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<p style="text-align: justify;" mce_style="text-align: justify;">Og�oszenie W�ta Gminy Osie o
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarz�dowymi w sprawie projektu wieloletniego
programu wsp�racy z organizacjami pozarz�dowymi oraz z podmiotami, o kt�ych mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy o dzia�alno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy
Osie na lata 2011 - 2015.</p> <p><br /></p> <p><b>Na podstawie uchwa�y Nr
XXXIV/221/10 w sprawie okre�lenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarz�dowymi i
podmiotami wymienionymi w ar. 3 ust. 3 ustawy o dzia�alno�ci po�ytku publicznego i o
wolontariacie, projekt� prawa miejscowego w dziedzinach dotycz�cych dzia�alno�ci
statutowej tych organizacji og�aszam konsultacje:</b></p> <p><b>1. Cel i przedmiot
konsultacji:</b></p> <p>- wyra�enie opinii w sprawie projektu wieloletniego programu
wsp�racy z organizacjami pozarz�dowymi oraz z podmiotami, o kt�ych mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o dzia�alno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na lata
2011 - 2015.</p> <p><b>2. Czas rozpocz�ia i zako�zenia konsultacji:</b></p> <p>?
rozpocz�ie konsultacji 09 grudnia 2010 roku;</p> <p>? zako�zenie 15 grudnia 2010
roku.</p> <p>? termin sk�adania uwag i opinii - do 15 grudnia 2010 roku.</p> <p><b>3.
Forma i zasi� terytorialny konsultacji:</b></p> <p>? w konsultacjach mog�
uczestniczy�organizacje pozarz�dowe dzia�aj�ce na terenie Gminy Osie, w zakresie
okre�lonym w ustawie o dzia�alno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie,</p> <p>?
konsultacje przeprowadza si�w formie przyjmowanie uwag w siedzibie Urz�u Gminy Osie ul.
Dworcowa 6 , 86-150 Osie oraz za po�rednictwem poczty elektronicznej
sekretarz@osie.pl</p> <p>4. Adres strony internetowej, na kt�ej zamieszczono projekt
dokumentu</p> <p>Projekt programu znajduj�si�na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Osie: http://www.bip.osie.pl w zak�adce: Aktualno�ci ,,Og�oszenie W�ta Gminy Osie
o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarz�dowymi".</p> <p>Osie, dnia 2
grudnia 2010 r.</p> <p style="text-align: right;" mce_style="text-align: right;">W�t Gminy
Osie</p> <p style="text-align: right;" mce_style="text-align: right;">Micha� Grabski</p><p
style="text-align: right;" mce_style="text-align: right;"><br /></p><p style="text-align: center;"
mce_style="text-align:
center;">--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br /></p> <p style="text-align: center;" mce_style="text-align:
center;"><b>FORMULARZ ZG�OSZENIA OPINII</b></p> <p><br /></p> <p>w ramach
konsultacji z organizacjami pozarz�dowymi oraz podmiotami, o kt�ych mowa w art.3 ust.3
ustawy o dzia�alno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie</p> <p><b>Przedmiot
konsultacji :</b></p> <p>Projekt wieloletniego programu wsp�racy z organizacjami
pozarz�dowymi oraz z podmiotami, o kt�ych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia�alno�ci
po�ytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na lata 2011 do 2015.</p>
<p><br /></p> <p>1.Nazwa i adres organizacji wnosz�cej opini�</p>
<p>?????????????????????????????????</p> <p>2. Opinie/uwagi/propozycje zmian
zapis� do projektu programu:</p> <p><br /></p>
<p>??????????????????????????????????</p> <p><br /></p>
<p>??????????????????????????????????</p> <p><br /></p> <p style="text-align: right;"
mce_style="text-align: right;">..............., dnia: ???????.</p> <p><br /></p>
<p>??????????????????</p> <p>Imi�i nazwisko upowa�nionego przedstawiciela</p>
<p>organizacji pozarz�dowej</p> <p><br /></p><p style="text-align: center;"
mce_style="text-align:
center;">-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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</p><p><br /></p><p style="text-align: right;" mce_style="text-align: right;">projekt</p> <p
style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><b>UCHWA�A Nr
/ /
10</b></p> <p style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><b>RADY GMINY
OSIE</b></p> <p style="text-align: center;" mce_style="text-align: center;"><b>z dnia
????.
