P R O T O K Ó Ł nr 3/19
z posiedzenia Rady Miejskiej Seniorów, odbytego w dniu 2 października 2019 r.
odbytego w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Wieluniu
przy pl. Kazimierza Wielkiego 1
Obecni na posiedzeniu członkowie MRS:
1. Bednarek Zdzisław
2. Chudy Czesław
3. Hudzik Jerzy
4. Jaskuła Grażyna
5. Kałuża Emilia - przewodnicząca
6. Nowak Zenon
7. Oleszkiewicz Janina
8. Podbudejski Tadeusz
9. Rabikowska Bożena
10. Szczygieł Ryszard
11. Zgondek Mirosław
Spoza członków MRS w posiedzeniu udział wzięli:
1. Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia;
2. Joanna Skotnicka Fiuk - Zastępca Burmistrza Wielunia;
3. Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta;
4. Tomasz Akulicz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad.
2. Przedstawienie oraz omówienie przez radnych Miejskiej Rady Seniorów propozycji do
planu pracy na 2020 rok.
3. Przyjęcie planu pracy na 2020 rok przez radnych Miejskiej Rady Seniorów.
4. Wnioski, komunikaty, zapytania.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad zał. nr 2.
Przewodnicząca Emilia Kałuża powitała wszystkich zgromadzonych członków Miejskiej
Rady Seniorów a następnie dokonała otwarcia posiedzenia, serdecznie witając wszystkich
obecnych gości. Stwierdziła prawomocność obrad – na stan 11 członków, obecnych 10.
Zapytała następnie, czy ktoś chce dokonać zmian w porządku obrad? Nikt się nie zgłosił.
Uwag nie zgłoszono.
Punkt 2
Przedstawienie oraz omówienie przez radnych Miejskiej Rady Seniorów propozycji do planu
pracy na 2020 rok.
Przewodnicząca Emilia Kałuża poprosiła o zabranie głosu Burmistrza Wielunia.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaapelował, aby członkowie MRS zredagowali plan
pracy na 2020 rok z działaniami, które są już prowadzone przez Gminę Wieluń.
Zaproponował następnie współpracę z wieluńskimi harcerzami.

Przewodnicząca Emilia Kałuża zadała pytanie w sprawie utworzenia centrum seniora
w Wieluniu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, iż Gmina pracuje intensywnie nad
wspomnianym projektem. Uzupełnił, że za miesiąc czasu będzie w stanie udzielić
konkretniejszej informacjo dot. centrum seniora.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zapytała, czy przygotowania formalno-prawne są już
w toku?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak. Dodał, iż aktualnie Urząd Miejski
w Wieluniu uzgadnia wszystkie szczegóły z Urzędem Wojewódzkim w Łodzi.
Pan Ryszard Szczygieł zapytał, gdzie przewidywana jest lokalizacja centrum seniora według
zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zwrócił uwagę, że do stworzenia omawianej inwestycji
nie są wymagane szczególne zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Pani Grażyna Jaskuła poprosiła Burmistrza Wielunia o przedstawienie założeń w sprawie
powstania nowych inwestycji w 2020 roku.
Przewodnicząca Emilia Kałuża powiedziała, że wspomniana kwestia przez Panią Jaskułę
nie jest tematem dzisiejszego posiedzenia.
Pan Czesław Chudy poruszył kwestię związaną z Dziennym Domem Seniora. Powiedział, że
założenia przedstawione w piśmie z dnia 9 stycznia 2019 r., które przedstawił radny
Radosław Wojtuniak są błędne. Podkreślił, iż Dzienny Dom Pomocy Społecznej nie jest
Dziennym Domem Seniora. Zaznaczył, że są to dwie różne placówki.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że nie może odpowiadać za słowa
radnego Wojtuniaka. Zaproponował, aby tą sugestię skierować do autora ww. pisma.
Pan Czesław Chudy powiedział, iż z powodu wspomnianego pisma mogły pojawić się
zaistniałe nieprozumienia.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz odniósł się do wspomnianego pisma, mówiąc iż
zostało ono wręczone Burmistrzowi Wielunia podczas spotkania dotyczącego zakupu
spółdzielni inwalidów. Powiedział, iż cel jaki wskazał Burmistrz Wielunia uzasadniają zakup
ww. budynku było powstanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej.
Przewodnicząca Emilia Kałuża powiedziała, iż Gmina Wieluń będzie związana źródłem
dofinansowania.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, że szczegółowe informacje zostaną przekazane
po uzgodnieniu wszystkich szczegółów. Podkreślił, iż Gmina Wieluń złoży odpowiedni
wniosek do programu, który jest dedykowany na omawiany cel.
Pani Grażyna Jaskuła zapytała, czy w 2020 r. powstanie Dzienny Dom Seniora?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że aktualnie wszystko wskazuje, że tak.
Zapewnił, iż Gmina Wieluń na pewno złoży wniosek na budowę ww. obiektu. Wyjaśnił, iż

