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PROTOKÓŁ NR IV/2011 
Z IV SESJI RADY 

POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 
Z DNIA 18 STYCZNIA 2011 R. 

DUŻA SALA NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO (I PIĘTRO) 
 

*  *  * 
 

Obrady IV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego rozpoczęły się o godzinie 1505. 
 
Proponowany porządek obrad. 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uzyskania mandatu radnego przez pana Piotra Lechowicza. 
b) uzyskania mandatu radnego przez pana Piotra Karleszko. 

4. Ślubowanie radnych. 
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu 
7. Podjecie uchwał w sprawie wyboru przewodniczącego i powołania Komisji: 

a) Oświaty, Kultury i Sportu, 
b) Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury, 
c) Zdrowia i Spraw Społecznych, 
d) Rewizyjnej 

8. Zakończenie sesji Rady Powiatu 
 
Ad 1) 
 

Otwarcia IV sesji Rady Powiatu Namysłowskiego dokonał Przewodniczący Rady 
Powiatu Roman Półrolniczak.  

Przywitał radnych Powiatu Namysłowskiego, Starostę Namysłowskiego – Juliana 
Kruszyńskego, Wicestarostę Namysłowskiego – Andrzeja Spóra, Sekretarz Powiatu – Alinę 
Białas, obsługę prawną, Marię Teodorczyk – dyrektor biura poselskiego, pozostałe osoby 
uczestniczące w sesji oraz media. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik 

nr 1 do protokołu stwierdził prawomocność obrad (w sesji uczestniczyło 16 radnych). Lista 
obecności kierowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i innych osób 
uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad 2) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował zmiany do porządku obrad. 
Zasugerował by wprowadzić uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu pana 
Grzegorza Kubata. Dodatkowo zaproponował włączenie do porządku obrad stałych punktów: 
informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu między 
sesjami, interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady  
i Przewodniczących Komisji w sprawach bieżących, przyjęcie protokołu z III sesji Rady 
Powiatu Namysłowskiego oraz wolne wnioski i sprawy różne.  

Zapytał radnych o inne uwagi do porządku. 
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 Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Andrzejowi Gosławskiemu. 
 
 Radny Andrzej Gosławski zaproponował by wykreślić, na wniosek radnych, którzy 
byli wnioskodawcami zwołania IV sesji,  punkt 5 dotyczący wyboru Wiceprzewodniczących 
Rady Powiatu oraz punkt 7d dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyboru 
przewodniczącego i powołania Komisji Rewizyjnej. Projekty powyższych uchwał stanowią 
kolejno załącznik nr 3 i 4 do protokołu.  
 

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Sławomirowi Hinborch.  
  
 Radny Sławomir Hinborch powiedział, że zgadza się z proponowanymi przez 
Przewodniczącego zmianami i jednocześnie prosi o to by Radni mieli możliwość zapoznania 
się z protokołem z III sesji. Dodał również, że w imieniu klubu radnych zgłasza wniosek o to 
by protokoły były przesyłane drogą elektroniczną.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu odczytał porządek obrad ze zmianami jakie zostały 
zaproponowane. 
 

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Michałowi Ilnickiemu. 
 
Radny Michał Ilnicki poprosił o skserowanie protokołu z III sesji Rady powiatu 

namysłowskiego aby radni mogli się z nim zapoznać. 
 

Protokół z III sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został skopiowany i rozdany radnym. 
 

Przewodniczący Rady- Roman Półrolniczak poddał proponowany porządek obrad 
wraz ze zmianami pod głosowanie. 
 

Porządek obrad został przyjęty 14 głosami „za” i po zmianach wyglądał następująco: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i działalności Zarządu między 

sesjami 
4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Grzegorza 

Kubata 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uzyskania mandatu radnego przez pana Piotra Lechowicza. 
b) uzyskania mandatu radnego przez pana Piotra Karleszko. 

