
Protokół nr XLIII/43/10
z XLIII Sesji Rady Gminy Czarna odbytęj dnia

21 maja 2010r. god2.12.00

w Sali Narad Urzędu Gnniny w Czarnej

obrady xLIu Sesji Rady Gminy Czarna rozpoczęĘ się o godz. 12.00

Przewodniczący Rady odczytał porządek, który przedstawia się w następujący sposób:
1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał.
4. Informacja Wójta z działalnaści Grniny w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie protokołu zpoptzedniej sesji.
6. Zapyźartia i wolne wnioski radnych.
7. Sprawy roŻne.
8. Zakonczenie sesji.

Ad.1
obradorn przewodniczył Pan ZdzisŁavł Jaromi _ Przewodniczący Rady Gminy Czama.
Po strł'ierdzeniu quorum -13 radnych na sali obrad.(ustawowy skład Rady wynosi
i5 radnych) Prowadzący obrady Pan Zdzisław Jaromi powitał Pana Wójta, Panią Sekretarz
Pana Skarbnika, wszystkich radnych, kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
sohysów, oraz zaproszonych gości.
Lista obecności stanowi załącznik do protokofu.

Ad.2
Następnie Pan Jaromi poprosił o zgj.aszanie ewentualnych uwag do zaproponowanego
porządku obrad

Pan Edward Dobrzański - Wójt Gminy poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dwóch
projektów uchwał: Uchwały Nr XLIU425|2aI0 w sprawie v,ryraŻerua zgody na oddanie
nieruchomości w uŻyczetlerLarzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Czamej oraz Uchwały
Nr XLII I/4 26 l Żu a w sprawie zamiany nieruchomo ści mienia komunalne go.
Pan Zdzisław Jaromi wystąpił z wnioskiem żeby wstrzymać się od wprowadzenia uchwały
Nr XLIII/426|20I0 do czasu jej wyjaśnienia i dojściaporozumieniazmieszkańcami.
Przewodnicząey Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o niewprowadzanie projektu
uchwały Nr XLIII/4Ż6|20I0 do porządku obrad.
Uchwała Nr XLIII/426DaI0 nie weszła do porządku obrad przł trzech głosach
wstrzymujących.
Po uwzględnieniu zmianporządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3 Podjęcie uchwał:
Przystąpiono do wyboru Komisji uchwał i wniosków:
Podani kandydaci:

1. Pan Zenon Buk I

2. Pan Mieczysław Rejman
3. Pan Piotr Pasierb

Kom i sj a zo stała pr zyj ęta pt zy tr ze ch gło s ach wstrzymuj ących si ę.
WyŻej wymienieni v'ryrazilizgodę do pracy w Komisji.
Komisja w powyższym składzie przystąpiła do pracy.
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Uchwała Nr xl-IJ.ll417/2010. 
-w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wbanej "a finansowanie zadania
inwesĘryjnego p.n. orTermomodernizacji budynków uĘteczności publicznej na terenie
gminy Czarna".
Pan Przewodniczący przedstawił wlw projekt uchwĄ i zapyiał Pana Eugeniusza Głowiaka_
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno- Gospodńczego, Gosioa*n Finansowej
Rzemiosła i Usług o opinię do w/w projektu uchwaŁte'' o^uj-ił iż opinia Komisji jes]
pozytyłvna
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod
Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska
zadania inwestycyjnego p.n.,,Termomo demizacji
terenie gminy Czamd'.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

głosowanie zaciryńęcia poŻyczki zi Gospodarki Wodnej na finansowanie
budynków uŻyźeczności publicznej na

Naustawowy skład rady liczącv 15 radnych, na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych.
-,,za" podjęciem uchwały oddano _ 13 głosów,
-,,przeciw" było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę ęodnie
z przedstawionym projektem. (Ichwała Nr XLIII/4I7/2aru Rady pminy ćzor* w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gosjodarki
Wodnej na jinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. ,,Termomodernizacji bidynków
użyteczności publicznej na terenie gmmy Cztrłta z drcia 27 mxja 2010 n - stanowt załączntk
do protokołu

Uchwała Nr XLIII/418l20fi w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/335lŻ00g z dnia 18
września 2009 r. \r sprawie wyraż"\? zgody na sprzedaż nieruchomości mienia
komunalnego Gminy Czarna położonej w miejscowości Dąbrówki oraz ustalenia
bonifikaty.
Pan Przewodniczący przedstawił dw projekt uchwały i zapytał Pana Eugeniusza Głowiaka-
Przęwodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Gospodarki Finansowej
Rzemiosła i Usług o opinię do w/w projektu uchwĄ-ten oznajmił iz opirua Komisji jesi
pozytywna
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyruŻenia zgody na sprzedaż
nieruchomości mienia komunalnego Gminy Czatnapołożonej w miejscowós"i-oąb.owki oraz
ustalenia bonifikaty.