złożenie wniosku wiąże się z kolejnymi krokami, które są czasochłonne. Dodał, że po
otrzymaniu dotacji, zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę ww. zadania. Podsumował, iż
na tym etapie trudno przewidzieć termin powstania omawianej inwestycji. Powiedział
następnie, że Gmina Wieluń jest jedną z trzech gmin, która stara się o omawiane
dofinansowanie. Podkreślił, że działania związane ze składaniem wniosków na powstanie
Dziennego Domu Seniora, wiąże się z odpowiedzią Urzędu Miejskiego na składane wnioski
członków Miejskiej Rady Seniorów.
Pan Zenon Nowak powiedział, że Burmistrz Wielunia nie rozumie wniosków składanych
przez MRS.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, iż wspomniane nieporozumienie wynika z
tego, iż wszystkie szczegóły nie zostały uzgodnione. Zaproponował, aby omawianą sprawę
przenieść na kolejne posiedzenie.
Pan Zenon Nowak zapytał, gdzie Miejska Rada Seniorów ma organizować swoje
posiedzenia skoro z Urzędu Miejskiego nie zostało przydzielone ani jedno pomieszczenie?
Przewodnicząca Emilia Kałuża powiedziała, iż wspomniana kwestia była poruszana na
pierwszym posiedzeniu. Podkreśliła, że zabiega o udostępnienie sali, celem organizowania
spotkań członków MRS.
Pan Zenon Nowak zwrócił uwagę, że jest w Miejskiej Radzie Seniorów już drugą kadencję
a omawiana kwestia nadal nie została wyjaśniona.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, iż sala nr 11 w Ratuszu jest zawsze do
dyspozycji członków Miejskiej Rady Seniorów, jeśli nie ma kolizji z innym, zaplanowanym
wydarzeniem.
Pan Ryszard Szczygieł zapytał, na jakim etapie jest realizacja programu pn. ,,Mieszkanie
Plus”?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że na najbliższej sesji tj. 17 października
2019 r. zostanie przedłożony projekt uchwał dot. zakupu działki, która przechodzi przez
środek terenu, na którym powstaną mieszkania.
Pan Ryszard Szczygieł zapytał o ilość mieszkań.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że postanie 204 mieszkania.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zapytała, czy mieszkania, które powstaną z programu
,,Mieszkanie Plus” będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak.
Pan Zenon Nowak zapytał o możliwość stworzenia podjazdu dla osób niepełnosprawnych do
budynku Urzędu Miejskiego w Wieluniu w Ratuszu.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wyjaśnił, iż budynek Ratusza jest pod nadzorem
Konserwatora Zabytków. Powiedział, że Gmina Wieluń przez wiele lat ubiegała się
o możliwość zamontowania poręczy. Uzupełnił, iż sporządzona została dokumentacja
budowy ronda na ul. Krakowskiego Przedmieścia oraz ronda na ul. Reformackiej

