
Zał. Nr     do protokółu Nr XXVII/2005 

z Sesji Rady Gminy Żelechlinek  

odbytej w dniu 24 marca 2005 r. 

 

 

U C H W A Ł A    Nr  XXVII/141/2005 

Rady Gminy Żelechlinek 

z dnia 24 marca 2005 r. 

 

 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

       socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żelechlinek  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14
a
 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) oraz art. 90 f ustawy z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273, poz. 2703,  

Nr 281, poz. 2781)    u c h w a l a   się,  co  następuje: 

 

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żelechlinek według załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty publikacji. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

 

Andrzej Dziedzianowicz 
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Załącznik 

do Uchwały Nr XXVII/141/2005 

Rady Gminy Żelechlinek 

z dnia 24 marca 2005 r. 

 

 

Regulamin 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żelechlinek 
 
 

§ 1. Regulamin określa zasady i tryb przyznawania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Żelechlinek. 
 

§ 2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie  

do edukacji, oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej 

sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania osiągnięć edukacyjnych uczniów zdolnych. 
 

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacanymi z budżetu 

Gminy Żelechlinek są: 
1) stypendium szkolne, 

2) zasiłek szkolny. 

 

§ 4. Pomoc materialna przysługuje: 
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 

młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb 

społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 

24 roku życia; 

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom  

i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim spełnianie obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo 

ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego 

i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; 

3) uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla 

młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia obowiązku nauki; 

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów 

języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak, niż do 

ukończenia 24 roku życia. 

 

§ 5. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy  

w rodzinie tej występuje: 
1) bezrobocie, 

2) niepełnosprawność, 
3) ciężka lub długotrwała choroba, 

4) wielodzietność, 
5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 

6) alkoholizm lub narkomania, 

7) w sytuacji gdy rodzina jest niepełna, 

8) w sytuacji, gdy wystąpiło zdarzenie losowe. 
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§ 6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom, o których mowa w § 4 ust. 1 oraz 

wychowankom ośrodków, o których mowa w § 4 ust. 2 oraz w zależności od potrzeb uczniów 

zamieszkujących na terenie Gminy Żelechlinek w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach wyrównawczych, 

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach wykraczających 

poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w tym udziału  

w wycieczkach, letnim i zimowym wypoczynku, zielonych szkołach, wyjazdach do 

muzeów, wyjazdów do teatru itp., 

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach organizowanych  

w celu poszerzania wiedzy ucznia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących, 

języków obcych, zajęć plastycznych, zajęć muzycznych i innych, 

5) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 

podręczników, przyborów szkolnych itp. 

 

§ 7. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz 

słuchaczom kolegiów, o których mowa w § 4 ust. 3, także w formie całkowitego lub 

częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. 
 

§ 8. Stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli 

organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa  

w § 6, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w § 7, 

nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w § 4  ust. 3, 

udzielenie stypendium w formach, o których mowa w § 6 i § 7 nie jest celowe. 
 

§ 9. Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub w kilku formach jednocześnie. 
 

§ 10. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do 

czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich kolegiów 

języków obcych i kolegiów pracowników służb specjalnych – na okres nie dłuższy niż od 

października do czerwca w danym roku szkolnym. 
 

§ 11. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do 

ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 

1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 493 i Nr 99,  

poz. 1001). 
 

§ 12. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w § 11, jest ustalana na zasadach 

określonych w art. 8 ust. 3 -13 ustawy, o której mowa w § 11, z tym, że do dochodu nie wlicza 

się świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. stypendium szkolnego, zasiłku 

szkolnego i świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym. 
 

§ 13. Wysokość stypendium szkolnego wynosi: 

 
Lp. Wysokość dochodu rodziny 

na osobę 
Wysokość stypendium szkolnego 

1.  do 100 zł. do 112,00 zł. 

2. 101 – 200 zł. do 80,00 zł. 

3. 201 – 300 zł. do 60,00 zł. 

4. 301 – 316 zł. do 44,80 zł. 
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§ 14. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być 
realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo, z tym, że wysokość 
stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie 

dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada  

2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – 

osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada  

2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
 

§ 15. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek: 
1) rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły, 

dyrektora kolegium nauczycielskiego, dyrektora nauczycielskiego kolegium języków 

obcych, dyrektora kolegium służb społecznych lub dyrektora ośrodka,  

o którym mowa w § 4 ust. 2, 

2) dyrektora szkoły, dyrektora kolegium nauczycielskiego, dyrektora nauczycielskiego 

kolegium języków obcych, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych,  

o których mowa w § 4 ust 2. 

 

§ 16. Stypendium szkolne może być również przyznawane z urzędu. 
 

§ 17. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego określa załącznik Nr 1 do 

niniejszego regulaminu. 
 

