Wydział Organizacyjny, P. Rafał Karaszewski – informacja dotycząca funduszu
remontowego wspólnot mieszkaniowych.
14. Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – informacja dotycząca pisma Komendanta
Powiatowego Policji.
15. Zapoznanie się z wnioskami z posiedzeń Komisji Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego:
15.1. Obszarów Miejskich, Wiejskich i Ochrony Środowiska z dnia 27.10.2008 r.,
15.2. Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 27.10.2008 r.,
15.3. Zdrowia, Sportu i Turystyki z dnia 29.10.2008 r.,
15.4. z XXIX sesji III kadencji Rady Powiatu G-D z dnia 30.10.2008 r.
16. Wolne wnioski i sprawy różne
17. Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad 75 posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4
Protokoły Nr 72/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 7
października 2008 r. oraz Nr 74/08 z posiedzenia Zarządu z dnia 27 października 2008 r.
przedstawił Wicestarosta Pan Jan Kuźmiński. Stwierdził, że po zapoznaniu się z ich treścią
nie wnosi żadnych uwag i wnosi o ich przyjęcie.
Ad. 5
Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2008.
Dochody:
Zmniejszenie planów w rozdziale 75045 komisje poborowe o kwotę zł 5,- zgodnie z
decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-53/08 z dnia 24 października
2008 r. stosownie do rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów i zwróconych przez powiat
niewykorzystanych środków z dotacji celowej przekazanej na ten cel.
Zwiększenie planów w rozdziale 85321 zespoły do spraw orzekania o
niepełnosprawności o kwotę zł 4.000,- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Nr WFB.I.3011-54/08 z dnia 30 października 2008 r. z przeznaczeniem na wyrównanie
faktyczne poniesionych kosztów realizacji zadań orzeczniczych.
Zwiększenie planów w rozdziale 85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w
kwocie zł 30.574,- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.301149/08 z dnia 20 października 2008 r. z przeznaczeniem na realizację działań przewidywanych
w Rządowym programie na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna Szkoła” w zakresie
dofinansowania działalności punktów konsultacyjnych.
Łącznie zwiększenia i zmniejszenia zł –34.569,-.
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Wydatki:
Zmiany zostały wprowadzone w rozdziałach wymienionych w dochodach i
zastosowano zmiany zgodne z adnotacjami na decyzjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Dokonano zwiększeń i zmniejszeń w planach wydatków na łączną kwotę zł 34.569,-.
Decyzja Zarządu:
Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Zarządu Powiatu Nr 75/96/08 z dnia 6 listopada
2008 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok
2008.

Ad. 6.1
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego we Wielgiem z prośbą o wyrażenie zgody na przydział 10 godzin
tygodniowo w ramach opieki świtlicowej.
Zajęcia odbywałyby się w wymiarze dwóch godzin dziennie od poniedziałku do
piątku. Celem zajęć jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom dojeżdżającym każdego dnia
do szkoły.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu przychyla się do prośby P. Dyrektor Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego we Wielgiem i wyraża zgodę na przydział 10 godzin tygodniowo w ramach
opieki świetlicowej.

Ad. 6.2
Przewodniczący Zarządu przedstawił wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego we Wielgiem w sprawie wyrażenia opinii na temat powołania Pani
Elżbiety Wiwatowskiej na stanowisko Wicedyrektora Ośrodka.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraża pozytywną opinię w sprawie powołania Pani Elżbiety
Wiwatowskiej na stanowisko Wicedyrektora Ośrodka.

Ad. 6.3
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Dyrektor Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Golubiu-Dobrzyniu z prośbą o przekazanie w nieodpłatne użytkowanie
pomieszczenia w piwnicy obok zajmowanych przez stację pomieszczeń z przeznaczeniem na
archiwum.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu nie wyraża zgody na przekazanie pomieszczeń w nieodpłatne
użytkowanie. Jednocześnie informuje, iż istnieje możliwość odpłatnego stosunku najmu w/w
pomieszczeń.

Ad. 6.4
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Dyrektor Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu z prośbą o zwiększenie wysokości pogotowia kasowego
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do kwoty 300,00 zł od 01.01.2009 roku. Prośba umotywowana jest wzrostem cen biletów,
znaczków pocztowych oraz innych bieżących wydatków.

Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu przychyla się do prośby P. Dyrektor Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu i wyraża zgodę na zwiększenie wysokości pogotowia
kasowego do kwoty 300,00 zł.

Ad. 6.5
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Stowarzyszenia „Na Szlaku Życia” w
Golubiu-Dobrzyniu z prośbą o przyznanie twardego drzewa opałowego o wysokiej
temperaturze spalania.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu poinformował Stowarzyszenie, iż nie ma umocowań prawnych do
przekazywania darowizn. Jedyną, dysponującą drzewem jednostką, jest Zarząd Dróg
Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu, jednakże zbycie tego drzewa odbywa się poprzez
sprzedaż w drodze przetargu.

