
 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

 
OZK.0022.46.1.2016.KS  

Protokół Nr 116/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu 

które odbyło się w dniu 27 października 2016 roku 

w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. 

Rozpoczęcie obrad o godz. 1100, zakończenie o godz. 1200 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Wicestarosta Mariusz Sołtys, 

 Członkowie Zarządu: Marek Tyza, Alfred Rzegocki, Andrzej Gargaś. 

 

Osoby z głosem doradczym: 

 Sekretarz Powiatu Helena Krasoń, 

 Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. 

 

Zaproszone Osoby:  

 Kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PCPR Janina Czech, 

 Naczelnik IMP Alicja Mach, 

 Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik, 

 Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk. 

 

Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wniosek Pana Leszka Białka w sprawie dofinansowania krzesła pod komputer i Internetu 

mobilnego bezprzewodowego. 

4. Wniosek PCPR w sprawie wyrażenia zgody na zakup pilarki stołowej dla Warsztatu Terapii 

Zajęciowej przy MOPS. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i pozostałych 

środków trwałych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli. 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę nieruchomości przy ul. Czarnieckiego 

3 w Stalowej Woli użyczonej dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

„SZANSA”. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem 

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego. 
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8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Centrum Edukacji 

Zawodowej do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie 

drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego. 

9. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej 

Woli o sfinansowanie zakupu wyposażenia do biura projektu „Powiat Stalowowolski stawia na 

zawodowców”. 

10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie 

elektronicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej 

Woli. 

11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Stalowowolski za rok szkolny 2015/2016. 

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji projektu pn. „Czas Zawodowców” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Pawłowi Ciołkoszowi dyrektorowi 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli. 

14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego „Program 

Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 

rok”. 

15. Wniosek Dyrektor ZPO w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia otrzymanej dotacji 

celowej z budżetu powiatu stalowowolskiego na 2016 r.  

16. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 rok.  

17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego 

wyrażającej zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego przyjęcia 

do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Organizacja i przeprowadzenie 

kwalifikacji wojskowej w 2017 roku”. 

18. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej organizacjom pozarządowym w 2017 roku, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 5 sierpnia 

2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255). 

19. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 20 października 2016 r.  

20. Wolne wnioski. 

21. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys otworzył 116. posiedzenie Zarządu Powiatu. Następnie na 

podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. 
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Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 

Wicestarosta Mariusz Sołtys zapytał, czy Członkowie Zarządu mają uwagi lub pytania do 

przedstawionego porządku obrad. Uwag i pytań nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził 

głosowanie. Głosów: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0. Porządek obrad został 

przyjęty jednogłośnie.  

 

Ad. 3. Wniosek Pana Leszka Białka w sprawie dofinansowania krzesła pod komputer i 

Internetu mobilnego bezprzewodowego. 

Wniosek omówiła Kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PCPR Janina Czech. 

Wyjaśniła, że nie ma prawnych możliwości przekazania takiego dofinansowania, gdyż Pan Leszek 

Białek otrzymał już w październiku br. wsparcie finansowe z programu „Aktywny Samorząd”. 

Umowa, którą podpisał w związku z tym wsparciem, obowiązuje do końca grudnia 2019 r., a więc 

zgodnie z przepisami prawa oraz założeniami w/w programu dofinansowanie nie może być 

przyznane. Wicestarosta zapytał czy są pytania lub uwagi. Nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził 

głosowanie za odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Głosów: „za” – 4, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących” – 0. Wniosek został oddalony z przyczyn formalnych.  

 

Ad. 4. Wniosek PCPR w sprawie wyrażenia zgody na zakup pilarki stołowej dla Warsztatu 

Terapii Zajęciowej przy MOPS. 

Wniosek omówiła Kierownik Działu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PCPR Janina Czech. 

Wicestarosta zapytał czy są pytania lub uwagi. Nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie 

za przyjęciem wniosku. Głosów: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0. Wniosek został 

rozpatrzony pozytywnie. Przyznano dofinansowanie w kwocie 970,00 zł brutto. 

 

Ad. 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i 

pozostałych środków trwałych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej 

Woli. 

Projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach. Wicestarosta zapytał czy są 

pytania lub uwagi. Nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie za przyjęciem uchwały. 

Głosów: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.  

Uchwała Nr 116/615/2016 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych i 

pozostałych środków trwałych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej 

Woli została podjęta. 
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Ad. 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę nieruchomości przy 

ul. Czarnieckiego 3 w Stalowej Woli użyczonej dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i 

Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA”. 

Projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach. Wicestarosta zapytał czy w 

rozstrzygnięciu uchwały nie powinno być zapisu precyzującego, że zgoda na rozbudowę nie 

dotyczy wsparcia finansowego. Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach wyjaśniła, że uchwała 

podejmowana jest tylko w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Po dyskusji zaproponowano, 

aby w par. 1 uchwały dopisać na końcu zdania wyrażenie „w celu uzyskania pozwolenia na 

budowę”. Wicestarosta zapytał czy są jeszcze pytania lub uwagi. Nie zgłoszono. Zarządził 

głosowanie za przyjęciem uchwały z poprawką. Głosów: „za” – 4, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących” – 0.  

Uchwała Nr 116/616/2016 w sprawie wyrażenia zgody na rozbudowę nieruchomości przy 

ul. Czarnieckiego 3 w Stalowej Woli użyczonej dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i 

Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” została podjęta z poprawką. 

 

Ad. 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia 

na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” do Prezydenta Miasta Stalowej 

Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością 

Powiatu Stalowowolskiego. 

Projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach. Wicestarosta zapytał czy są 

pytania lub uwagi. Nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie za przyjęciem uchwały. 

Głosów: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.  

Uchwała Nr 116/617/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Prezesa 

Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” do Prezydenta 

Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki 

będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego została podjęta. 

 

Ad. 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Centrum 

Edukacji Zawodowej do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego. 

Projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału IMP Alicja Mach. Wicestarosta zapytał czy są 

pytania lub uwagi. Nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie za przyjęciem uchwały. 

Głosów: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.  

Uchwała Nr 116/618/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Dyrektora Centrum 

Edukacji Zawodowej do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie 
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zezwolenia na usunięcie drzew z działki będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego 

została podjęta. 

 

Ad. 9. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki 

w Stalowej Woli o sfinansowanie zakupu wyposażenia do biura projektu „Powiat 

Stalowowolski stawia na zawodowców”. 

Wniosek omówiła Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik. Wicestarosta zapytał, z jakich 

środków przekazane byłoby dofinansowanie. Skarbnik Powiatu powiedziała, że nie ma jeszcze 

podpisanej umowy o dofinansowanie projektu. Dodała, że możemy się wstrzymać z decyzją. 

Wicestarosta dopytał, do kiedy wstrzymalibyśmy się z decyzją. Sekretarz Powiatu odpowiedziała, 

że do czasu podpisania umowy. Wicestarosta zapytał czy są jeszcze pytania lub uwagi. Nie 

zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie za ponownym rozpatrzeniem wniosku po 

podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu. Głosów: „za” – 4, „przeciw” – 0, 

„wstrzymujących” – 0. Decyzją Zarządu wniosek zostanie ponownie rozpatrzony po 

podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu.  

 

Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników wyłącznie 

w formie elektronicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Stalowej Woli. 

Projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik. Wicestarosta zapytał czy 

są pytania lub uwagi. Nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie za przyjęciem uchwały. 

Głosów: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.  

Uchwała Nr 116/619/2016 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników 

wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla 

Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli została podjęta. 

 

Ad. 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Stalowowolski za rok szkolny 2015/2016. 

Informację omówiła Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik. Poinformowała, że dokument 

będzie zawierał jeszcze jeden rozdział – dotyczący finansowania oświaty. Zostanie dodany po 

zebraniu informacji we współpracy z Panią Skarbnik i przedstawiony już na posiedzeniach 

Komisji Rady. Wicestarosta zapytał, dlaczego w ZSP Nr 1 przyznane są 2 godziny tygodniowo, a w 

ZSP Nr 2 nie ma ich wcale. Naczelnik Wydziału Edukacji wyjaśniła, że w ZSP Nr 2 są oddziały 

sportowe, w ramach, których jest realizowana edukacja wojskowa. Inaczej niż w ZSP Nr 2. 
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Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji 

projektu pn. „Czas Zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój (PO WER). 

Radny Alfred Rzegocki opuścił salę obrad. 

Projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik. Wicestarosta zapytał czy 

są pytania lub uwagi. Nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie za przyjęciem uchwały. 

Głosów: „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.  

Uchwała Nr 116/620/2016 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Stalowowolskiego do realizacji 

projektu pn. „Czas Zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój (PO WER) została podjęta. 

Radny Alfred Rzegocki powrócił na salę obrad. 

