
Protokół XL/2017
z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie

odbytej 29 listopada 2017 r.

Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.30.

Na 14 radnych w sesji  uczestniczyło 13 radnych,  wobec czego zachowana była prawomocność
obrad i podejmowanych uchwał                                                                          (zał. nr 1).

Jednocześnie w sesji uczestniczyli sołtysi oraz zaproszeni goście według załączonej listy obecności
                                                                               (zał. nr 2-3).

Protokół z sesji  Rady Miejskiej Nr XXXIX/2017 roku odbytej 27 października 2017 r. - został
przyjęty bez uwag.

Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniami o sesji                                         (zał. nr 4).

Ad. 2

Radna Halina Neugebauer – zabierając głos podziękowała za ułożenie dywanika asfaltowego na pl.
Partyzantów w Wołczynie, 
-  stwierdziła,  że  to  działanie  spowodowało poprawę bezpieczeństwa ale  i  w znacznym stopniu
wpłynęło na estetykę okolicy.

Pan Józef Schatt Sołtys Skałąg –  podkreślił, że po raz kolejny porusza sprawę szamba w szkole
w Skałągach, jest to bardzo poważny problem, a nikt z Urzędu się tym nie zainteresował,
-  wszystko  leci  w  park  i  do  stawu,  a  nie  po  to  park  był  robiony  żeby  teraz  ścieki  wypalały
nasadzenia,
-  druga  sprawa  dotyczy  firmy,  która  zajmuje  się  hodowlą  bydła  myje  auta  i  te  wszystkie
zanieczyszczenia również spływają do stawu,
- dlaczego nie ma na sesji Straży Miejskiej, jak chce coś zgłosić to ich nie ma.

Pan  Ryszard  Adaszyński  Sołtys  wsi  Krzywiczyny  –  w  imieniu  mieszkańców  podziękował  za
utwardzenie ulicy Polnej i Wołczyńskiej.

Pan  Konrad  Vogiel  Sołtys  wsi  Duczów  Wielki  i  Mały  –  stwierdził,  że  pół  roku  temu  został
zakupiony budynek z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, do tej pory nic się z tym nie robi. Kiedy
planuje się rozpocząć jakieś prace remontowe?

Ad. 3
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017                  (zał. nr 5).

Zastępca Burmistrza – podkreślił, że przedłożona Radzie Miejskiej informacja jest wypełnieniem
delegacji ustawowej, przedkładana jest co roku do końca października, 
- informacja dotyczy stanu organizacyjnego szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017, przed
reforma oświatową,



- od roku szkolnego 2017/2018 sytuacja uległa znacznej zmianie, ze względu na wdrożoną reformę
oświatową,
- to jest dopiero początek, dalsze działania będą podejmowane,
- od 2018 roku planujemy uruchomić żłobek, a to w konsekwencji spowoduje zmiany w strukturze
organizacyjnej jednostek oświatowych w Wołczynie.

Dyskusji nie było. Informacja przyjęta została bez uwag.

Ad. 4
Podjęcie uchwał Rady Miejskiej:

w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 6).

W dyskusji głos zabrała:

Skarbnik  Gminy  –  jednocześnie  odpowiadając  na  poruszoną  sprawę  przez  Sołtysa  Duczowa
podkreśliła, że między innymi zmiany jakie dokonujemy w przedłożonym projekcie uchwały jest
zmiana  dotycząca  zwiększenia  wydatków  o  33.000  zł  na  zadanie:  Przebudowa  budynku
mieszkalnego jednorodzinnego na  pomieszczenia świetlicy z zapleczem kuchennym w Duczowie
Wielkim. Ponadto wprowadza się do realizacji zadania:
- montaż wiat przystankowych: w Wąsicach - 12.000 zł, w Wołczynie ul. Przemysłowa - 5.000 zł,
w Wierzbicy Górnej - koło dworca PKP - 5.000 zł,
- zakup rejestratora na potrzeby monitoringu - 4.000 zł,
- opracowanie koncesji rozbudowy przedszkola publicznego w Wołczynie na cele żłobka - 3.690 zł.

Uchwała  Nr  XL/247/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  29  listopada  2017  roku
w  sprawie  zmiany  budżetu  gminy  Wołczyn  na  2017  rok  –  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 13 radnych                                                                                                        (zał. nr 7).