§ 18. Wnioski, o których mowa w § 15 należy składać w Urzędzie Gminy w Żelechlinku  

w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów 

nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb 

społecznych do 15 października danego roku szkolnego. 
 

§ 19. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może 

być złożony po upływie terminu, o którym mowa w § 18. 
 

§ 20. Okoliczności uzasadniające złożenie wniosku po terminie to w szczególności: 

choroba lub inne zdarzenie losowe. 
 

§ 21. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych, może otrzymać stypendium szkolne z powodów określonych w § 8 ust. 1 – 8,  

w wysokości, która łącznie z innymi stypendiami o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników 

społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia  

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
 

§ 22. Stypendium szkolne przyznaje Wójt Gminy Żelechlinek w formie decyzji 

administracyjnej. 
 

§ 23. Tryb i sposób postępowania w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły 

podstawę przyznania stypendium szkolnego oraz zasady zwrotu nienależnie pobranego 

stypendium, określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 
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§ 24. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia znajdującego 

się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 
 

§ 25. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie 

wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej  

o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego 

stypendium szkolnego. 
 

§ 26. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej 

pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  

o świadczeniach rodzinnych.  
 

§ 27. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od 

wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 
 

§ 28. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek: 
1) rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora 

szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, 

kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa  

w § 4 ust. 2, 

2) dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków 

obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa  

w § 4 ust 2. 

 
§ 29. Zasiłek szkolny może być również przyznawany z urzędu. 

 

§ 30. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego określa załącznik Nr 2 do 

niniejszego regulaminu. 
 

§ 31. Zasiłek szkolny przyznaje Wójt Gminy Żelechlinek w formie decyzji 

administracyjnej. 
 

§ 32. Od decyzji Wójta Gminy  Żelechlinek  przysługuje rodzicom oraz pełnoletniemu 

uczniowi prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie 

Trybunalskim za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania decyzji. 
 

§ 33. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na okres od dnia 1 stycznia 2005 roku 

do dnia 30 czerwca 2005 roku uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium szkolne na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty, mogą być składane do 

dnia 31 stycznia 2005 roku. 
 

§ 34. Stypendium szkolne przyznane na wniosek, o którym mowa w § 33, może być 
udzielone za okres od 1 stycznia 2005 roku. 
 

§ 35. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może 

być złożony po upływie terminu, o którym mowa w § 33. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Żelechlinek. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK  

O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ 

O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

stypendium szkolne 

na okres od .................... do ......................... 

     

 
CZĘŚĆ I 
 
Nazwisko  

Ucznia/Słuchacza  

 Imiona  

Ucznia/ 

Słuchacza 

 

Imiona  

rodziców 

 

PESEL - 
rodzica/opiekuna 

           

Nazwa 

szkoły/kolegium  

Adres 

szkoły/kolegium 

Klasa/rok nauki 

 

 

 

 

 

 

Numer wniosku 

 

 

 

Dokładny adres stałego zamieszkania 

 

Gmina 

 

 

 

Poczta 

 Miejscowość 
Ulica 

 

Powiat  

 

 

Kod pocztowy 

      

Województwo  

 

 



 7 

CZĘŚĆ II 

DANE UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ 

 

A  Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 

 
Lp. Imię i nazwisko Data 

urodzenia 

Miejsce pracy - nauki Stopień pokre 

-wieństwa 

Wiek 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

 

B  Dochody rodziny* netto za miesiąc grudzień 2004 roku wynoszą ....................................zł,  

      w tym: 

a)  z gospodarstwa rolnego (ilość ha przeliczeniowych x 194,00 zł.)  

 ..............................zł 

b)  ze stosunku pracy        ..............................zł 

c)  z pozarolniczej działalności gospodarczej    ..............................zł 

d)  zasiłki chorobowe z KRUS lub ZUS     ..............................zł 

e)  zasiłki rodzinne wraz z dodatkami     ..............................zł 

f)  zasiłki pielęgnacyjne       ..............................zł 

g)  świadczenia pielęgnacyjne      ..............................zł 

h)  zasiłek dla bezrobotnych       ..............................zł 

i)  emerytury, renty        ..............................zł 

j)  inne dochody z tytułu...........................................................  ..............................zł 

 

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego miesięcznie wynosi  ............................ .zł 

(słownie zł:  ................................................................................................................................). 

 

Średni dochód netto na 1 osobę w rodzinie wynosi ..................................................................zł 

(słownie zł: ................................................................................................................................zł 

 

Oświadczam, że otrzymuję/nie otrzymuję stypendium o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych w wysokości zł: ............................................... 

