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PROTOKÓŁ NR XXIV/2014 

z XXV Sesji Rady Gminy Smyków 

odbytej w dniu 27 marca 2014 roku  

XXV Sesję Rady Gminy Smyków zwołał Przewodniczący Rady Jarosław Pawelec. Obrady sesji Rady Gminy 

rozpoczęły się o godz.12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Smykowie. Zawiadomienia o sesji z dnia 

17 marca 2014 r. wysłane zostały do radnych, sołtysów, stanowią załącznik Nr 1. do niniejszego protokołu. 

W obradach sesji uczestniczyło 15 – radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 2. do 

niniejszego protokołu. W sesji uczestniczyli Sołtysi Gminy Smyków, zgodnie z załączoną listą obecności, 

która stanowi załącznik Nr 3. do niniejszego protokołu. Ponadto w sesji uczestniczyli: 

1. Wójt Gminy Smyków – Józef Śliz 

2. Z-ca Wójta Gminy Smyków – Radosław Orzelski 

3. Skarbnik Gminy – Wiesława Lesiak 

4. Prawnik Gminy Smyków -  Mariusz Grunt 

5. Komendant Komisariatu Policji w Radoszycach – Jarek Długosz 

6. Dyrektor SP ZOZ GOZ w Smykowie – Waldemar Wrona 

7. Kierownik GOPS w Smykowie – Renata Marzec 

8. Kierownik GBP w Smykowie – Sylwia Mogielska 

Do punktu 1– go porządku obrad  

Przewodniczący Rady Jarosław Pawelec otworzył sesję i przewodniczył obradom. Przewodniczący powitał 

uczestniczących w sesji radnych, sołtysów oraz gości. Na podstawie listy obecności radnych, stwierdził 

kworum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał. Na sali było obecnych 13 radnych. Radny 

Jerzy Duda zgłosił swoje spóźnienie. Salę obrad opuściła na chwilę radna Danuta Jarek. 

Do punktu 2-go porządku obrad 

Na sekretarza obrad Radni zgłosili, według kolejności, radną Agnieszkę Kastaryndę, która wyraziła zgodę na 

przyjęcie funkcji. W głosowaniu jawnym radna Agnieszka Kastarynda została wybrana sekretarzem obrad 

jednogłośnie (13 „za”).  

 

Do punktu 3-go porządku obrad 

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy mają uwagi do protokołu Nr XXIII z XXIV 

sesji, Rady Gminy Smyków kadencji 2010 – 2014, odbytej 06 lutego 2014 roku. Protokół był wyłożony do 

wglądu u pracownika obsługującego Radę Gminy przed rozpoczęciem sesji. Radni nie zgłosili żadnych uwag 

do protokołu. Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. W głosowaniu jawnym Radni jednogłośnie 

(13 za) opowiedzieli się za przyjęciem protokołu Nr XXIII z XXIV sesji Rady Gminy Smyków, odbytej  

6 lutego 2014 roku.  

Do punktu 4-go porządku obrad 

Przewodniczący przystąpił do głosowania nad  porządkiem obrad XXV sesji Rady Gminy Smyków.  

Poprawkę do porządku obrad zgłosił radny Darek Szczepańczyk, mianowicie wnioskował aby do porządku 

obrad w punkcie 11 dodać podpunkt „ k” – dotyczący projektu uchwały w sprawie  przyjęcia oceny zasobów 

pomocy społecznej  Gminy Smyków za rok 2013 

  Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zgłoszoną poprawkę. W głosowaniu jawnym dotyczącym 

zmiany porządku obrad udział wzięło 13 radnych.  Za przyjęciem poprawki głosowało 13 radnych. Nikt nie 

był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad 

porządkiem obrad z przyjętą wcześniej poprawką. W głosowaniu jawnym udział wzięło 13 radnych. Za 

przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych. Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.   
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Ostatecznie porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy Smyków przedstawiał się następująco: 

 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. 

2. Wybór sekretarza obrad.  

3. Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Gminy Smyków. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Informacja wójta o pracy Urzędu Gminy między sesjami.  

6. Sprawozdanie Wójta Gminy Smyków za 2013 rok z realizacji Programu Współpracy Gminy Smyków  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Smyków  

w 2013 roku. 

8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie na dzień 31.12.2013 rok. 

9. Sprawozdanie komisji stałych Rady Gminy Smyków z posiedzeń między sesjami.  

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

 

a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2014-2020 

b) zmian w budżecie gminy na 2014 rok 

c) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania. 

d) zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. 

e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie 

f) zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Smykowie za 2013 rok  

g) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Smyków na rok 2014” 

h) wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego na rok 2015 

i) w sprawie zmiany Uchwały Nr 136/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r.  

