
PROTOKÓŁ Nr XXVI.2021

z XXVI sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
26 marca 2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji

w Przystajni 

Czas trwania sesji: 13.00 – 15.55

W sesji uczestniczyło 14 Radnych (lista obecności w załączeniu).
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Przystajń – Radny Zbigniew Kmieć.

Ponadto w sesji udział wzięli:

- Wójt Gminy                                                                               - Henryk Mach
- Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy                                            - Agnieszka Zabawa
- Skarbnik Gminy                                                                         - Alina Piśniak
- Radca Prawny                                                                            - Adam Biernacki

P r o p o n o w a n y  p o r z ą d e k   o b r a d :

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym. 

6.1. Sprawozdanie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury.
6.2. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
6.3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6.4. Sprawozdanie Komisji skarg, wniosków i petycji.

7. Zapytania mieszkańców.
8. Informacja   dyrektora  ZOZ  w  Kłobucku  na  temat  funkcjonowania  służby  zdrowia  oraz

realizacji szczepień przeciw COVID-19.
9. Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  współpracy  Gminy  Przystajń  z  organizacjami

pozarządowymi za rok 2020.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały:

10.1.  w  sprawie  ustanowienia  Rajdu  Rowerowego  Wokół  Gminy  Przystajń  Imienia
Bogusława Leszczyńskiego,
10.2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego,
10.3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego,
10.4.  w sprawie udzielenia  pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę
Przystajń,
10.5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kłobucku za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP w 2021 roku,
10.6. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2021 rok,
10.7.  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata
2021-2030.

11. Pytania w sprawach bieżących.
12. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie sesji.

A d 1
Otwarcia sesji dokonał  Przewodniczący Rady Gminy Przystajń, Radny Zbigniew Kmieć.
Powitał wszystkich obecnych na sali.
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A d 2
Przewodniczący  Rady  Gminy stwierdził  prawomocność  obrad  –  na  sali  obecnych  było
14  Radnych.  Nieobecny Radny Jacek  Pilarz.  Odczytał  informację  dot.  nagrań  sesji  Rady
Gminy Przystajń. 

A d 3
Przewodniczący przedstawił Radnym propozycję porządku obrad. 
Wójt poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powierzenia
na  wniosek  Wójta  Gminy  Przystajń  reprezentowania  Gminy  Przystajń  w  Zgromadzeniu
Związku Międzygminnego Panki-Przystajń do Spraw Ochrony Wód.
Radny Marek Zabawa uważa,  że Pan Wójt  nie  może wprowadzić projektu  uchwały  do
porządku obrad. 
Przewodniczący odpowiedział, że to on chce wprowadzić ten projekt uchwały do porządku
obrad w punkcie 10 podpunkt 8. Zarządził głosowanie wprowadzenia tego projektu uchwały
do porządku obrad.   
(8  Radnych  za,  6  Radnych  wstrzymało  się  od  głosu)  w  głosowaniu  jawnym  przez
podniesienie ręki.
Za głosowali: Józef Chrzęstek, Jadwiga Górnik, Aleksandra Kierat, Zbigniew Kmieć, Janusz
Leśniak, Zbigniew Marczak, Paweł Piśniak, Marcin Tomziński. 
Wstrzymali  się  od  głosu:  Robert  Bastrzyk,  Edward  Chamela,  Marian  Drynda,  Henryka
Kapuścik, Remigiusz Wręczycki, Marek Zabawa.

A d 4
Przewodniczący poinformował, że protokół był wyłożony w biurze Rady Gminy, można się
było z nim zapoznać. Dlatego poprosił o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji bez głośnego
czytania.
Protokół został przyjęty jednogłośnie (14 Radnych za).

