
PRoToKoŁ NR xlx/ 2012
Z SESJI RADY GMINY RoŹWIENICA

ODBYTEJ w DNIU 28 |uĘ 2012

Porządek obrad Sesji:

1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porądku obrad.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie z działalności staĘch Komisji Rady Gminy w okresie
międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwał:

l) w sprawie zakupu nieruchomości (Czudowice);
2) w sprawie zmian w budżecie narok20l2;
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy

Pruchnik;
4) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu

umarzania, odraczania spłaty lub roz}Jadania na raĘ należności
pienięzrrych mających charakter cywilnoprawny, ptzypadających
gminie RoŹwienica oruz jejjednostkom podlegĘm, warunków
dopuszczalności pomocy publicmej w prrypadkach, w których
ulga będzie stanowić pomoc publiczną oruz wskazania podmiotów

uprawnionych do udzielenia Ęch ulg;

5) o zamiarze likwidacji oddziałów ptzedszkolnych i oddziału
zerowego w szkołach na terenie gminy Roźwienica

7. Zapytanta i wnioski.
8. Zakończenie obrad Sesji.

Ad.1
otwarcie posiędzenia o godz. 13.00 dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan
Zbl'gliew Lizak w oparciu o listę obecności (ak załącznik do protokołu)
Przewodniczący obrad stwierdził wystarczająca |iczbę Radnych
do podejmowania prawomocnych uchwał.



Na stan 14 Radnych w obradach sesji uczestniczyło 13 Radnych. W obradach
Sesji uczestnic zyli również zaproszeni Goście.

Ad.2
Zaproponowane przez Przewodniczącego obrad kandydatury do Komisji
Uchwał i Wniosków zostaĘ przez Wysoką Radę zaakceptowane.

Głosowanie:
-za 13
- przeciw 0
- wstrzymało się 0

\.- W skład Komisji weszli następujący Radń:
1. Pani Bożena Małka _ Przewodniczaca
2.Pani Maria Mazur - Członek
3. Pan Dańusz olejarski _ Członek

Ad.3
Pan Tomasz Kotliński - wójt Gminy wystąpił z wnioskiem o:
1. wycofanie z porządku obrad projektu uchwĄ w sprawie określenia

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub
rozkładania na raty nalezności pienięznych mających charakter

cywilnoprawny, prrypadających gminie RoŹwienica oruz jej jednostkom

podlegĘm, warunków dopuszczalności pomocy publicmej w przypadkach,

w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania
podmiotów uprawnionych do udzielenia tych ulg (ze wzg|ędu na brak opinii
Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów);

2. dodanie do porządku obrad projektu uchwĄ w sprawie utworzenia

funduszy sołeckich.

Głosowanie porządku obrad:
-za 13
-przeciw 0
_ wstrzymalo się 0



Ad 4.
Pan Tomasz Kotliński - wójt Gminy złozył sprawo zdante ze swoj ej działalności
w okresie międzysesyjnym. Szczególną uwagę zuniciłna:.

I. Przetargna rozbudowę sieci wodno - kanalizacfnej;
2. ogłoszenie przetargu na remont świetlicy w Roźwienicy;
3. Kompletowanie dokumentacji dotyczącej szkoĘ w Rudołowicach jest już

na końcowym etapie - opómienia wynikĄ z konieczności
przekwalifi kowania gruntów;

4. opómienia doĘczące szkoĘ na Węgierce wynikają ze strony projektanta,
myślę że zostaną w tej sytuacj i naliczone odsetki umowne.

5. Wniosek LGD ,,odnowa Wsi'' _ będą tutaj realizowane 3 projekty:
- szatnia w Roźwienicy,
- modernizacja WDK Chorzów _ węzeł sanitamy,
_ wymiana dachu na byłej szkole w Czudowicach;

6. Termomodernizacja (budynek WDK w RoŹwienicy) - środki własne
ptzentaczyć do wniosku' gdyż przy dobrze zaplanowanej inwestycji
moźna sporo ryskać (85%o) i dodatkowo zrobić: budynek w Woli
Węgierskiej (chocia:ż są tutaj problemy z własnością); budynek oSP
w Rudołowicach; budynek Urzędu Gminy (wymiana okien); oraz być
może budynek oSP w Woli Roźwienickiej. Wniosek składa się do końca
sierpnia, realizacja w 2013 r.