2010 r.</b></p> <p><br /></p> <p>w sprawie uchwalenia wieloletniego programu wsp�racy
z organizacjami pozarz�dowymi oraz podmiotami o kt�ych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
dzia�alno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na lata 2011 - 2015
r.</p> <p><br /></p> <p>Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z p�. zm. ) oraz art. 5 ust. 3
ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia�alno�ci po�ytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z p�. zm. ) , uchwala si� co nast�uje:</p> <p><br
/></p> <p>� 1. Uchwala si� wieloletni program wsp�racy z organizacjami pozarz�dowymi
oraz z podmiotami o kt�ych mowa w art. 3 ust.3 ustawy o dzia�alno�ci po�ytku publicznego i
o wolontariacie na terenie gminy Osie na lata 2011 - 2015.</p> <p>� 2. Ilekro�w niniejszym
programie jest mowa o:</p> <p>1) ustawie ? nale�y przez to rozumie� ustaw�z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzia�alno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 nr 96
poz.873 z p�. zm.);</p> <p>2) programie ? rozumie si�przez to program wsp�racy z
organizacjami pozarz�dowymi oraz z podmiotami o kt�ych mowa w art. 3 ust.3 ustawy o
dzia�alno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na lata 2011 2015 , o kt�ym mowa w art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia�alno�ci po�ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z p�. zm.);</p> <p>3) dotacji ?
rozumie si�przez to dotacj�w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy;</p> <p>4) �rodkach
publicznych ? rozumie si�przez to �rodki w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy;</p> <p>5)
organizacji pozarz�dowej ? rozumie si�przez to organizacje pozarz�dow� w my�l art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia�alno�ci po�ytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z
2003 r. nr 96, poz. 873 z p�. zm.);</p> <p>6) innym podmiocie ? rozumie si�przez to podmiot
w my�l art. 3 ust. 3 ustawy z dnia</p> <p>24 kwietnia 2003 r. o dzia�alno�ci po�ytku
publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z p�. zm.);</p> <p>7) gminie ?
rozumie si�przez to gmin�Osie;</p> <p>8) w�cie ? rozumie si�przez to W�ta Gminy
Osie;</p> <p>9) urz�zie ? rozumie si�przez to Urz�d Gminy Osie;</p> <p>10) otwartym
konkursie ofert ? rozumie si�przez to konkurs, o kt�ym mowa w art. 11 ust. 2 oraz art. 13
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia�alno�ci po�ytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z
2003 r. nr 96, poz. 873 z p�. zm.).</p> <p>11) ma�ych dotacjach ? zlecanie realizacji
zada�publicznym organizacjom pozarz�dowym i innym podmiotom w trybie okre�lonym art.
19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia�alno�ci po�ytku publicznego i wolontariacie
.</p> <p><br /></p> <p><b>I. Cel g��ny i cele szczeg�we programu</b></p> <p>� 3. 1.
Celem g��nym programu wsp�racy z organizacjami pozarz�dowymi i innymi podmiotami na
lata 2011 - 2015 jest efektywne wykorzystanie istniej�cej spo�ecznej aktywno�ci oraz
pobudzenie nowych inicjatyw i aktywno�ci spo�ecznej w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb
mieszka�� gminy .</p> <p>2.Celami szczeg�wymi programu s�:</p> <p>- poprawa jako�ci
�ycia , poprzez pe�niejsze zaspokajanie potrzeb mieszka�� gminy,</p> <p>- integracja
podmiot� realizuj�cych zadania publiczne,</p> <p>- prezentacja dorobku sektora i
promowanie jego osi�gni�,</p> <p>- wzmocnienie potencja�u organizacji pozarz�dowych i
innych podmiot�,</p> <p>- zapewnienie udzia�u organizacji pozarz�dowych i innych
podmiot� w realizacji zada�publicznych,</p> <p>- wykorzystanie potencja�u i mo�liwo�ci
tych organizacji i podmiot�.</p> <p><b>II. Zasady wsp�racy</b></p> <p>� 4 .Wsp�raca
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gminy z organizacjami pozarz�dowymi oraz innymi podmiotami odbywa si�na zasadach:</p>
<p>a) zasada pomocniczo�ci oznacza, �e gmina powierza lub wspiera
realizacj�zada�w�asnych organizacjom pozarz�dowym oraz innym podmiotom, kt�e
zapewniaj� ich wykonanie w spos� ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;</p> <p>b)
zasada suwerenno�ci stron polega na tym, i� strony maj� prawo do autonomii i odr�no�ci w
samodzielnym wyznaczaniu i poszukiwaniu sposob� rozwi�zania problem� i zada�</p>
<p>c) zasada partnerstwa realizowana jest w zakresie uczestnictwa organizacji
pozarz�dowych oraz innych podmiot� w okre�leniu potrzeb i problem� mieszka�� gminy,
wypracowywaniu sposob� ich rozwi�zania;</p> <p>d) zasada efektywno�ci polega na
wsp�nym d��eniu gminy i organizacji pozarz�dowych oraz innych podmiot� do osi�gni�ia
mo�liwie najlepszych wynik�</p> <p>w realizacji zada�publicznych;</p> <p>e) zasada
uczciwej konkurencji polega na r�nym traktowaniu wszystkich podmiot� ubiegaj�cych si�o
realizacj�zadania publicznego;</p> <p>f) zasada jawno�ci rozumiana jest jako udost�nienie
przez strony wsp�racy informacji o zamiarach, celach, kosztach i efektach wsp�racy, poprzez
wypracowanie stosownych procedur.</p> <p><b>III. Zakres przedmiotowy</b></p> <p>� 5.