Ad. 6.6
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo P. M. Gruszczyńskiej z prośbą o
rozłożenie na raty zaległości w opłatach czynszu za wynajmowane pomieszczenie w budynku
byłej Przychodni Rejonowej.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu przychyla się do prośby P. M. Gruszczyńskiej i wyraża zgodę na
rozłożenie na cztery raty powstałych zaległości.

Ad. 6.7
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Komendy Powiatowej Policji w GolubiuDobrzyniu z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w 2009 roku, m.in. na
dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów słuzbowych.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu informuje, iż w związku z tym, że Komisje Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego wypowiedziały się negatywnie w przedmiotowej sprawie, Zarząd Powiatu nie
może przyjąć tego wniosku do budżetu na 2009 rok.

Ad. 6.8
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo z Urzędu Miejskiego w Kowalewie
Pomorskim z prośbą o zaopiniowanie projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta i
gminy Kowalewo Pomorskie oraz Planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Kowalewo
Pomorskie na lata 2008-2015.
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Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu przekazał projekt Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy
Kowalewo Pomorskie oraz Plan gospodarki odpadami dla miasta i gminy Kowalewo
Pomorskie na lata 2008-2015 do Wydziału Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, celem zapoznania.
Ad. 6.9
Przewodniczący Zarządu przedstawił wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w
Golubiu-Dobrzyniu z prośbą o przedłużenie umowy na zimowe utrzymanie dróg: WąbrzeźnoKowalewo Pomorskie, Łobdowo-Tokary.

Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wystosował stosowne pismo do Zarządu Powiatu Wąbrzeskiego z
prośbą o przedłużenie na sezon zimowy 2008/2009 porozumienia w sprawie zimowego
utrzymania dróg Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na następujących odcinkach: droga nr
1722 C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie, odcinek długości 2,915 km oraz droga nr 1726 C
Łobdowo-Tokary odcinek długości 2,008 km.

Ad. 6.10
Kierownik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu,
P. Katarzyna Orłowska przedstawiła projekt umowy sprzedaży udziałów spółki Szpital
Powiatowy Sp. z o. o. w Golubiu-Dobrzyniu wraz z naniesionymi przez Doradcę zmianami.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu przyjął projekt umowy sprzedaży udziałów spółki Szpital Powiatowy
Sp. z o. o. w Golubiu-Dobrzyniu wraz ze zmianami.

Ad. 7
Przewodniczący Zarządu przedstawił informację Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu
dotyczącą kosztów zadań: „Remont parkingu i wykonanie ogrodzenia za budynkiem
biurowca” oraz „Remont dachu – etap II i remont elewacji budynku biurowca”
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wystosował pismo do Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia z prośbą o
przekazanie kosztorysu przedmiotowej inwestycji.

Ad. 8
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił informację Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu w odpowiedzi na pismo Brodnickiego Centrum
Caritas dotyczącego prośby o zabezpieczenie środków na wspólne rozwiązywanie problemów
na płaszczyznach działalności: Ośrodek Wsparcia dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych
Bezdomnością oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
W piśmie zawarta została informacja, iż zgodnie z ustawą o pomocy społecznej
zadania te należą do kompetencji gminy. W związku z powyższym nie ma konieczności
zabezpieczenia środków finansowych na powyższy cel w budżecie powiatu na 2009 rok.
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Decyzja Zarządu:
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do przedłożonej informacji.

Ad. 9
Przewodniczący Zarządu Powiatu przedstawił informację Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu dotyczącą pisma do P. D. Brożka, Kierownika
Warsztatów Terapii Zajęciowej.
W piśmie zawarta została prośba PCPR o sporządzenie właściwych korekt w dokumentacji
księgowej oraz udzielenie stosownych informacji o sposobie wykonania zaleceń
pokontrolnych wynikających z protokołu z kontroli merytorycznej, na które to prośby do dnia
dzisiejszego PCPR nie otrzymał odpowiedzi.

Ad. 10
Przewodniczący Zarządu przedstawił informację Stowarzyszenia „Daj Szansę”
dotyczącą wydatkowania kosztów na cele Stowarzyszenia, w związku z rozpoczęciem i
prowadzeniem
przez
Stowarzyszenie
zajęć
hipoterapeutycznych
dla
dzieci
niepełnosprawnych.
Decyzja Zarządu:
Członkowie Zarządu przeanalizowali całość zagadnienia i podjęli decyzję o
zobowiązaniu Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu do
ostatecznego rozliczenia i wypłaty zaległych środków finansowych Stowarzyszeniu „Daj
Szansę”.