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XL/248/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  29  listopada  2017  roku
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczynie -– podjęta
została jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                                      (zał. nr 8).

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat za pomocą instrumentu płatniczego 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.



Uchwała  Nr  XL/249/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  29  listopada  2017  roku
w  sprawie  dopuszczenia  zapłaty  podatków  i  opłat  za  pomocą  instrumentu  płatniczego  -
podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                        (zał. nr 9).

o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XL/250/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  29  listopada  2017  roku
o  zmianie  uchwały  w  sprawie  określenia  wzorów  formularzy  deklaracji  i  informacji  na
podatek  od  nieruchomości,  podatek  rolny  i  podatek  leśny  -  podjęta  została  jednogłośnie
w obecności 13 radnych                                                                                                     (zał. nr 10).

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Wołczyn w latach 2018-2022

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                    (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XL/251/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  29  listopada  2017  roku
w  sprawie  uchwalenia  wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem
gminy Wołczyn w latach 2018-2022 - podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych

(zał. nr 11).

w  sprawie  przejęcia  przez  gminę  Wołczyn  zadania  publicznego  w  zakresie  nauczania  religii
Kościoła Zielonoświątkowego 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XL/252/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  29  listopada  2017  roku
w sprawie przejęcia przez gminę Wołczyn zadania publicznego w zakresie nauczania religii
Kościoła Zielonoświątkowego  - podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych

(zał. nr 12).



o zmianie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego  do  przedszkoli  publicznych  i  oddziałów  przedszkolnych  w  publicznych  szkołach
podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XL/253/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  29  listopada  2017  roku
o  zmianie  uchwały  w  sprawie  określenia  kryteriów  obowiązujących  na  drugim  etapie
postępowania  rekrutacyjnego  do  przedszkoli  publicznych  i  oddziałów  przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn - podjęta została
jednogłośnie w obecności 13 radnych                                                                                 (zał. nr 13).

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Marii Konopnickiej w Wołczynie 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XL/254/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  29  listopada  2017  roku
w sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej
nr 1 im. Marii Konopnickiej w Wołczynie - podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych

( zał. nr 14).

w sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej  nr  2
im. Henryka Sienkiewicza w Wołczynie 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XL/255/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  29  listopada  2017  roku
w sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej
nr 2  im.  Henryka Sienkiewicza w Wołczynie  -  podjęta  została  jednogłośnie  w obecności  13
radnych                                                                                                                              ( zał. nr 15).

w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej
w Komorznie 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 6).



Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XL/256/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  29  listopada  2017  roku
w sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej
w Komorznie - podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych                            ( zał. nr 16).

w  sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej
w Wąsicach

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XL/257/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  29  listopada  2017  roku
w sprawie  stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowej  sześcioletniej  Szkoły  Podstawowej
w Wąsicach - podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych                              ( zał. nr 17).

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Wierzbicy Górnej

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XL/258/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  29  listopada  2017  roku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im.
Orła Białego w Wierzbicy Górnej - podjęta została jednogłośnie w obecności 13 radnych

( zał. nr 18).

w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana  Pawła II w Wołczynie

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 6).

Zastępca Burmistrza – stwierdził, że niniejsza uchwała jest wynikiem zmiany ustroju szkolnego,
Publiczne  Gimnazjum  im.  Jana  Pawła  II  w  Wołczynie  z  dniem  1  września  2017  r.  zostało
przekształcone w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. im. Jana Pawła II w Wołczynie, 
- zgodnie prawem oświatowym nowo powstałej szkole organ założycielski szkoły nadaje pierwszy 
statut.



Uchwała  Nr  XL/259/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  29  listopada  2017  roku
w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana  Pawła II w Wołczynie - podjęta
została jednogłośnie w obecności 12 radnych. Jeden radny opuścił salę obrad                ( zał. nr 19).

w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 6).

