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Rada Gminy Chełmża 

Protokół nr XX/19 

z XX Sesji Rady Gminy Chełmża 

z dnia 12 grudnia 2019 r. 

  
Obrady XX Sesji rozpoczęto 12 grudnia 2019 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 16:10 tego 

samego dnia w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża. 

 

W posiedzeniu wzięło udział 12 radnych. 

Obecni: 

1. Anna Balińska 

2. Patrycja Dejewska 

3. Henryk Fałkowski 

4. Adam Galus 

5. Grzegorz Garwoliński 

6. Rafał Grupa 

7. Janusz Iwański 

8. Dorota Kurdynowska 

9. Katarzyna Lewandowska 

10. Dariusz Pawlak 

11. Franciszek Piróg 

12. Stanisława Stasieczek 

13. Tomasz Szczepański 

14. Żaneta Talarek 

15. Mirosław Trzpil 

 

Nieobecni Radni: Henryk Fałkowski, Adam Galus, Katarzyna Lewandowska. 

 

Ad. 1. Otwarcie obrad XX Sesji Rady Gminy Chełmża, w tym sprawy proceduralne: 

 

a) powitanie wszystkich uczestników posiedzenia, 

Przewodniczący obrad Janusz Iwański przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie: 

Sekretarz Gminy Ewę Pudo, Z-cę głównego księgowego Hannę Jesionowską, Radcę 

Prawnego Andrzeja Wróblewskiego, Radnych, oraz pracowników biura rady Martę Rosińską 

i Pawła Rutkowskiego. 

b) stwierdzenie prawomocności obrad, 

 

Przewodniczący obrad zarządził elektroniczne sprawdzenie obecności. Na podstawie wyniku 

elektronicznego oraz listy obecności (zał. nr 1 do protokołu) stwierdził, że w obradach 

w momencie sprawdzania obecności uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu 

wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

uchwał.  Lista obecności gości stanowi zał. nr 1a do protokołu. 

 

c) wybór sekretarza obrad, 

 

Na Sekretarza obrad Przewodniczący Rady Gminy zgłosił kandydaturę Radnej Doroty 

Kurdynowskiej. 
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Radna wyraziła zgodę na pełnienie funkcji Sekretarza obrad. 

Pozostali Radni nie zgłosili innych kandydatur oraz sprzeciwu do powyższej propozycji 

Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

d) przedstawienie porządku obrad, 

 

Na obrady przybył Wójt Gminy Jacek Czarnecki 15.12 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek XX Sesji Rady Gminy Chełmża, który 

stanowi zał. nr 2 do protokołu (pkt. 1-11). Następnie poinformował, że planuje się dodanie 

pkt 9 w porządku obrad w następującym brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli. (druk nr 8)”, a obecny punkt 9 oraz analogicznie 

kolejne przesunąć o jeden. 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w sprawie przedstawionego porządku obrad. 

W związku z brakiem uwag do porządku obrad Sesji dyskusja została zamknięta. 

 

Głosowano w sprawie: 
przyjęcie porządku obrad ze zmianą.  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, Janusz Iwański, 

Dorota Kurdynowska, Dariusz Pawlak, Franciszek Piróg, Stanisława Stasieczek, Tomasz 

Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (3) 

Henryk Fałkowski, Adam Galus, Katarzyna Lewandowska 

 

e) przyjęcie protokołu z XVIII Sesji RG z dnia 29 października 2019 r. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że nie wpłynęły uwagi do protokołu. 

Następnie otworzył dyskusję nad protokołem. W związku z brakiem zapytań dyskusja została 

zamknięta. 

 

Głosowano w sprawie: 
przyjęcia protokołu z XVIII Sesji RG z dnia 29 października 2019 r..  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, Janusz Iwański, 

Dorota Kurdynowska, Dariusz Pawlak, Franciszek Piróg, Stanisława Stasieczek, Tomasz 

Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (3) 

Henryk Fałkowski, Adam Galus, Katarzyna Lewandowska 
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Rada jednogłośnie przyjęła protokół z XVIII Sesji z dnia 29 października 2019 r. Uwag nie 

wniesiono. 