A d 5
Wójt odczytał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym – stanowiące
załącznik do protokołu.
Wójt dopowiedział, że dziś zostało podpisane zarządzenie dot. powołania Zastępcy Wójta,
którym została Agnieszka Zabawa. Od poniedziałku zostaną zamknięte szkoły. Nie będą się
odbywały zajęcia rewalidacyjne, nie będą też funkcjonowały dowozy przez najbliższe dwa
tygodnie.  
Radny Marek Zabawa powiedział, że on nie rozumie tego kto jest Sekretarzem Gminy, a kto
Zastępcą Wójta, ponieważ to są różne funkcje. 
Wójt odpowiedział, że mamy Sekretarza Gminy i Pani Agnieszka Zabawa jest Sekretarzem
Gminy, a od dnia dzisiejszego jest również Zastępcą Wójta. 
Radca Prawny Adam Biernacki dopowiedział, że kompetencje powołania Zastępcy Wójta
ma tylko i wyłącznie Wójt Gminy, na podstawie art. 26a ustawy o samorządzie gminnym.
Wójt skorzystał  ze swoich kompetencji.  Nie ma wakatu Sekretarza. Drugi stosunek został
nawiązany aktem powołania i jest to stanowisko społeczne. 
Radny Marek Zabawa zapytał jakie predyspozycje musi mieć taka osoba.
Radca Prawny Adam Biernacki dopowiedział, że jest to decyzja Wójta i predyspozycji nie
musi być. 

A d 6
Przewodniczący stwierdził, że w okresie międzysesyjnym odbyły się komisje, które kolejno
przedstawią sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.   
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6.1. Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Infrastruktury
przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji  Budżetu,  Rolnictwa i  Infrastruktury Radny
Marcin Tomziński. 
Brak uwag i zapytań.         

6.2. Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia przedstawił
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Radny Remigiusz Wręczycki.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia  na prośbę Przewodniczącego Rady
Gminy  Przystajń  odczytał  dwa  stanowiska  Rady  Powiatu  Kłobuckiego  dot.  wyrażenia
sprzeciwu przyjętym zasadom finansowania oddziałów pediatrycznych i planów Ministerstwa
Zdrowia  w  sprawie  restrukturyzacji  podmiotów  leczniczych  wykonujących  działalność
leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. 
Przewodniczący powiedział, że chciał, żeby ta informacja dotarła do szerszego grona osób.
Dobrze  byłoby,  żeby  Rada  Gminy  Przystajń  spotkała  się  podczas  wspólnego posiedzenia
komisji  Rady  Gminy  Przystajń.  Na  skrzynki  e-mail  wysłał  materiały  dot.  zwolnień  od
podatków. 
Radny Marek Zabawa chciał powiedzieć, że zapoznał się z tymi materiałami, które przesłał
Przewodniczący. Bardzo dobrze zostały przygotowane przez Radcę Prawnego. 
Radny Remigiusz  Wręczycki zapytał  czy  jako Rada Gminy nie  powinniśmy też  podjąć
takiej uchwały w sprawie poparcia tych stanowisk. 
Przewodniczący odpowiedział, że nie było takiej prośby ze strony powiatu, ale można się
zorientować, czy jest taka potrzeba.  

6.3. Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej przedstawił  Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Radny Janusz Leśniak. 
Brak uwag i zapytań.         

6.4. Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  skarg,  wniosków  i  petycji  przedstawił
Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Radny Robert Bastrzyk.
Brak uwag i zapytań.

A d 7
Przewodniczący  stwierdził,  że mieszkańcy  nie  są  obecni  na  sali,  więc  przechodzimy do
kolejnego punktu.

A d 8
Informacja  dyrektora ZOZ w Kłobucku na temat funkcjonowania służby zdrowia oraz realizacji
szczepień przeciw COVID-19.
Przewodniczący powiedział, że Dyrektor ZOZ w Kłobucku ze względu na obowiązki nie mogła
do nas  przyjechać,  ale  przesłała  informację  na  temat  funkcjonowania  opieki  zdrowotnej  oraz
realizacji  szczepień  przeciw COVID-19,  którą  odczytał.  Od 28.01.2021 r.  w Poradni  Ogólnej
w  Przystajni  działa  Punkt  Szczepień  Populacyjnych,  w  którym  wykonano  553  szczepienia
u  374  osób.  W ZOZ w Kłobucku  od  początku  roku  wykonano  (łącznie  I  i  II  dawka)  6513
szczepień  przeciw  COVID-19.  Szpital  Rejonowy  w Kłobucku  w  swoich  strukturach  posiada
Oddział do leczenia chorych na COVID-19 (45 łóżek). 