7. Promesa na odbudowę drogi na Węgierce z Funduszu Solidamości,
zostanie ogłoszony przetarg ;

8. Zagospodarowanie poscaleniowe (RoŹwienica, Mokra, Rudołowice) _
naleĄ prryśpieszyó prace aby rolnicy byli zadowoleni (Minister
Finansów nie zagwarantował pieniędzy na realizację tego zadania);

9. Po uzgodnieniach ze Starostą - wystąpił on z wnioskięm do Ministra
Rolnictwa o pieniądze zbudŻefu państwa na scalenie gruntów;

10.W tym roku zacmą się prace na drodze wojewódzkiej Jarosław -
Pruchnik;

11.W niedzie|ę 26.02.2012r. odbyło się zebranie sprawozdawcze oSP -
podsumowując organizacyjnie bywa różnie. Są takie jednostki oSP gdzie
jest bardzo dobrze ale i takie gdzie trzeba coś poprawić. Są także osoby,
które nie potrafią wspołpracować, mam jednak nadzieję że są to etapy
przej ściowe;

72.Przekształcenia przedszkoli - jeszcze dzisiaj byĘ wprowadzane zmiany
w projekcie ale terazjest dobry. Trudność polega na Ęm, że jesteśmy
pierwszym samorządem na Podkarpaciu' który otwiera laką drogę zmian.
Staramy się zadowolić wszystkie grupy: radnych, rodziców, nauczycieli.



W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrali:
1) Pan Andrze-i Iwosa - SoĘs Wsi Mokra _ zapytał w imieniu jednego

z mieszkańcóW, C4 za 20 drzew zniszczonych w pracach scaleniowych
naleĄ się tylko 500 ń.Poza tym dodał, że sołectwo ma tylko działkę i może
chocia'ż udałoby się zrobió projekt świetlicy.

2) Pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gminy RoŹwienica _ odpowiedział, że nie jest
osobą decyzyjna w sprawach scaleniowych, zajmuje się tym grupa
scaleniowa, która powofuje rzeczoznawcę do wyceny szkód. Jeżeli chodzi
o świetlicę to faktycmie należy coś zaplanować, tylko najpierw nalezy jasno
określić cel. Poza tym mamy aŻ dztałkę (300 tys. zł), jest to duża zasŁuga
mieszkańców oraz otaczaml która dała pieniądze.

3) Pan Andrzei Iwosa - SoĘvs Wsi Mokra - powiedział, że 15 marca jest
spotkanie w sprawie scalenia, może wówczas trzeba będzie podjąć temat.
Jeżeli chodzi o działkę to faktycznie gmina nie była nią obciążona.

4) Pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gminy RoŹwienica - dodał, że tłzeba coś
zaplanować i złoĘć stosowny wniosek. Tylko najpierw nalezy określić jak
to konkretnie ma wyglądać i do czego słuĄć na początku.

5) Pan Andrzei Iwosa - Sołr.vs Wsi Mokra - pówiedział, że na początku
chociaż na spotkania, z mozliwością późniejszej rozbudowy.

6) Pani Janina Krasicryńska - Radna Wsi Bystrowice - powiedziała, że jest
obecnie możliwośó uzyskania dofinansowania na nowe technologie
i budynek taki można by było zbudować w oparciu o nie. A mowa tutaj
o budynkach ze styropianu.

7) Pan Andrzęj Iwosa _ Sohvs Wsi Mokra - dodał, Że jako nowa miejscowość
prawdopodobnie uzyskali by również pieniądze z Urzędu
Marszałkowskiego.

8) Pani Janina Krasicąvńska - Radna Wsi Bystrowice _ dodała, ze firma która
wykonuje tego typu budynki cieszy się duzym zainteresowaniem.
Konstrukcja jest metalowa. Poza tym sprawa jest caĘ czas otwarta i można
ją przedyskutować. A budynki tego typu wyglądają bardzo ładnie.

