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Protokół nr 17 / 15  
z XVII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój 

z dnia 26 listopada 2015r. 

XVII Sesję Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój prowadził Jan Toczek-
przewodniczący Rady. Przywitał Radnych powiatowych, Radnych Miasta i Gminy, burmi-
strzów, dyrektorów jednostek i zakładów budżetowych, sołtysów, przewodniczących rad 
osiedlowych oraz gości przybyłych na obrady Sesji. 

W Sesji uczestniczyło 13 Radnych, nieobecni Bogaczyk Marcin, Kaliński Witold. 

Przewodniczący odczytał program Sesji -przyjęto jednogłośnie tj. 13 za. 

Ad. 2 Przyjęcie protokołów z XVI Sesji Rady. 

Protokół przyjęto jednogłośnie tj. 13 za. 

Ad. 3 Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 

Burmistrz Zbigniew Janeczek przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej: 

- okres od ostatniej Sesji Rady był okresem burzliwym. Pracowaliśmy na projektem bu-
dżetu na 2016 r. Złożonych zostało wiele propozycji do budżetu, żądania przekroczyły  
trzykrotnie dochody Gminy. Po dokonaniu pewnych korekt budżet został przygotowany. 
Proponowane zadania będą realizowane w oparciu o fundusze unijne.  

-złożonych zostało dużo interpelacji i zapytań od radnych, na które udzielono odpowie-
dzi. 

- firma zajmująca się budową dróg i mostów dokonała przeglądu 78 mostów, kładek, 
przepustów, 5 mostów i kładek powinno zostać natychmiast zamkniętych.  

- przeanalizowana została obsługa prawna i koszty wynagrodzeń w Urzędzie. Urząd za-
trudnia kancelarię prawną. Prawnicy pełniącą dyżury 3 razy w tygodniu w godzinach 
pracy urzędu, za kwotę 8 tys. zł. Obsługują wszystkie zakłady i jednostki budżetowe 
gminy. W poprzedniej kadencji prawnicy byli zatrudnieni w urzędzie, OPS, MZGKiM, 

- odczytał pismo, które wpłynęło w dniu 23 listopada br. od właściciela hotelu „Beskid” 
informujące o jego udziale w przetargu na zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców. 
Przetarg został ogłoszony przez Urząd ds. Cudzoziemców i procedura nie jest jeszcze 
rozstrzygnięta. 

- opłaty targowe są pobierane przez 2 osoby i do 31.X -kwota z opłat wyniosła 8.350 zł. 

-2.XI.2015 odbyła się uroczysta gala na zakończenie projektu „Piłka siatkowa płaszczy-
zną porozumienia”. Projekt był współfinansowany w ramach FIO i został przygotowany 
przez ZSG w Piwnicznej–Zdroju. 

- 8.XI.2015 odbyło się zebranie na osiedlu Majerz. Po rezygnacji Pani Justyny Bendyk 
decyzją mieszkańców osiedlową została wybrana Pani Lucyna Latała–Zięba. 
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- 9.XI.2015 wraz z Zastępcą wzięliśmy udział w spotkaniu w Starostwie Powiatowym,  
w sprawie budowy chodnika w Łomnicy–Zdroju (finansowanie 50/50); modernizacji  
i naprawy chodnika w Kosarzyskach (Gmina zapewnia materiał, Starostwo finansuje 
wykonawstwo);Wicestarosta wyraził zgodę na wykonanie nakładki asfaltowej w Kosa-
rzyskach. 

- uczestniczyłem w obchodach Święta Niepodległości i w akademii przygotowanej przez 
ZSG Piwniczna–Zdrój. Akademia była pięknie przygotowana. 

- uczestniliśmy w obchodach 50-lecia RZ „Dolina Popradu”. 

- wraz z dyrektorem ZLD i p. Doboszem przeprowadzono kontrole tras biegowych na 
Obidzy–trasy są uporządkowane. 31 stycznia 2016r. odbędą się Mistrzostwa Polski Ama-
torów w biegach narciarskich. 