z przebudową placu Kazimierza Wielkiego. Zaznaczył, że przy realizacji wspomnianych rond
będą zamontowane podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaproponował przeniesienie Biura Podawczego do
galerii, która jest na poziomie chodnika i umożliwiłaby złożenie pisma przez osobę
niepełnosprawną w Urzędzie Miejskim. Zaznaczył, że wspomniane pomieszczenie stoi puste i
niewykorzystane. Powiedział następnie, że dzięki temu rozwiązaniu Urząd Miejski zyskałby
dwa pomieszczenia, które można by przeznaczyć dla Miejskiej Rady Seniorów.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oznajmił, iż takie rozwiązanie problemu było już
wcześniej analizowane. Wyjaśnił, że pomieszczenie w galerii jest wysokie i nie jest
ogrzewane. Powiedział, iż Konserwator Zabytków nie wyrazi zgody na obniżenie sufitu i
zamontowania ogrzewania w ww. pomieszczeniu.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, że omawiana kwestia była
analizowana w poprzedniej kadencji. Zwróciła następnie uwagę, iż omawiane pomieszczenie
służy do organizacji takich wydarzeń jak Bieg Pokoju i Pojednania czy wybory. Zaznaczyła,
że pomieszczenie jest wykorzystywane aczkolwiek nie jest to widoczne w bezpośredniej
obsłudze klienta.
Pan Tadeusz Pobudejski zaproponował zamontowanie dzwonka, z którego mogłyby
skorzystać osoby niepełnosprawne. Powiedział następnie, iż przeniesienie Biura Podawczego
do galerii nie rozwiąże omawianego problemu chociażby w sytuacji, w której osoba
niepełnosprawna chciałaby przyjść na dyżur Burmistrza Wielunia.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że wiele razy rozmawiał z osobami
niepełnosprawnymi na zewnątrz. Poinformował następnie, iż wspomniany dzwonek jest
zamontowany przy Urzędzie Miejskim.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska podkreśliła, iż istnieje również forma
komunikacji telefonicznej oraz elektronicznej, z której mieszkańcy Gminy Wieluń często
korzystają.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zapytała, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos związany
z działalnością Miejskiej Rady Seniorów? Głos zabrali:
Pan Ryszard Szczygieł zapytał, czy ilość służb bezpieczeństwa jest odpowiednia do ilości
mieszkańców?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że służby Policji teoretycznie podlegają
pod Starostwo Powiatowe. Podkreślił następnie, że Gmina Wieluń utrzymuje monitoring
miejski, który planuje rozbudować w miejscach, które uważane są powszechnie za
niebezpieczne. Dodał, iż Gmina Wieluń finansuje dodatkowo normatywne służby Policji.
Uzupełnił, że w czasie weekendu, służby Policji odbywają patrole piesze w miejscach
niebezpiecznych, które finansowane są przez Gminę Wieluń. Zaznaczył następnie, że Gmina
Wieluń na 100-lecie powstania służb Policji przekazała 80 000,00 zł na pojazdy
interwencyjne.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zapytała, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji?
Głos zabrali:
Pani Grażyna Jaskuła poprosiła o poprawę Miejskiej Karty Seniora. Zaapelowała, aby
wzmocnić starania Urzędu Miejskiego w Wieluniu w pozyskiwaniu partnerów do programu

65 plus. Powiedziała, aby zwiększyć ilość
organizowanych przez Wieluński Dom Kultury.

bezpłatnych

badań

profilaktycznych

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa poprosił o sprecyzowanie badań, o jakie wnioskuje Pani
Jaskuła.
Pani Grażyna Jaskuła odpowiedziała, że miała na myśli wprowadzenie badań, których
jeszcze nie ma.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zaapelowała, aby poszerzyć wiedzę seniorów na temat
zdrowia bez angażowania środków Gminy Wieluń.
Pan Jerzy Hudzik zwrócił uwagę, aby zaktualizować obecny skład Miejskiej Rady
Seniorów.
Przewodniczący Emilia Kałuża powiedziała, że skład został uzupełniony.
Pan Ryszard Szczygieł zapytał, czy Gmina Wieluń będzie prowadzić statystykę dot.
pacjentów przyjmowanych przez szpital?
Przewodnicząca Emilia Kałuża odpowiedziała, że umieszczając ww. punkt w planie pracy,
miała na myśli współpracę ze Starostwem Powiatowym, któremu podlega służba zdrowia.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, iż co roku Gmina Wieluń przekazuje dotację
na wieluński szpital.
Pani Bożena Rabikowska podkreśliła, że najtańszym sposobem jest profilaktyka.
Pani Grażyna Jaskuła powiedziała, że utworzenie skrzynki pomysłów i wniosków jest
bezcelowa. Podkreśliła, iż byłoby to nie potrzebne generowanie środków gminnych. Znaczyła
następnie, że członkowie Miejskiej Rady Seniorów będą pełnić dyżury, na których
mieszkańcy mogą przedstawić swoje wnioski. Poprosiła następnie o wyjaśnienia w sprawie
zorganizowania wieluńskiej spartakiady seniorów. Zapytała następnie, kto będzie finansował
przeprowadzenie badań dot. kondycji społecznej seniorów? Zaapelowała, aby
Przewodnicząca MRS pozwoliła wszystkim członkom przedstawiać swoje propozycje np.
odnoście organizacji Dnia Seniora.
Pan Czesław Chudy odniósł się do wypowiedzi Pani Jaskuły, mówiąc że ustalenia między
Dyrektorem Wieluńskiego Domu Kultury a Przewodniczącą Miejskiej Rady Seniorów
okazały się nietrafne, ponieważ cena biletu przewyższała możliwości budżetu przeciętnego
seniora. Podkreślił, iż Dzień Seniora to wydarzenie, w którym każdy senior powinien mieć
możliwość wzięcia udziału.
Przewodnicząca Emilia Kałuża powiedziała, że członkowie MRS prowadzą dyskusję nad
planem pracy na 2020 r., w którym ujęte jest wydarzenie Dzień Seniora. Podkreśliła, iż
wszyscy członkowie będą wypracowywali plan ww. wydarzenia. Odczytała następnie
harmonogram wydarzenia Dzień Seniora organizowanego przez II Odział ZUS w Łodzi
zał. nr 3.
Pan Ryszard Szczygieł zapytał, jaki wpływ na harmonogram pracy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku ma Miejska Rada Seniorów?

