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W dniu 19 kwietnia 2021 r. odbyła się XXXIV Sesja VIII kadencji Rady Gminy w Będzinie. Sesja 

została zwołana w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.). 

Sesja odbyła się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb 

obradowania). Radni obradowali zgodnie z zaproponowanym przez Przewodniczącego Rady 

Gminy zawiadomieniem i porządkiem obrad. Zgodnie z § 10. Ust. 3 Statutu Gminy Będzino sesja 

została zwołana jako sesja nadzwyczajna. 

Obrady rady gminy były transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk. Nagrania obrad są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej gminy.  

 

 

 

Pkt. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:00:05 – 00:01:24 

Sesję poprowadził Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Pan Andrzej Nożykowski, który stwierdził, że 

na sesji na 15 radnych, obecnych jest 12 radnych, co stanowiło o prawomocności podejmowanych 

uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Obecni:  

 Joanna Banaszczak 

 Sławomir Bryliński 

 Adam Gołębiewski 

 Barbara Grudzień 

 Eugenia Imbiorowska 

 Andrzej Jóźwiak 

 Piotr Kołpacki 

 Andrzej Krawiec 

 Krystyna Najdzion 

 Andrzej Nożykowski 

 Lucyna Parol 

 Grzegorz Sztulc 

 

Nieobecni:  

 Tomasz Baczyński 

 Mariusz Gosławski 

 Diana Kret 

 

 

 

Nagranie video z sesji jest dostępne pod adresem:  

https://www.youtube.com/watch?v=Nz4quVVms_I 

oraz w Biurze Rady Gminy w Będzinie 
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Pkt. 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:01:25 – 00:02:24 

Zawiadomienie o sesji stanowi załącznik do protokołu. Nie było wniosków do zmiany porządku obrad. 

Protokół z głosowania stanowi załącznik do protokołu. 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.  

2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad.  

3. Podjęcie uchwał: 

 

a) Projekt nr 1 – w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie do 

reprezentowania Rady Gminy w Będzinie  w postępowaniu przed Sądem Pracy – dyskusja, 

podjęcie uchwały. 

 

4. Zamknięcie obrad. 

Ustalony porządek obrad: bez zmian 

Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad: 

ZA: 12 radnych 

Joanna Banaszczak, Krystyna Najdzion, Andrzej Krawiec, Andrzej Jóźwiak, Sławomir Bryliński, 

Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Piotr Kołpacki, Grzegorz Sztulc, Barbara Grudzień 

Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 3 radnych 

Tomasz Baczyński, Mariusz Gosławski, Diana Kret 

Porządek obrad został przyjęty. 

Pkt. 3. Podjęcie uchwał: 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:02:25 – 00:38:02 

a) Uchwała w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie do 

reprezentowania Rady Gminy w Będzinie  w postępowaniu przed Sądem Pracy – dyskusja, 

podjęcie uchwały. (projekt nr 1) 

Projekt uchwały z wprowadzonymi poprawkami oraz załączniki przedstawił Przewodniczący Rady 

Andrzej Nożykowski. Protokół z głosowania stanowi załącznik do protokołu. Dyskusja na temat 

uchwały znajduje się w transkrypcji sesji. 
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Głosowanie w sprawie podjęcia Uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy 

w Będzinie do reprezentowania Rady Gminy w Będzinie  w postępowaniu przed sądem: 

ZA: 12 radnych 

Joanna Banaszczak, Krystyna Najdzion, Andrzej Krawiec, Andrzej Jóźwiak, Sławomir Bryliński, 

Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Piotr Kołpacki, Grzegorz Sztulc, Barbara Grudzień 

Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 3 radnych 

Tomasz Baczyński, Mariusz Gosławski, Diana Kret 

Uchwała została podjęta. 

Ponadto podjęto głosowanie w sprawie wydania pozytywnej opinii nt. treści odpowiedzi Rady Gminy 

do Sądu Rejonowego w Koszalinie, na pozew Wójta Gminy Będzino w sprawie uznania wypowiedzenia 

warunków pracy za bezskuteczne: 

ZA: 12 radnych 

Joanna Banaszczak, Krystyna Najdzion, Andrzej Krawiec, Andrzej Jóźwiak, Sławomir Bryliński, 

Eugenia Imbiorowska, Adam Gołębiewski, Piotr Kołpacki, Grzegorz Sztulc, Barbara Grudzień 

Andrzej Nożykowski, Lucyna Parol 

PRZECIW: 0 radnych 

WSTRZYMUJE SIĘ: 0 radnych 

NIEOBECNYCH: 3 radnych 

Tomasz Baczyński, Mariusz Gosławski, Diana Kret 

Opinia Rady na temat treści odpowiedzi na pozew jest pozytywna. 

Pkt. 4. Zamknięcie obrad. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:38:03 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie zamknął XXXIV 

Sesję Rady Gminy w Będzinie. 

Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie 

Andrzej Nożykowski 

Przygotował: Mateusz Dębowski 

Data przyjęcia protokołu: 

28.05.2021
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Załącznik nr 4 do Protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy w Będzinie 

 

Pkt. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:00:05 – 00:01:24 

1.1.1 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Proszę o uwagę, proszę państwa rozpoczynamy obrady sesji nadzwyczajnej, jest to XXXIV 

sesja ósmej kadencji. Jest ona spowodowana tym, że musimy dać odpowiedź, jako 

pracodawca do Sądu Rejonowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 

odpowiedź jako pracodawca, jako Rada Gminy jako pracodawca wójta, w związku z jego 

odwołaniem dotyczącym uchwały o ustaleniu poboru z dnia 28 stycznia. Dlatego też 

musimy podjąć tutaj uchwałę, abyście państwo upoważnili mnie, bo tak też sąd 

wskazuje, że reprezentantem rady w tym przypadku jest przewodniczący rady, 

upoważnili mnie do reprezentowania Rady Gminy przed sądem. Dzisiejsza sesja jest 

prawomocna, obecnych jest 12 radnych, 2 radnych powiadomiła mnie, że nie będzie 

mogła uczestniczyć. Pan Gosławski nie powiadomił nas nie wiem, nie ma go na łączach, 

także sesja jest prawomocna, 12 radnych. 

Pkt. 2. Porządek obrad i wnioski do porządku obrad. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:01:25 – 00:02:24 

1.1.1 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Porządek dzisiejszej sesji, tak jak państwo otrzymali i ewentualny czy ktoś z państwa ma 

jakieś wnioski do porządku sesji? Jeśli nie ma, to przegłosujemy, kto z państwa radnych 

jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad. I kolejno proszę pan Adam 

Gołębiewski. 

1.1.2 Adam Gołębiewski (Radny)  

Jestem za. 

1.1.3 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pani Joanna Banaszczak. 

1.1.4 Joanna Banaszczak (Radna)  

Jestem za. 

1.1.5 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Andrzej Jóźwiak. 

1.1.6 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Jestem za. 

1.1.7 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Piotr Kołpacki. 
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1.1.8 Piotr Kołpacki (Radny)  

Jestem za. 

1.1.9 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Andrzej Krawiec. 

1.1.10 Andrzej Krawiec (Radny)  

Jestem za. 

1.1.11 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Eugenia Imbiorowska. 

1.1.12 Eugenia Imbiorowska (Radna)  

Jestem za. 

1.1.13 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Lucyna Parol. 

1.1.14 Lucyna Parol (Radna)  

Za. 

1.1.15 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Grzegorz Sztulc. 

1.1.16 Grzegorz Sztulc (Radny)  

Za. 

1.1.17 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Sławomir Bryliński. 

1.1.18 Sławomir Bryliński (Radny)  

Jestem za. 

1.1.19 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Barbara Grudzień. 

1.1.20 Barbara Grudzień (Radna)  

Jestem za. 

1.1.21 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Krystyna Najdzion. 

1.1.22 Krystyna Najdzion (Radna)  

Jestem za. 

1.1.23 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja również jestem za, stwierdzam że porządek dzisiejszej sesji został przyjęty, 12 głosów 

za przyjęciem proponowanego porządku. 
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Pkt. 3. Podjęcie uchwał: 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:02:25 – 00:38:02 

1.1.1 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

I mamy pkt 3 podjęcie uchwał. I tutaj mamy tą jedną uchwałę dotyczącą upoważnienia 

Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie do reprezentowania Rady Gminy w Będzinie 

w postępowaniu przed, no i tu będzie w tej chwili ta zmiana przed drugim przed Sądem 

Rejonowym w Koszalinie, IV Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Tak i teraz, 

proszę państwa tak, co jest powodem. Ja tutaj odczytam, też że w dniu 6 kwietnia 2021 

roku wpłynęła do Urzędu Gminy Będzino, korespondencja z Sądu Rejonowego w 

Koszalinie, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie 4P37/21 z odwołania 

Mariusza Jaroniewskiego od czynności z zakresu prawa pracy dokonanej wobec niego 

przez Radę Gminy w Będzinie w drodze uchwały nr 31/208/21 Rady Gminy w Będzinie z 

dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino 

mocą, której obniżono przysługującemu Wójtowi Gminy Będzino wynagrodzenie za 

pracę noszącej znamiona wypowiedzenia warunków płacy określonej w art. 42 Kodeksu 

Pracy, przekazuję no i tutaj sąd napisał pani, a ja jeszcze panią nie jestem. Niniejszy tom 

korespondencji w celu złożenia do Sądu Rejonowego w Koszalinie odpowiedź na pozew. 

Zgodnie z przepisami prawa pracy art. 3 § 1 kodeksu pracy stroną pozwaną w sprawie 

jest Urząd Gminy w Będzinie z tym, że w zakresie roszczenia objętego sprawą 4P37/21 

Urząd Gminy Będzino jest reprezentowany przez Radę Gminy w Będzinie w imieniu, 

której działa Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie. Nie ulega wątpliwości, że jedynym 

organem władnym do ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy 

Będzino jest Rada Gminy w Będzinie, art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym. Skoro zatem rada podejmuje za pracodawcę czynności w 

zakresie prawa pracy w postaci ustalenia wysokości wynagrodzenia wójta, to 

konsekwencją tego uprawnienia jest również prawo do reprezentowania Urzędu Gminy 

w Będzinie, jako pracodawcy w postępowaniu przed sądem pracy wszczęty z powództwa 

urzędującego wójta, którego przedmiotem jest spór, co do sposobu ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino stosowną uchwałą Rady Gminy w Będzinie do 