6. Ślubowanie radnych. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru przewodniczącego i powołania Komisji: 

a) Oświaty, Kultury i Sportu, 
b) Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury, 
c) Zdrowia i Spraw Społecznych, 

8. Interpelacje i zapytania radnych.  
9. Informacje Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach bieżących. 
10. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Namysłowskiego. 
11. Wolne wnioski i sprawy różne. 
12. Zakończenie sesji Rady Powiatu 
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Ad 3)  
 

Starosta Julian Kruszyński przedstawił informację z działalności Zarządu Powiatu  
w okresie między sesjami tj. od 12 stycznia 2011 r. do 18 stycznia 2011 r., która stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu oraz informację o realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych na 
III sesji w dniu 12 stycznia 2011 r., która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 
Radny Michał Ilnicki zapytał czy Zarząd Powiatu będzie realizował zadania zawarte w 

budżecie powiatu na 2011 rok, z którym zapoznał się na posiedzeniu Zarządu. 
 
Starosta - Julian Kruszyński powiedział, że ostatnie dwa posiedzenia Zarządu 

poświecone były na zapoznanie się Członków Zarządu z  budżetem na 2011 r. Dodał, że są 
uwagi dotyczące pewnych planów i pozycji, lecz nie zostały sformułowane jeszcze wnioski 
końcowe. Zaproponowane zostały jedynie pewne niezbędne korekty. Należy do nich między 
innymi przeznaczenie środków na sytuację kryzysową w Gminie Pokój, zabezpieczenie dróg  
i środki na zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Dodał, że ponadto są drobne korekty 
odnośnie utrzymania rowów i przepustów. 

 
Radny Michał Ilnicki powiedział, że rozumie, że na dziś Starosta nie potrafi podać 

konkretów. Poprosił jednocześnie, aby wyciągnięte wnioski i wprowadzone zmiany zostały 
przedstawione radnym. 
  
 Starosta- Julian Kruszyński, powiedział, że budżet jest dla wszystkich bardzo ważny  
i z pewnością wszystkie decyzje zostaną podjęte po konsultacji ze wszystkimi radnymi.  
 

Radni przyjęli przedstawione przez Starostę informacje. 
 
 Przewodniczący Rady- Roman Półrolniczak powitał Posła na Sejm – Łukasza Tuska. 
 
Ad 4) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały  w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Grzegorza Kubata – załącznik nr 7 do 
protokołu i poddał ją pod głosowanie. 
 

Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Grzegorza 
Kubata została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer IV/18/2011, stanowi ona załącznik 
nr 8 do protokołu. 
 
Ad 5a) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały  w sprawie uzyskania 
mandatu radnego przez pana Piotra Lechowicza – załącznik nr 9 do protokołu i poddał ją 
pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie uzyskania mandatu radnego przez pana Piotra Lechowicza 

została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer IV/19/2011, stanowi ona załącznik nr 10 
do protokołu. 
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Ad 5b) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił projekt uchwały  w sprawie uzyskania 
mandatu radnego przez pana Piotra Karleszko – załącznik nr 11 do protokołu  i poddał ja 
pod głosowanie. 

 
Uchwała w sprawie uzyskania mandatu radnego przez pana Piotra Karleszko 

została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer IV/20/2011, stanowi ona załącznik nr 12 
do protokołu. 

 
Ad 6) 
 

Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do odczytania roty ślubowania informując 
radnych p. Piotra Karleszko i p. Piotra Lechowicza, że po przeczytaniu tekstu ślubowania 
radny wypowiada słowo „ ślubuję” , a przyrzeczenie może być złożone z dodaniem słów  
„tak mi dopomóż Bóg”.  
 
„Uroczyście ślubuj ę rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu 

Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla 

pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, 

przestrzegać Konstytucji  i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.” 

 
Po odczytaniu roty ślubowania radny Piotr Lechowicz i radny Piotr Karleszko złożyli 

przyrzeczenie z dodaniem słów „tak mi dopomóż Bóg”. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że na sali znajduję się już 16 radnych 

uprawnionych do głosowania. 
 
Ad 7a) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu , stanowiący załącznik nr 13 do protokołu.  

 
Poprosił radnych o propozycje kandydatów. 
 
Wicestarosta – Andrzej Spór zaproponował kandydaturę radnego Cezarego Zając. 

Kandydat wyraził zgodę. 
 
Starosta –  Julian Kruszyński zaproponował kandydaturę radnego Romana Letkiego. 

Kandydat wyraził zgodę. 
 
Radny Andrzej Zielonka zaproponował kandydaturę radnego Krzysztofa 

Szyndlarewicza. Kandydat wyraził zgodę. 
 