Pani Bożena Rabikowska odpowiedziała, że wpływ na harmonogram prac Uniwersytetu
Trzeciego Wieku mają jej członkowie.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zarządziła głosownie: kto jest za utworzeniem skrzynki
pomysłów i wniosków na terenie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, kto jest przeciw, a kto
wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 11 członków MRS. Miejska Rada
Seniorów (przy 7 głosach ,,za”) zagłosowała za utworzeniem ww. skrzynki.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk poinformowała, że w Urzędzie Miejskim
w Wieluniu znajduje się już takowa skrzynka, z której mieszkańcy nie korzystają.
Pan Czesław Chudy zaproponował, aby poinformować mieszkańców, iż mogą zgłaszać
wnioski do Miejskiej Rady Seniorów poprzez skrzynkę wspomnianą przez Panią SkotnickąFiuk.
Przewodnicząca Emilia Kałuża powiedziała, że wszystkie szczegóły związane ze
spartakiadą będą ustalane z Kierownikiem Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Pani Grażyna Jaskuła zapytała o badania seniorów. Poprosiła o podanie szczegółów.
Przewodnicząca Emilia Kałuża odpowiedziała, że będzie zorganizowana ankieta
partycypacyjna.
Zastępca Burmistrza Joanna Skonicka-Fiuk powiedziała, że członkowie Miejskiej Rady
Seniorów samodzielnie muszą wypracować strukturę ankiety a Urząd Miejski zorganizuje
kolportaż oraz zabieranie danych.
Pan Zenon Nowak zaproponował zmianę wyrażenia ,,przeprowadzenie kondycji społecznej
seniorów”.
Przewodnicząca Emilia Kałuża powiedziała, iż celem przeprowadzenia kondycji będzie
uzyskanie informacji, jak w otaczającym nas środowisku funkcjonują osoby starsze.
Podkreśliła, iż na omawiany cel można uzyskać środki unijne.
Zastępca Burmistrza Joanna Skonicka-Fiuk zaapelowała, aby odpowiednio sformułować
ankietę, aby móc przeanalizować wyniki ww. dokumentu.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz zaproponował zmianę sformułowania omawianego
zadania.
Przewodnicząca Emilia Kałuża odczytała poprawioną przez członków MRS punkt dot.
analizy i oceny potrzeb społecznych seniorów.
Pan Jerzy Hudzik zapytał o techniczną organizację omawianej ankiety.
Przewodnicząca Emilia Kałuża odpowiedziała, iż ww. ankieta będzie dostępna na stronie
internetowej.
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że sporządzona analiza będzie pomocna
dla Rady Miejskiej w procedowaniu uchwały.
Zastępca Burmistrza Joanna Skonicka-Fiuk poinformowała, że bez pracy i zaangażowania
członków MRS omawiana ankieta nie wykaże w rzeczywistości oczekiwań seniorów.

