Reda Mieiska
w Łabiszvni»

OGŁOSZENIE
ZAWIADAMIA SIĘ, ŻE
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I SESJA
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
OBĘDZIE SIĘ W DNIU 01.12.2010 r. O
GDOZINIE 14,00 W SALI NARAD (NR8)
URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁABISZYNIE

GŁÓWNYM
TEMATEM
SESJI
BĘDZIE
UKONSTYTUOWANIE SIĘ RADY MIEJSKIEJ W
ŁABISZYNIE

Teresa Paliwoda

Porządek obrad
sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie w dniu 01 grudnia 2010 r.

1. Otwarcie l sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
2. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Łabiszynie - kadencja 20102014.
3. Stwierdzenie quorum i wybór sekretarza obrad sesji.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łabiszynie.
a. Podawanie kandydatur na przewodniczącego Rady Miejskiej.
b. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
c. Głosowanie.
d. Podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łabiszynie.
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łabiszynie.
a. Podawanie kandydatur na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łabiszynie.
b. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
c. Głosowanie.
d. Podjęcie uchwały o wyborze Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łabiszynie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady
Miejskiej w Łabiszynie.
8. Podjęcie uchwał o wyborze przewodniczących komisji Rady Miejskiej w Łabiszynie
a. Komisji Rewizyjnej.
b. Komisji Budżetu Finansów i Planowania.
c. Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony P. Pożarowej Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej,
d. Komisji Przemysłu Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
e. Komisji Oświaty i Kultury,
f. Komisji Zdrowia Socjalnej i Spraw Związanych z Bezrobociem.
9. Podjęcie uchwał o powołaniu komisji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
a. Komisji Rewizyjnej.
b. Komisji Budżetu Finansów i Planowania.
c. Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony P. Pożarowej Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej,
d. Komisji Przemysłu Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
e. Komisji Oświaty i Kultury,
f. Komisji Zdrowia Socjalnej i Spraw Związanych z Bezrobociem.
10. Informacja Burmistrza o stanie finansów publicznych i mieniu komunalnym gminy
Łabiszyn.
11. Wolne wnioski i głosy.
12. Zakończenie obrad.
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Porządek obrad
l sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie w dniu 01 grudnia 2010 r.

1. Otwarcie l sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
2. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Łabiszynie - kadencja
2010-2014.
3. Stwierdzenie quorum i wybór sekretarza obrad sesji.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łabiszynie.
a. Podawanie kandydatur na przewodniczącego Rady Miejskiej.
b. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
c. Głosowanie.
d. Podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Łabiszynie.
6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łabiszynie.
a. Podawanie kandydatur na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w
Łabiszynie.
b. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
c. Głosowanie.
d. Podjęcie uchwały o wyborze Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w
Łabiszynie.
7. Podjęcie uchwał o wyborze przewodniczących komisji Rady Miejskiej w
Łabiszynie
a. Komisji Rewizyjnej.
b. Komisji Budżetu Finansów i Planowania.
c. Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony P. Pożarowej Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej,
d. Komisji Przemysłu Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
e. Komisji Oświaty i Kultury,
f. Komisji Zdrowia Socjalnej i Spraw Związanych z Bezrobociem.
8. Podjęcie uchwał o powołaniu komisji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
a. Komisji Rewizyjnej.
b. Komisji Budżetu Finansów i Planowania.
c. Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Ochrony P. Pożarowej Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej,
d. Komisji Przemysłu Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
e. Komisji Oświaty i Kultury,
f. Komisji Zdrowia Socjalnej i Spraw Związanych z Bezrobociem.
9. Wolne wnioski i głosy.
10. Zakończenie obrad.

Rada Miejska
w Łabiszyni*

Łabiszyn, dnia 26 listopada 2010 r.

Nr 0050-1/10

Radny

t

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 ze zm.)

z w o ł uje
I SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
w dniu 01 grudnia 2010 r. o godzinie 14,00 w sali narad ( pok. nr 8)
Urzędu Miejskiego w Łabiszynie
Porządek obrad sesji w załączeniu.

l

Teresa Paliwoda

Podstawa urlopowania art. 25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zm.)

EG.

Łabiszyn, dnia 26 listopada 2010 r.

Nr 0050-1/10

Z a p r a s z a m na I sesję Rady Miejskiej w Łabiszynie, która
odbędzie się w dniu 01 grudnia 2010 r. (środa) o godzinie 14,00 w sali
narad ( pok. nr 8) Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.
Porządek obrad sesji w załączeniu.