Ad. 11.1
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Wydziału Geodezji, Kartografii i
Gospodarki Nieruchomościami z informacją w sprawie zawiadomienia Wójta Gminy
Ciechocin o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego część obszaru wsi Ciechocin, Kujawy, Nowa Wieś.
Decyzja Zarządu:
Członkowie Zarządu nie wnoszą uwag do przedłożonej informacji.

Ad. 11.2
Przewodniczący Zarządu przedstawił pismo Wydziału Geodezji, Kartografii i
Gospodarki Nieruchomościami informacją w sprawie zawiadomienia Wójta Gminy GolubDobrzyń o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego część obrębu ewidencyjnego Kujawa.
Decyzja Zarządu:
Członkowie Zarządu nie wnoszą uwag do przedłożonej informacji.

Ad. 12
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Przewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z informacją Wydziału Budownictwa,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ciechocin i Gminy Golub-Dobrzyń.
Decyzja Zarządu:
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do przedłożonej informacji.
Ad. 13
Przewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z informacją Wydziału
Organizacyjnego, P. R. Karaszewskiego dotyczącą funduszu remontowego wspólnot
mieszkaniowych.
W piśmie zostało zawarte rozliczenie środków zbieranych na funduszu we
wspólnotach mieszkaniowych PTTK 5-7, 28A oraz Koppa 1C. Niestety przedmiotowe
rozliczenie nie było zgodne z rozliczeniem obecnego zarządcy wspólnot mieszkaniowych. Na
spotkaniu pomiędzy przedstawicielami firmy Inwest-Satelit, a Powiatu GolubskoDobrzyńskiego, ustalono prawidłowy okres rozliczeniowy funduszu remontowego oraz
dokonano odliczenia dużych nakładów, które Powiat poniósł w okresie zarządzania
wspólnotami.
Decyzja Zarządu:
Zarząd Powiatu wyraża zgodę na wypłatę sumy zobowiązań wspólnocie według
rozliczenia dokonanego przez pracownika Starostwa Powiatowego P. R. Karaszewskiego,
po dokonaniu odliczeń dużych nakładów, poniesionych przez Powiat.
Zarząd zwraca uwagę na potrzebę omówienia przedmiotowej sprawy na zebraniach
wspólnot mieszkaniowych, w czasie którym mają być podjęte uchwały zapewniające
wyłączenie wszelkich roszczeń wspólnot mieszkaniowych w stosunku do Powiatu GolubskoDobrzyńskiego z tytułu zarządzania nieruchomością wspólną wspólnot mieszkaniowych tj.
PTTK 5-7, 28A oraz Koppa 1 C.

Ad. 14
Przewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z informacją Rady Powiatu GolubskoDobrzyńskiego dotyczącą pisma Komendanta Powiatowego Policji o rozważenie możliwości
wsparcia w 2009 roku poprzez dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów służbowych.
Decyzja Zarządu:
Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do przedłożonej informacji.

Ad. 15
Przewodniczący Zarządu przedstawił wnioski z posiedzeń Komisji:
15.1. Obszarów Miejskich, Wiejskich i Ochrony Środowiska z dnia 27.10.2008 r.-odpowiedź
na wniosek została udzielona w formie pisemnej (znak: OR.0055-23/JK/08);
15.2.Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 27.10.2008 r.-odpowiedź na
wniosek została udzielona w formie pisemnej (znak: OR.0055-22/JK/08);
15.3. Zdrowia, Sportu i Turystyki z dnia 29.10.2008 r.-odpowiedź na wniosek została
udzielona w formie pisemnej (znak: OR.0055-24/JK/08);
15.4. z XXIX sesji III kadencji Rady Powiatu G-D z dnia 30.10.2008 r. odpowiedź na
wniosek została udzielona w formie pisemnej (znak: OR.0055-25/JK/08).
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Ad. 16
W wolnych wnioskach Członek Zarządu, Pani Teresa Tyborowska poruszyła sprawę
fałszywych informacji na temat prywatyzacji Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w GolubiuDobrzyniu i tego, że pacjent, w wyniku sprzedaży części udziałów w szpitalu, za swoje
leczenie będzie musiał płacić. Trzeba zdementować plotki, iż prywatyzacja szpitala nie
zmienia zasad leczenia.

Ad. 17
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zarządu
podziękował za udział w posiedzeniu i zamknął 75 posiedzenie Zarządu Powiatu.
Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Zarządu

Wojciech Kwiatkowski

....................................

Wicestarosta

Jan Kuźmiński

.....................................

Członkowie Zarządu:

Grażyna Litwin

......................................

Teresa Tyborowska

.....................................

Andrzej Jaskólski

.....................................

Protokółowała:
Justyna Kwiecień
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