Uwag do projekfu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady ltczący 15 radnych, na sesji było 13 radnych, głosowało i3 radnych.
-,,za" podjęciem uchwały oddano _ 13 głosów,
-,'przeciw'' było - 0 głosów,
-''wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie Z Płzedstgwionym projektem. (.Ichwała
Nr XLIII/418/2010 Rady Gminy Czarna w sprawie zmiany I}chwaĘ Ńr XWVR35/20a9 z
dnia 18 września 2009 r, w sprawie wyrażenio zgody na sprłedaż nieruchihmości mienia
komunalnego Gminy Czarna połażonej w miejscowości Dąbrówki oraz ustalenia bonilikaty
z dnia 27 maja 2010 r.-stanawi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr xl.lll/4lgl}ua w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Czarna.
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Pan Przewodniczący odcątzł projekt w/w uchwały i poprosił Pana Eugeniusza Głowiaka_
Przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno- Gospołarczego, Gosi'odarki Finansowej
Rzemiosła i Usług o opinię do w7w projektu uchwały-1ęn o'.'u.1-ił iż opinia Komisji jesi
pozfiywna
Pan Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wyrażenie zgody na sprzedaŻ w
drodze bezprzetargowej ni eruchorności położoĘ w miej scow ości Czarna.

Uwag do projektu uchwĄ nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący i5 radnych, na sesji było 13 radnych, głosowało i3 radnych.
-,,za" podjęciem uchwały oddano _ i3 głosów,
-,,przeciw" było - 0 głosów,
-,'wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem- fIchwała
Nr XLIII/419/2010 Rady Gminy Czarna w sprawie łuyrażenie zsoiy ia sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruehomości połażonej wmiejscowości Czańoź Arto'z7 maja 2010r. -stąnowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XLIII/420/20ffi w sprawie uchwaienia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego w rejonie ,,Medynia Głogowska _ Kościół'' położonego ; miejscowości
Medynia Głogowska, gmina Czarna.
Pan Przewodniczący odczy'taŁprojekt w/w uchwały i poprosił o przedstawienie i szczegółowe
omówienie tego proj ektu Panią Vioiettę Błotko- proj ektantk ę tegozplanu.
Pan Wójt po omówieniu projektu- poprosił panią Błotko jeszcze raz o omówienie i dokładne
ptzeanalizowanie i wyaĘkułowanie treści uchwały zwiryanej z możliwością jaką dajeprojekt w sprawie budowy obiektów -np. budynków kubaturo*y"i lub kapliczki'
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie ucńwalenie ńi.i."o*.go Planu
Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ,,Medynia Głogowska _ Kośció"ł'' połoźonego w
mieiscowości Medynia Głogowska, gmina 

f,zama.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych'
-,,za" poĄęciem uchwały oddano -13 głosów,
-,,ptzeciw" było - 0 głosów,
-',wstrzymujących się'' - 0 głosów.
R-ada Gminy jednogłośnie padjęła achwałę zgodnie z przedstawionym projektem- UchwałaNr XLIII/420/2010 Rady Gminy Czarna , sproiie uchwalenia 

-Miejscowego 
ptanu

Zagospodarowania Przestrzennega w rejonie ,,Medynia Głogowska _ Kościił,, połiżonego w
miejscowości Medynia Głogowska, gmina Czarna z dnia 27 maja 2010 r. - staiowi załąóznik
do protokołu.