 

Ad. 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym udzielających schronienia osobom tego 

pozbawionym, w tym osobom bezdomnym. (druk nr 1) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 12 grudnia 2019 r.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym udzielających schronienia osobom 

tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym wg druku nr 1, który stanowi zał. nr 3 do 

protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku 

wsparcia i mieszkaniu chronionym udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, 

w tym osobom bezdomnym. (druk nr 1).  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, Janusz Iwański, 

Dorota Kurdynowska, Dariusz Pawlak, Franciszek Piróg, Stanisława Stasieczek, Tomasz 

Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (3) 

Henryk Fałkowski, Adam Galus, Katarzyna Lewandowska 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/123/19 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym udzielających schronienia 

osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, która stanowi zał. nr 4 do 

protokołu. 

 

Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego 

odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN 

Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży. (druk nr 2) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 12 grudnia 2019 r.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 
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Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie 

zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych 

WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży wg druku nr 2, który stanowi zał. nr 5 do 

protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego 

odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych WODKAN Sp. z 

o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży. (druk nr 2).  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, Janusz Iwański, 

Dorota Kurdynowska, Dariusz Pawlak, Franciszek Piróg, Stanisława Stasieczek, Tomasz 

Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (3) 

Henryk Fałkowski, Adam Galus, Katarzyna Lewandowska 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/124/19 w sprawie dopłat dla odbiorców usług w 

zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Usług 

Komunalnych WODKAN Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Chełmży, która stanowi zał. nr 6 do 

protokołu. 

 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Browina. 

(druk nr 3) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 12 grudnia 2019 r.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi 

Browina wg druku nr 3, który stanowi zał. nr 7 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Browina. (druk nr 3).  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 
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Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, Janusz Iwański, 

Dorota Kurdynowska, Dariusz Pawlak, Franciszek Piróg, Stanisława Stasieczek, Tomasz 

Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (3) 

Henryk Fałkowski, Adam Galus, Katarzyna Lewandowska 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/125/19 w sprawie sprzedaży nieruchomości we 

wsi Browina, która stanowi zał. nr 8 do protokołu. 

 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi 

dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie 

komunalne Gminy Chełmża na okres do 3 lat z przeznaczeniem na ogródki 

przydomowe. (druk nr 4) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 12 grudnia 2019 r.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z 

dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących 

mienie komunalne Gminy Chełmża na okres do 3 lat z przeznaczeniem na ogródki 

przydomowe wg druku nr 4, który stanowi zał. nr 9 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami 

kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Chełmża 

na okres do 3 lat z przeznaczeniem na ogródki przydomowe. (druk nr 4).  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, Janusz Iwański, 

Dorota Kurdynowska, Dariusz Pawlak, Franciszek Piróg, Stanisława Stasieczek, Tomasz 

Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (3) 

Henryk Fałkowski, Adam Galus, Katarzyna Lewandowska 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/126/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z 

dotychczasowymi dzierżawcami kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących 

mienie komunalne Gminy Chełmża na okres do 3 lat z przeznaczeniem na ogródki 

przydomowe, która stanowi zał. nr 10 do protokołu. 
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Ad. 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

(druk nr 5) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 12 grudnia 2019 r.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyboru metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg 

druku nr 5, który stanowi zał. nr 11 do protokołu. 

 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (druk nr 5).  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, Janusz Iwański, 

Dorota Kurdynowska, Dariusz Pawlak, Franciszek Piróg, Stanisława Stasieczek, Tomasz 

Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (3) 

Henryk Fałkowski, Adam Galus, Katarzyna Lewandowska 

 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/127/19 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy i wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, która stanowi zał. nr 12 do protokołu. 

 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek 

opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 

którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli 

nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na ternie Gminy Chełmża. (druk nr 6) 
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Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 12 grudnia 2019 r.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia 

górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli 

nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

na ternie Gminy Chełmża wg druku nr 6, który stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór 

odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy 

oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na ternie Gminy Chełmża. 

