Znak: OR. 0002.11.2021
Protokół nr XXXV/2021
XXXV sesji Rady Powiatu Rawickiego,
która odbyła się w sali narad Starostwa Powiatowego w Rawiczu
w dniu 03 września 2021 r. o godz. 09.10.
Obrady rozpoczęto 03 września 2021 o godz. 09:10, a zakończono o godz. 09:40 tego
samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 17 radnych.
Obecni:
1. Wiesław Ceglarek
2. Aleksandra Ciąder – Hajnce
3. Ryszard Drozdowski
4. Katarzyna Frąckowiak
5. Jacek Gilewski
6. Marek Heinze
7. Maciej Jagodziński
8. Karol Junory
9. Krzysztof Kołeczko
10. Grażyna Kośmider
11. Paweł Matysiak
12. Jakub Moryson
13. Radosław Osiecki
14. Tadeusz Pawłowski
15. Roman Sidor
16. Adam Sperzyński
17. Szymon Węcłaś
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - otworzył obrady mówiąc: „Otwieram XXXV sesję Rady
Powiatu Rawickiego”. Powitał wszystkich obecnych uczestniczących w obradach. Powiedział,
że zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Starosty
Rawickiego. Odczytał treść pisma (załącznik nr 2 do protokołu). Stwierdził, że zgodnie z listą
obecności oraz stwierdzonym quorum w posiedzeniu uczestniczy 17 radnych, co stanowi
100% ustawowego składu Rady, tym samym zostaje spełniony wymóg zawarty w § 13 ust. 3
pkt 1 Statutu Powiatu Rawickiego, Rada jest władna obradować i podejmować prawomocne
uchwały. Następnie zapytał, czy radni wnoszą zastrzeżenia, co do trybu lub sposobu zwołania
dzisiejszej sesji.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń, co do trybu i sposobu zwołania sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że porządek obrad dzisiejszej sesji
Państwo radni otrzymali.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności
w okresie międzysesyjnym.

Zarządu

Powiatu

Rawickiego
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4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/230/21 Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jutrosin na 2021
rok w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Jutrosin - Zmysłowo”
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2021 – 2032.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmiany Uchwały budżetowej na 2021 rok.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu
administracji rządowej.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o przywrócenie komunikacji autobusowej.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Rawickiego w okresie
międzysesyjnym.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – poprosił Pana Adama Sperzyńskiego – Starostę
Rawickiego – o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu
w okresie międzysesyjnym.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że w okresie międzysesyjnym odbyło się
siedem posiedzeń Zarządu Powiatu. Szczegółowe sprawozdanie przedstawi na kolejnej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział, że w okresie międzysesyjnym
nie wpłynęła żadna interpelacja.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/230/21 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Jutrosin na 2021 rok w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej
Jutrosin – Zmysłowo” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Materiał został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Poprosił
Pana Henryka Lipowczyka – Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg – o omówienie projektu
uchwały.
Henryk Lipowczyk – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg – powiedział, że Gmina Jutrosin
zwróciła się pismem z dnia 22 lipca br. (otrzymanym w dniu 26 lipca 2021 r.) do Zarządu
Powiatu Rawickiego o zwiększenie kwoty pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Rawicki
Gminie Jutrosin Uchwałą Nr XXIX/230/21 z dnia 25 lutego 2021 roku na realizację projektu pn.
„Przebudowa drogi gminnej Jutrosin - Zmysłowo” w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych, o kwotę 113.685,83 zł, w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego
oraz deklaracją Powiatu Rawickiego co do pokrycia 50% wkładu własnego inwestycji.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXV/271/21
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/230/21 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jutrosin na 2021 rok, w związku z realizacją
projektu pn. „przebudowa drogi gminnej Jutrosin – Zmysłowo” w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych
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głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Rawickiego na lata 2021 – 2032.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Materiał został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Poprosił
Panią Agatę Wolną – Głównego Księgowego – o omówienie projektu uchwały.
Agata Wolna – Główny Księgowy – powiedziała, że konieczność zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej wynika z otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg na przebudowę przejść, które będą realizowane do sierpnia 2022 r.
Wprowadzona pięć przedsięwzięć w miejscowościach: Chojno, Golejewko, Szkaradowo,
Grabkowo i Sierakowo. Zmiany zostały szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu
Komisji.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXV/272/21
w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rawickiego na lata
2021-2032
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś
7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Materiał został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Poprosił
Panią Agatę Wolną – Głównego Księgowego – o omówienie projektu uchwały.
Agata Wolna – Główny Księgowy – powiedziała, że dochody i wydatki zwiększono
o 89.158,96 zł. Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne. Wnioski kierowników jednostek
o wprowadzenie zmian zostały szczegółowo omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji.
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Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXV/273/21
w sprawie dokonania zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś
8. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania
z zakresu administracji rządowej.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Materiał został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Poprosił
Pana Marcina Stoińskiego – Głównego Specjalistę Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego – o omówienie projektu uchwały.