- 18.XI odbyło się spotkanie w terenie, RZGW przystąpił do częściowej renowacji zapory 
i koryta potoku „Łomniczanka” – ustalono zakres poprawek. Ze względu na ograniczone 
środki RZGW, zasypano i zabezpieczono brzeg. 

 - trwają starania o wykupienie od Tesco części kanalizacji.Notariusz przygotował pro-

jekt umowy dotyczący służebności i wykupu kanalizacji przez Gminę. Wykupienie części 

kolektora jest niezbędne do dalszej budowy kanalizacji w kierunku Hanuszowa. 

- sprawę zabezpieczenia osuwiska i drogi na Witkowskim prowadzi Starostwo Powiato-
we. Wydana została decyzja na realizację inwestycji drogowej– budowa objazdu w za-
mian za zabezpieczenie osuwiska /decyzja nie jest prawomocna/. W przyszłym roku 
będzie prowadzone postępowanie o ustalenie odszkodowania właścicielom nieruchomo-
ści zabranych pod objazd. Prace związane z wykonaniem objazdu planowane są na 
2016 rok. Ustalany jest projekt zabezpieczenia osuwiska koło Filarówki i w przyszłym 
roku w ramach środków powodziowych planowane jest uzyskanie pozwolenia na budo-
wę i wykonanie zabezpieczeń. 

- 17.XI. u Notariusza podpisano umowę notarialną związaną ze sprzedażą działki gmin-
nej dla p. Wiejackiego.  

- trwają konkursy na stanowiska w Urzędzie MiG. 13.11.2015 odbył się konkurs na sta-
nowisko inspektora ds. obsługi administracyjnej Rady, do którego zgłosiło się 30 osób, 
po weryfikacji wszystkie zostały dopuszczone do tego etapu. Obecnie trwa ocena kon-
kursu. 20.11.2015 odbył się konkurs na stanowisko ds. gospodarowania mieniem gmin-
nym. Zgłosiło się 14 osób, ale po weryfikacji dokumentów tylko 7 zostało dopuszczo-
nych do kolejnego etapu. Ten konkurs także podlega obecnie ocenie. 
 
Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
- 14.XI.2015 w Łososinie Dolnej odbyło się wręczenie nagród w „ Plebiscycie na najlep-
szego sołtysa i osiedlowego 2014 roku ”. Z naszej Gminy wyróżnieni zostali Pani Stani-
sława Szkaradek oraz Pan Stanisław Wnęk. 
 
- obsługa prawna urzędu poczyniła pewne kroki, które w efekcie pozwoliły na wyegze-
kwowanie 200 tyś.zł od firmy ubezpieczającej budowę basenów na Radwanowie. 
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- budowa chodnika w Łomnicy – Zdroju opóźniła się ze względu na fakt, iż jest to teren 
zalewowy i konieczne jest wykonanie operatu wodno – prawnego. 
 
- odbyło się spotkanie w Wojew.Zarz.Dróg  w Krakowie, w sprawie drogi wojewódzkiej 
na odcinku Wierchomla – Zubrzyk. Remont rozpocznie się w przyszłym roku. 
 
Justyna Deryng – Radna MiG Piwniczna – Zdrój 
Prosiła o przedstawienie radnym danych dotyczących obsługi prawnej urzędu w latach 
poprzednich.  
 
Nikodem Wnęk – mieszkaniec Piwnicznej – Zdroju 
Porusza sprawę uchodźców. Zarzuca Burmistrzowi pobieżne podejście do sprawy. Po-
dobna sytuacja miała miejsce w Krynicy Zdroju, ale Burmistrz zaprotestował. Oczekuje 
się od Burmistrza i Rady Piwnicznej–Zdroju zajęcia stanowczego stanowiska i sprzeciwu 
wobec zakwaterowania uchodźców na naszym terenie. 
 
Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Uważa, że jego wypowiedzi są nadinterpretowane. Nie ma żadnych informacji w jakim 
stopniu samorząd może reagować w tej sprawie. Nie wyraziłem się, że jesteśmy za tym, 
by uchodźcy byli zakwaterowani na naszym terenie. 
 