Pani  Bożena Grabas  – podkreśliła,  że  Rada Miejska  w terminie  do 30 listopada każdego roku
w formie uchwały przyjmuje roczny program współpracy, 
-  program  ten  obejmuje  w  szczególności:  cel  główny  i  cele  szczegółowe  programu,  zasady
współpracy,  zakres  przedmiotowy,  formy  współpracy,  priorytetowe  zadania  publiczne,  okres
realizacji  programu,  sposób  realizacji  programu,  wysokość  środków planowanych  na  realizację
programu,  sposób  oceny  realizacji  programu,  informację  o  sposobie  tworzenia  programu  oraz
o  przebiegu  konsultacji,  tryb  powoływania  i  zasady  działania  komisji  konkursowych  do
opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert,
- projekt programu był poddany konsultacjom w dniach od 2 listopada do 15 listopada br. poprzez
opublikowanie projektu programu na stronie internetowej oraz udostępniony w Urzędzie Miejskim
w Wołczynie, tym samym stworzono możliwość przyjmowania uwag i wniosków,
- w trakcie konsultacji w przewidzianym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące
konsultowanego programu.

Uchwała  Nr  XL/260/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  29  listopada  2017  roku
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 - podjęta została jednogłośnie
w obecności 12 radnych                                                                                                   ( zał. nr 20).

w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołczyn 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Gospodarki  Samorządowej  przedstawił  opinię  członków
Komisji do przedmiotowego projektu uchwały                                                                     (zał. nr 6).

Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XL/261/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  29  listopada  2017  roku
w  sprawie  zmiany  Statutu  Gminy  Wołczyn  –  podjęta  została  jednogłośnie  w  obecności  12
radnych                                                                                                                               (zał. nr 21).

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wołczynie 

Sekretarz obrad – odczytała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.



Dyskusji nie było.

Uchwała  Nr  XL/262/2017  Rady  Miejskiej  w  Wołczynie  z  dnia  29  listopada  2017  roku
w  sprawie  pozostawienia  bez  rozpoznania  anonimowej  skargi  na  działalność  kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie - podjęta została jednogłośnie w obecności 12 radnych

 (zał. nr 18).

Ad. 5 

Przewodniczący  Rady  –  poinformował,  że  zgodnie  z  art.  24  h  ust.  6  ustawy  o  samorządzie
gminnym,  analiza  danych  zawartych  w  oświadczeniach  majątkowych  została  dokonana  przez
osoby, którym złożono oświadczenia i przekazane do urzędu skarbowego, 
- oświadczenia majątkowe wpłynęły w terminie do Burmistrza Wołczyna, Wojewody Opolskiego
i Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
- po dokonanej analizie organ podatkowy nie przekazał żadnego oświadczenia do Urzędu Kontroli
Skarbowej,
- szczegółowe informacje na temat analizy udostępnione są dla osób zainteresowanych w biurze
rady miejskiej.

Ad. 6 

Burmistrz – przedstawił informację z działalności w okresie między sesjami                  (zał. nr 19).
W wypowiedzi swojej podkreślił sprawy:
- podpisano umowę na dofinansowanie przebudowy drogi pl. Wolności w Wołczynie w wysokości
148 tys. zł;
- złożono wniosek w ramach rządowego programu „Maluch plus” o dofinansowanie budowy żłobka
w Wołczynie, dofinansowanie można otrzymać w wysokości 80%, po analizie naszych możliwości
wybraliśmy opcje rozbudowy i dobudowy 2 pomieszczeń w przedszkolu w Wołczynie, aktualnie
czekamy  na  rozstrzygnięcie,  które  ma  nastąpić  w  styczniu,  jeśli  otrzymamy  dofinansowanie
zlecimy wykonanie projektu, chcielibyśmy rozpocząć działalność żłobka od 1 września 2018 r.;
- rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego w zakresie odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych w gminie Wołczyn, zadanie to od 1 stycznia 2018 r. chcemy powierzyć
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Wołczynie;
- zakończono budowę drogi w Wąsicach ul. Główną, podkreślił, że to co nas tak bardzo buduje to
okazywane  zadowolenie mieszkańców wsi;
- powoli chcemy eliminować sposób naprawy dróg poprzez łatanie dziur paczerem, chociaż jest to
nieuniknione i przestawiać się na naprawę poprzez kładzenie krótkich odcinków asfaltu, podobnie
chcemy rozścielać tłuczeń, ponieważ dobre utwardzenie podłoża umożliwi nam położenie asfaltu;
-  poinformował  również,  że  przygotowujemy  się  do  umożliwienia  w  naszym  Urzędzie
dokonywania płatności poprzez kartę płatniczą,
- podejmowaliśmy działania podziału działek na byłym Linopłycie, w tej sprawie prowadziliśmy
rozmowy z nowym inwestorem i przedsiębiorcą, który już od kilku lat prowadzi tam działalności
w kwestii drogi dojazdowej.
W dalszej wypowiedzi podkreślił  wydarzenia,  które miały miejsce w okresie sprawozdawczym,
między innymi:
-  uroczystość  30-lecia  Zespołu  Wrzos,  podkreślił,  że  z  tej  też  okazji  wystąpiono  w  imieniu
wołczyńskiego samorządu do Starosty Kluczborskiego o przyznanie nagrody „Plastry Miodu”,



