STATUT STOWARZYSZENIA
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Projekt Ustroń” - w dalszych postanowieniach
statutu jest zwane Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie w ramach prowadzonej działalności będzie realizować statutowe cele
stowarzyszenia, reprezentować interesy zbiorowe swoich członków, a także będzie
wypowiadać się w sprawach publicznych i prowadzić działalność gospodarczą.
§3
1.Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Ustroń.
2.Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem miasta
Ustroń i dzielnicy Ustroń – Zawodzie.
§4
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
§5
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z
2015 r. poz. 1393 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§6
1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach określonych w statucie.
2. Uchwałę o przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust.1, bądź o wystąpieniu z
nich podejmuje Walne Zebranie Członków. Podjęcie tej uchwały wymaga
kwalifikowanej większości 2/3 głosów członków zwyczajnych, przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§7
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich
członków.

Rozdział II
Cele i środki działania
§8
Celem Stowarzyszenia jest:
a. integracja i aktywizacja mieszkańców miasta Ustronia, kuracjuszy oraz turystów;
b. promocja dzielnicy leczniczo-rehabilitacyjnej Ustroń - Zawodzie,
c. propagowanie wiedzy historyczno – kulturalnej dotyczącej Miasta Ustroń;
d. działalność w zakresie kultury, edukacji sztuki, ochrony dóbr kultury, folkloru i tradycji,
e. działanie na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
f. wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych,
g. rozwijanie twórczego potencjału społeczności Miasta Ustroń;
h. tworzenia centrum wymiany poglądów i informacji;
i. działalności w zakresie promocji zdrowia, sportu, rekreacji i wypoczynku;
j. popierania społecznej aktywności obywateli;
k. integrowania organizacji pozarządowych.
§9
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a. organizowanie lokalnych wydarzeń artystycznych, kulturalnych i sportowych;
b. promocję działań i inicjatyw na rzecz Miasta Ustroń;
c. organizowanie konferencji, szkoleń i warsztatów;
d. działalność wydawniczą;
e. realizację partnerskich projektów we współpracy z samorządami oraz organizacjami
pozarządowymi;
f. realizację i wspieranie projektów zorientowanych na integrację środowisk lokalnych;
g. współpracę z organami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej,
szkołami, uczelniami wyższymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi, a także ze
społecznością lokalną;
h. podejmowanie inicjatyw obywatelskich;
i. udział w partnerskich przedsięwzięciach społecznych;
j. prowadzenie placówek muzealnych oraz kulturalnych;
k. podejmowanie innych działań w zakresie celów określonych niniejszym statutem.
Rozdział III – Działalność gospodarcza

1.
2.
3.
4.

§10
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych
określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia będzie służył dla realizacji celów
statutowych.
Działalność ta jest realizowana w sposób odpłatny lub nieodpłatny.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
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a. działalności obiektów kulturalnych – kod PKD 90.04.Z,
b. działalności muzeów – kod PKD 91.02.Z,
c. działalności historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych – kod
PKD 91.03.Z,
d. wydawania książek –kod PKD 58.11.Z,
e. wydawania gazet – kod PKD 58.13.Z,
f. wydawania czasopism i pozostałych periodyków – kod PKD 58.14.Z,
g. pozostałej działalności wydawniczej – kod PKD 58.19.Z,
h. działalność w zakresie informacji turystycznej – kod PKD 79.90.B,
i. działalności związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – kod
PKD 59.11.Z,
j. działalności postprodukcyjnej związanej z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi – kod PKD 59.12.Z,
k. działalności związanej z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych –
kod PKD 59.13.Z,
l. działalności związanej z projekcją filmów – kod PKD 59.14.Z,
m. działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – kod PKD 59.20.Z,
n. działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów – kod PKD 82.30.Z,
o. działalności wspomagającej edukację – kod PKD 85.60.Z,
p. pozostałej działalności w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej –
kod PKD 86.90.E,
r. pozaszkolnej formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – kod PKD
85.51.Z,
s.

pozostałej

działalności

profesjonalnej,

naukowej

i

technicznej,

gdzie

indziej

niesklasyfikowanej – kod PKD 74.90.Z,
t. pozostałej pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowanej – kod
PKD 88.99.Z,
u. pozostałej działalności związanej ze sportem – kod PKD 93.19.Z,
w. działalności wesołych miasteczek i parków rozrywki – kod PKD 93.21.Z,
x. pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej – kod PKD 93.29.Z,
y. działalności organizacji komercyjnych i pracodawców – kod PKD 94.11 Z
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Rozdział IV
Członkowie – prawa i obowiązki
§11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
3. Cudzoziemcy, również nie mający miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, mogą być członkami Stowarzyszenia na tych samych
zasadach co obywatele Polscy.

§12
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

Stowarzyszenie posiada członków:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub
cudzoziemcem , która złoży deklarację członkowską na piśmie.
Członkiem Zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej bezwzględną większością głosów w
terminie 30 dni od daty złożenia pisemnej deklaracji przez członka.
Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu.
O podjęciu uchwały o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Zarząd zawiadamia
zainteresowanego.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna
i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów w terminie 30 dni od daty
złożenia pisemnej deklaracji przez członka.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie większością 2/3
członków zwyczajnych na wniosek 3 członków Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności
Stowarzyszenia,
c. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
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11.

12.

13.