 

 

 

       ................................................................... 
            czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

 

 

* Za rodzinę uważa się małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na 

utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 24 roku życia. 
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C Krótka informacja dotycząca trudnej sytuacji materialnej w rodzinie: 

 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

..................................................................................................... 

 

D Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej inna niż forma pieniężna: 

 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

        ........................................................ 
                          czytelny podpis  

            rodzica/opiekuna prawnego 

 

 
 

 

Do wniosku dołączam: 

1. Dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny za miesiąc grudzień 2004 roku: 

1) ............................................................................................................. 

2) ............................................................................................................. 

3) ............................................................................................................. 

4) ............................................................................................................. 

5) ............................................................................................................. 

6) ............................................................................................................. 

7) ............................................................................................................. 

8) ............................................................................................................ 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883) z późniejszymi zmianami. 

 

 

 

 

........................................................ 
                        czytelny podpis  

             rodzica/opiekuna prawnego 
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CZĘŚĆ III 
 

A  Opinia Dyrektora Szkoły/Kolegium: 

 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

 
 
 
        ............................................... 
         (podpis Dyrektora Szkoły/Kolegium) 

 
 
B  Rozpatrzenie wniosku 

 

 

       Decyzja Wójta 
 

Pozytywna 
 

Negatywna 
 

         

       Przyznaje się stypendium w wysokości 

 

       .......................... zł   (słownie zł............................................ 

       ..........................................................................) miesięcznie 

 

 

 

                                                                       ....................................................... 
                                                                            (podpis Wójta lub osoby upoważnionej) 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Żelechlinek.  

 
 

 Dnia …………………………………………. 

 

 

 

WÓJT GMINY ŻELECHLINEK 
 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO 
 

I. Dane ucznia/słuchacza ubiegającego się o zasiłek szkolny 

 

1. Imię i nazwisko ucznia/słuchacza ……………………………………………………… 

2. Data i miejsce urodzenia ……………………………… PESEL ……………………… 

3. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów ………………………………………………. 

4. Adres zamieszkania ucznia/słuchacza: ulica ……………. Nr domu … Nr mieszkania.. 

Kod pocztowy ……………. Poczta ………………………. Miejscowość ……………….. 

Telefon ………………. 

5. 5.   Adres zameldowania na pobyt stały ucznia/słuchacza: : ulica ……………………... 

Nr domu …….. Nr mieszkania……….Kod pocztowy ……………. Poczta…………... 

Miejscowość ………………….Telefon ………………. 

 

II. Informacja o szkole/kolegium, w której uczeń/słuchacz pobiera naukę w roku szkolnym 

2005/2005: 

 

1. Nazwa szkoły/Kolegium ……………………………………………………………….. 

2. Klasa/rok nauki …………………………………………………………………….…… 

3. Adres szkoły/kolegium: ul. ……………………… nr ………….kod pocztowy ….…… 

Miejscowość ……………………. Województwo …………….. telefon …………..….. 

 

     III. Dane uzupełniające przyznanie zasiłku szkolnego: 

(wykazać okoliczności uzasadniające przyznanie zasiłku) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………........................... 
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IV. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej inna niż forma pieniężna: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………............… 

V. Potwierdzenie dyrektora szkoły/kolegium: 

1. Potwierdzam, że w/w jest uczniem/słuchaczem ………………………………….....…….. 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….….......… 

2. Opinia dyrektora szkoły/kolegium 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..............……. 

 

 

        …………………………………… 
               (podpis dyrektora szkoły/kolegium) 

 

VI. Świadoma/y/ odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że: 

1. moja rodzina składa się z ……….. osób pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym, 

2. posiadam – nie posiadam* gospodarstwo rolne o powierzchni ……….. ha 

przeliczeniowych, 

3. pobieram/nie pobieram* stypendium ………………….. naukowe – socjalne* 

przyznane przez ………………………………….w wysokości ……………. 

4. otrzymuję świadczenia socjalne, w tym: 

- dodatek mieszkaniowy w wysokości …………………. zł; 

- świadczenie rodzinne w wysokości ……………………zł; 

5. średni miesięczny dochód
 
na jedną osobę w mojej rodzinie/zgodnie z załączonymi 

zaświadczeniami wysokości dochodów pracodawcy*, urzędu pracy*, urzędu 

skarbowego*, odcinkiem od renty, emerytury* oraz ustaloną wysokością dochodu  

z gospodarstwa rolnego wynosi …………………………zł słownie ...................... 

     ………………………………………..zł. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku, 
dla celów związanych z przyznaniem pomocy socjalnej, zgodnie z ustawą  
z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883 ze zm.) 
      

…………..…………………………………… 
     (podpis rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia/słuchacza) 

 

Do wniosku dołączam: 

1/ Oświadczenie o dochodach rodziny. 

2/ ……………………………………. 

3/ …………………………………….. 

*niepotrzebne skreślić 