Teresa Paliwoda

id 3 Mies^ •
Łabiss^ffi®

Łabiszyn,
dnia 26 listopada 2010 r.
J
**

Nr 0050-1/10

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łabiszynie
Izabela Kubkowska

t
Z a p r a s z a m na I sesję Rady Miejskiej w Łabiszynie, która
odbędzie się w dniu 01 grudnia 2010 r. o godzinie 14,00 w sali narad ( pok.
nr 8) Urzędu Miejskiego w Łabiszynie
Porządek obrad sesji w załączeniu.

Teresa Paliwpda

Reda Miejska

Łabiszyn, dnia 26 listopada 2010 r.

Nr 0050-1/10

Kierownik
Miejskiego Zespołu Oświaty
w Łabiszynie
Aleksandra Klinger

t

Z a p r a s z a m na I sesję Rady Miejskiej w Łabiszynie, która
odbędzie się w dniu 01 grudnia 2010 r. o godzinie 14,00 w sali narad ( pok.
nr 8) Urzędu Miejskiego w Łabiszynie
Porządek obrad sesji w załączeniu.

Teresa Paliwęda

l

Łabiszyn, dnia 26 listopada 2010 r.

Nr 0050-1/10

Kierownik
Miejskiego Ośrodek Pomocy
Społeczne]
w Łabiszynie
Beata Januszkiewicz

t
Z a p r a s z a m na I sesję Rady Miejskiej w Łabiszynie, która
odbędzie się w dniu 01 grudnia 2010 r. o godzinie 14,00 w sali narad ( pok.
nr 8) Urzędu Miejskiego w Łabiszynie
Porządek obrad sesji w załączeniu.

Teresa Paliwoda

Łabiszyn, dnia 26 listopada 2010 r.

Nr 0050-1/10

Dyrektor
Łabiszyńskiego Domu Kultury
w Łabiszynie
Ewelina Motławska

t

Z a p r a s z a m na I sesję Rady Miejskiej w Łabiszynie, która
odbędzie się w dniu 01 grudnia 2010 r. o godzinie 14,00 w sali narad ( pok.
nr 8) Urzędu Miejskiego w Łabiszynie
Porządek obrad sesji w załączeniu.

Teresa Paliwoda

Łabiszyn, dnia 26 listopada 2010 r.

Nr 0050-1/10

Kierownik
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Łabiszynie
Grażyna Blaszkiewicz

Z a p r a s z a m na I sesję Rady Miejskiej w Łabiszynie, która
odbędzie się w dniu 01 grudnia 2010 r. o godzinie 14,00 w sali narad ( pok.
nr 8) Urzędu Miejskiego w Łabiszynie
Porządek obrad sesji w załączeniu.

Teresa Paliwoda

Łabiszyn, dnia 26 listopada 2010 r.

Nr 0050-1/10

Dyrektor
Zespołu Szkół
w Łabiszynie
Krystyna Poremska

Z a p r a s z a m na I sesję Rady Miejskiej w Łabiszynie, która
odbędzie się w dniu 01 grudnia 2010 r. o godzinie 14,00 w sali narad ( pok.
nr 8) Urzędu Miejskiego w Łabiszynie
Porządek obrad sesji w załączeniu.

Teresa Pali\voda

t

Łabiszyn, dnia 26 listopada 2010 r.

Nr 0050-1/10

Dyrektor
Zespołu Szkół
w Lubostroniu
Alina Borkowska

*

Z a p r a s z a m na I sesję Rady Miejskiej w Łabiszynie, która
odbędzie się w dniu 01 grudnia 2010 r. o godzinie 14,00 w sali narad ( pok.
nr 8) Urzędu Miejskiego w Łabiszynie
Porządek obrad sesji w załączeniu.

Teresa Paln^oda

Łabiszyn, dnia 26 listopada 2010 r.

Nr 0050-1/10

Dyrektor
Szkoły Podstawowej
w Ojrzanowie
Alina Zabłocka

Z a p r a s z a m na I sesję Rady Miejskiej w Łabiszynie, która
odbędzie się w dniu 01 grudnia 2010 r. o godzinie 14,00 w sali narad ( pok.
nr 8) Urzędu Miejskiego w Łabiszynie
Porządek obrad sesji w załączeniu.

Teresa Paliw^da

Łabiszyn, dnia 26 listopada 2010 r.

Nr 0050-1/10

Dyrektor
Przedszkola Miejskiego
w Łabiszynie
Barbara Sarnowska

*

Z a p r a s z a m na I sesję Rady Miejskiej w Łabiszynie, która
odbędzie się w dniu 01 grudnia 2010 r. o godzinie 14,00 w sali narad ( pok.
nr 8) Urzędu Miejskiego w Łabiszynie
Porządek obrad sesji w załączeniu.

Teresa Paliwoda

Potwierdzenie odbioru pisma Nr OR-I/10 Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 26 listopada 2010r.