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

j) zmiany Uchwały NR 189/XXV/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad 

udzielania stypendiów Wójta Gminy Smyków dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych  

i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Smyków 

k) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej  Gminy Smyków za rok 2013 

 

     12.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.  

     13.  Wolne wnioski.  

     14.  Zakończenie obrad XXV sesji Rady Gminy Smyków.  

 

Do punktu 5-go porządku obrad 

 

Przewodniczący poprosił wójta o przedstawienie informacji o pracy Urzędu Gminy między sesjami. 

Informację wójta o pracy Urzędu Gminy pomiędzy sesjami Radni i Sołtysi otrzymali wcześniej na piśmie, 

wraz z zaproszeniami na sesję, załącznik Nr 4. do niniejszego protokołu.  

 

Informacja Wójta z prac Urzędu Gminy pomiędzy sesjami (06.02.2014 – 20.03.2014 roku)  
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WYKONYWANE PRACE 

 

 Po dokonanej weryfikacji wniosków wniesionych podczas wyłożenia Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Smyków nastąpi ponowne zawiadomienie i 

wyłożenie studium do publicznego wglądu z dyskusją publiczną. 

 Prace przy budowie pierwszego etapu kanalizacji dla północnej części miejscowości Smyków 

przebiegają zgodnie z harmonogramem. Termin realizacji tego przedsięwzięcia przewidziano na 

koniec listopada 2014 roku. 

 W ostatniej dekadzie lutego przeprowadzono remonty wiat przystankowych (obito je blachą 

trapezową) w Salacie - szt. 2 - w Matyniowie (Sachalin) – 1 szt. w Smykowie uzupełniono brakującą 

płytę.  

 Zakończono prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę projekt budowlany i wykonawczy 

budynku użyteczności kulturalno – społecznej dla OSP Kozów 

PRZETARGI 

 Został rozstrzygnięty przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości 

Przyłogi, działka nr 214/5. Wykonawcą będzie firma „Ecoforma” – Hubert Wójcik z Kielc. Termin na 

realizację zadania upływa 31 sierpnia 2014 roku, kwota brutto 212 097, 26 zł. 

 Ogłoszono przetarg na budowę miejsca odpoczynku w miejscowości Cisownik, działka nr 298/1. i 

oznakowaniem szlaku turystycznego na odcinku około 9,0 km. – „Piekielny szlak”. (Kwota 

dofinansowania wynosi 57 850 zł.) Otwarcie ofert nastąpi 26 marca o godz. 11.30 

  UMOWY 

 W dniu 24 lutego 2014r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Smyków  a EKO – ART. Artur 

Banaszewski, Odrowąż, 26 – 220 Stąporków  na wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki 

bezdomnym zwierzętom wyłapanym na terenie Gminy Smyków. W ramach umowy wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 1500,00 zł - / 1 szt.- psa dorosłego, 500,00 zł/1 szt. - psa 

szczeniaka, 200,00 zł/ 1 szt. - dorosłego kota, 150,00 zł/ 1 szt. – kociaka 

 

 Również w dniu 24 lutego 2014r. podpisana została  umowa pomiędzy Gminą Smyków  

a Gabinetem Weterynaryjnym Jerzy Orczyk, 26 – 200 Stąporków, na świadczenie usług 

weterynaryjnych, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt na terenie Gminy Smyków. W ramach umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości: 1000,00 zł – zapewnienie pierwszej pomocy bezdomnym zwierzętom 

biorącym udział w zdarzeniach drogowych (wynagrodzenie za cały okres obowiązywania umowy tj. 

od dnia podpisania umowy do 31.12.2015r. bez względu na ilość zdarzeń z udziałem zwierząt), 

200,00 zł/1szt.- eutanazja i przejęcie zwłok, 80,00/ 1szt. – sterylizacja kotek, 160,00/ 1szt. – 

sterylizacja suk, 70,00/ 1 szt.- kastracja psa, 50,00 zł – usypianie ślepych miotów psów i kotów bez 

względu na ilość sztuk w miocie. 