Radny Michał Ilnicki zaproponował kandydaturę radnego Sławomira Hinborcha  

i radnego Piotra Lechowicza. Obaj kandydaci wyrazili zgodę. 
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Przewodniczący Rady - Roman Półrolniczak powiedział, że najpierw podda pod 
głosowanie uchwałę, a następnie poprosi o wytypowanie przewodniczącego Komisji. 
Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie i jednocześnie sprostował, że po 
konsultacjach z Radcą Prawnym z uchwały został usunięty paragraf 2, który mówił o tym, że 
wykonanie uchwały powierza się Staroście Namysłowskiemu. 
 

Radni jednogłośnie zatwierdzili skład osobowy powyższej Komisji. 
 
 Radny Sławomir Hinborch zgłosił uwagę, aby wybrać również Przewodniczącego 
Komisji i wtedy poddać uchwałę pod głosowanie.  
 

Przewodniczący Rady Powiatu skorzystał z uwagi radnego Hinborcha i wycofał 
powyższe głosowanie. Poprosił o wyłonienie przewodniczącego Komisji. 
 
 Radny Roman Letki zgłosił kandydaturę radnego Cezarego Zając. Kandydat wyraził 
zgodę.  
 

Przewodniczący Rady – Roman Półrolniczak poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  została podjęta 

jednogłośnie i nadano jej numer IV/21/2011, stanowi ona załącznik nr 14 do protokołu. 
 

Ad 7b) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury , stanowiący załącznik nr 15 do 
protokołu.  

 
Poprosił radnych o propozycje kandydatów. 

 
 Wicestarosta Andrzej Spór zaproponował kandydaturę radnego Romana Letkiego. 
Kandydat wyraził zgodę. 

 
Starosta Julian Kruszyński zaproponował kandydaturę radnego Andrzeja Spóra. 

Kandydat wyraził zgodę. 
 
Radny Roman Letki zaproponował kandydaturę radnego Andrzeja Zielonkę. Kandydat 

wyraził zgodę. 
 
Radny Michał Ilnicki zaproponował kandydaturę radnego Pawła Cholasia i radnego 

Piotra Karleszko. Obaj kandydaci wyrazili zgodę. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu Roman Półrolniczak poprosił o propozycję na 

przewodniczącego Komisji. 
 
Starost Julian Kruszyński zaproponował kandydaturę radnego Romana Letkiego. 

Kandydat wyraził zgodę. 
 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. 
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Uchwała w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Infrastruktury  została podjęta jednogłośnie i nadano jej numer IV/22/2011, stanowi ona 
załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ad 7c) 
 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji 
Zdrowia i Spraw Społecznych, stanowiący załącznik nr 17 do protokołu.  

 
Poprosił radnych o propozycje kandydatów. 
 
Radny Roman Letki zaproponował kandydaturę radnego Andrzeja Zielonkę. Kandydat 

wyraził zgodę. 
 
Starosta Julian Kruszyński zaproponował kandydaturę radnego Cezarego Zając, 

Kandydat wyraził zgodę. 
 

Wicestarosta Andrzej Spór zaproponował kandydaturę radnego Romana Letkiego. 
Kandydat wyraził zgodę. 

 
Radny Michał Ilnicki zaproponował kandydaturę radnego Sławomira Hinborch i radną 

Weronikę Nawrot. Obaj kandydaci wyrazili zgodę. 
 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poprosił o wyłonienie przewodniczącego. 
 
Radny Cezary Zając zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Zielonkę. Kandydat 

wyraził zgodę. 
 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak odczytał projekt uchwały i poddał ją pod 

głosowanie. 
 
Uchwała w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych została 

podjęta jednogłośnie i nadano jej numer IV/23/2011, stanowi ona załącznik nr 18 do 
protokołu. 

 
Ad 8) 
 

Radny Michał Ilnicki zgłosił, że chciałby wycofać swoją kandydaturę jako członka 
Komisji Budżetu, Rozwoju i Informacji o Unii Europejskiej ponieważ proponuje aby jego 
miejsce zajął radny, który wejdzie na miejsce pana Grzegorza Kubata. 

 
Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak zasugerował aby te kwestie poruszyć na 

następnej sesji.  
 
Ad 9) 
 

Informacji Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji w sprawach 
bieżących nie było. 
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Przewodniczący Rady- Roman Półrolniczak ogłosił 15 minut przerwy w celu 
zapoznania się radnych z protokołem z III sesji.  
 