Rady Gminy w Będzinie reprezentowanej przez przewodniczącego należy zatem 

wykonanie zobowiązania Sądu Rejonowego w Koszalinie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych z 1 kwietnia 2021 do złożenia w wyżej wymienionej sprawie odpowiedzi na 

pozew. W pozostałym zakresie, co do złożenia akt osobowych oraz wysokości 

wynagrodzenia powoda liczonego jako ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, 

zobowiązania Sądu Rejonowy w Koszalinie w sprawie 4P/37/21 wykona bezpośrednio 

urząd gminy. I tutaj jest to pismo skierowane już przez wójta do rady gminy, bo miał taki 

obowiązek. No tutaj to wypełnia treść. Natomiast my musimy podjąć uchwałę właśnie 

odnośnie upoważnienia mnie do reprezentowania. Wpłynął taki wniosek od radnych 

klubu samorządność, żeby taką sesję zwołać i podjąć taką uchwałę. I ja państwu teraz 

przytoczę treść odpowiedzi. To jest w sumie z załącznikami. To jest taki mały segregator. 

I teraz tak Sąd Rejonowy w Koszalinie Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 

odpowiedź na pozew pracodawcy w sprawie uznania wypowiedzenia warunków pracy za 

bezskuteczne. W imieniu strony pozwanej wnoszę o oddalenie powództwa w całości 

oraz zasądzenie kosztów postępowania wg norm przypisanych. Uznaje wszystkie zarzuty 
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podniesione w pozwie przez powoda za bezpodstawne i nie zasługujące na 

uwzględnienie. Zaprzeczam wszelkim wyraźnie nieprzyjaznym twierdzeniom 

podniesionym przez powoda w pozwie. Jak Państwo pamiętacie tam w pozwie, bo to 

otrzymaliście też w pozwie pan wójt tam zarzucał, że niesłusznie została podjęta ta 

uchwała. Dla porównania daje zarobki innych wójtów. Podaje zarobki pracowników i jak 

on w tej skali wygląda porównawczej. Teraz uzasadnienie do tej odpowiedzi proszę 

Państwa. Powód Wójt Gminy Będzino pozwem z dnia 18 lutego 2021 roku, a następnie 

sprostowaniem danych powoda Mariusz Jaroniewski z dnia 23 marca 2021 roku, 

dochodzi od pozwanego Urzędu Gminy w Będzinie o uznanie dokonanego 

wypowiedzenia warunków pracy za bezskuteczne, ewentualnie w razie upływu okresu 

wypowiedzenia zmieniającego, przywrócenie poprzednich warunków płacy, 

przeprowadzenie dowodu z przesłuchania powoda na okoliczności wskazane w treści 

odwołania, przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do odwołania na 

okoliczność wskazane w jego treści. Pozwany pracodawca podnosi co następuje: w dniu 

28 stycznia 2021 roku podczas trzydziestej pierwszej sesji Rady Gminy w Będzinie, do 

porządku obrad został zgłoszony przez klub radnych samorządność, projekt uchwały w 

sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Będzino został on wprowadzony jako 

dodatkowy. W momencie jego procedowania przed poddaniem pod głosowanie 

przedstawiono szczegółowe uzasadnienie powoda z powodu ustalenia nowego 

wynagrodzenia wójta. Zgodnie, art. 18 Ust. 2 pkt. 2 Ustawy z 8 marca o samorządzie 

gminnym do włączonej właściwości Rady Gminy należy ustalenie wynagrodzenia wójta. 

Zasady wynagrodzenia wójta określa rozporządzenie rady ministrów z dnia 15 maja 

2018 roku w sprawie wynagradzenia pracowników samorządowych. Stosownie do art. 8 

ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych czynności z 

zakresu prawa pracy wobec wójta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku 

pracy wykonuje przewodniczący Rady Gminy, a pozostałe czynności wyznaczona przez 

wójta osoba zastępująca lub sekretarz gminy z tym, że wynagrodzenie wójta ustala Rada 

Gminy w drodze uchwały. Ponadto stosownie do art. 36 ustęp 3 tej ustawy wójtowi 

przysługuje jednak dodatek specjalny. Wynagrodzenie osób pełniących funkcje organu 

wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego określa uchwała organu 

stanowiącego będąca aktem o charakterze wewnętrznym, jednakże kwota wypłaconego 

wynagrodzenia musi być zgodna z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 15 maja 2018 

roku w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Biorąc zatem powyższe 

pod uwagę Rada Gminy w Będzinie posiada kompetencje do ustalenia wynagrodzenia 

Wójtowi Gminy Będzino. Radzie Gminy przysługuje prawo arbitralnego określenia 

wysokości wynagrodzenia wójta. Wynika to ze specyfiki stosunku pracy, ale obniżenia 

wynagrodzenia nie można oceniać z perspektywy art. 42 kodeksu pracy. Zgodnie z 

ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy ustalenie 

wysokości wynagrodzenia wójta, ustalenie warunków płacowych, nie wymaga zgodnego 

oświadczenia woli obu stron stosunku pracy art. 11 kodeksu pracy. Stąd też Rada Gminy 

jest wyłącznie uprawniona do zmiany wysokości wynagrodzenia wójta, wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 listopada 2004 numer sprawy OSK 873 04 

łamane przez 04, przy czym brak takiej regulacji nie oznacza, że jest to niedopuszczalne. 