Danuta Lelito – mieszkanka Piwnicznej – Zdroju 
Informuje, że 30.XI. ma być rozstrzygnięte postępowanie przetargowe, należy podjąć 
szybkie działania. Na stronie urzędu ds.cudzoziemców można przeczytać, że postępo-
wanie obejmuje nie tylko zakwaterowanie, ale także wyżywienie, opiekę medyczną, le-
karstwa dla 120 osób. Dla p. Pacuta właściciela „Beskidu” jest to sposób na zarobienie 
pieniędzy. P. Lelito przeanalizowała wszystkie „za i przeciw”. Jeżeli przyjmiemy taką 
ilość uchodźców Gmina nie będzie się rozwijać jako uzdrowisko. Wychodzi z propozycją 
zebrania podpisów na osiedlach i sołectwach i wystosowania pisma do p. Pacuta z in-
formacją, że Gmina nie wyraża zgody na takie działania i poinformować o tym stosowne 
instytucje. Możemy poprosić właściciela o wycofanie swojej oferty z przetargu. 
 
Jarosław Śmigowski – mieszkaniec Piwnicznej - Zdroju 
Przyjęcie uchodźców rzuci złe światło na Gminę. 
 
Bronisław Rusiniak – Radny MiG Piwniczna – Zdrój 
Należy wystosować pismo do urzędu ds. uchodźców. 
 
Lucyna Latała – Zięba – osiedlowa Osiedla Majerz 
Przytoczyła przykład uchodźców zamieszkujących Węgry. 

Ad. 4 Oświadczenia Radnych Powiatowych 
 

1. Marta Adamczyk 
-  temat uchodźców należy przedyskutować i podjąć stosowne kroki. 
-  udzieliła odpowiedzi na interpelacje Radnych MiG Piwniczna–Zdrój dotyczące 

linii ciągłej na całej trasie z Wierchomli do Muszyny. 
- obiecuje dalsze interwencje w  kwestii przejścia dla pieszych przez most   
     w Głębokiem. 

2. Stanisław Sułkowski 
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- poinformował, że odcinek drogi Zubrzyk–Żegiestów będzie remontowany, 
-  w kwestii remontu drogi do Kosarzysk i chodnika w Łomnicy–Zdroju koniecz-

ne jest uzupełnienie wymaganej dokumentacji, 
-  przyjęciu uchodźców na teren danej Gminy decyduje Burmistrz i Rada nie dy-

rektor ośrodka wypoczynkowego. W Muszynie nie wyrażono zgody na przyję-
cie uchodźców. 

3. Marian Dobosz 
- Nawiązał do sprawy budowy chodnika w Łomnicy–Zdroju – będzie remonto-

wany, 
- odczytał odpowiedź na interpelację Radnych w sprawie ww. remontu. Gmina 

jest zobowiązana przygotować niezbędną dokumentację i ze względu na fakt, 
że jest to zadanie powiatu finansowanie będzie odbywać się na zasadzie 
50/50, 

 
Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Poinformował, że jeszcze dzisiaj prawnicy przygotują stosowne pismo do Urzędu ds. 
Cudzoziemców w Warszawie. Pod pismem wyrażającym sprzeciw podpisali się Burmi-
strzowie oraz Radni Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Pismo wysłano do 9 instytucji oraz 
właściciela DW „Beskid ‘’ – p. Pacuta. 
 
Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Informacja, że to Burmistrz przyjmuje uchodźców jest nieprawdziwa, to plotka. Gmina 
jest przeciwna ulokowaniu cudzoziemców na tym terenie. 
 
Krzysztof Długosz – Radny MiG Piwniczna – Zdrój 
Podziękował za interwencje dotyczące drogi do Żegiestowa. Zaznaczył, że zakręt nad 
DW „Wiktor” jest zagrożony przez osuwisko, które powinno zostać usunięte. 
 