 

 W dniu  27 lutego zawarto umowę  z firmą  Projektowanie  i  Nadzór  Budownictwa  Drogowego   

25-421 Kielce,  ul. G.  Morcinka   25C   Zbigniew Ciepliński  na opracowanie dokumentacji 

projektowej - „Budowa drogi dojazdowej  do pól w miejsc. Miedzierza”. Kwota brutto  6765 zł  . 
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INNE  

 GDDKiA  w  Kiecach  planuje wykonanie w br. 5 lewoskrętów z drogi  krajowej  nr  74 w  Salacie i 

Rozgóle. Zakres opracowania obejmuje następujące skrzyżowania: 

  Km 51 + 124 – z drogami gminnymi nr 382005T i 382012T, obustronne, w m. Rozgół (do 

cmentarza) 

 Km 52 + 645 – z drogą powiatową nr 0459T, jednostronne, w m. Rozgół (w kierunku 

Miedzierzy), 

 Km 52 + 821 – z drogą powiatową nr 0462T, jednostronne, w m. Rozgół (w kierunku 

Adamowa), 

 Km 56 + 189 – z drogą gminną nr 382006T, jednostronne, w m. Salata,  

 Km 52 + 645 – z drogą powiatową nr 0467T, obustronne, w m. Salata, na granicy gmin Smyków 

i Mniów. 

 W związku z naborem wniosków obszarowych do ARiMR  (od 15.03.2014 roku do 15.05. 2014 

roku) pracownicy ŚODR Modliszewice będą wypełniać wnioski obszarowe na 2014 rok  

w każdą środę od godz. 8.00 w Urzędzie Gminy w Smykowie (informacje dostępne na stronie 

internetowej gminy. 

 

 Na stronie internetowej gminy zamieszczono rozkłady jazdy firm, wykonujących usługi przewozu 

osób. 

 

 W pierwszej dekadzie  marca br.  zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich  

z prośbą o usytuowanie drugiego przystanku dla busa szkolnego  w miejscowości  Adamów.  

(okolice posesji p. Basiak) 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie po raz siódmy będzie realizował projekt 

systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, 

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój                               

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Budżet projektu stanowi 

kwotę 162 300 złotych,  w tym 10,5% wkładu własnego gminy.   

 

 W dniu 13 marca 2014r. wszczęto postępowania w trybie zapytania ofertowego, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na wykonanie prac związanych z 

usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy 

Smyków w 2014r. Termin składania ofert upłynął 18 marca 2014 r. 

 W ramach ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie kosztów demontażu 

 i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Smyków w 2014 roku wpłynęło 

10 wniosków, (w tym: 1 – Adamów, 2 – Miedzierza, 1 – Salata, 1 – Piaski Królewieckie,1 Przyłogi, 

1 – Matyniów, 1 – Smyków, 1 – Świnków, 1- Kozów)  

 

 W dniu 25 lutego 2014r. Firma Handlowo – Usługowa  EM – STAL Zbigniew Mazur, Ostrowiec 

Świętokrzyski dokonała montażu altany śmietnikowej na potrzeby Gminnego Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miedzierzy. Wartość zamówienia 5 750,00 zł. 

 

 W dniu 6 marca 2014r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recykling Sp. z o.o. w ramach 

umowy współpracy zawartej z Gminą Smyków wyposażyła GPSZOK w pojemnik na zużyte 

świetlówki oraz pojemnik na zużyte baterie. 
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 W dniu 16 kwietnia 2014r. na terenie Gminy Smyków odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio od mieszkańców. O szczegółach odbioru w/w 

odpadów mieszkańcy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 Prośba do mieszkańców: W związku z nałożonym na Gminy obowiązkiem osiągnięcia 

wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niż składowanie proszę nie oddawać w/w odpadów innej firmie niż MB Recykling. Firmy 

odbierające odpady bez porozumienia z gminą nie dostarczają do tut. urzędu wymaganych 

dokumentów, przez co narażają gminę na konsekwencje finansowe (kary). 

 Zgodnie z podanym do publicznej wiadomości harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z 

terenu Gminy Smyków w dniach 7 kwietnia i 14 kwietnia odbędzie się zbiórka odpadów 

wielkogabarytowych: 

 7 kwiecień – Kozów, Stanowiska, Smyków, Piaski Królewieckie, Trawniki, Adamów, Przyłogi  

14 kwiecień – Muszczarz, Salata, Zastawie, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Rozgół, Matyniów, 

Miedzierza, Wólka Smolana, Kawęczyn, Smyków, Strażnica, Cisownik, Pokoradz. 

 Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego  naprawę instalacji wentylacji 

nawiewnej w  Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół w Miedzierzy. Wykonawcą robót jest firma: 

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych KLIMAKO Wojciech Komendołowicz - Kielce. Wartość 

robót 4.895,40 zł 

 Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę armatury 

wodociągowej. Dostawcą armatury jest  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe 

„M&R” Sp. J. ul. Peryferyjna 14 25- 562 Kielce. Wartość dostawy 10.213,51 zł 

 

 Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę wodomierzy dla 

Gminy Smyków. Dostawcą 200 szt. wodomierzy została firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„H&K” Sp. J. ul. Peryferyjna 16 25- 562 Kielce. Wartość  dostawy 9.639,76 zł. 