Marcin Stoiński – Główny Specjalista Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego –
powiedział, że
zgodnie z art. 5 ust. 1 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym oraz art. 30 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Powiat Rawicki, w imieniu
którego działa Zarząd Powiatu może zawierać i podpisywać w imieniu Wojewody
Wielkopolskiego umowy z podmiotami leczniczymi, lekarzami prowadzącymi indywidualne
specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz z psychologami, na
przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej
osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej
w Rawiczu; pokrywać koszty badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz
obserwacji szpitalnej osób skierowanych na te badania, z przyznanej na ten cel dotacji;
rozliczyć przyznaną dotację i przesłać sprawozdanie z jej wykorzystania.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są pytania lub uwagi do projektu uchwały
a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXV/274/21
w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
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Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o przywrócenie komunikacji
autobusowej.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - powiedział, że projekt uchwały Państwo radni
otrzymali. Materiał został rozpatrzony na posiedzeniach Komisji Rady i Zarządu. Poprosił
Pana Krzysztofa Kołeczko – Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o omówienie projektu uchwały.
Krzysztof Kołeczko – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – powiedział,
że jest to kolejny wniosek mieszkańców powiatu. Wnoszący petycje domagają się
przywrócenia całorocznej komunikacji autobusowej między Rawiczem a miejscowościami
Gminy Miejska Górka. Wskazano, że dla mieszkańców Gminy Miejska Górka autobusy są
jedynym środkiem komunikacji, dzięki któremu codziennie dojeżdżają do pracy, szkoły czy
lekarza. Tak jak w poprzednich przypadkach Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała
petycję za zasadną, jednakże z uwagi na brak środków stwierdził, że nie może być
zrealizowana. Komisja zaproponowała, aby Zarząd Powiatu dokonał oceny możliwości
współfinansowania dojazdów wspólnie z samorządami Gmin Rawicz i Miejska Górka bądź
pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że docierają głosy niezadowolenia
mieszkańców z obecnie funkcjonującej komunikacji. Dziś odbędzie się spotkanie z firmą Milla
na temat rozkładu autobusów. Jest informacja, że część kursów sprzed pandemii nie wróciła
po wakacjach. Zaznaczył, że we wrześniu Milla powinna wrócić do rozkładu sprzed pandemii.
Zlecono przygotowanie planu transportowego, który przedstawi faktyczne potrzeby
mieszkańców. Temat ten wielokrotnie poruszano na naradach samorządowych.
Grażyna Kośmider – radna – poprosiła, aby w planie transportu uwzględnić połączenie
z Łaszczynem, z którego dzieci i młodzież dojeżdżają do rawickich szkół. Dla wielu uczniów
szkół ponadgimnazjalnych problemem jest powrót z praktyk, które kończą się w godzinach
wieczornych.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady - zapytał, czy są inne pytania lub uwagi do projektu
uchwały a wobec ich nie wniesienia przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych. Za przyjęciem Uchwały
Nr XXXV/275/21
w sprawie rozpatrzenia petycji o przywrócenie komunikacji autobusowej
głosowało 17 radnych
uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Wyniki głosowania:
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (17)
Wiesław Ceglarek, Aleksandra Ciąder – Hajnce, Ryszard Drozdowski, Katarzyna Frąckowiak,
Jacek Gilewski, Marek Heinze, Maciej Jagodziński, Karol Junory, Krzysztof Kołeczko, Grażyna
Kośmider, Paweł Matysiak, Jakub Moryson, Radosław Osiecki, Tadeusz Pawłowski, Roman
Sidor, Adam Sperzyński, Szymon Węcłaś
10. Wolne głosy i wnioski.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – zapytał, czy poza tematyką dzisiejszego posiedzenia
radni mają inne pytania lub uwagi.
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Marek Heinze – radny - powiedział, że dotarła do niego informacja, że ratownicy medyczni
oraz pielęgniarze zwrócili się pismem do Zarządu Szpitala, włodarzy gmin, w związku
z ograniczonymi środkami na płace i warunki pracy. Zapytał czy pismo dotarło do Starostwa
i jaka jest reakcja Zarządu Szpitala. Zaznaczył, że nie można dopuszczać do jakiegokolwiek
ryzyka związanego z bezpieczeństwem zdrowotnym mieszkańców powiatu.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że list dotarł, został skierowany do
Zarządu Szpitala, a do Starostwa przesłany do wiadomości. Sytuacja jest trudna w całym kraju.