A d 9
Sprawozdanie  z  realizacji  Programu  współpracy  Gminy  Przystajń  z  organizacjami
pozarządowymi za rok 2020.
Inspektor Marta Okaj przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy
Przystajń z organizacjami pozarządowymi za rok 2020. Sprawozdanie stanowi załącznik do
protokołu.
Brak uwag i zapytań. 
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Ad. 10
Przystąpiono do rozpatrzenia projektu uchwały:

10.1.  w  sprawie    ustanowienia  Rajdu  Rowerowego  Wokół  Gminy  Przystajń  Imienia  
Bogusława Leszczyńskiego

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, powiedział, że nie ma w tym projekcie uchwały
wpisanej żadnej daty. Kiedy ten rajd miałby być. 
Wójt  odpowiedział,  że  będziemy te  rajdy robić cyklicznie.  Chcemy,  żeby ten rajd był na
wiosnę  –  około  maja.  Myśli,  że  to  jest  dobry  sposób  na  upamiętnienie  Bogusława
Leszczyńskiego. 
Radny  Remigiusz  Wręczycki zapytał  czy  myślimy  o  tym  jak  uhonorować  Bogusława
Leszczyńskiego jako pracownika samorządowego. Czy poszedł jakiś wniosek w tym temacie
i czy w ogóle coś się dzieje w tym temacie.
Wójt odpowiedział, że on uważa, że takie uhonorowanie jak zaproponowaliśmy jest lepsze.
On jednak nie widzi przeszkód, żeby o takie odznaczenie wystąpić. 
Przewodniczący  powiedział, że Urząd Gminy Przystajń wspólnie z Radą Gminy Przystajń
mogą  wystąpić  o  takie  odznaczenie.  Poprosił  Radcę  Prawnego  o  przygotowanie  takiego
wniosku. 
Radny  Marek  Zabawa uważa,  że  to  Centrum  Usług  Społecznościowych  mogłoby  być
nazwane imieniem Bogusława Leszczyńskiego.
Przewodniczący odpowiedział,  że  wrócimy  do  tego  tematu  jak  już  to  Centrum  Usług
Społecznościowych będzie, aż tak daleko, następnie zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XXVI.190.2021 w sprawie  ustanowienia
Rajdu  Rowerowego  Wokół  Gminy  Przystajń  Imienia  Bogusława  Leszczyńskiego
jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

10.2. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Skarbnik  powiedziała, że chciała sprostować błąd, który wkradł się w ten projekt uchwały
w  §  1  dot.  dofinansowania  działalności  bieżącej  Środowiskowego  Domu  Samopomocy
w Krzepicach. Ma być usunięte stwierdzenie „dot. zakupu paliwa i ubezpieczenia pojazdu”.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały autopoprawki, po czym zarządził głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XXVI.191.2021  w sprawie  udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego jednogłośnie (14 Radnych za) w głosowaniu
jawnym przez podniesienie ręki.  

10.3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleskiego

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XXVI.192.2021  w sprawie  udzielenia
udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Oleskiego jednogłośnie  (14  Radnych  za)
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

10.4.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi  Kłobuckiemu  przez  Gminę
Przystajń

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.
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Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XXVI.193.2021  w sprawie   udzielenia
pomocy  finansowej  Powiatowi  Kłobuckiemu  przez  Gminę  Przystajń jednogłośnie
(14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

10.5.  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej
w Kłobucku za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP w 2021 roku

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr XXVI.194.2021  w sprawie  udzielenia
pomocy  finansowej  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Kłobucku  za
pośrednictwem  Funduszu  Wsparcia  PSP w  2021  roku jednogłośnie  (14  Radnych  za)
w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.  