Wyrok Sądu Najwyższego z 9 czerwca 2008 roku. Brak jest przepisów gwarantujących 

stabilność warunków płacowych wójta w okresie trwania jego mandatu. Ten element 

stosunku pracy podlega zmianie ze względu na jednostronne władcze oświadczenie woli 
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organu stanowiącego gminy, który działa w imieniu pracodawcy, art. 3 pkt 1 kodeksu 

pracy. Odebranie Radzie Gminy uprawnienia do ustalenia wysokości wynagrodzenia 

wójta podważałoby jej ustawowe kompetencje, wyrok Sądu Najwyższego z 20 czerwca 

2001 roku. Wyłącznie Rada Gminy jest uprawniona do oceny pracy świadczonej na 

stanowisku wójta gminy. Orzecznictwo konsekwentnie przyjmuje, że w przypadku 

stosunku pracy na podstawie wyboru nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy 

dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zwłaszcza regulujących kwestię 

wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Co jednak nie oznacza, że pozostaje poza 

kontrolą sądową sprawowaną w trybie nadzoru. W konsekwencji oznacza to, że sąd 

powszechny jest uprawniony wyłącznie do kontroli funkcji gwarancyjnej przepisów 

płacowych, czyli do oceny czy ustalone wynagrodzenie, mieści się w granicach 

wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów. Z tych samych względów sama 

uchwała nie może być uznana za naruszającą zakaz stosowania aktów niekorzystnych 

dla pracownika art. 18 prawo kodeksu pracy. Zaś wójt nie może domagać ustalenia 

wysokości jego wynagrodzenia w oparciu o dyrektywy kodeksowe. Od 1 lutego 2021 

roku Rada Gminy w Będzinie ustaliła wójtowi wynagrodzenie w następującej wysokości: 

wynagrodzenie zasadnicze 3500 brutto, dodatek za wieloletnią pracę 20 proc w kwocie 

700 zł brutto, dodatek funkcyjny w kwocie 1000 zł brutto i dodatek specjalny w 

wysokości wynoszącej 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 

określony w punkcie 1 i 2 w kwocie 900 zł brutto. Łączne wynagrodzenie brutto 6100 zł. 

Wynagrodzenie to jest zgodne z rozporządzeniem rady ministrów z dnia piętnastego 

maja 2018 roku, dziennik urzędowy 2018. Poz. 936 z późn. zm. w sprawie wynagrodzenia 

pracowników samorządowych, a więc nie narusza zapisów wyżej wymienionego 

dokumentu. W uzasadnieniu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Będzino podano następujące okoliczności: Realizacja budowy punktu selektywnej zbiórki 

odpadów z lokalizacją w Będzinie, wbrew woli mieszkańców i rady. Dowód - Uchwała nr 

XXVII/170/20 z dnia 8 października 2020 roku w sprawie sprzeciwu wobec planowanej 

inwestycji polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

na działce nr 85/13 położonej w miejscowości Będzino oraz wystąpienie mieszkańców 

np. podczas dwudziestej piątej sesji Rady Gminy w Będzinie 28 sierpnia 2020 roku. 

Dowód nr 1 protokół z sesji nr 6 oraz informacja prasowa ze strony Koszalin nasze 

miasto w sprawie PSZOK w Będzinie. Mieszkańcy się nie zgadzają, chcą innej lokalizacji - 

Koszalin Nasze Miasto. W pkt 2 rezygnacja z realizacji projektów dofinansowanych ze 

środków zewnętrznych np. przebudowa i wyposażenie Domu Kultury w Będzinie. 

Zadanie o wartości około 270 000, czy dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości blisko 170 000. Wójt zrealizował zadanie z 

własnych środków, jednakże wielokrotnie chwalił się oszczędnościami, ale nigdy nie 

wskazał, czy zrealizował wszystkie zadania zapisane we wniosku o dofinansowanie. 

Kolejnym negatywnym działaniem w ocenie rady jest rezygnacja z projektu rewitalizacji 

Festiwal Pszczół wydarzeniem aktywizującym mieszkańców gminy oraz obszarów 

zdegradowanych. W ramach projektu do miejscowości Strachomino, Tymień miała trafić 

blisko 1 700 000 zł, przy wkładzie gminy 601 000 zł. Zadanie to było bardzo ważne dla 

mieszkańców, zaplanowano tu remont i wyposażenie świetlicy w Strachominie, 

utworzenie strefy aktywności sportowej przeć świetlicą, miniboisko, plac zabaw, strefa 

fitness, naprawę tzw. płytówki, drogi łączącej Tymień ze Strachominem. Na zebranie z 

mieszkańcami wójt przekonywał mieszkańców, że remont gmina wykona we własnym 
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zakresie. Do dziś żadne prace nie zostały zrealizowane. Brak realizacji powyższych zadań 

istotnych dla mieszkańców jest to dowód nr 2 uchwała nr 531/20 Zarządu Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie dofinansowania projektu 

Gmina Będzino, pozycja nr 22 i informacja o rezygnacji. W punkcie trzecim. 