 

 Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę urządzenia 

napowietrzającego – pompującego AQUA max basic. Dostawcą urządzenia została firma Ekobiobud 

Stadryniak Mariusz.  Wartość dostawy 5.060,00 zł. 

 

 Gmina Smyków przystąpiła do programu powszechnej nauki pływania pn: „Umiem pływać”, który 

na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki realizuje Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w 

Kielcach. Program skierowany jest tylko dla uczniów z klas III szkół podstawowych. Gmina 

Smyków złożyła formularz zgłoszeniowy i zakwalifikowała się do udziału w programie, w ramach 

którego wszyscy uczniowie klas III  /45 uczniów -3 grupy po 15 osób/  Szkoły Podstawowej w 

Miedzierzy oraz Szkoły Podstawowej w Królewcu w terminie od 17 marca 2014r. do 30 czerwca 

2014r. w liczbie 20 godzin na grupę będą realizować zajęcia nauki pływania. Zajęcia odbywają się 

na basenie w Czarnieckiej Górze. SZS w Kielcach pokrywa koszty związane z wynajęciem basenu, 

obsługą instruktorów nauki pływania,  wynagrodzeniem koordynatora i wychowawcy oraz 

 ubezpieczeniem grupy uczniów, wychowawców i instruktorów. Gmina Smyków ponosi koszty 

dowozu w/w uczniów na basen. 

 

 Gmina Smyków złożyła do LGD „U Źródeł”  wniosek o przyznanie dofinansowania Operacji pn. 

„Sposób na nudę – zdrowo na sportowo” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju w zakresie małych projektów PROW.  Wniosek został pozytywnie oceniony - 3 miejsce na 

35 wniosków.  Kwota wnioskowana to 47 547,60 zł. W ramach Operacji  realizowane będą zajęcia 

fitness, turnieje i zajęcia piłki nożnej i  piłki ręcznej oraz zostanie wybudowana siłowania 
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zewnętrzna przy boisku ORLIK w Smykowie. 

 

 Gmina Smyków  złożyła wniosek  w ramach projektu „Animator Moje Boisko-Orlik 2012” do 

Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej. Wniosek został  rozpatrzony pozytywnie i otrzymamy 

dofinansowanie na   działalność  animatora sportu w 2014 roku. 

 

 W marcu 2014r  zakończył się  projekt konkursowy pt. „Kwalifikacje to podstawa” realizowany w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach, Działanie 9.6, Poddziałanie 9.6.2. Program skierowany był do osób dorosłych chcących 

pogłębiać swoją wiedzę w zakresie ICT oraz języka angielskiego. W projekcie uczestniczyły 34 

osoby z terenu naszej gminy. Gmina na realizację projektu otrzymała  110.972,90 zł. 

Ponadto Urząd Gminy funkcjonuje i wykonuje swoje zadania wynikające z bieżących potrzeb mieszkańców 

gminy, jednostek organizacyjnych administracji samorządowej, rządowej województwa i kraju.  

 

Do punktu 6-go porządku obrad 

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Smyków za 2013 rok z realizacji Programu Współpracy Gminy Smyków 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. 

Wersję papierową dotyczącą tego punktu radni otrzymali w materiałach na sesję. Dodatkowo Wójt 

odczytał sprawozdanie do wiadomości sołtysom, którzy takich materiałów nie otrzymali. Pytań do 

sprawozdania  nie było. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5. do niniejszego protokołu ( Na salę obrad 

wróciła radna Danuta Jarek.) 
 

 

Do punktu 7 - go porządku obrad 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Smyków  

w 2013 roku. 

Informację na ten temat przedstawił Komendant Komisariatu Policji w Radoszycach, Komisarz Jarek 

Długosz. Wyjaśnił radnym jak przedstawiał się stan bezpieczeństwa w Gminie Smyków w 2013 roku. 

Dokonał porównania z latami poprzednimi. Wcześniej taką informację przedstawił na posiedzeniu komisji 

bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej i komunikacji. Miejscowością, w której było 

najwięcej zdarzeń jest Smyków ponieważ jest to miejscowość duża,  co ma wpływ na liczbę przestępstw.  