- odbył się Turniej Karate zorganizowany przez wołczyński Klub Karate pod patronatem Marszałka
Województwa  Opolskiego  i  Burmistrza  Wołczyna,  uczestniczyło  ponad  200  karateków,  bardzo
piękne wydarzenie, natomiast publiczności bardzo mało,
-  odebrano,  kolejną  ogromną  inwestycję,  której  tak  naprawdę  nie  widać,  a  jest  to  kanalizacja
sanitarna w Krzywiczynach,
- obchody 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości – podziękował wszystkim tym, którzy włączyli
się w organizację dwudniowej uroczystości, 
- odbyło się ciekawe wydarzenie w Kościele Parafialnym w Szymonkowie z okazji poświęcenia
nowych witraży,
- przygotowano kolejną partię żywności, która wydawana będzie przez OPS w Wołczynie.
Poinformował, że 24 listopada br. na uroczystej Gali w Katowicach, w otoczeniu firm i instytucji
biznesu  oraz  nauki,  Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Wołczynie  otrzymał  prestiżowe
wyróżnienie  tytuł  „EKOSYSTEM 2017”.  Nagroda ta  przyznawana jest  przez  redakcję  Monitor
Biznesu i Monitor Rynkowy. Doceniono przede wszystkim systematyczną rozbudowę kanalizacji
sanitarnej, co wpływa na poprawę jakości wód i ochronę środowiska.

Pan Pieńkowski Prezes ZWiK – stwierdził, że było to bardzo miłe odebrać z rąk Ministra nagrodę,
oraz to zaszczyt, że taką małą gminie zauważono, 
- nagrodę tą dedykuje pracownikom i kontrahentom.

Sołtys Adaszyński – pytał, czy to prawda, że opłata za przyłącze ma wzrosnąć do 100 zł za metr?

Pan Pieńkowski  –  stwierdził,  że  opłata  za przyłączenie  w Brzezinkach wynosiła  86 zł,  minęło
trochę czasu, dzisiaj to kwota 99 zł  i obejmuje pełny zakres usług, od wykopania do zagęszczenia,
- realizowaliśmy inwestycję za kilka milionów złotych, ludzie przez rok mieli tego świadomość.

Ad. 7

Zastępca Burmistrza – odnosząc się do uwagi Sołtysa Skałag stwierdził, że odpowiedz jest zawsze
taka  sama,  zawsze  wszystkie  nasze  jednostki  mają  obowiązek  zagospodarowania  odpadów  na
własny koszt, 
- subwencja jaką przekazujemy jest również na to, aby pokrywać koszty eksploatacji budynków, 
-  zadanie  wywozu  nieczystości  może  być  realizowane  poprzez  wywóz  beczkowozem  do
oczyszczalni ścieków,
- w 2018 roku planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w Skałągach.

Pan Schatt – stwierdzi, że obawia się że to nie wytrzyma do budowy kanalizacji.

Pan Adaszyński – są mieszkańcy, którzy mają do podłączenia ok. 30 m, to duży dla nich wydatek.

Pan  Pieńkowski  –  stwierdził,  że  irytuje  go,  jeżeli  ktoś  buduje  dom  za  kilkaset  tysięcy,
a podłączenie kanalizacji chciałby za 10 zł. 

W związku z wyczerpaniem porządku dziennego Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXIX
sesji Rady Miejskiej w Wołczynie.

                                                                                                  Przewodniczący Rady
                                                                                                  Waldemar Antkowiak
Protokołowała
Julita Matelska