Odprowadzanie ścieków ze zlewni Tymień do oczyszczalni ścieków w Mielnie co jest 

nieekonomiczne. W 2020 roku odbyły się 3 nabory wniosków do rządowego funduszu 

inwestycji lokalnych, w których gminy mogły ubiegać się o wsparcie na realizację tego 

typu zadań. Bez wątpienia budowa oczyszczalni ścieków W Tymieniu i opracowanie 

projektu budowy sieci kanalizacyjnej dla zachodniej części gminy Będzino z 

odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Tymieniu powinno stanowić priorytet 

inwestycyjny dla Wójta Gminy Będzino. I tutaj dowód nr 3 jest interpelacja radnej 

Barbary Grudzień z dnia 15 stycznia 2021 roku i odpowiedź wójta z 26 stycznia. W pkt 4 

zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 

24 kwietnia 2003 roku, dziennik urzędowy z 2020 roku poz. 1057 organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego, zobowiązany jest do opracowania, uchwalenia 

rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3. Ostatecznym terminem uchwalenia programu po 

wcześniejszych konsultacjach społecznych jest 30 listopada roku poprzedzającego 

obowiązywanie programu. Program współpracy gminy Będzino z organizacjami 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 został przedłożony radzie do przyjęcia 

dopiero na sesji w dniu 29 grudnia, czyli miesiąc po ustawowym terminie. W związku z 

licznymi błędami nie został przyjęty, dowód nr 4 protokół z sesji XXX/2020, dotyczy pkt 5 

litera i). Następny piąte uzasadnienie - Wójt Gminy Będzino pan Mariusz Jaroniewski nie 

wypełnia zapisów art. 90 ust. 1 i 2 u.s.g. to jest dziennik urzędowy 2020 poz. 713 z późn. 

zm., w zakresie zachowania terminu przedkładania uchwał Rady Gminy do organu 

nadzoru np. w dniu 5 listopada 2020 roku odbyła się dwudziesta ósma sesja Rady Gminy 

Będzino, na której podjęto się uchwał. Uchwały zostały przekazane do Wojewody 

Zachodniopomorskiego po upływie terminu ustawowego. Dowód nr 5 pismo Wojewody 

Zachodniopomorskiego i odpowiedź przewodniczącego rady gminy. W punkcie szóstym 

- wójt wydając zarządzenie nr 176/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie określenia 

zasad postępowania pracowników Urzędu Gminy Będzino w zakresie udostępniania 

radnym Rady Gminy w Będzinie informacji i dokumentów, wstępu do pomieszczeń, w 

których znajdują się informacje i dokumenty, działalność Urzędu Gminy Będzinie, bez 

wątpienia ograniczył dostęp do informacji przez radę. Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik urzędowy z 2020 roku poz. 

713 z późn. zm. w wykonaniu mandatu radnego, radny ma prawo, jeżeli nie narusza to 

dóbr osobistych innych osób, do uzyskania informacji i materiałów, wstępu do 

pomieszczeń, w których znajdują się informacje i materiały oraz wglądu w działalność 

urzędu z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. Dowód - wojewoda 

zachodniopomorski pismem o rozstrzygnięcie nadzorcze tego zarządzenia stwierdził 

nieważność § 2 niniejszego zarządzenia, oraz § 2 zdanie pierwsze § 3 i 4 ust. 1 i § 5 

załącznik numer 1, do wyżej wymienionego aktu, zarzucając wójtowi istotne naruszenie 

art. 24 ust. 2 u.s.g. i art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dowód nr 6 tutaj 

załączone pismo znak od wojewody. W pkt 7 podczas XXIII Sesji Rady Gminy w Będzinie 

17 lipca 2020 roku Rada Gminy w Będzinie szeroko omawiała projekt uchwały w sprawie 
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zmiany w budżecie gminy Będzino. W niniejszym projekcie uchwały wójt zwiększył 

realizację inwestycji pod nazwą Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kładno z 

kwoty 30 000 zł do kwoty 1 000 431. Na realizację powyższej inwestycji gmina pozyskała 

dotację ze środków krajowych budżetu województwa zachodniopomorskiego, budowa i 

modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 220 207 zł 89 gr, co 

stanowiło około 15% wartości inwestycji. Pozostałe środki miały być zabezpieczone w 

budżecie gminy. Rada Gminy w Będzinie biorąc pod uwagę rozpoczęte inwestycje i 

potrzebę zwiększenia ich dofinansowania, rozstrzygnięte przetargi na realizację 

pozostałych planowanych inwestycji w 2020 roku oraz sytuację budżetową nie podjęła 

powyższej uchwały. Wójt Gminy Będzino tego samego dnia w oparciu o art. 15 ZL pkt 1 i 

15 zo ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19 innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wydał zarządzenie 

nr 142 z 2020 roku, wprowadzając powyższą inwestycję do budżetu realizacja w roku 

2020. Wobec decyzji organu stanowiącego, wprowadzając jako źródło finansowania całe 

należne dla gminy środki z rządowego funduszu inwestycji lokalnej. Tu należy zaznaczyć, 