W ogólnym rozrachunku stan bezpieczeństwa gminy Smyków przedstawia się o wiele lepiej w porównaniu 

do ubiegłego roku.  Komisariat Policji w Radoszycach w roku 2013 wszczął 263 postępowania 

przygotowawcze tj. o 79 mniej niż w 2012 roku. Odnotowano również 39 zdarzeń mających charakter 

przestępstw, w roku 2012 było takich 80. W przedstawionym sprawozdaniu,  które w formie pisemnej jest 

załącznikiem do protokoły można dokładnie zapoznać się z kategoriami i ilością przestępstw popełnionych 

w 2013 roku na terenie gminy Smyków. W sprawozdaniu wyszczególniono miejscowości, które były 

najbardziej zagrożone przestępczością na terenie gminy w 2013 i 2012 roku. Po przedstawieniu 

sprawozdania głos zabrał wójt Józef Śliz, który podkreślił dobrą współpracę policji z gminą Smyków przy 

różnych działaniach i podziękował komendantowi z prośbą  o dalszą współpracę na rzecz mieszkańców 

naszej gminy. Komendant ze względu na swoje obowiązki poprosił o możliwość opuszczenia sali obrad na 

co przewodniczący i rada wyrazili zgodę. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6. do niniejszego protokołu 
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Do punktu 8 - go porządku obrad 

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie na dzień 31.12.2013 rok. 

Informację na ten temat przedstawił Dyrektor SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie, 

Pan Waldemar Wrona. Ponieważ jednym z kolejnych punktów porządku obrad (11 „e”) było zatwierdzenie 

sprawozdania finansowego za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Smykowie, radni wyrazili zgodę aby dyr. Wrona przedstawił sprawozdanie finansowe 

w tym punkcie, co też uczynił. Wersję papierową radni otrzymali w materiałach do sesji.  Pytań nie było.  

O głos poprosił wójt J. Śliz, który podziękował dyrektorowi Wronie za starania w podnoszeniu standardów 

w leczeniu pacjentów, dobre kierowanie powierzoną jednostkom. Również tutaj podkreślił dobrą 

współpracę z Urzędem Gminy i życzył dalszych sukcesów.  Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 7. do 

niniejszego protokołu 

 

 

Do punktu 9- go porządku obrad 

Sprawozdanie komisji stałych Rady Gminy Smyków z posiedzeń między sesjami.  

 

Jako pierwsza głos zabrała radna Renata Skrzyniarz, przewodnicząca komisji przemysłu, gospodarki 

terenowej, budownictwa i ochrony środowiska. Kierowana przez nią komisja zebrała się 27.03.2014 r.  

o godz. 9.00. W posiedzeniu komisji uczestniczyli wszyscy członkowie oraz wójt gminy Józef Śliz, 

pracownicy urzędu Beata Jarzyńska i Ryszard Janus. Pani Jarzyńska udzieliła szczegółowych informacji na 

temat projektów rozpatrywanych uchwał. Pan Ryszard Janus poinformował członków komisji iż po 

dokonanej weryfikacji wniosków wniesionych podczas wyłożenia Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Smyków nastąpi ponowne zawiadomienie  

i wyłożenie studium do publicznego wglądu z dyskusją publiczną. Przewodnicząca przedstawiła plan 

posiedzenia komisji,  który został przyjęty jednogłośnie. Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała 

projekty uchwał w sprawie:  

a)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na   

       terenie  Gminy Smyków na rok 2014” 

b) w sprawie zmiany Uchwały Nr 136/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 4 grudnia 2012r.  

       w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych   

      od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.  

Radni pracujący w tej komisji nie zgłosili żadnych uwag ani wniosków. 

 

Kolejny głos zabrał radny Grzegorz Lesiak,  przewodniczący komisji bezpieczeństwa publicznego, 

ochrony przeciwpożarowej i komunikacji. Kierowana przez niego komisja zebrała się 24. 03. 2014 roku o 

godz. 8.00. Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad. W obradach uczestniczył Przewodniczący Rady 

Gminy Jarosław Pawelec. Członkowie Komisji zajęli się dwoma zagadnieniami: Informacją dotyczącą 

bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Smyków w 2013 roku oraz  projektem 

uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie  Gminy Smyków na rok 2014” . Komisja pozytywnie oceniła omawiane zagadnienia, chociaż 

niektórzy członkowie komisji mieli uwagi co do kwot przeznaczonych na opiekę bezdomnych zwierząt ale 

były to uwagi w ramach dyskusji. W wolnych wnioskach członkowie komisji dyskutowali nad budowa 

zbiornika retencyjnego, który pozwoli na stabilizacje poziomu wody na terenie gminy Smyków. Na tym 

komisja zakończyła swoje obrady. 
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Następny  zabrał głos wiceprzewodniczący komisji oświaty, kultury, zdrowia i spraw socjalnych 

radny Mariusz Kosma, który poinformował że posiedzenie kierowanej przez niego komisji odbyło się 26.03. 