1. BRODA KRZYSZTOF
2. BUCZKOWSKI HENRYK
3. HŁOND ANDRZEJ
4. KUBKOWSKI WIESŁAW
5. KUBIAK PAWEŁ
6. KUPIS AGNIESZKA
7. LATOWSKI RYSZARD
8. LISIEWSKI RYSZARD
9. LUBISZEWSKA GENOWEFA
10. MIKUŁA ZENON
11. PALIWODA TERESA
12. RUSZKOWSKI MIECZYSŁAW
13 RZYMYSZKIEWICZ EUGENIUSZ
14. SENSKA BOGDAN
15. STOSIK LESZEK

LISTA OBECNOŚCI
NA I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
w dniu 01 GRUDNIA 2010 r.

1. BRODA KRZYSZTOF
2. BUCZKOWSKI HENRYK
3. HŁOND ANDRZEJ
4. KUBKOWSKI WIESŁAW
5. KUBIAK PAWEŁ
6. KUPIS AGNIESZKA
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7. LATOWSKI RYSZARD
8. LISIEWSKI RYSZARD
9. LUBISZEWSKA GENOWEFA
10. MIKUŁA ZENON
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11. PALIWODA TERESA
12. RUSZKOWSKI MIECZYSŁAW
13 RZYMYSZKIEWICZ EUGENIUSZ
14. SENSKA BOGDAN
15. STOSIK LESZEK
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UCZESTNICY I ZAPROSZENI GOŚCIE
I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
w dniu 01 grudnia 2010 r.

1. JACEK IDZI KACZMAREK BURMISTRZ ŁABISZYNA
2. TERESA RADZIĘDA

SEKRETARZ GMINY ŁABISZYN

3. IWONA KRAJKA

SKARBNIK GMINY ŁABISZYN

4. BOGUSŁAW SZYMCZAK

RADCA PRAWNY

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

,4-U^

Wysoka Rado!
Panie Burmistrzu!
Szanowni Państwo!
Wyborcy obdarzyli mnie dużym zaufaniem, a teraz Panie i Panowie
Radni potwierdziliście ich wolę powierzając mi zaszczytną! odpowiedzialną
funkcję Przewodniczącej Rady.
Zapewniam, że z powierzonego zadania będę wywiązywać się z
należytą odpowiedzialnością i ku zadowoleniu społeczności naszej Gminy.
Przewodnicząc Radzie zawsze będę miała na uwadze rozwój Gminy i dobro
jej mieszkańców.
Wciąż pamiętam wypowiedziane cztery lata temu słowa Kamila Cypriana
Norwida „ W słowach tylko chęć widzimy, w działaniu potęgę".
Efekty takiego myślenia i działania widzimy na naszych ulicach, placach i
obiektach. Taki styl pracy będzie nam towarzyszył w obecnej kadencji.
Każdą indywidualność pojawiającą się w naszych debatach, mającą odmienne
zdanie, będziemy uważać niejako wroga, ale człowieka chcącego rozwiązać
problem w inny sposób.
Natomiast na jałowe debaty, szkoda nam będzie czasu.
Współpracować będziemy z funkcjonującymi na terenie Gminy sołectwami,
a w razie spraw bardzo ważnych, będziemy odwoływać się do konsultacji ze
społeczeństwem.

Głos młodzieży zawsze będzie zauważony i traktowany poważnie.
Stały kontakt z naszym elektoratem, to nie nasza dobra wola, ale wymóg
państwa demokratycznego.
Naszym sukcesem będzie, jeżeli kończąc kadencję, będziemy mogli śmiało
spojrzeć w oczy naszym wyborcom, a współpraca z naszym Burmistrzem i jego
zespołem, zaowocuje zrealizowanymi obietnicami przedwyborczymi.
Tego całej Radzie, Panu Burmistrzowi i sobie z głębi serca życzę.

Samorząd gminny. Dz.U.2001.142.1591 wersja: 2010.07.17-2010.12.31
przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę gminy z upływem
ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
7. W przypadku odwołania iub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego i wiceprzewodniczących oraz niewybrania w ich
miejsce osób do pełnienia tych funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo od dnia odwołania, sesję rady
gminy w celu wyboru przewodniczącego, zwołuje wojewoda. Sesja zwoływana jest na dzień przypadający w ciągu 7 dni po
upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
8. Sesję rady gminy, o której mowa w ust. 7, do czasu wyboru przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny
obecny na sesji, który wyraził zgodę na prowadzenie sesji.
Art. 20. 1. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
1a. Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji na dzień
przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.
2a. Po upływie terminu określonego w ust. 2 sesję zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 21 dni
po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych na dzień
przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady gminy.
2b. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył
do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2c. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem
,
idny obecny na sesji.
3. Na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać
sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi
określone w ust. 1 w zdaniu drugim.
4. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 3 stosuje się przepis ust. 1a, z tym że
dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
5. Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji
rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.
Art. 21.1. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając
przedmiot działania oraz skład osobowy.
2. (skreślony).
3. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
4. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i
składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