10.6. w sprawie zmian   w   budżecie   Gminy Przystajń na 2021 rok  

Skarbnik  przedstawiła  projekt  uchwały.  Powiedziała,  że  chciała  sprostować  błąd,  który
wkradł się w ten projekt uchwały w § 2 dot. uchwały w sprawie budżetu gminy na 2021 rok. 
Radna Henryka Kapuścik zapytała co to jest za Program „Wspieraj Seniora”. 
Skarbnik odpowiedziała,  że  jest  to  pomoc  dla  seniorów  w  zakresie  zakupu  środków
spożywczych i załatwienia innych potrzebnych spraw. Realizuje to Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Przystajni. 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały autopoprawki, po czym zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXVI.195.2021 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Przystajń na 2021 rok jednogłośnie  (14 Radnych za)  w głosowaniu jawnym przez
podniesienie ręki.  

10.7.  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata
2021-2030

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały.
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy  Przystajń  podjęła  Uchwałę  Nr  XXVI.196.2021  w  sprawie zmiany
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2021-2030 jednogłośnie
(14 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

10.8.  w sprawie  powierzenia  na wniosek Wójta  Gminy Przystajń reprezentowania  Gminy
Przystajń w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Panki-Przystajń do Spraw Ochrony
Wód

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Wójt powiedział, że prosił o wprowadzenie tego projektu uchwały, a teraz prosi o to, żeby
mógł  delegować  swojego  Zastępcę  Wójta  do  zasiadania  w  Zgromadzeniu  Związku
Międzygminnym Agnieszkę Zabawę. Wie, że to będzie właściwa osoba na reprezentowanie
w Związku Międzygminnym. 
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Radny Remigiusz Wręczycki powiedział, że nabór się odbył, ale nie było chętnej osoby. Czy
nadal Pani Sekretarz musi się tymi sprawami zajmować.
Wójt  odpowiedział,  że  organizacyjnie  jest  powołany  Referat  Inwestycji.  Pani  Sekretarz
pracowała w tym referacie.  Jesteśmy zespołem ludzi i nowa osoba będzie wspierana tymi
osobami. Nie odbije się to na pracy urzędu. 
Radny Remigiusz Wręczycki  stwierdził,  że praca w Związku Międzygminnym absorbuje
czas i generuje dodatkowe obowiązki. 
Radny Edward Chamela zapytał czemu Wójt jako kapitan ucieka z tego statku.
Wójt odpowiedział, że nie chce się rozwijać w tym temacie. Jest to przemyślana decyzja.  
Radny Marek Zabawa zapytał czy Pani Sekretarz wie, że Związek Międzygminny będzie
robił dużą inwestycję i ona będzie absorbowała dużo czasu. Nie wie czy da się pogodzić te
obowiązki, nie wie czy jest to dobra decyzja, nie wie czym to jest spowodowane, ale dziwi go
ta decyzja. 
Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy powiedziała, że te sprawy nie są dla niej nowe, ponieważ
ona przez 20 lat pracowała w tym temacie.
Wójt odpowiedział,  że  organem  wykonawczym  jest  Zarząd  Związku  Międzygminnego,
a  organem  stanowiącym  jest  Zgromadzenie  Związku  Międzygminnego,  w  którym  jest
10 osób. Jako dwie gminy musimy ze sobą współpracować. 
Radny  Remigiusz  Wręczycki zapytał,  czy  Pani  Agnieszka  Zabawa  cały  czas  będzie
reprezentowała Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Wójt odpowiedział, że tak Pani Agnieszka Zabawa cały czas będzie reprezentowała Związek
Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód.
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń nie podjęła uchwały w  sprawie powierzenia na wniosek Wójta
Gminy  Przystajń  reprezentowania  Gminy  Przystajń  w  Zgromadzeniu  Związku
Międzygminnego Panki-Przystajń do Spraw Ochrony Wód (7 Radnych za,  7 Radnych
przeciw) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.
Za głosowali: Józef Chrzęstek, Jadwiga Górnik, Aleksandra Kierat, Zbigniew Kmieć, Janusz
Leśniak, Paweł Piśniak, Marcin Tomziński. 
Przeciw głosowali: Robert Bastrzyk, Edward Chamela, Marian Drynda, Henryka Kapuścik,
Zbigniew Marczak, Remigiusz Wręczycki, Marek Zabawa.