Ad 5.

Sprawozdanie z działalnościKomisj i Rady Gminy składali:

Pani Anna Kędziora - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej'
Pan Andrzej Byrwa _ Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów,
Pan Janiak Janusz - Przewodniczący Komisji RozwojuGospodarczego,
Pani Janina Krasiczyńska - Przewodnicząca Komisji oświaty' Kultury'
Sportu i Przestrzegania Prawa,
Pan Dariusz olejarski w zastępstwie Magdaleny Potyrała
Przewodniczącej komisji ochrony Srodowiska' Zdrowia i opieki
Społecznej.

I.

II.
ilI.
IV.



Dvskusia:
o Pan Grzeqorz Sawa - Radnv wsi Rudołowice - zapytał jakie są wnioski

wobec pani Zofii Marciniec Wojdyło.
. Pan Dariusz olejarski - Radny wsi Czudowice - vi7'jaśnij' że jak wynika

z protokołu komisji - nie jest dobrym przykładem dla dzieci.
r Pan Zbigniew Lizak _ Przewodniczący Rady Gminy _ przypomniał

o przygotowaniu planu prac komisji.

Ad.6.
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków Pani Bożena Małka przedstawiła
kolejno projekty uchwał:

Ad. ó/1
\- w sprawie zakupu nieruchqmości (Czudowice)

Wyjaśnień do projeku uchwĄ udzielił pan Tomasz Kotliński - Wójt Gminy
Roźwienica -jest to sprostowanie zaszłości, przepompownia tam stoi od dawna,
naleĄ to prawnie uregulować.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy
zaruądził głosowanie:

Głosowanie:
-za 13
- przeciw 0
- wstrrymało się 0

Ld.6/2
w sprawie zmian w budżecie na rok 2012

Wyjaśnień do projektu uchwĄ udzielił pan Tomasz Kotliński - Wójt Gminy
Roźwienica - 6 łs. zł jest to dotacja na doż}'wianie dzieci, plus 300 tys. zł
na drogę, plus pieniądze na wybory uzupełniające.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie:

Głosowanie:
-z 13
- przeciw 0
- wstrrymało się 0



Ad.6/3
w sprawie udzielenia pomocv finansowei dla Miasta i Gminv Pruchnik

Wyjaśnień do projeku uchwĄ udzielił pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gminy
Roźwienica - doĘczy to 4 mieszkanców, któtzy korzystają z tej pomocy.
Po ustaleniu z burmistrzem jest to kwota 6 tys' zł.

Wobec braku uwag do projeku uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie:

Głosowanie:
-za 13
- przeciw 0
- wstrzymało się 0

Ad.6/4
w sprawie utworzenia funduszv sołeckich

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy
zarządził głosowanie:

Głosowanie:
-za 13
-przeciw 0
- wstrzymało się 0

Ad. 6/5
o zamiarze likwidacii oddziałów przedszkolnvch i oddziału
zerowego w szkołach na terenie gminy Roźwienica

Wyjaśnień do projektu uchwaĘ udzielił pan Tomasz Kotliński - Wójt Gminy
Roźwienica - powiedział, Że dużo rzeczy zostńo już wcześniej wyjaśnionych.
Robimy to po to, aby przedszkola mogĘ nadal funkcjonować. Jako samorząd
finansujący oświatę wydajemy bardzo duże kwoty, są ona dla nas za duŻe,
po przekształceniu będziemy mogli zapewnić funkcjonowanie tych jednostek
na takim samym poziomie jak dotychczas. Poza Ęm laleĘ zułrócić uwagę, że
nie będzie przedszkola w Chorzowie, gdyżnie ma tam dzieci,. natomiast w Woli
Roźwienickiej będzie tylko jeden oddział (3-6 lat)' Ponadto pozostanie jedno
przedszkole publiczne prowadzone przez samorząd, mowa tu o Woli
Węgierskiej. Teoretycmie będą miaĘ do niego dostęp dzieci z terenu całej
gminy, ale oferla przedszkoli prowadzonych ptzez stowarzyszenie będzie taka
sama. Będą to nadal przedszkola publiczne, gdyż jak wynika z ustawy