2014 roku. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie na dzień 31.12.2013 rok. Komisja 

pozytywnie zaopiniowała to sprawozdanie. W dalszej części obrad komisja zapoznała się  z projektami uchwał w 

sprawie:  
a) zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz            

przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. 

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie 

c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Smykowie za 2013 rok  

Komisja opiniuje pozytywnie powyższe projekty uchwał. 
Jeśli chodzi o projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR 189/XXV/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia  

28 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Smyków dla najzdolniejszych uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Smyków, członkowie komisji mieli 

różne zdania 3 osoby opowiedziały się za wprowadzeniem zmian, natomiast 2 członków komisji było za 

wprowadzeniem poprawki do projektu tej uchwały paragrafie 1punkt 1 podpunkt 2a polegającej na zmianie średniej 

ocen (tzw. kwoty bazowej z 5,0 na 4,90 

W wolnych wnioskach komisja wnioskuje o możliwość wykupu terenu z przeznaczeniem na budowę 

pełnowymiarowego boiska sportowego przy Orliku w Smykowie, który służyłby mieszkańcom gminy Smyków  

a w szczególności nowo powstałemu Klubowi Sportowemu w naszej gminie. 

 

 

 

Ostatni głos zabrał przewodniczący komisji planowania budżetu, finansów, rolnictwa i leśnictwa 
radny Robert Śliz, poinformował  radę iż komisja obradowała 27.03.2014 roku o godz. 8.00. Członkowie 

komisji zapoznali się z następującymi projektami uchwał: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Smyków na lata 2014-2020, w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok  oraz projektu 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego na rok 2015. Komisja do tych projektów 

uwag odnosi się pozytywnie i nie zgłasza żadnych wniosków. 

 

 

 

Do punktu 10- go porządku obrad 

Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Jako pierwszy głos zabrał radny Mariusz Kosma, która zapytał jakie są plany w związku z polem 

namiotowym w Sielpi w części należącej do gminy Smyków. Radny Stanisław Kozłowski zwrócił się z 

zapytaniem o możliwość założenia monitoringu przy Szkole Podst. w Królewcu ponieważ zdarzają się różne 

incydenty, dochodzi również do dewastacji budynku. Radna Kastarynda poprosiła o ponowne  wystąpienie 

do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie remontu drogi w Przyłogach. Gustaw Przygodzki – radny z Salaty 

zapytał czy pracownicy ŚODR – u Modliszewice będą pomagać w wypełnianiu wniosków o płatność 

składanych do ARiMR i czy będą to robić bez opłat. Przewodniczący Pawelec zapytał również o możliwość 

założenia monitoringu na Orliku w Smykowie w związku ze zdarzającymi się tam aktami dewastacji. 

Przewodniczący zapytał wójta czy są możliwości  założenia oświetlenia przy posesji Pana Leksyckiego  

w Kawęczynie. Sołtys Kawęczyna Pan Krzysztof Pawlikowski motywował prośbę Przewodniczącego tym iż  

dom Państwa Leksyckich jest na uboczu i droga prowadząca do posesji jest w bardzo złym stanie. Nocą SA 

problemy z dojściem do posesji. Więcej pytań nie było. Przewodniczący zarządził przerwę. Po wznowieniu 

obrad Przewodniczący przystąpił do punktu 11 porządku obrad 

Na salę obrad dotarł radny Jerzy Duda ( stan radnych 15 ) 

 



9 

 

 

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: Do punktu 11 porządku obrad 

 

Do punktu 11„a” porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Smyków na lata 2014-2020. Pani skarbnik Wiesława Lesiak udzieliła szczegółowych objaśnień 

radnym i sołtysom. Pytań nie było. Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.  

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem projektu uchwały wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały 

głosowali wszyscy zebrani na sali radni (15 za). Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr 208/XXV/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 

20134-2020 stanowi załącznik Nr 8. do niniejszego protokołu.  