Marta Adamczyk – Radna Powiatowa 
Cały czas prowadzone są obserwacje na drodze Żegiesteów- Muszyna. Chodnik ucieka 
na tory. 
 
Barbara Talar – kustosz Muzeum 
Poinformowała, że odbędzie się konferencja naukowa pt. „Sądecczyzna w czasach Jana 
Długosza” z udziałem wykładowców i profesorów w ramach projektu „Organizacja  
i prowadzenie Muzeum w Piwnicznej–Zdroju ”. W części artystycznej odbędzie się pokaz 
historii na żywo w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej -  Bractwa Rycerskiego. 
 
Bronisław Rusiniak – Radny MiG Piwniczna – Zdrój 
Poruszył kwestie multipleksu. Pyta dlaczego Gmina nie interweniuje i nie stara się  
o kolejny multipleks, który obejmowałby nasz teren. Brak wspomnianego multipleksu 
ogranicza znacząco liczbę programów. 
 
Ad. II Podjęcie uchwał.  

Ad.II.1 Uchwała w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 
lata 2015 – 2028. 

Uchwała Nr XVII/98/2015 przyjęto jednogłośnie tj. 12 za. (12 obecnych  
w momencie głosowania) 
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Ad.II.2 Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej i zmian w budżecie 
Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój na 2015r. 
 
Irena Merha – Skarbnik MiG Piwniczna – Zdrój 
Omówiła zmiany w budżecie.  

Uchwała Nr XVII/99/2015 przyjęto jednogłośnie tj. 13 za. 
 

Ad.II.3 Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
terenie MiG Piwniczna – Zdrój na 2016 rok. 

Uchwała Nr XVII/100/15 przyjęto jednogłośnie tj. 13 za. 

Ad.II.4 Uchwała w sprawie określenie wzorów formularzy podatku od nieru-
chomości, podatku rolnego i leśnego.  

Uchwała Nr XVII/101/15 przyjęto jednogłośnie tj. 13 za. 

Ad.II.5 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych na 2016 rok. 

Uchwała Nr XVII/102/15 przyjęto jednogłośnie tj. 13 za. 

Ad.II.6 Uchwała w sprawie opłaty miejscowej. 

Uchwała Nr XVII/103/15 przyjęto jednogłośnie tj. 13 za. 

Ad.II.7 Uchwała w sprawie opłaty uzdrowiskowej. 

Uchwała Nr XVII/104/15 przyjęto jednogłośnie tj. 13 za. 

Ad.II.8 Uchwała w sprawie opłaty targowej. 

Justyna Deryng – Radna MiG Piwniczna – Zdrój 
Wnioskowała o dopisanie do projektu uchwały punktu 2) w paragrafie 2 o następującej 
treści: 
„2) przy sprzedaży na pozostałym terenie: 

a) przy sprzedaży z samochodu dostawczego, przyczepy, straganu, lady – 50,00 zł 
b) przy sprzedaży towarów z ręki, kosza, torby, wiadra, pojemnika – 3,00zł” 

 
Wniosek poddano pod głosowanie – przyjęto jednogłośnie tj. 13 za. 

Uchwała Nr XVII/105/15 przyjęto jednogłośnie tj. 13 za. 

Ad.II.9 Uchwała w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rol-
nego i leśnego w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wy-
nagrodzenia za inkaso. 

Uchwała Nr XVII/106/15 przyjęto jednogłośnie tj. 13 za. 
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Ad.II.10 Uchwała w sprawie programu współpracy MiG Piwniczna – Zdrój  
z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. 

Uchwała Nr XVII/107/15 przyjęto jednogłośnie tj. 13 za. 

Ad.II.11 Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości do lat 10. 

Uchwała Nr XVII/108/15 przyjęto jednogłośnie tj. 13 za. 

Ad.II.12 Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości do lat 3. 

Uchwała Nr XVII/109/15 przyjęto jednogłośnie tj. 13 za. 

Ad.II.13 Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetar-
gowym na polepszenie warunków zagospodarowania działki własnej położo-
nej w Łomnicy - Zdroju. 