W okresie pandemii w związku z narażeniem na Covid-19 stawki wynagrodzeń zostały
zwiększone dwukrotnie, obecnie wróciły do poprzednich wysokości. Pismo trafiło do Prezesa
Zarządu Szpitala Powiatowego w Rawiczu, który wyznaczył termin spotkania, na które nie
przyszedł żaden z ratowników. Większość ratowników Powiatu Rawickiego pracuje na
podstawie kontraktów. W przypadku strajku nie otrzymają wynagrodzenia i z informacji, które
posiada nie jest planowana akcja protestacyjna w postaci niewykonywania pracy. Planowane
jest spotkanie Ministra Zdrowia ze związkami zawodowym i przedstawicielami poszczególnych
zawodów medycznych. Zaznaczył, że protest powinien być rozwiązany na poziomie krajowym.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – poprosił o informację odnośnie działań podjętych
w związku z zagrożeniem Afrykańskim Pomorem Świń w powiecie.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że dzisiaj na terenie Powiatu Rawickiego
mamy dwa ogniska ASF, w Trzeboszu i Gierłachowie. Zostały wyznaczone strefy
zapowietrzone i zagrożone oraz strefy ograniczeń nałożone rozporządzeniem Komisji
Europejskiej. Ta sytuacja ma przełożenie na sytuację rolników, głównie hodowców trzody
chlewnej. Wystąpiono pismem do Ministra Rolnictwa, do wiadomości skierowanym
do Wojewody Wielkopolskiego, z prośbą o trzytorowe wsparcie. W pierwszej kolejności
o bezpośrednie wsparcie hodowców trzody chlewnej, w formie dopłat, rekompensat, wsparcie
kadrowe i finansowe Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Rawiczu. Na emeryturę
odszedł Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawiczu, do tej pory nie został powołany następca.
Obowiązki wykonuje doktor Mieczysław Kowalonek, który jest zastępcą Powiatowego Lekarza
Weterynarii. Powiedział, że skontaktował się telefonicznie z Wojewódzkim Lekarzem
Weterynarii i przedstawił trudną sytuację w powiecie. Wojewódzki Lekarz Weterynarii
powiedział, że jest świadomy trudnej sytuacji związanej z ASF i zapewnił, ze jak będzie
możliwość powoła Powiatowego Lekarza Weterynarii. Powiedział, że interweniował również
w sprawie niższej ceny mięsa wieprzowego z zagrożonych stref. Poproszono Ministra
Rolnictwa, aby wspomógł organizacje branżowe związane z produkcją mięsa w negocjacjach
z sieciami handlowymi. Odpowiedź Ministra na pismo o wsparcie jest ogólna. Pan Minister
wspomniał o kwocie zwiększenia budżetu inspekcji weterynaryjnych w ubiegłym roku,
o działaniach Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa, które dotyczą rolników, którzy
utracili czy zmniejszyli dochody w związku z ASF. Odpowiedź nie odnosi się bezpośrednio
do sytuacji w naszym powiecie. Na jednym ze spotkań w Starostwie Powiatowym w Gostyniu
z udziałem Starosty Gostyńskiego, Starosty Rawickiego i części włodarzy gmin Powiatu
Gostyńskiego i Powiatu Rawickiego powstało kolejne pismo, które zostało również przesłane
do parlamentarzystów okręgu kalisko – leszczyńskiego. Pismo zostało podpisane solidarnie
przez Starostę Gostyńskiego, Rawickiego oraz włodarzy gmin obu powiatów. Powiedział, że
uczestniczył w czterech spotkaniach dotyczących ASF z producentami, którzy są
zbulwersowani niską ceną skupu. Zaznaczył, że powiat nie ma narzędzi wsparcia
bezpośredniego, pomocy powinien udzielić Minister Rolnictwa. O odpowiedzi na pismo radni
zostaną poinformowani.
Marek Heinze – radny – poprosił Pana Henryka Lipowczyka – Kierownika Powiatowego
Zarządu Dróg – o właściwe ustawienie świateł na skrzyżowaniach ulic Rolniczej i Armii
Krajowej oraz Poznańskiej i Sarnowskiej. Ponadto wniósł o zabezpieczenie środków
w budżecie powiatu na 2022 r. na opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa
na wymienionych skrzyżowaniach oraz zbadanie możliwości wybudowania ronda. Ponadto
wniósł o zabezpieczenie środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kolejnym roku
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na ewentualną przebudowę wymienionych skrzyżowań. Poprosił również o zabezpieczenie
środków na kontynuację programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych
z rządowego programu doświetlanie przejść dla pieszych.
Grażyna Kośmider – radna – zapytała o wznowienie działalności oddziału ginekologiczno –
-położniczego szpitala Powiatowego w Rawiczu.
Adam Sperzyński – Starosta Rawicki – powiedział, że przyczyną zawieszenia działalności są
braki kadrowe. W Wielkopolsce około dziesięciu różnych oddziałów zawiesiło działalność
z powodu braków kadrowych. W szpitalu w Krotoszynie zawieszono działalność oddziału
intensywnej opieki medycznej. Prowadzone są rozmowy z Zarządem Szpitala, wystąpiono
z wnioskiem do Narodowego Funduszu Zdrowia i Wojewody Wielkopolskiego w wydłużenie
okresu zawieszenia działalności oddziału do listopada br.
Roman Sidor – Przewodniczący Rady – podziękował i powiedział, że o terminie kolejnej sesji
Radni zostaną poinformowani. Następnie przeszedł do punktu kolejnego porządku obrad.
11. Zakończenie.
Roman Sidor - Przewodniczący Rady – powiedział: „Zamykam XXXV sesję Rady Powiatu
Rawickiego”.

Przewodniczący Rady
(-) Roman Sidor
Protokołowała:
Inspektor
(-) Honorata Biernat
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