Uchwała Nr XLIIV421/20L0 w sprawie uchwalenia regulanninu dostarezania wody i
odprowadzania Ścieków
Pan Przewodntczący odczY'tał projekt wiw uchwały i poprosił Pana Zbigniewa Bojda-
Kierownika Zakładu Usfug Komunalnych o omówienie uchwały i róinic pomiiazy
uchwalanym regulaminem a poprzednim.
Pan Przewodniczący poprosił Pana Eugeniusza Głowiaka- Przewodnicząpego Komisji
Rozwoju Społeczno- Gospodarczego' Gcspodarki Finansowej Rzemiosła i Usług o wyrażenie
opini do w/w projektu uchwĄ-ten oznajmił iż apiruaKomisji jest pozytywna
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwalenie iegulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków

1J



Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 13 radnych, głosowało i3 radnych.
-,,za" podjęciem uchwały oddano - 13 głosów,
-,,przecifr'było - 0 głosów,
-',wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem- Uchwała
Nr XLIIA42UlUA Rady Gminy Czarna w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania
wody i odprowadzunia ścieków- z dnia 27 maja 2a10 r. stanowi załącznik do protokołu.

Uchwala Nr xI'ttLl4Ż}IŻttt łv sprawie wyrazeria z3ody nźt sprzedaż w drodze
bezprzetargowej nieruchomoŚci stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna wraz z
udzieleniem bonifikaĘ od ceny nieruchomości.
Pan Przęwodniczący odczytał pĄekt w/w uchwały i wyjaśnił, Że z uwagi na brak pozytywnej
opinii prawnej radcy prawnego' Komisja Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Gospodarki
Finansowej Rzemiosła i Usług nie wyraziła opinii poątywnej.
Pan Przewodniczący poprosił Pana Piotra Sowińskiego- radcę prawnogo o kiika słów
wyiaśnieni a i zĄęcia stanowiska w kwestii w/w projektu uchwały.
Pan Piotr Sowiński- rudca prawny- wyjaŚnił iż istnieje problem prawny' gdyŻ nte ma
właściwej podstawy prawnej do podjęcia tej uchwały. Poinformował, Że sprawa była
omawiana i dyskutowana na zebraniu wiejskim i to zębranie wiejskie wystąpiło z inicjaĘwą
aby dokonaÓ zadoścuczymieria, wyjaśnił iŻ zebranie wiejskie ma prawo podjąć uchwałę w
kazdej sprawie i zaopiniować w dowolny sposób ale nie o7nacza to, Że ma władze zmiany
prawa- Zadośćuczynienie ma miejsce wtedy kiedy następuje szkoda lub krzywda- w
przypadku szkody mówimy o szkodzie mateńalnej. Gmina Czatna rlabyła nieruchomość
pIzez zasiedzenię co zostało potwierdzone dwoma wyrokami sądu rejonowego i okręgowego'
Istota zasiedzenta polega na tym, iz następuje bez zaóoścuczynienia i odszkodowania, więc w
związku z powyŻszym nie ma mowy od strony prawnej o zadośćuczynieniu. Wyjaśnił iż
podjęcie takiej uchwały musi mieó uzas{nienie w przepisach prawnych, a w tym przypadku
brak jest podstawy prawnej aby dokonac sptzedaży nieruchomości wraz z udzieleniem
bonifikaty. Pan Piotr Sowiński rudca prawny omówił i dokonał interpretacji podstawy
prawnej przedmiotowego projektu uchwały i wyjaśnił że powołanie powyższych przepisów i
uchwalenie powyŻszej uchwały w takiej formie spowoduje uznanie ptzez Wojewodę
Podkarpackiego niewazności w/w uchwały.
Przewodniczący Rady Grniny poddał pod głosowanie wyrazenie zgody na sptzedaŻ sprzedaż
w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Czarna wraz z
udzielęniem bonifikaty od ceny nieruchomości.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych.
-,,za'' podjęciem uchwały oddano _ głosów,
-,,przeciw" było - 11 głosów,
-',wstrzymujących się'' - 2 głosów
Rada Gminy nie podjęła(odrzuciła) projektu uchwały Prz! dwóch głosach wstrzymujących.
Projekt Uchwała Nr XLIII/422/2010 Rady Gminy Czarna w sprawie wyrażenia ąody na
sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy
Czarna wraz z udzieleniem boniftkaty od ceny niełuchomości dnia 27 maja 2010 r. - stanowi
załącznik do protokołu. . i