Uchwała Nr XVII/110/15 przyjęto jednogłośnie tj. 13 za. 

Ad.II.14 Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetar-
gowym na polepszenie warunków zagospodarowania działki własnej położo-
nej w Łomnicy - Zdroju. 

Uchwała Nr XVII/111/15 przyjęto jednogłośnie tj. 13 za. 

Ad.II.15 Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetar-
gowym na polepszenie warunków zagospodarowania działki własnej położo-
nej w Łomnicy - Zdroju. 

Uchwała Nr XVII/112/15 przyjęto jednogłośnie tj. 13 za. 

Ad.III.1 Interpelacje 
 
Krzysztof Długosz – Radny MiG Piwniczna – Zdrój 
Złożył wniosek formalny na piśmie. 

 
Justyna Deryng – Radna Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój 
Pyta ile wynosi prowizja dla firmy, która odzyskuje VAT z inwestycji jaką jest budowa 
Hali Widowiskowo - Sportowej. Ponadto prosi o informację kiedy odbędzie się konkurs 
na dyrektora MGOK. Porusza także kwestię kontroli basenów na Radwanowie. 
 
Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
1.XII.2015 odbędzie się kontrola basenów na Radwanowie, którą przeprowadzi rzeczo-
znawca. 
 
Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Informuje, że VAT odzyskiwany jest przez firmę w ramach kontynuacji umowy podpisa-
nej z Burmistrzem Edwardem Bogaczykiem. 
 
Irena Merha – Skarbnik MiG Piwniczna – Zdrój 
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Wyjaśnia, że w umowie jest zapis, który mówi, że firma otrzymuje 23% od uzyskanych 
środków z VAT-u. 
 
Zbigniew Janeczek - Burmistrz 
W sprawie konkursu na dyrektora MGOK-u, kwestia wygląda tak, że p. Janur ma powie-
rzone stanowisko do września przyszłego roku. Na chwilę obecną jesteśmy bardzo za-
dowoleni z pracy pani Dyrektor Janiny Janur. 
 
Ad.III.2 Wolne wnioski 
 
Krzysztof Długosz – Radny MiG Piwniczna – Zdrój 
- pyta o przekaźnik w Gminie Piwniczna – Zdrój, czy jest szansa na większą ilość pro  
  gramów? 
- wnioskuje o udostępnienie parkingu przy szkole dla rodziców przywożących dzieci do    
  szkoły, 
- winda w ośrodku zdrowia powinna zostać tak umiejscowiona, aby wszystkie spółki,   
  które mają tam siedzibę miały równe prawa w ubieganiu się o kontrakty z NFZ, 
- w kwestii monitoringu gminnego informuje, że skończyła się umowa, brak jest kon-  
  serwatora, który miałby pieczę nad kamerami. 
 
Zbigniew Janeczek – Burmistrz  
- w sprawie rozwiązania problemu parkingu przy szkole proponuje, aby Rada Rodziców   
  udała się do Dyrektora w celu ustalenia ruchu pojazdów na ww. parkingu, 
- temat przekaźnika pojawił się już w styczniu. Zostały wtedy przedstawione przez p.    
  Sekretarza koszty (3,5 tys. zł). Ze względu na to, że są to stare dane p. Sekretarz zaj- 
  mie się tą sprawą jeszcze raz, 
- informuje, że winda w ośrodku zdrowia musi zostać zamontowana, ponieważ może to  
  stanowić warunek uzyskania kontraktu z NFZ przez spółki działające w Ośrodku. 
 
Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
W sprawie windy odbyło się spotkanie z Panią doktor Śliwą, która proponowała, aby 
winda była na górze. Kwestia windy jest już uzgodniona z projektantem.  

Danuta Lelito – mieszkanka Piwnicznej – Zdroju 
Wnioskuje, aby zabezpieczyć środki z budżetu i wnioskować o środki z PFRON na za-
montowanie  windy. 
 
Bronisław Rusiniak – Radny Piwnicznej – Zdroju 
Uchwała Rady została skierowana do NIK. Pyta dlaczego Rada nie została poinformo-
wana o odmowie kontroli. 
 