1. Przedmiotowy zakres wsp�racy gminy z organizacjami pozarz�dowymi oraz innymi
podmiotami okre�la art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym oraz
art. 4 ustawy.</p> <p>2. Gmina wsp�racuje z organizacjami pozarz�dowymi oraz innymi
podmiotami prowadz�cymi dzia�alno��statutow� w dziedzinach obejmuj�cych
przedmiotowy zakres wsp�racy.</p> <p><b>IV. Formy wsp�racy</b></p> <p>� 6.
Wsp�raca z organizacjami pozarz�dowymi i innymi podmiotami odbywa�si�b�zie w
nast�uj�cych formach:</p> <p>1) zlecania tym organizacjom i instytucjom realizacji
zada�publicznych na zasadach okre�lonych w ustawie o dzia�alno�ci po�ytku publicznego i
o wolontariacie;</p> <p>2) udzielania pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarz�dowe
�rodk� finansowych z innych �r�e� ni� bud�et gminy;</p> <p>3) konsultowania projekt�
akt� normatywnych w dziedzinach zwi�zanych z dzia�alno�ci� statutow� tych
organizacji;</p> <p>4) tworzenia zespo�� o charakterze doradczym i inicjatywnym ( w
miar�potrzeb). 5)organizacji w Gminnym O�rodku Kultury w Osiu wystaw promuj�cych
dzia�alno��organizacji i podmiot�;
6) udzielania rekomendacji organizacjom wsp�racuj�cym z gmin�,
kt�e ubiegaj� si�o dofinansowanie z innych �r�e�;
7) udost�nianie obiekt� gminnych do realizacji zada�publicznych na
preferencyjnych zasadach;
8) realizacja wsp�nych projekt� i inicjatyw na rzecz spo�eczno�ci
lokalnej;
9) pomoc w miar�mo�liwo�ci w organizacji �rodk� transportu do
przewozu os� i materia��, zwi�zanych z wykonywaniem zada�publicznych w ramach
dzia�alno�ci statutowej.</p> <p><b>V. Priorytetowe zadania publiczne</b></p> <p>� 7. 1.
W latach 2011 - 2015 priorytetowe obszary wsp�racy obejmuj� sfer�zada�z zakresu:</p>
<p>1) pomocy spo�ecznej;</p> <p>2) propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i
rekreacji;</p> <p>3) upowszechniania kultury, rozwijania amatorskich ruch� artystycznych
oraz ochrony d�r kultury i tradycji;</p> <p>4) porz�dku i bezpiecze�twa publicznego oraz
przeciwdzia�ania patologiom spo�ecznym;</p> <p>5) nauki, edukacji, o�wiaty i
wychowania;</p> <p>6) promocji ochrony zdrowia i przeciwdzia�ania uzale�nieniom;</p>
<p>7) ochrony przeciwpo�arowej</p> <p>8) ekologii i krajoznawstwa;</p> <p>9) poprawy
bezpiecze�twa na otwartych wodach.</p> <p>10) dzia�alno�ci wspomagaj�cej technicznie,
szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarz�dowe i inne podmioty prowadz�ce
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dzia�alno��po�ytku publicznego;</p> <p><b>VI. Okres realizacji programu</b></p>
<p>� 8. Program obowi�zuje od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2015 r.</p> <p><b>VII.