 

Ad. 13. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Pawłowi Ciołkoszowi 

dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w 

Stalowej Woli. 

Projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału Edukacji Bożena Karlik. Wicestarosta zapytał czy 

są pytania lub uwagi. Nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie za przyjęciem uchwały. 

Głosów: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.  

Uchwała Nr 116/621/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Pawłowi 

Ciołkoszowi dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III 

Sobieskiego w Stalowej Woli została podjęta. 

 

Ad. 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”. 

Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału PKZ Tomasz Wosk. Wicestarosta zapytał czy są 

pytania lub uwagi. Nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie za przyjęciem uchwały. 

Głosów: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.  

Uchwała Nr 116/622/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego „Program Współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” została podjęta. 



 Zarząd Powiatu 
 Stalowowolskiego 

 
Ad. 15. Wniosek Dyrektor ZPO w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia 

otrzymanej dotacji celowej z budżetu powiatu stalowowolskiego na 2016 r.  

Wniosek omówiła Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. Poinformowała, że uchwałą Rady Powiatu 

dokonane zostanie przeniesienie kwoty 2000,00 zł w planie dotacji. Wicestarosta zapytał czy są 

pytania lub uwagi. Nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie za pozytywnym 

rozpatrzeniem wniosku. Głosów: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0. Wniosek 

został rozpatrzony pozytywnie.  

 

Ad. 16. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 2016 

rok.  

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Powiatu Elżbieta Kulpa. Poinformowała, że w projekcie 

uchwały zmieni się plan wydatków – środki z Rozdz. 85404 par. 4010 w wysokości 180 tys. zł 

przesunięte zostaną do Rozdz. 75818 Par. 4810 Rezerwa celowa oświatowa. Jest to zabieg 

techniczny, nie zmieni merytorycznie uchwały. Wicestarosta zapytał czy są pytania lub uwagi. Nie 

zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie za przyjęciem uchwały z poprawkami. Głosów: 

„za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.  

Uchwała Nr 116/623/2016 w sprawie zmian w budżecie powiatu stalowowolskiego na 

2016 rok została podjęta z poprawkami. 

 

Ad. 17. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego wyrażającej zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą 

Podkarpackim dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji 

rządowej pn. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 roku”. 

Projekt uchwały omówiła Sekretarz Powiatu Helena Krasoń. Wicestarosta zapytał, dlaczego 

porozumienie zawarte jest z ambulatorium, a nie z naszymi jednostkami. Sekretarz Powiatu 

odpowiedziała, że jednostki Powiatu nie są zainteresowane przeprowadzaniem kwalifikacji. 

Wicestarosta zapytał czy są inne pytania lub uwagi. Nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził 

głosowanie za przyjęciem uchwały. Głosów: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.  

Uchwała Nr 116/624/2016 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 

Stalowowolskiego wyrażającej zgodę na zawarcie porozumienia z Wojewodą 

Podkarpackim dotyczącego przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji 

rządowej pn. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2017 roku” została 

podjęta. 

 

Ad. 18. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 

realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia dwóch punktów 
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nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym w 2017 roku, zgodnie 

z wymogami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255). 

Projekt uchwały omówiła Sekretarz Powiatu Helena Krasoń. Wicestarosta zapytał czy są pytania 

lub uwagi. Nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie za przyjęciem uchwały. Głosów: 

„za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.  

Uchwała Nr 116/623/2016 w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie otwartego konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia dwóch 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym w 2017 roku, 

zgodnie z wymogami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) została podjęta. 

 

Ad. 19. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 20 października 2016 r.  

Sekretarz Powiatu przedstawiła sprostowanie do protokołu Nr 108/2016 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu z 15 września 2016 r. - w związku z pomyłkowo wpisaną kwotą dofinansowania w pkt 

15e. Wicestarosta zapytał czy są pytania lub uwagi. Nie zgłoszono. Wicestarosta zarządził 

głosowanie za przyjęciem sprostowania. Głosów: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.  

 

Następnie zapytał czy są pytania lub uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu. Nie 

zgłoszono. Wicestarosta zarządził głosowanie za przyjęciem sprostowania. Głosów: „za” – 4, 

„przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0. Protokół z dnia 20 października został przyjęty. 

 

Ad. 20. Wolne wnioski. 

Nie zgłoszono.  

 

Ad. 21. Zamknięcie posiedzenia.  

Wicestarosta zamknął 116. posiedzenie Zarządu Powiatu. 

 

Protokołowała: 

Magdalena Sołtys-Kurek 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

    

  