 

 

Do punktu 11 „b” porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Pytań nie 

było. Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym nad przyjęciem 

projektu uchwały wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy zebrani na sali radni 

(15 za). Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr 209/XXV/2014 Rady Gminy 

Smyków w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok  stanowi załącznik Nr 9. do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 11„c” porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia  

z opłat i trybu ich pobierania. Ponieważ ten projekt uchwały dotyczy GOPS - u  szczegółowych wyjaśnień 

do tej uchwały Pani Renata Marzec – Kierownik GOPS. Przewodniczący Rady zaproponował aby Pani 

Kierownik wyjaśniła również projekt uchwały w sprawie  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej  

Gminy Smyków za rok 2013,  które również dotyczą działań GOPS. Jeśli chodzi o projekt uchwały  

w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok wyjaśnień na prośbę Pani Kierownik udzielił wójt Józef Śliz. 

Pytań nie było. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym nad przyjęciem 

projektu uchwały wzięło udział 14 radnych. Radny Szczepańczyk opuścił salę obrad za zgodą 

Przewodniczącego Rady. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy zebrani na sali radni (14 za). Nikt nie 

był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr 210/XXV/2014 Rady Gminy Smyków w sprawie 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe 

warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania  stanowi załącznik Nr 10. do 

niniejszego protokołu. 

 

 

Do punktu 11 „d” porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki 

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Wyjaśnień do 

projektu tej uchwały w poprzednim punkcie udzielił wójt Józef Śliz. Pytań więcej nie było. Przystąpiono do 

głosowania nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym nad przyjęciem projektu uchwały wzięło udział 
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14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy zebrani na sali radni (14 za). Nikt nie był przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr 211/XXV/2014 Rady Gminy Smyków w sprawie zmian  

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania 

Narkomanii na 2014 rok stanowi załącznik Nr 11. do niniejszego protokołu. 

 

Do punktu 11 „e” porządku obrad 

 

Informacji na temat projektu tej uchwały udzielił wcześniej ( przy omawianiu sprawozdania roczne  

z wykonania planu finansowego SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie na dzień 31.12.2013 

rok) dyrektor GOZ w Smykowie Waldemar Wrona. Pytań do projektu tej uchwały nie było.  

Przewodniczący Rady Społecznej GOZ w Smykowie odczytał wniosek Rady Społecznej o przyjęcie 

sprawozdania finansowego GOZ w Smykowie. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Smykowie. Przystąpiono więc do głosowania nad projektem 

uchwały. W głosowaniu jawnym nad przyjęciem projektu uchwały wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem 

uchwały głosowali wszyscy zebrani na sali radni (14 za). Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od 

głosu. Uchwała Nr 212/XXV/2014 Rady Gminy Smyków w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Smykowie stanowi załącznik Nr 12. do niniejszego protokołu 

 

Do punktu 11„f” porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

z działalności Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie za 2013 rok  

Wyjaśnień do projektu tej uchwały udzieliła Pani Sylwia Mogielska – kierownik Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Smykowie. 

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym nad przyjęciem projektu 

uchwały wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy zebrani na sali radni (14 za). 

Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr 213/XXV/2014 Rady Gminy Smyków  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samorządowej Instytucji Kultury – 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Smykowie za 2013 rok stanowi załącznik Nr 13. do niniejszego protokołu. 

Wójt gminy podziękował Pani Kierownik za pracę na rzecz mieszkańców naszej gminy i podkreślił dobrą 

współpracę, zaangażowanie oraz prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci w czasie ferii czy wakacji. 

 

 

Do punktu 11„g” porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smyków na rok 2014”. 

Pytań nie było. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym nad przyjęciem 

projektu uchwały wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy zebrani na sali radni 

(12 za). Przeciw 1, wstrzymał się 1. Uchwała Nr 214/XXV/2014 Rady Gminy Smyków w sprawie przyjęcia 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Smyków 

na rok 2014” stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu. 
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Do punktu 11„h” porządku obrad 

 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego 

na rok 2015.  Wyjaśnień do tej uchwały udzielił prawnik Mariusz Grunt, pytań nie było. Przystąpiono do głosowania 

nad projektem uchwały. 

W głosowaniu jawnym nad przyjęciem projektu uchwały wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały 

głosowali wszyscy zebrani na sali radni (14 za). Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Uchwała Nr 215/XXV/2014 Rady Gminy Smyków w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu 

Sołeckiego na rok 2015 stanowi załącznik Nr 15. do niniejszego protokołu. 

 

 

Do punktu 11 „i” porządku obrad 

 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 136/XV/2012 Rady Gminy 

Smyków z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Wyjaśnień do tej 

uchwały udzielił Prawnik. Pytań nie było. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. W głosowaniu 

jawnym nad przyjęciem projektu uchwały wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali 

wszyscy zebrani na sali radni (14 za). Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr 

216/XXV/2014 Rady Gminy Smyków w sprawie zmiany Uchwały Nr 136/XV/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 

4 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów stanowi załącznik Nr 16 do 

niniejszego protokołu. 
 