Ad 10) 
 

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak zapytał czy są jakieś uwagi do protokołu.  
 
  Radny Michał Ilnicki powrócił do tematu odrzuconych, na poprzedniej sesji poprawek 
do protokołu z I sesji. Odczytał treść poprawki o której mowa:  ,,Radny Senior - Andrzej Spór 
przywitał przybyłych gości i rozpoczął kontynuacją I sesji Rady Powiatu. Powiedział, że za 
chwilę będzie kworum i obrady będą kontynuowane zgodnie z przepisami prawa. 
-Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 11 do protokołu (w sesji uczestniczyło 
8 radnych i 1 radny który nie złożył ślubowania).’’ Zapytał czy radni zmienili zdanie w tej 
kwestii i czy Starosta ma w tej sprawie czyste sumienie. 
 
 Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak powiedział, że radny Ilnicki odnosi się do 
poprawek do protokołu z I sesji i czy ktoś z radnych chciałby w tej kwestii zabrać głos. 
 
 Starosta- Julian Kruszyński powiedział, że w temacie protokołu z I sesji radni 
wypowiedzieli się ostatnio i jest to wypowiedz ostateczna, dodając, że ma w tej sprawie 
czyste sumienie.  
  

Przewodniczący Rady Roman Półrolniczak poddał pod głosowanie przyjęcia 
protokołu z III sesji Rady Powiatu. 

 
 Protokół z III sesji Rady Powiatu Namysłowskiego został przyjęty 9 głosami ,,za’’, 
 1 głosie przeciwnym i 6 głosach wstrzymującymi. 
 
Ad 11) 
 

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Michałowi Ilnickiemu. 
 
Radny Michał Ilnicki powiedział, że na poprzedniej sesji obszernie ustosunkował się 

do kwestii zajęcia pasa drogowego przez R. W. i przy tym stanowisku stał do dnia 
dzisiejszego. Dziś przeczytał jednak w NTO, że to ,,Ilnicki się pomylił czy też geodeta’’ i ,,że 
Ilnicki chce zniszczyć rodzinę państwa W.’’. Powiedział, że kara została naliczona zgodnie z 
prawem, choć nie ukrywa, że jest ona bardzo wysoka. Dodał, że rozumie, że Starosta ma 
zobowiązania wobec Wojewody Opolskiego, ale uważa, że nie powinien wypowiadać się w 
kwestii umorzenia kary, gdyż to jest decyzja organów do których sprawa została skierowana. 
Powiedział również o liście otwartym, który wystosował do Starosty, poruszając kwestie 
korupcji politycznej. Zakomunikował, że sprawę zajęcia pasa drogowego przez państwa W. 
skieruje do niezależnych organów, które ponownie zbadają te kwestię. 

 Powiedział, że dochodzą go słuchy, że Starosta zaczyna robić ,,dziką lustrację’’, czy 
kursy, w których uczestniczyli pracownicy Starostwa nie były ,,balangowe’’. Dodał, że jest 
zaszokowany i zatroskany stosowaniem praktyki polegającej na ,,wpychaniu przez Starostę 
swoich ludzi’’ i jednocześnie ostrzegł aby takie poczynania nie zniszczyły dwunastoletniej 
pracy urzędników pracujących w Starostwie Powiatowym w Namysłowie.  

 
Starosta Julian Kruszyński powiedział, że nie dotarł widocznie do radnego Michała 

Ilnickiego fakt, iż starosta w Powiecie się zmienił. Dodał, że radny Ilnicki zajmuje się 
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plotkami, a praca radnego powinna być pracą twórczą na rzecz Powiatu. Powiedział, że nie 
jest rzecznikiem Wojewody i pracuje w interesie mieszkańców Powiatu. Oświadczył, że nie 
ma w Powiecie swoich ludzi i naturalną rzeczą jest, że stara się poznać zespół ludzi, z którymi 
będzie pracować, zwłaszcza, że przy kontroli NIK były zastrzeżenia co do kadry, zatrudnionej 
w starostwie powiatowym. Powiedział, że zdaje sobie sprawę, że wysoki wynik Starostwa 
Powiatowego w Namysłowie w rankingach, jest zasługą całego zespołu i troszczy się o to by 
był tak dobry jak dotychczas. Dodał, że ma nadzieje, iż temat płotu państwa W. przestanie 
przewijać się przez wszystkie sesje i zostanie rozstrzygnięty zgodnie z prawem. 