Leszek Cycoń – mieszkaniec Piwnicznej – Zdroju 
Złozył pisemne wnioski. 
 
Danuta Kulig – Stowarzyszenie Młodów-Głębokie 
Postuluje, aby Stowarzyszenia wypracowały wspólny harmonogram imprez. Wnioskuje, 
aby powierzać Stowarzyszeniom zadania do realizacji przez Gminę. 
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Jan Toczek – Przewodniczący Rady 
Ze względu na niestosowne zachowanie i zakłócanie obrad sesji Rady, p. Leszek Cycoń 
został poproszony przez Komendanta Policji o opuszczenie sali obrad, co też nastąpiło. 
 
Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Stowarzyszenia powinny się spotkać i wspólnie ustalić kalendarz imprez, aby wykluczyć 
sytuację, że kilka imprez odbywają się w tym samym czasie. 
 
Lucyna Latała – Zięba – osiedlowa Osiedla Majerz 
Informuje, że zrezygnowała ze współpracy, ponieważ niektóre Stowarzyszenia chciały 
być lepsze i mądrzejsze. Inicjatywa współpracy powinna wychodzić ze strony Stowarzy-
szeń. 
 
Danuta Lelito – mieszkanka Piwnicznej – Zdroju 
Informuje, że według rodziców koszty za korzystanie z hali są zbyt duże i niektórych 
rodzin na to nie stać. 
 
Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Poinformował, że na korzystanie z hali będą przysługiwać zniżki z tytułu posiadania 
„Karty Dużej Rodziny ”. Ponadto dzieci mogą korzystać w wakacje z basenów za darmo. 
Hala jest wykorzystywana w 80% przez nasze dzieci i młodzież. Tylko 20%  dochodów  
z wynajmu hali, to koszty zarobkowe , które mogą być wykorzystane na wynagrodzenia 
i obsługę.  
 
Janina Janur – Dyrektor MGOK-u 
Wyjaśniła sprawy dotyczące warunków korzystania z hali sportowej. 
 
Lucyna Latała–Zięba–osiedlowa osiedla Majerz 
Prosiła o przedstawienie rozliczenia hali sportowej i wyodrębnienie środków własnych, 
środków unijnych, środków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. 
 
Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Wyjaśnia, że ostatnie dokumenty zostały dostarczone do Urzędu Wojewódzkiego. Ze 
względu na pojawiające się problemy hala nie została oddana w wyznaczonym terminie 
tj. w grudniu. Może to spowodować, że nie uzyskamy całkowitego dofinansowania. 
 
Irena Merha – Skarbnik MiG Piwniczna – Zdrój 
Informuje, że do końca 31.X. wydano na budowę hali 9 mln zł. 
 
Mariusz Lis – Zastępca Burmistrza 
Wyjaśnia, że dokładna informacja o wysokości odzyskanego VAT-u zostanie podana po 
jego ostatecznym rozliczeniu.  
 
Ustalono termin spotkania z Radnymi na 30.X.2015r o godz.14:00 w sali obrad UMIG 
Piwniczna – Zdrój. 
 
Zbigniew Janeczek – Burmistrz 
Poinformował, że po rozmowie telefonicznej z MSW, w sprawie uchodźców, uzyskałem 
informację, że Gmina może protestować przeciwko osiedleniu ich na naszym terenie, ale 
brak jest przepisów, które pozwalałyby nam kategorycznie tego zabronić. 



 9 

Poinformował również, że  prawnicy przygotowali stosowne pismo do Urzędu ds. Cu-
dzoziemców w Warszawie. Pod pismem wyrażającym sprzeciw zakwaterowaniu uchodź-
ców podpisali się Burmistrzowie oraz Radni Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Pismo wy-
słano do 9 instytucji oraz właściciela DW „Beskid ‘’ – p. Pacuta. 
 
 

Na tym obrady XVII Sesji Rady Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój zakończono. 
 
 

Protokołowała 

Insp. Rady MiG 

Helena Diakow 