Uchwała Nr XLIill423/20t0 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia9 na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony przed bezdomnymi rwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt, atakże grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich częŚci.
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Pan Przewodniczący_-odcTtał projekt wlw uchwaĘ i poprosił Parra Eugeniusza Głowiaka-Przewodniczącega Komisji Rozwoju Społeczno- 
'Gospodarczego, 

Gosp'oo*t i FinansowejRzemiosła i Usfug o opinię do ilw projektu uchwały- ten oznajm ił iz opińa Komisji jestpozyt1rłma
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wyraŻeni e zgody w sprawie określenia wymagań,jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyska nie )ezwolenia, na prowadzeniedziałalności w zakresie ochrony przed' bezdómnymi'nvierzętami oraz w zakresie prowadzeniaschronisk dla bezdomnych zwieiząt, a także grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ichczęści'

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczącv 15 radnych, na sesji było .i3 radnych, głosowało 13 radnych.-,,za" poĄęciem uchwały oddano _13 głosów )
-,,ptZa:iw" było - 0 głosów,
-,,wstrz1Tnujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem- (JchwałaNr XLIII/423/201.0 Rady Gminy Czgrna w sprawie okreśIenia wymagań, jakie powinienspełniać przedsiębiorca ybiegający się o uzyskaiie zezwolenia, ,o p-roir"n,ie działalności wz1kresie ochrony przed bezdomnymi zwieizętami otaz w zakresie-prrrndr"rtia schronisk dlabezdomnych zwier7ąt, a także grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części z dnia 27maja 2010 r. - Stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr XlilI/4z4naffi w sprawi€ wprowadzenia zmizn w Uchwale BudżetowejGminy Czarna na 2010 rok.
Pan Przewodniczący adczytałprojekt r1/w uchwały i poprosił Pana Edwarda Dobrzańskiego-
Wójta Gminy Czarnao przedstawienie i omówienió wĘrojekru uchwĄ.Pan Przewodniczący poprosił Pana Eugeniusza cłowiata- Przewoóni czącego KomisjiRozwoju Społeczno- Gospodarczego, Gospodarki Finansowej Rzemiosła i Usfug o opinię dow/w projektu uchwały-ten oznajmił iz opinh Komisji jest pozyyłv'na
Pan Przewodniczący poddał pod głosówanie wp.o*adzenie zmian w Uchwalę BudzetowejGminy Czamana2}lO rok.

Uwag do pĄektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rudy liczącv i5 radnych, na sesji było .13 radnych' głosowało 13 radnych.
-,,za" podjęciem uchwały oddano -13 głosów )

-,,przeciw" było - 0 głosów,
-''wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionyłn projektem [.IchwałaNr XLIII/424/2010. !!ły Gminy Czarni w sprawie wyłażeiia'zsody na ,amianęnieruchomości z dnia 27 łnaja 2010 r. - stanowi załącznik do piotokołu. J

Uchwała Nr XLIII/425/20rc w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości wuĘczenie na rzecz Gminnej Bibtioteki Publicznej w Cżarnej
Pan Przewodniczący odczytał projekt w/w uchwały'"
Pan Jacek Golec- Radny Gminy zapy'tał czy musi byó to podpisanie umowy uŻyczenia na
czas nieokreŚlony. 

'-iPan Edward Dobrzański- Wójt Grniny _ odpowiedział iŻ jest moŻiiwośÓ pozyskania
środków na jeden z projektów, a jednym Z warunków jest przedfużenie dokumentów
stwierdzającego tzw. władanię,i nie moze byó one czas określ arly'. Zaznaczył iŻjest to tylko
uŻyczenie i decydentem jest gmina a umowa zawierata jest mozliwoŚciąwypowiedzenia.
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Pan Przewodniczący poprosił Pana Eugeniusza Głowiaka- Przewodni czącego Komisji
Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Gospodarki Finansowej Rzemiosła i Usługl opinię do*/w projektu uchwĄ-ten oznajmił iz opintaKomisji jest pozytyłvna
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie zmian w Uchwale Budżetowej
Gminy Czarnana 2010 rok.

Uwag do pĄektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było .13 radnych, głosowało 13 radnych.
-,,za'' podjęciem uchwały oddano -13 głosów,
-,,przecivv" było - 0 głosów,
-,,wstrzymujących się'' - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie Z Przedstawionym projektem. (JchwałaNr XLIIU424/20I0 Rlly Gminy Czarna w spriwie wyrażenia'zsiay na zamianęnieruchomości z dnia 27 maja 2010 r. - stanowi załącznik do p7onkołu.