że gmina do 10 sierpnia 2020 roku była zobowiązana złożyć wniosek o przyznanie 

środków z tego funduszu, a Wójt już 17 lipca 2020 roku wykazał, że je w podjętym 

zarządzeniu oraz dodatkowe środki z przesunięć budżetowych, dowód nr 7 protokół z 

sesji XXIII/2020 oraz zarządzenie nr 142/2020 Wójta Gminy Będzino z dnia 17 lipca 2020 

roku. W punkcie ósmym wójt popełnia wiele błędów zarządczych. Nie konsultuje swoich 

decyzji z radnymi Rady Gminy w Będzinie, stawia radę przed faktem dokonanym. Projekt 

uchwały w sprawie likwidacji szkoły w Będzinie z siedzibą w Łeknie, czy też próba 

połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej bez jakichkolwiek 

uzasadnień merytorycznych. Dowód nr 8 pisma przeciw likwidacji szkoły od rady 

rodziców, związku Nauczycielstwa polskiego, notatka prasowa ze strony Głosu 

Koszalińskiego, protokół z szesnastej sesji Rady Gminy w Będzinie. Wójt dwukrotnie nie 

uzyskał wotum zaufania oraz nie uzyskał absolutorium za rok 2019, dowód nr 9 uchwała 

Rady Gminy w Będzinie nr IX/68/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku nr XXV/155/20 z dnia 

28 sierpnia 2020 roku, oraz nr XXV/157/20 z dnia 28 sierpnia 2020 roku oraz stanowisko 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o uchwale rady 

gminy w sprawie nieudzielenia absolutorium wójtowi gminy za rok 2019. Kontrola 

problemowa prawidłowości wykorzystania samochodu przeznaczonego do przewozu 

osób niepełnosprawnych, będącego w użytkowaniu Stowarzyszenia lepsze Jutro z 

siedzibą w Będzinie prowadzą Środowiskowy Dom Samopomocy Razem Radośniej w 

Będzinie w wyniku, których skierowano do prokuratury zawiadomienie o możliwości 

popełnienia przestępstwa z art. 231 § 1 kodeksu karnego przez funkcjonariusza 

publicznego Wójta Gminy Będzino Mariusza Jaroniewskiego, który w okresie czasu od 

4 lipca 2019 do 20 marca 2020 przekraczając swoje uprawnienia w zakresie 

wykorzystania pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, 

będącego w użytkowaniu Stowarzyszenia Lepsze Jutro z siedzibą w Będzinie, 

prowadzącego Środowiskowy Dom Samopomocy Razem Radośniej w Będzinie, poprzez 

wykorzystanie pojazdu numer rejestracyjny ZKO 4ES4 (?) do celów innych niż w umowie 

dotacji, wykorzystując go w sposób dowolny na cele imprezowe, prywatne przekazując 

go osobom nieuprawnionym, w tym dla swojego syna, który szyby korzystają z paliwa 

zakupionego z dotacji celowej, oraz uszkodzenia pojazdu i nie naprawienia szkody, 
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niezgłoszenie tego faktu do ubezpieczyciela, czym działał na szkodę interesu 

publicznego, jakim jest niegospodarne wykorzystanych środków pieniężnych 

pochodzących z dotacji wojewody zachodniopomorskiego, dowód nr 10 kopia 

zawiadomienia, sygnatura akt oraz z kopię postanowienia o wszczęciu śledztwa przez 

prokuraturę. Współpraca organu stanowiącego z organem wykonawczym jest niezwykle 

trudno. Brak porozumienia i współpracy wójta z radą. Brak odpowiedzi wójta na pytania 

radnych, nie uczestniczenia w sesjach i komisjach, nie przedstawienie swojego 

stanowiska w przykładowych projektach uchwał, podejmowanie decyzji budżetowych, 

bez uzgodnienia z radą powoduje powstanie sytuacji spornych. W roku 2020 na 15 

posiedzeń sesji rady gminy wójt Mariusz Jaroniewski uczestniczył w 1 sesji, ponadto wójt 

nie był obecny podczas 16 sesji Rady Gminy w dniu 5 lutego 2020 roku, gdy na jego 

wniosek do porządku obrad wprowadzony był projekt uchwały dotyczącej likwidacji 

Szkoły Podstawowej w Będzinie z siedzibą w Łeknie. Zgodnie z obowiązującym statutem 

gminy Będzino w porządku obrad każdej sesji znajduje się punkt informacja wójta z 

działalności w okresie między sesyjnym. W związku z brakiem obecności wójta i 

przekazywaniem do Rady Gminy informacji pisemnej radni nie mają możliwości 

zadawania pytań wójtowi w zakresie czynności, które wykonywał. Powód Mariusz 

Jaroniewski w swoim pozwie powołał się na wysokość wynagrodzenia wójtów w gminach 

sąsiednich, to jest Manowo, Świeszyno, Biesiekierz. Nie przedstawił natomiast, jak 

wygląda współpraca organu wykonawczego i stanowiącego. Organem władnym do 

oceny pracy wójta, jest organ stanowiący gminy czyli Rada Gminy. Wynagrodzenie 

określone uchwałą nr XXXI/208/21 z dnia 28 stycznia 2021 roku Rady Gminy w ocenie 