o systemie oświaty będą one mogĘ być wówczas finansowane również przez
rodziców, a nauczyciele będą mogli starać się o awans zawodowy. Dlaczego
w Woli Węgierskiej przędszkole pozostaje na starych zasadach, wynika to m.in.
z zagospodarcwania nauczycielami (odprawy, przywileje z karty nauczyciela).
Chodzi o to żeby nie krzywdzić nauczycieli ale też zaoszczędzić
na ewentualnych odprawach - przesunięcia nauczycieli do innych szkół, ajest to
szkoła najdalej wysunięta. Poza tym musimy zawiadomić rodziców, że ich
dzieci będą lczęszczać do przedszkoli publicznych prowadzonych przez
podmiot niepublicmy (dot. dzieci z obowiązkiem wczesnoszkolnym).
Powiadomieni zostaną również nauczyciele _ dotycŻy to przede wszystkim
pracy na innych warunkach płacowych. Będzie 13 etatów ( l2 nauczycieli plus
1 osoba od spraw organizacyjno - biurowych). Wszystko to będzie pod ciągĘm
nadzorem Kuratorium oświaty. Dla rodziców nie będzie żadnej widocmej
zmiarly. Na dzień dzisiejsry jesteśmy na 3O-stym miejscy dzieci, które
uczęszczĄ do przedszkoli ale może to się zmienić. Istnieje więc szansa
dofinansowania z Unii, byłaby to dla nas korzystne, ale nic w tej kwestii nie jest
jeszcze pewne. Jeżeli chodzi o koszty przekształceń, czy\i przesrrnięcia
nauczycieli (koszfy odpraw nie powinny być tak duŻe). Poza tym zostanie
złożony wniosek do UP o pomoc w ramach prac interwencyjnych i robót
publicznych. Jeszcze wczora1 byĘ prowadzone roznowy z Kuratońum
doĘczące kształfu uchwĄ, do dnia dzisiejszego zostało już wszystko ustalone
i Radni otrzymati właściwy projek. Poniewź jesteśmy pierwszą Gminą, która
wprowadza takie zmiany to natrafiamy na pewne trudności ale rozwiązljąc je,
otwieramy drogę sobie i innym samorządom. Inne Gminy likwidują szkĄ, my
nie likwidujemy tylko przeksŹałcamy. PojawiĘ się także pomysĘ na całkowitą
likwidację szkoł, ale nie jest to dobry pomysł' gdyż naucryciele chcący
pracować nadal na zasadach wynikających zKarty Nauczyciela uciekali by tam,
gdzie by im to zapewniono - byłoby to szkodliwe dla poziomu edukacji _ więc
przedszkola tak, ale szkoĘ nie.

Dvskusja na projektem uchwab:

1) Pan Grzegorz Sawa _ Radny wsi Rudołowicę _ zapytał, czy po uzgodnieniach
z Kuratorium jestjuż wszystko dobrze.

2) Pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gminy RoŹwienica - odpowiedział, że tak.
Jeszcze dzisiaj były ostateczne uzgodnienia - pruede wszystkim zmiany
stylowe i zarówno dyrektor odpowiedzialny za to, jak i radca prawny
powiedzieli, że wszystko jest w porządku

3) Pani Janina Krasicryńska _ Radna Wsi Bvstrowice - zapytała, czy Io już
ostatecma uchwała zostanie podj ęta.

4) Pan Tomasz Kotliński _ Wójt Gminy RoŹwienica - odpowiedział, że jest to
Ęlko uchwała o zarliarze.



5) Pan Grzegorz Sawa - Radny wsi Rudołowice _ zwrócił uwagę na termin 30
dni.

6)Pan Tomasz Kotliński - Wójt Gminy RoŹwienica _ powiedział, że rodzice
zostaną powiadomieni, ponadto nalezy się również z nimi spotkać.

7) Pani Janina Krasicąvńska - Radna Wsi Bystrowice - zauwaĘła, że rodzice są
trochę zdezorientowani bo nauczyciele nie mieli pełnych informacji. Trzeba
to rodzicom dokładnie przedstawić.