(druk nr 6).  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, Janusz Iwański, 

Dorota Kurdynowska, Dariusz Pawlak, Franciszek Piróg, Stanisława Stasieczek, Tomasz 

Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (3) 

Henryk Fałkowski, Adam Galus, Katarzyna Lewandowska 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/128/19 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia 

górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli 

nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

na ternie Gminy Chełmża, która stanowi zał. nr 14 do protokołu. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2019 r. (druk nr 7) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 12 grudnia 2019 r.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 
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Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2019 r. 

wg druku nr 7, który stanowi zał. nr 15 do protokołu. 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały zmieniającej budżet Gminy Chełmża na 2019 r. (druk nr 7).  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (12) 

Anna Balińska, Patrycja Dejewska, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, Janusz Iwański, 

Dorota Kurdynowska, Dariusz Pawlak, Franciszek Piróg, Stanisława Stasieczek, Tomasz 

Szczepański, Żaneta Talarek, Mirosław Trzpil 

NIEOBECNI (3) 

Henryk Fałkowski, Adam Galus, Katarzyna Lewandowska 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/129/19 zmieniającą budżet Gminy Chełmża na 

2019 r., która stanowi zał. nr 16 do protokołu. 

 

 

Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli. (druk nr 8) 

Przewodniczący obrad poinformował o pozytywnej opinii w powyższej sprawie ze wspólnego 

posiedzenia Komisji RG z dnia 12 grudnia 2019 r.  

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w powyższej sprawie. 

W związku z brakiem zapytań dyskusja została zamknięta. 

Sekretarz obrad odczytała projekt uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

wg druku nr 8, który stanowi zał. nr 17 do protokołu. 

 

 

Głosowano w sprawie: 
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli. (druk nr 8).  

 

Wyniki głosowania 
ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3 

 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Patrycja Dejewska, Grzegorz Garwoliński, Rafał Grupa, Janusz Iwański, Dorota 

Kurdynowska, Franciszek Piróg, Stanisława Stasieczek, Tomasz Szczepański, Żaneta Talarek, 

Mirosław Trzpil 

PRZECIW (1) 

Dariusz Pawlak 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) 

Anna Balińska 

NIEOBECNI (3) 
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Henryk Fałkowski, Adam Galus, Katarzyna Lewandowska 

 

Rada większością głosów podjęła uchwałę Nr XX/130/19 w sprawie Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli, która stanowi zał. nr 18 do protokołu. 

 

 

Ad. 10. Sprawozdanie z pracy Wójta oraz wykonania uchwał Rady. 

 

Przewodniczący obrad poprosił o przedstawienie sprawozdania. 

 

Wójt Gminy Jacek Czarnecki 

Przedstawił sprawozdanie z okresu między Sesjami, które stanowi zał. nr 19 do protokołu. 

 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. W związku z brakiem zapytań 

dyskusja została zamknięta. 

 

 

Ad. 11. Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący obrad otworzył dyskusję w punkcie.  

Przewodniczący obrad poinformował, że następne posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w 

dniu 17 grudnia 2019 r., o godz. 13.00 Komisje wspólne, a o godz. 15.00 XXI Sesja RG. 

 

W związku z brakiem dalszych zapytań dyskusja została zamknięta. 

 

Przewodniczący obrad poinformował, że po zakończeniu XX Sesji zostanie dokończone 

posiedzenie wspólne Komisji na którym Sekretarz Gminy dokończy sprawozdanie. 

 

 

Ad. 12. Zakończenie obrad XX Sesji Rady Gminy Chełmża. 

Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie oraz zamknął obrady XX Sesji 

Rady Gminy o godz. 16.10. 

Zestawienie uchwał Rady Gminy podjętych w trakcie XX Sesji Rady Gminy stanowi 

zał. nr 20 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowań Radnych stanowi zał. nr 21 do protokołu. 

  

Przewodniczący 

Rady Gminy Chełmża 

 

Janusz Iwański  

 

Sekretarz obrad: Dorota Kurdynowska 

Protokołowała: Marta Rosińska 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