organu stanowiącego stanowi rzeczywiste i godziwe wynagrodzenie za wykonywaną 

przez Wójta Gminy Będzino pracę, a obniżenie jego wynagrodzenia w stosunku do 

wynagrodzenia określonego uchwałą numer II/11/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 10 

grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Będzino stanowi 

wraz z dotychczasowej oceny pracy Wójta Gminy Będzino pana Mariusza Jaroniewskiego 

oraz braku odpowiednich starań wójta o jak najlepsze sprawowanie funkcji, a także 

właściwe realizowanie stawianych przed nim zadań. W uchwale powyższej podano 

wyczerpujące motywy jej podjęcia w przedmiocie obniżenia wynagrodzenia wójta, a w 

niniejszej odpowiedzi podparto je dowodami. Brak uzasadnienia takiej uchwały, bądź 

posłużenie się jedynie ogólnymi stwierdzeniami na poparcie podjętego rozstrzygnięcia 

naraziłoby Radę Gminy w Będzinie na zarzut arbitralności podjęcia decyzji politycznej, 

oderwanej od rzeczywistej oceny pracy wójta gminy. Pełne uzasadnienie uchwały w 

przedmiocie obniżenia wynagrodzenia Wójta Mariusza Jaroniewskiego jest elementem 

jawności działania władzy publicznej i zalicza się do standardów demokratycznego 

państwa prawnego. Wynagrodzenie ustalone nr II/11/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 

10 grudnia 2018 roku w ocenie Rady Gminy w Będzinie było za wysokie w stosunku do 

jakości pracy wykonywanej przez wójta. Nadmieniam jednocześnie iż Wojewoda 

Zachodniopomorski dokonał oceny zgodności z prawem uchwały nr XXXI/208/21. Organ 

nadzoru nie znalazł podstaw do jej unieważnienia. Dowód - pismo Wojewody 

Zachodniopomorskiego w tej sprawie. W świetle wyżej przedstawionych dowodów i 

argumentów pozwany wnosi o oddalenie powództwa w całości. I na tym się kończy treść 

pisma, załączone są te wszystkie dowody, o których wspominałem, otwieram dyskusję w 

tej sprawie. Czy ktoś miałby tu jeszcze jakieś pytania, czy twierdzenia proszę? Czy 

chciałby ktoś zabrać głos? Nie widzę, także myślę, że to jest tutaj dla państwa jasne, te 
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wszystkie dowody, które zostały przedstawione, były omawiane. W związku z powyższym 

podejmiemy uchwałę. Ja przeczytam treść tejże uchwały. Uchwała w sprawie 

upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie do reprezentowania rady 

przed Sądem Rejonowym w Koszalinie, IV Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 

Sądem II instancji oraz jeżeli okaże się to konieczne Sądem Najwyższym. I tak, Rada 

Gminy w Będzinie uchwala, co następuje. Upoważnia się pana Andrzeja Nożykowskiego, 

przewodniczącego Rady Gminy w Będzinie do reprezentowania Rady Gminy w Będzinie 

przed Sądem Rejonowym w Koszalinie, IV Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, 

Sądem drugiej instancji oraz, jeżeli okaże się to konieczne Sądem Najwyższym. W pkt 2 w 

zakresie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 osobie umocowanej do 

reprezentowania Rady Gminy w Będzinie przysługuje także prawo udzielania dalszych 

pełnomocnictw adwokatowi lub radcy prawnemu. Paragraf drugi upoważnienie, o 

którym mowa w § 1 w pkt 1 dotyczy złożonego przez Mariusza Jaroniewskiego odwołania 

od wypowiedzenia warunków pracy ustalonego uchwałą nr XXXI/208/21 Rady Gminy w 

Będzinie z dnia 28 stycznia 2021 roku. W punkcie drugim Rada Gminy w Będzinie 

zatwierdza treść odpowiedzi na pozew, o którym mowa w ust. 1, stanowiący załącznik nr 

1 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady 

Gminy w Będzinie. Paragraf 4 uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Czy tutaj jeszcze jakieś 

państwo macie pytania? Jeśli nie, to przegłosujemy. Kto z Państwa radnych jest za 

podjęciem tej uchwały. Proszę kolejno głosujemy pan Andrzej Jóźwiak. 

1.1.2 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

Jestem za. 

1.1.3 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pan Andrzej Krawiec. 

1.1.4 Andrzej Krawiec (Radny)  

Jestem za. 

1.1.5 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pani Eugenia Imbiorowska. 

1.1.6 Eugenia Imbiorowska (Radna)  

Jestem za. 

1.1.7 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pani Lucyna Parol. 

1.1.8 Lucyna Parol (Radna)  

Za. 

1.1.9 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Sławomir Bryliński. 

1.1.10 Sławomir Bryliński (Radny)  

Jestem za. 
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1.1.11 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pani Barbara Grudzień.  

1.1.12 Barbara Grudzień (Radna)  

Jestem za. 

1.1.13 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Krystyna Najdzion. 

1.1.14 Krystyna Najdzion (Radna)  

Jestem za. 

1.1.15 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Joanna Banaszczak. 

1.1.16 Joanna Banaszczak (Radna)  

Jestem za. 

1.1.17 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Piotr Kołpacki. 