8) Pan Tomasz Kotliński - Wójt Gminy RoŹwienica _ dodał, że nie poddaliśmy
się i nawet nauczyciele z przedszkoli (miejscowi) w 100%o będą mieli prace,
również w Roźwienicy może zostać nauczycielka zKaitcnlgi, gdyż ma duŻe
wsparcie ze strony rodziców. Pozostaje to cĄ czas kwestią otwartą.

Wobec braku uwag do projektu uchwĄ Przewodniczący Rady Gminy
zatządził głosowanie:

Głosowanie:
-z 10
-przeciw 0
- wstrrymało się 3

Ad.7
Zapytania i wnioski

Głos zabrali:

Pan Andrzej Byrwa - Radny wsi Cząstkowice _ zapytał co dzieje się
w sprawie pani wicedyrektor, dodał że jest to pracownik dyrektora ale może
tal,eżałoby delikatnie zasugerować możliwość przejścia na emeryturę'
Pan Grzegorz Sawa - Radny wsi Rudołowice: Pani Anna Kędziora _ Radna
wsi RoŹwienica - dodali, Żebyłoby to korzystne dla wszystkich.
Pan Andrzęj Byrwa - Radny wsi Cząstkowice _ powiedział, że skoro nie
została wprowadzona zmianaw budżecie to oznacza, że 110 tys. zł. zostaje.
Pani Janina Krasicąyńska - Radna wsi Bystrowice _ powiedziała, Że w t€1

sytuacji powinni wypowiedźeć się obecni tutaj panowie. Syrenka jest
otwarta lapruyłączenie, więc niech wypowie się FC Roźwienica.
Pan Grzegorz Rogus - Prezes FC Roźwienica _ powiedział, że to jego
dru4na ma przejść do Syrenki i jeżeli pozwoli to na dalsze istnienie to się
na to zgodzimy, ale to dopiero za poł roku. Jeżeli dojdzie do tego, że
Syrenka awansuje to wiadome jest, że nie będą oni utrzymywać druĘny
w B klasie. Czyli ten rok chcemy przepracowaó na starych warunkach,

r)

2)

3)

4)

s)



również czas ten pozwoli nam na spisanie wszelkich warunków dofyczących
połączenia.

6) Pani Janina Krasiczyńska _ Radna wsi Bystrowice _ zapytała, czy zaroknie
będzie tych samych trudności.

7) Pan Grzegorz Rogus _ Prezes FC Roźwienica - odpowiedział, że wówczas
wszystko będzie na papierze.

8) Pani Janina Krasiczvńska _ Radna wsi Bystrowice _ zapytała, czy do tego
faĘcznie potrzebny jest aż rok.

9) Pan Grzegorz Rogus - Prezes FC Roźwienica _ odpowiedział, że tak.
10) Pan Grzęgorz Sawa - Radnv wsi Rudołowice - dodał ,że wszystko to

robionejest na ostatnią chwilę, a czasu było sporo.
l l ) Pan Andrzej Byrwa _ Radny wsi Czastkowice - dodał, że umowę taką

można spisać choćby dzisiaj.
I2) Pani Janina Krasiczyńska - Radna wsi Bystrowice - stwierdziła, że pan

Grzegorz Rogus robi wszystko aby to jakoś funkcjonowała, jednak zespoł
nie. W sobotę na spotkaniu był tylko pan i to bez żadnego przygotowania.
Zrozumiałe jest, że są inne ważne sprawy, ale jak powiedział pan Grzegorz
Sawa mieliście dużo czasu. W sobotę wszystko było jasno deklarowane
(kwofy, dostęp do sprzętu itp.). Za rok nie będzie inaczej , przyjdzie ktoś
i powie, że jest dobrze tak jak jest. Podczas spotkania z panem Wójtem,
panią Arurą Kędziorą i panem Andrzejem Byrwą doszliśmy do wniosku' że
przyznane pieniądze zostaną. Jednak musicie wiedzieć, że jest to dzięki
przychylności pana Wójta, gdyż Radni się z tym tak do końca nie zgadzają.
Gdyby nie dobra wola pana Wójta, już dzisiaj stracilibyście te pieniądze.
Sport jest oczywiście ważny ale połączenia można było chociź spróbować.
Syrenka jest otwarta na połączenie mimo tego, że teżby na tym straciła.