Do punktu 11„j” porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR 189/XXV/10 Rady Gminy  

w Smykowie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Smyków dla 

najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Smyków. 

Przewodniczący Komisji Oświaty wypowiedział się na temat projektu tej uchwały. Głos w tej sprawie 

zabrała również radna Zofia Wanat. Radna Agnieszka Kastarynda zapytała czy wiadomo jest ile dzieci  

z terenu naszej gminy ma średnią 5,0. Na to pytanie odpowiedział radny Jerzy Duda przytaczając wyniki za 

pierwsze półrocze. Radny Grzegorz Lesiak zgłosił wniosek formalny o zmianę w projekcie uchwały średnią 

ocen obniżyć z 5,0 do 4,90 (§ 1 punkt 1 również w punkcie drugim podpunkty a, b, c, d ulęgają zmianie 

analogicznie o 0,1). Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym nad 

przyjęciem projektu uchwały wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy zebrani 

na sali radni (14 za). Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr 217/XXV/2014 

Rady Gminy Smyków w sprawie zmiany Uchwały NR 189/XXV/10 Rady Gminy w Smykowie z dnia 28 kwietnia 

2010 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Smyków dla najzdolniejszych uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Smyków stanowi załącznik Nr 17 do 

niniejszego protokołu 
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Do punktu 11„k” porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej  Gminy 

Smyków za rok 2013. Wyjaśnień do tej uchwały udzieliła wcześniej Kierownik GOPS Pani Renata Marzec. Pytań 

nie było. Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym nad przyjęciem 

projektu uchwały wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy zebrani na sali radni 

(14 za). Nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Uchwała Nr 218/XXV/2014 Rady Gminy 

Smyków w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej  Gminy Smyków za rok 2013. stanowi 

załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu 

 

 

Do punktu 12-go porządku obrad 

 

 

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych 

 

Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji 12 - go punktu porządku obrad: Odpowiedzi na zapytania  

i interpelacje radnych. O zabranie głosu Przewodniczący Rady poprosił wójta Józefa Śliza. Na pytanie 

radnego Mariusza Kosmy wójt odpowiedział że będzie ogłoszenie o możliwości wydzierżawienia pola 

namiotowego w Sielpi. Na pytanie radnego Kozłowskiego wójt odpowiedział, że być może taki monitoring  

przy szkole w Królewcu będzie założony. Na pytanie radnej Agnieszki Kastaryndy wójt odpowiedział iż 

trwają rozmowy w sprawie budowy drogi w Przyłogach i wszystko wskazuje na to że ok. 1 km drogi będzie 

wybudowany. Wójt odpowiedział że pracownicy ŚODR pomagają bezpłatnie wypełniać wnioski do  

ARiMR. Wójt obiecał również że będzie założone oświetlenie przy posesji Państwa Leksyckich  

w Kawęczynie Na tym Wójt zakończył swoje wystąpienie. Przewodniczący Rady poinformował radę  

o postępach w powstawaniu Klubu Sportowego, na ten temat wypowiedział się również radny Jacek 

Kołodziejczyk.  

 

 

Do punktu 13-go porządku obrad 

 

 

Wolne wnioski 

 

W punkcie 13 „wolne wnioski” – głos zabrał sołtys Krzysztof Pawlikowski, który poruszył kwestię 

zaniedbanych posesji i zwrócił się z pytaniem czy gmina może nakazać posprzątanie tych posesji bądź 

pracownicy zatrudnieni do robót publicznych mogą tam robić porządki. Zwłaszcza, że suche trawy są 

zagrożeniem pożarowym. Następnie głos zabrała sołtys Cisownika Kazimiera Opala, która w imieniu 

sołtysów poruszyła temat koszy na śmieci i odpłatności za nie. Zdarzały się przypadki ze firma przesyłała 

fakturę za dzierżawę  tych koszy, mimo że właściciele posesji takiego kosza nie posiadają. Wywiązała się 

dyskusja na ten temat.  
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Do punktu 14-go porządku obrad 

 

Przewodniczący Rady podziękował radnym za udział w sesji. Obrady XXV Sesji Rady Gminy Smyków 

Przewodniczący Rady zamknął ok. godz. 15.30. Na tym protokół zakończono.  

Szczegółowy zapis obrad sesji w wersji cyfrowej jest dołączony do protokołu. 

 

 

       Przewodniczący Rady 

/-/ Jarosław Pawelec 

 
 
 
 
 
 
 