Ad' 4 Informacje Wójta z działalności Gminy w okresie międzysesyjnym arazsprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków Rady Gminy 
" 

poprz"aoie;-śes;i Rady,przedstawił wójt Gminy - Pan Edward Dobrzański-_ stąnowi ziłąiznrk do protokołu'

Ad. 5 Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy, Rada przyjęła jednogłośnie.

Ad. 6 Zapytania i wolne wnioski:

Wniosek Pana Dariusza Kulki- Radnego Gminy- o zlecenie wykonania prac projektowych
na cieku wodnym zbiornika retencyjnego ,,Terliczka" zgodnie rwpzp ,, ćru^u- Pastwiska,,
mającego na celu zabezpieczenie budyĄów uĘ{ku p,'blic'''"go - ".nt 

o* Czarnej przed
podtopieniami powodowanymi cofaniem rłody od rzeki Wisłok.

Wniosek o wystąpienie do zarządcy drogi tj. PZDW w Rzeszowie o odtworzenie przepustu
na drodze wojewódzkiej w Dąbrówkach oraz podniesienie drogi wojewódzkiej i wykonanie
przepustu w Czarnej.

Wniosek o ponowne wystąpienie do Regionalnego Zarządu Melioracji ilJrządzeńWodnych
o wykonanie regulacji brzegów rzeki giemieniec wrazzwykonaniem irzepustów.

Wniosek o wystąpienie do Starostwa Powiatowego o udrożnienie rowów melioracyjnych we
wsi Dąbrówki od strony Lasów Państwowych oraz o dokonanie przeglądu i udrażniania
przepustów i rowów będących w ciągu dróg powiatowych,

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszone wnioski.
Wnioski zostały przyjętejednogłośnie.

Ad.7 Sprawy różne: 
. -i

Pan Przewodniczący -Zdzisław Jaromi_ Przestawił pisma które wpĘnęły do biura rady:
Pier'wsze z pism łvpłynęło od BurmistrzamiastaŁancutakierowane do Dyrektora oddziału w
Rzeszowie GDDKiA dotyczące przebudowy drogi E-4 i propozyó3i do rozwięania
problemów komunikacyjnych mieszkańców, a drugie pismo wpłynęło ód P..'".u Zirządu
,,Centrum Medycznego w Łańcucie'' Krzysztofa Przyśliwsiiego dot. planowanego
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rozpoczęcia inwestycjt pn. ,,Przebudowa i rozbudowa Szpitala im św. Michała Archanioła wŁancucie" oraz propozycjiwyŁonienia wariantów finansowania powyŻszejinwestycji.

Pan Marian Bieniasz- Sołtys Sołectwa Czama- zabtał głos w sprawie sytuacjipopowodziowej' w którym zaznaczył iż przepompownia znajduj{ca się na jigo działce koło
.do*Y w czasie powodzi wylewa i nieczystości wypłyrv ając" i ii"3 ,ń"ćryszczająteren ibrzydko pachnie . Dodał ich w czasie powodzi 

''u-óo"inLu 
ok. 1 km oberwały się brzegi naWisłoku oraz w rejonie Kołki- Podrzecze oberwana i zabrana zastaŁa droga na odcinkukilkunastu metrów co stwarza niebezpieczeństwo dla mieszkańców.

Pan Edward Dobrzański- 
-wójt 

gminy- adczfiał pismo które wpłynęło na dziennikpodawczy od Pana Mariana Bieniasza a91. sytuac;i popowodziowej i ,ó"ryuł je. Dodał iżwszystko w miarę moŻliwości będzie zrobione aby pómóc naprawió urwane drogi i wszelkieinne zdarzenia które wynikły po powodzi we wszystkich miejscowościach na terenie gminyktórych dotknęła powódź. Powiedział iżzostały .v{Yzr'aczone specjaine kornisje do spisywania
strat popowodziowych.

Ad.8

\,y::yaniu porządku obrad Przewodni czący Rady Gmi ny Czarna uznał obrady zazaKonczone

Na tym protokół zakończono.
Godzina zakonezęnia obrad I4a5

Protd<ołowała:
*"'fłMi'*"

dy Sminy

1, '"l łł { {' l41 ł