13) Pan Grzegorz Rogus _ Prezes FC Roźwienica _ zapytał, czy naleĘ zabtać
nam pieniądze.

14) Pani Janina Krasicąvńska - Radna wsi Bystrowice - wyjaśniła, że chodzi
tutaj o te dodane 11 Ęs. zł, które miĄ być zaprzyłączenie.

15) Pan Jacek Zygmunt _ Radny wsi Rudołowice _ powiedział' że niech FC
Roźwienica gra do jesieni jako FC' a później należy spisać rrmowę i niech
Syrenka dostanie pieniądze i finansuje FC Roźwienica. Umowę taką moźma
spisaó w 15 minut.

16) Pan Edward Tvka - Wiceprezes LKS Babiś Syrenka RoŹwienica _
powiedział, że w sobotę wszystko było przedstawione (łącznie z ceną
butów), gdyby coś było nie tak to od nowego sezonu FC RoŹwienica znów
mogłaby się zarejestrować. Powinny istnieć dwie dru"yny. Dodał równieŹ,
Że jeszcze wczoĄ panGrzegorz Rogus był zaptzyłączeniem. Jako koledzy
wszyscy powinni działać razem'Poza tym pan Grzegorz Rogus dostał także
propozycj ę wejścia do zarządu, ale jak nie chce to nie.

17) Pan Grzegorz Sawa _ Radny wsi Rudołowice _ powiedział, że part
Grzegorz Rogus zapewne chciał, ale ma kilku oponentów, którzy go



trochę go rozumie. Myślę, że dzisiaj powinni
przedstawlctele zarządu FC Roźwienica i się

ł:i:Pi"ł'żeby pan GrzegorzRogu@e z nimi
ozlal^ł.

_ ' .'{ty.u wsi czy lokal będzie tam gdżie ,óvr'.e.2l) Pan Stanisław Woidvła _ Sołt"* wsi V/nlo

ls). Pani Jalina KrasicaĄńska - - dodała, że lubi sport
i w tym roku przyjrzy się sportu bardzoTot<ł adnie, giyzmyli"łi J"

^^.* 
pl- roku wsrystko będzie dotrze ate niestety tak nie jest.

20) .EaŁEĘrciszek Liszka - Sekletarz Gminv'- po*iedziuł, że 15 kwiefiria
odbędą się wybory uzupełniające. a- ratcmlny Rofivienic" i uia{-i"
Ybo'y pełne,_gdyż jest przynajmniej ź r<anayiatóul' Zapytał ioń.z

zablokowali i dlatego nawet
przyjść tutaj także pozostali
wypowiedzieó.

l8)

- odpowiedział, że

z systemem.

zabrano śmieci spod szkoły.
- dodała, że nie

firmę i program.
2ó) Pan Tomasz Kotliński - Wóit

- powiedział, że naleĘ zmienić

|anJpTas+5gllińqĘ - Wóit Gminy Roźwienica - stwierdził, że możmai takrozuviązać ten problem.

^^.wr}ov 
odbędą się tam gd'i" o*;Ęli *6ffi': --rv rt'vglrąl' !r'

z) 
'e',i*,9re1:zjaii ,,Yin _ zapytał co dzieje sięz wystawieniem faktur za wodę, gdyżrą p.*r"ill"tony ód mieszkanców.23) _ *yiusrrł,'z"opóznienia wynikają " *p'o*ud"Ę"h ĘiilGi_li- ;';;iil;

24)
l

25)

Ad.8

Y ryirkl z wyczerpaniem R-oryadky obrad Sesji Przewodlicący Rady Gminy
Pan Zbigniew Lizakzamlłnął olra_dy xD{ sesji Raoy Gminyw no#ieoi{
W dniu 28 luty 2012 roku o godz. 1a'55 dziękując wszystkim za,udńał.

hotokołowała:
Lucyna Kubasik