^

Art. 22. 1. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy.
2. Statut gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Art. 23. 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy; Radny utrzymuje stałą więź z
mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i
przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
2. Radni mogą tworzyć kluby radnych, działające na zasadach określonych w statucie gminy.
Art. 23a. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."
2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo
"ślubuję". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg."
3. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz radni, którzy 'uzyskali mandat w czasie trwania kadencji,
składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.
4. (uchylony).
Art. 24. Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych,
do których został wybrany lub desygnowany.
Art. 24a. 1. Z radnym nie może być nawiązywany stosunek pracy w urzędzie gminy, w której radny uzyskał mandat.
2. Radny nie może pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy.
3. (skreślony).
System Informacji Prawnej Lex (Lex dla Samorządu Terytorialnego) 39/2010

ROTA ŚLUBOWANIA
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej
ślubuję

uroczyście

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.

Wysoka Rado!
Panie Burmistrzu!
Szanowni Państwo!
Wyborcy obdarzyli mnie dużym zaufaniem, a teraz Panie i Panowie
Radni potwierdziliście ich wolę powierzając mi zaszczytną i odpowiedzialną
funkcję Przewodniczącej Rady.
Zapewniam, że z powierzonego zadania będę wywiązywać się z

W

należytą odpowiedzialnością i ku zadowoleniu społeczności naszej Gminy.
Przewodnicząc Radzie zawsze będę miała na uwadze rozwój Gminy i dobro
jej mieszkańców.
Wciąż pamiętam wypowiedziane cztery lata temu słowa Kamila Cypriana
Norwida „ W słowach tylko chęć widzimy, w działaniu potęgę".
Efekty takiego myślenia i działania widzimy na naszych ulicach, placach i
obiektach. Taki styl pracy będzie nam towarzyszył w obecnej kadencji.

^^r

Każdą indywidualność pojawiającą się w naszych debatach, mającą odmienne
zdanie, będziemy uważać niejako wroga, ale człowieka chcącego rozwiązać
problem w inny sposób.
Natomiast na jałowe debaty, szkoda nam będzie czasu.
Współpracować będziemy z funkcjonującymi na terenie Gminy sołectwami,
a w razie spraw bardzo ważnych, będziemy odwoływać się do konsultacji ze
społeczeństwem.

Głos młodzieży zawsze będzie zauważony i traktowany poważnie.
Stały kontakt z naszym elektoratem, to nie nasza dobra wola, ale wymóg
państwa demokratycznego.
Naszym sukcesem będzie, jeżeli kończąc kadencję, będziemy mogli śmiało
spojrzeć w oczy naszym wyborcom, a współpraca z naszym Burmistrzem i jego
zespołem, zaowocuje zrealizowanymi obietnicami przedwyborczymi.
Tego całej Radzie, Panu Burmistrzowi i sobie z głębi serca życzę.

Wysoka Rado!

Szanowni Państwo!

Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji wyboru Państwa na Radnych Rady
Miejskiej w Łabiszynie.
Przed nami nowe wyzwanie, nowe cele, nowe obowiązki. Choć praca ta będzie
zapewne niełatwa i odpowiedzialna , życzę Państwu, aby dawała wiele satysfakcji,
powodów do zadowolenia, a przede wszystkim uznania prze mieszkańców.
Wymagający elektorat przed kilkoma dniami powołał nas do zaszczytnej i
odpowiedzialnej funkcji.
W złożonym ślubowaniu zapewniliśmy
będziemy pełnić z honorem i uczciwie.

wyborców, że obowiązki radnego

Nowo wybranym radnym życzę owocnej pracy i szybkiej adaptacji w naszym
zespole.
Składając Państwu gratulacje wyrażam przekonanie, że nasza praca będzie owocna
i akceptowana przez społeczeństwo.
Na sali obrad z przyjemnością witać będziemy mieszkańców, zaproszonych
gości oraz przedstawicieli prasy.
Wszelkie głosy krytyczne będziemy wnikliwie analizować i za aprobatą Państwa
urealniać.
Tu przytoczę słynne powiedzenie Kartezjusza, że
„Zgodą wzrastają małe rzeczy, niezgodą największe upadają".
Niechaj ono będzie wskazaniem w naszej pracy.

Dziękuję