14.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek.
Członek zwyczajny może udzielić pisemnego pełnomocnictwa osobie mającej pełną
zdolność do czynności prawnych do wykonywania swoich uprawnień z wyjątkiem
prawa do bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia.
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§13
Członkowie – utrata członkostwa

1.
a)
b)

c)
d)
e)

Utrata członkostwa następuje na skutek:
pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
wykluczenia przez Zarząd:
i.
z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz
Stowarzyszenia,
ii.
z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach
Stowarzyszenia,
iii.
z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający
3 pełne okresy płatności,
iv.
z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia lub w sposób
sprzeczny z jego celami,
utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawnej,
pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania
Członków podjętej bezwzględną większością głosów z powodu działania na szkodę
Stowarzyszenia lub w sposób sprzeczny z jego celami,

2. Organy uprawnione do podjęcia decyzji o utracie członkostwa winny zawiadomić członka
o przyczynach wykluczenia lub skreślenia z listy członków Stowarzyszenia wraz z
uzasadnieniem, wskazując jednocześnie na prawo odwołania do Walnego Zebrania
Członków w terminie 14 dni od chwili doręczenia przedmiotowej uchwały lub orzeczenia.
Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała
Walnego Zebrania jest ostateczna.
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Rozdział V
Władze Stowarzyszenia
§14
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna,

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

§15
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata.
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walnego Zebranie
Członków w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w
trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze kooptacji, której
dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można
powołać nie więcej niż połowę składu organu.
Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w ust. 1, uważa się
dzień odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym Zarząd złoży sprawozdanie za
ostatni rok działalności,
b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
c) pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,
d) odwołania przez Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej 1/3 Członków
Zwyczajnych Stowarzyszenia.
W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu
Członków, o którym mowa w ust. 4 lit. a dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna
pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.
Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3
miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia.
Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w
głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§16
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz
zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14
dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
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§17
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg ustalonego regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i
sekretarz.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd:
a. z jego inicjatywy,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej
c. na pisemny wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
poprzez powiadamianie o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad
wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób
co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
6. W przypadku określonym w ust. 5 pkt b i c Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 21 dni od daty złożenia wniosku.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało powołane.
8. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały w sprawach objętych
porządkiem obrad w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
9. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał z powodu braku wymaganego
kworum zwołuje się kolejne Walne Zebranie Członków, na którym można podjąć te
uchwały bezwzględną większością głosów niezależnie od liczby obecnych na nim
członków uprawnionych do głosowania
10. Na każdym Walnym Zebraniu Członków sporządza się protokół, który podpisuje
przewodniczący i sekretarz.
§18
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalania zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie budżetu,
7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
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12.

podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

§ 19
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed
Walnym Zebraniem Członków.
Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika
wybieranych na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach
majątkowych i zaciągania zobowiązań majątkowych, uprawniony jest Prezes Zarządu
samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do
roku.
Na czele Zarządu stoi Prezes. Kieruje on pracami Zarządu i reprezentuje go przed
Walnym Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia.
Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes. Zarząd może zebrać się też na wniosek Komisji
Rewizyjnej.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w
związku z pełnioną funkcją.
§ 20

1. Do kompetencji Zarządu należą:
a. realizacja celów Stowarzyszenia,
b. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c.
sporządzanie planów pracy i preliminarzy,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
f. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
g. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia, ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń,
h. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
i. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
j. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
k.
prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
l. składanie sprawozdań ze swej działalności przed Walnym Zebraniem
Członków,
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m.

tworzenie i likwidacja oddziałów terenowych Stowarzyszenia
oraz
powoływanie i odwoływanie prezesa oddziału terenowego,
n. decydowanie we wszystkich sprawach niezastrzeżonych w statucie lub
bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa do właściwości innych
organów,
o. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
p. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
2. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani z ważnych powodów. Uchwała
w tym zakresie jest podejmowana przez Walne Zebranie Członków kwalifikowaną
większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
Komisja Rewizyjna

1.

2.
3.

4.

5.
6.

§21
Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i zgodności z obowiązującymi
przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz
sekretarza wybieranych na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. kontrolowanie działalności Zarządu,
c. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
d. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków
oraz zebrania Zarządu w przypadku stwierdzenia niewywiązywania się przez
Zarząd z jego statutowych obowiązków,
e. zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez
Zarząd w terminie lub trybie przewidzianym w statucie.
f. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
g. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu
Członków.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą brać
udziału w innych władzach Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich
szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw
oraz przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§26
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Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, kieruje pracami
organizacyjnymi i przygotowawczymi.

Rozdział VI
Majątek i fundusze
§27
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§28
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
a. opłat wpisowych i składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dotacji, subwencji i ofiarności publicznej.
d. dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność
Stowarzyszenia,
e. wpływów z działalności statutowej,
f. innych źródeł.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane zarówno w kasie Stowarzyszenia
jak i na koncie bankowym.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego
roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
§29
1. Do ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w zakresie praw i obowiązków
majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu są
wymagane podpisy Prezesa Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
2. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego
umocowanie do dokonywania czynności zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§30
1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej kwalifikowaną
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
10

głosowania. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał z powodu braku
wymaganego kworum zwołuje się kolejne Walne Zebranie Członków, na którym można
podjąć te uchwały bezwzględną większością głosów niezależnie od liczby obecnych na
nim członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana może być przedmiotem obrad Walnego Zebrania
Członków.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Przepisy przejściowe
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Tekst jednolity – Ustroń 12 stycznia 2017 roku.

………………………………………..
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