Ad 11
Pytania w sprawach bieżących.
Radny Marek Zabawa powiedział, że prosił o informacje odnośnie tego kto jest operatorem
internetu.
Radca Prawny Adam Biernacki odpowiedział, że jeżeli nie było pisemnej interpelacji to nie
ma  potrzeby  odpowiedzi  na  piśmie.  Przedstawił  przepisy  art.  24  ustawy  o  samorządzie
gminnym dot. interpelacji i  zapytań. Treść tych interpelacji jest publikowana w Biuletynie
Informacji  Publicznej  i  na  stronie  internetowej  gminy,  oraz  w  inny  sposób  zwyczajowo
przyjęty.
Radny Edward Chamela zapytał czy od poniedziałku jesteśmy całkowicie zamknięci. 
Przewodniczący odpowiedział,  że szkoły są już od tygodnia zamknięte.  W przedszkolach
mogą być tylko dzieci określonych rodziców.  

Ad 12
Informacje, wolne wnioski i oświadczenia. 
Przewodniczący  przeczytał  treść  pisma  złożonego  przez  rodziców  dzieci  Gminnego
Przedszkola Publicznego w Przystajni Oddział w Górkach dot. przedłużenia godzin pracy do
godz. 16.00.
Radny Marian Drynda powiedział, że przedłużenie godzin pracy tego przedszkola do godz.
16.00 wpłynęłoby na podjęcie decyzji o podjęciu pracy przez rodziców.
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Wójt odpowiedział,  że  nie  chciałby  wchodzić  w  kompetencje  Pani  Dyrektor  Gminnego
Przedszkola Publicznego w Przystajni. On rozumie taką potrzebę, ale czy znajdzie się taka
firma, która przywiezie tam obiady to on nie wie. Trzeba rozmawiać z Panią Dyrektor.
Przewodniczący stwierdził, że do tego tematu wrócimy na wspólnym posiedzeniu komisji
Rady  Gminy  Przystajń.  Przeczytał  pismo  rodziców  dot.  budowy  skateparku  dla  dzieci
i młodzieży. 
Wójt  odpowiedział,  że będą wykonane dwa projekty do których będziemy musieli wnieść
udział własny. Nasuwa mu się taka konkluzja czy uda nam się zrealizować dochody. Trudno
o takie decyzje i w ten sposób by odpisał. Nie mówi, że to nie jest zasadne i szczytne, ale nie
w tym roku. 
Przewodniczący powiedział, że trzeba o tym temacie pamiętać przy budżecie na 2022 rok.
Trzeba również śledzić różne projekty unijne. 
Radna Henryka Kapuścik powiedziała, że w ubiegłym roku Gminne Przedszkole Publiczne
w  Przystajni  Oddział  w  Kuźnicy  Starej  też  składał  taki  wniosek  o  wydłużenie  pracy
przedszkola jednak nie udało się tego osiągnąć. 
Radny Marek Zabawa uważa, że taki skatepark trzeba zrobić po COVID-19.
Radny Remigiusz Wręczycki powiedział, że z alkoholi są niewykorzystane środki, czy my te
środki moglibyśmy przeznaczyć na budowę takiego skateparku lub kortu tenisowego. 
Wójt odpowiedział, że środki z alkoholi muszą być przeznaczone na coś konkretnego, myśli
o remoncie kortu. 
Radny  Remigiusz  Wręczycki zapytał  czy  remont  kortu  nie  przeszkadzałby  podczas
rozbudowy biblioteki.      
Radny  Marek  Zabawa stwierdził,  że  mamy  piękną  infrastrukturę  jeśli  chodzi  o  sporty
wodne. Nie można zamykać się w tym, że wszystkie pola przemienimy na stadiony. 
Przewodniczący powiedział, że oświetlenie powinno być nie co 4 lampę, ponieważ jest to
zbyt małe oświetlenie. 
Radny  Janusz  Leśniak powiedział,  że  do  tematu  skateparku  trzeba  wrócić  na  jesień,
ponieważ to jest szczytny pomysł. 
Przewodniczący na koniec sesji złożył życzenia świąteczne.  

Ad 13
Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodniczący  dokonał  zamknięcia  XXVI  sesji
VIII kadencji Rady Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                             Przewodniczący Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                       
                                                                                             mgr Zbigniew Kmieć
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