 
Radny Sławomir Hinborch powiedział, że Starosta nie może jako urzędnik, 

wypowiadać się, że sprawa płotu państwa W. zostanie uchylona, gdyż taka decyzja może 
należeć jedynie do organów, do których sprawę skierowano. 

 
Radny Michał Ilnicki odniósł się do wypowiedzi Starosty Namysłowskiego. 

Powiedział, że naturalną rzeczą jest, że interesuje się losem Powiatu. Dodał, że uważa, że pan  
Kruszyński został Starostą w wyniku korupcji politycznej z panem W. i panem R..  

Powiedział, że przez 8 lat nie wiedział o tym, że państwo W. zajęli pas drogowy. 
Sprawa została odkryta dopiero przy pracach związanych z kanalizacją na tamtym terenie. 
Podsumował, że nie będzie więcej tej kwestii poruszał i skieruje sprawę do organów, które 
nie są zamieszane w korupcję. 

 
Przewodniczący Rady Roman  Półrolniczak odniósł się do listu otwartego, o którym 

mówił radny Ilnicki. Powiedział, że kopia listu została rozdana radnym i dlatego nie zostało 
ono odczytane na sesji. Ponadto, pismo to nie było skierowane do przewodniczącego rady. 

 
Wicestarosta Andrzej Spór, powiedział że temat korupcji politycznej można było 

poruszać przy poprzedniej kadencji. Odniósł się do kontroli NIK-owskiej, których  
w Starostwie odbyło się bardzo wiele, w czasie ostatniej kadencji. Dodał, że w poprzedniej 
kadencji uczestniczył w wizji lokalnej rzekomego zajęcia pasa drogowego przez państwa W. i 
uważa, że płot został postawiony zgodnie z prawem. Powiedział również, że radny Michał 
Ilnicki mówił, że sprawa płotu została wykryta przy planowaniu budowy kanalizacji w 
Nowym Folwarku, co jest nieprawdą. Zaproponował aby nie poruszać tego tematu na sesji 
ponieważ są ważniejsze kwestie, do których należy m.in. budżet Powiatu na 2011 rok. 
Powiedział, że z budżetu Powiatu nie zostały wykreślone żadne z planowanych inwestycji, a 
skorygowane zostały drobne rzeczy. 

 
Radny Michał Ilnicki, odpowiedział że projekt na kanalizację opiniowany był przez 

Powiat, a wykonywany przez Gminę. Raz jeszcze poprosił, aby Starosta Julian Kruszyński, 
nie wypowiadał się jednoznacznie na temat zajęcia pasa drogowego. Przypomniał również  
o uchyleniu przez Wojewodę decyzji w sprawie budowy drogi Głuszyna – Brzezinka. 
 

Starosta Julian Kruszyński odniósł się do inwestycji Głuszyna-Brzezinka. Powiedział, 
że sprawa nie jest zamknięta i Zarząd wyjazdowy, który odbędzie się dnia 21 stycznia, będzie 
poświęcony zbadaniu m.in. tej kwestii. Dodał, że nieaktualna jest informacja w sprawie 
cofnięcia na wiele lat dotacji unijnych, w razie gdyby okazało się, że są nieprawidłowości  
w budowie drogi Głuszyna- Brzezinka. 

 
Radny Michał Ilnicki powiedział, aby zbadać sprawę drogi Głuszyna - Brzezinka nie  

o wykładnie Wojewody Wilczyńskiego ale o uprawnienia geodetów, którzy w tym projekcie 
brali udział.   
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Radny Sławomir Hinborch powiedział, że przed wyjazdem Zarządu na drogę 

Głuszyna – Brzezinka, proponuje zajrzeć w protokół z kontroli Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. 

 
Starosta Julian Kruszyński zapewnił, że wszystkie stosowne dokumenty są 

analizowane.  
 
Ad 12) 
 

IV sesja Rady Powiatu Namysłowskiego zakończyła się o godzinie1620. 
 
 
   Przewodniczący Rady Powiatu  
 
         Roman Półrolniczak 
 
 
                        Przewodniczący Rady Powiatu 

     
                                                                                                           Roman Półrolniczak 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Monika Duraj………………………. 