1.1.18 Piotr Kołpacki (Radny)  

Jestem za. 

1.1.19 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Adam Gołębiewski. 

1.1.20 Adam Gołębiewski (Radny)  

Jestem za. 

1.1.21 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pan Grzegorz Sztulc. 

1.1.22 Grzegorz Sztulc (Radny)  

Za.  

1.1.23 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja również jestem za podjęciem tej uchwały. Stwierdzam, że głosowało 12 radnych, 12 

radnych było za podjęciem tej uchwały. W związku z tym pismo, bo jutro upływa termin 

złożenia pisma, stąd też taka nagła ta sesja nadzwyczajna jutro upływa termin złożenia 

pisma do sądu. Ja to pismo, tak jak państwu przedstawiłem wraz załącznikami prześlę. 

Jeżeli ktoś z państwa by sobie życzył do wglądu załączniki, czy to dokumenty proszę 

będzie to też złożone w Biurze Rady. I proszę państwa. Ja generalnie, zanim zamknę 

jeszcze obrady, to chciałbym też państwu przedstawić tak jak mówiliśmy, że 30 kwietnia 

chcemy zrobić sesję. Nie mam jeszcze uchwał, ale z tych rzeczy, które jak wiemy nie 

możemy, nie będzie zgodnie z planem zarówno sprawozdania biblioteki, jak i domu 

kultury, natomiast będzie sprawozdanie zakładu komunalnego oraz będzie to też sesja 

drogowa, w związku z tym wysłaliśmy już zaproszenia do szefów zarządów dróg 

wojewódzkich. Jak przepraszam krajowych, jaki i powiatowych, bo dróg wojewódzkich już 

nie mamy. No i tutaj dotyczyło będzie też to dróg gminnych, oprócz tego te uchwały, 
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które mamy do podjęcia, chciałbym zrobić tą sesję, tak jak w piśmie państwu już 

wcześniej został wysłane chciałbym zrobić to stacjonarnie w Domu Kultury w Będzinie. 

Oczywiście z zachowaniem reżimu odległości, maseczki wszyscy i myślę, że wówczas ta 

sesja będzie też przebiegała sprawniej, krócej i no taki bezpośredni kontakt też inaczej 

wygląda, jak taki tylko na ekranie. Czy państwo jesteście zgodni co do tego, żeby tak to 

zrobić, czy robić to online? 

1.1.24 Lucyna Parol (Radna)  

Zgodni zgodni. 

1.1.25 Joanna Banaszczak (Radna)  

Jesteśmy za. 

1.1.26 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

To dobrze. Chciałbym jeszcze, żebyśmy tutaj też przegłosowali, wydali żebyście państwo 

opinie w sprawie tego pozwu, bo myślę, że to tak nie było tutaj do końca ujęte, ale myślę, 

że powinniśmy coś takiego mieć, w sprawie opinii odpowiedzi do Sądu Rejonowego i 

wydziału pracy. I tutaj też bym prosił, abyście państwo też przegłosowali tą opinie o 

skierowanie tego pisma do sądu pracy w tej treści. I tak bardzo bym prosił, pan Andrzej 

Jóźwiak. 

1.1.27 Andrzej Jóźwiak (Radny)  

No jestem za. 

1.1.28 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pan Andrzej Krawiec. Czy opiniuje pan pozytywnie? 

1.1.29 Andrzej Krawiec (Radny)  

Za. 

1.1.30 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pani Eugenia Imbiorowska. 

1.1.31 Eugenia Imbiorowska (Radna)  

Jestem za. 

1.1.32 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pani Lucyna Parol. 

1.1.33 Lucyna Parol (Radna)  

Jestem za. 

1.1.34 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Sławomir Bryliński. 

1.1.35 Sławomir Bryliński (Radny)  

Jestem za. 

1.1.36 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Barbara Grudzień. 
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1.1.37 Barbara Grudzień (Radna)  

Za. 

1.1.38 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pani Krystyna Najdzion. 

1.1.39 Krystyna Najdzion (Radna)  

Jestem za. 

1.1.40 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pani Jonna Banaszczak. 

1.1.41 Joanna Banaszczak (Radna)  

Jestem za. 

1.1.42 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pan Piotr Kołpacki. 

1.1.43 Piotr Kołpacki (Radny)  

Jestem na. 

1.1.44 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pan Adam Gołębiewski. 

1.1.45 Adam Gołębiewski (Radny)  

Jestem za. 

1.1.46 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Pan Grzegorz Sztulc. 

1.1.47 Grzegorz Sztulc (Radny)  

Za. 

1.1.48 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Ja również jestem za. Opinia co do treści odpowiedzi na pozew jest pozytywna. Jeszcze 

tylko pytanie, czy ktoś z państwa chciałby wnieść coś do porządku obrad najbliższej sesji?  

Pkt. 4. Zamknięcie obrad. 

~Czas rejestracji w nagraniu video: 00:38:03 

1.1.1 Andrzej Nożykowski (Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie)  

Jeśli nie ma, dziękuję serdecznie. 

 

 


	06 Protokół nr. 34 XXXIV SESJA 19.04.2021 r
	06 transkrypcja  nr. 34 XXXIV SESJA 19.04.2021 r