Podkreśliła, że seniorzy Uniwersytetu Trzeciego wieku są zaktywizowani i mają określone
swoje potrzeby. Zaznaczyła, iż najważniejsi w ww. ankiecie są seniorze, którzy spędzają swój
czas w domu.
Pan Zenon Nowak powiedział, iż nie rozumie zapisu punktu pierwszego dot. cyklicznych
spotkań MRS z Burmistrzem Wielunia.
Pani Bożena Rabikowska zaznaczyła, że odpowiedzialna za to zadanie jest Przewodnicząca
MRS.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zarządziła głosownie: kto jest za zdjęciem punktu dot.
cyklicznych spotkać z Burmistrzem Wielunia, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 11 członków MRS. Miejska Rada Seniorów (przy 11 głosach
,,za”) zdjęła ww. punkt z planu pracy.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk zasugerowała, aby seniorzy uczestniczyli w
międzypokoleniowych spotkaniach nie tylko w okresie świątecznym.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zaproponowała, aby w spotkaniach międzypokoleniowych
brali udział seniorzy z zewnątrz.
Pani Bożena Rabikowska wspomniała o spotkaniach seniorów z dziećmi w Niemczech,
które odniosły ogromny sukces. Podkreśliła, że Miejska Rada Seniorów powinna nawiązać
współpracę z konkretnym przedszkolem.
Pan Zenon Nowak zadał pytanie odnoście punktu 18. Zaznaczył, że do wszystkich zadań
realizowanych przez Miejską Radę Seniorów potrzebne są środki. Powiedział, że Miejska
Rada Seniorów nie ma pieniędzy np. na wiązankę.
Przewodnicząca Emilia Kałuża powiedziała, że Miejska Rada Seniorów może składać
kwiaty wraz z Młodzieżową Radą Miejską i Przewodniczącym Rady Miejskiej.
Pan Czesław Chudy zaznaczył, iż w ustawie nie ma zapisu o tym, że Rada Miejska może
dysponować środkami na rzecz Miejskiej Rady Seniorów.
Przewodnicząca Emilia Kałuża podkreśliła, iż Urząd Miejski, Przewodniczący Rady są
otwarci na współpracę, więc nie widzi potrzeby omawiania wspomnianej kwestii.
Pan Zenon Nowak powiedział, iż w przedstawionej propozycji wyraźnie pisze, że program
realizowany jest z zapewnieniem jego finansowania z budżetu Gminy.
Przewodnicząca Emilia Kałuża wyjaśniła, że jeżeli zostanie ustalony wieloletni plan na
rzecz działania Gminy Wieluń, to Rada Miejska jest kompetentna do przyjmowania ww.
planu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Akulicz powiedział, że jeżeli ze wspomnianego
programu wyniknie, iż są potrzebne środki, to Rada Miejska zorganizuje odpowiednio budżet
aby pieniądze na dany cel zostały zapewnione, jeżeli będą takie możliwości prawne.
Zastępca Burmistrza Joanna Skotnicka-Fiuk zaproponowała rozszerzenie Karty Seniora.
Zaapelowała, aby członkowie MRS wskazywali konkretne firmy, do których ma zwrócić się
Urząd Miejski w Wieluniu. Wspomniała również o Kopercie Życia Seniora.

Przewodnicząca Emilia Kałuża powiedziała, aby MRS wystosowała pisma do
odpowiednich instytucji. Zapytała następnie, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w dyskusji?
Nikt się nie zgłosił.
Punkt 3
Przyjęcie planu pracy na 2020 rok przez radnych Miejskiej Rady Seniorów.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zapytała, czy ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Nikt się nie
zgłosił.
Zarządziła następnie głosowanie: kto jest za przyjęciem planu pracy Miejskiej Rady
Seniorów, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się od głosu? W głosowaniu udział wzięło 11
członków MRS. Miejska Rada Seniorów (przy 10 głosach ,,za”, 1 głosie ,,wstrzymującym
się”) przyjęła ww. plan zał. nr 4.
Punkt 4
Wnioski, komunikaty, zapytania.
Przewodnicząca Emilia Kałuża poinformowała, iż do Miejskiej Rady Seniorów wpłynęło
zaproszenie od Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie zał. nr 5.
Zapytała następnie, kto chce zabrać głos w dyskusji? Głos zabrali:
Przewodniczący Rady Tomasz Akulicz powiedział, że Marszałek Województwa Łódzkiego
uruchomił środki, dzięki którym można byłoby utworzyć bulo-bram. Zapytał następnie
członków MRS, co sądzą o zaproponowanej sprawie?
Pan Tadeusz Pobudejski podkreślił, iż każdy sposób spotkań na świeżym powietrzu jest
dobrym rozwiązaniem na spędzenie wolnego czasu.
Pan Czesław Chudy poinformował o bezpłatnym szkoleniu komputerowym.
Przewodnicząca Emilia Kałuża odczytała pismo dotyczące komunikacji miejskiej z dnia 23
września 2019 r. zał. nr 6.
Punkt 5
Zamknięcie posiedzenia.
Przewodnicząca Emilia Kałuża zamknęła III posiedzenie Rady seniorów dziękując
wszystkim za udział.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała

Monika Kowalska
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