Spos� realizacji programu</b></p> <p>� 9. 1. Zlecanie realizacji zada�publicznych
organizacjom pozarz�dowym lub innym podmiotom odbywa�si�b�zie na zasadach
okre�lonych w ustawie w trybie otwartego konkursu ofert, chyba �e przepisy odr�ne
przewiduj� inny tryb zlecania zadania lub mo�na je wykona�efektywniej w inny spos�.</p>
<p>2. Organizacje pozarz�dowe lub inne podmioty mog� z w�asnej inicjatywy z�o�y�gminie
ofert�realizacji zada�publicznych.</p> <p>3. Gmina rozpatruje w trybie art. 12 ustawy
celowo��zg�oszonych zada�publicznych, o kt�ych mowa w ust.2 bior�c pod
uwag�stopie�w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, zapewnienie
wysokiej jako�ci wykonania danego zadania, dost�no���rodk� finansowych na jego
realizacj�oraz korzy�ci wynikaj�ce z realizacji tego zadania przez podmioty programu.</p>
<p>4. Je�eli dane zadanie mo�na realizowa�efektywniej, powierzenie mo�e nast�pi�w
innym trybie ni� udzielenie dotacji w drodze otwartego konkursu ofert, w szczeg�no�ci
poprzez zakup us�ug na zasadach i w trybie okre�lonych w przepisach o zam�ieniach
publicznych.</p> <p>5. Na wniosek organizacji pozarz�dowej lub innego podmiotu w�t mo�e
zleci�realizacj�zadania publicznego o charakterze lokalnym w trybie ma�ych dotacji.</p>
<p>6. Zadanie publiczne mo�e by�realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zgodnie z
zasadami wynikaj�cymi z ustawy.</p> <p><b>VIII. Wysoko���rodk� przeznaczanych na
realizacj�programu</b></p> <p>� 10. Szczeg�wy wykaz zada�oraz wydzielone �rodki
finansowe na realizacj�programu okre�lone zostan� w uchwale bud�etowej na 2011 r. i
kolejno na nast�ne lata.</p> <p><b>IX. Spos� oceny realizacji programu</b></p> <p>�
11. 1 Gmina w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarz�dowe oraz podmioty
wymienione w art.3 ust.3 ustawy sprawuje kontrol�prawid�owo�ci wykonywania zadania, w
tym wydatkowania przekazanych na realizacj�celu �rodk� finansowych.</p> <p>2. W ramach
kontroli upowa�niony pracownik urz�u mo�e bada�dokumenty i inne no�niki informacji, kt�e
maj� lub mog� mie�znaczenie dla oceny prawid�owo�ci wykonywania zadania.</p> <p>3.
Kontrolowany na ��danie kontroluj�cego jest zobowi�zany dostarczy�lub
udost�ni�dokumenty i inne no�niki informacji w terminie okre�lonym przez
sprawdzaj�cego.</p> <p>4. Prawo do kontroli przys�uguje upowa�nionemu pracownikowi
urz�u zar�no w siedzibach jednostek, kt�ym w ramach konkursu czy te� trybu ma�ych
dotacji wskazano realizacj�zadania jak i w miejscach realizacji zada�</p> <p>5. Urz�d mo�e
��da�cz�iowych sprawozda�z wykonywanych zada� a jednostki realizuj�ce zlecone
zadania zobowi�zane s� do prowadzenia wyodr�nionej dokumentacji finansowo ?ksi�owej
�rodk� finansowych otrzymanych na realizacj�zadania zgodnie z zasadami wynikaj�cymi z
ustawy.</p> <p>6. W�t przedk�ada Radzie Gminy Osie sprawozdanie z realizacji programu
wsp�racy za rok poprzedni, nie p�iej ni� do dnia 30 kwietnia ka�dego roku.</p>
<p><b>X.
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji</b></p> <p>� 12. 1.
Program zosta� przedstawiony do konsultacji organizacjom pozarz�dowych i innym
podmiotom w spos� zgodny z uchwa�� Nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26
pa�dziernika 2010 r. w sprawie okre�lenia sposobu konsultacji z organizacjami
pozarz�dowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia�alno�ci po�ytku
publicznego i o wolontariacie , projekt� akt� prawa miejscowego w dziedzinach dotycz�cych
dzia�alno�ci statutowej.</p> <p><b>XI. Tryb powo�ywania i zasady dzia�ania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert</b></p> <p>� 13. 1 W�t
og�aszaj�c otwarty konkurs ofert powo�uje komisj�konkursow� w celu opiniowania
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z�o�onych ofert.</p> <p>2. W sk�ad komisji konkursowej wchodz� przedstawiciele Urz�u
Gminy Osie oraz</p> <p>osoby reprezentuj�ce organizacje pozarz�dowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3, z wy��czeniem os� reprezentuj�cych organizacje pozarz�dowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 bior�ce udzia� w konkursie.</p> <p>3.
Funkcj�sekretarza komisji pe�ni wyznaczony przez W�ta pracownik Urz�u wchodz�cy w
sk�ad komisji</p> <p>4. W pracach komisji konkursowej mog� uczestniczy�tak�e, z
g�osem doradczym, osoby posiadaj�ce specjalistyczn� wiedz�w dziedzinie obejmuj�cej
zakres zada�publicznych, kt�ych konkurs dotyczy.</p> <p>� 14. 1. Do cz�onk� komisji
konkursowej bior�cych udzia� w opiniowaniu ofert stosuje si�przepisy ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks post�owania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
p�. zm.) dotycz�ce wy��czenia pracownika.</p> <p>2. W przypadku wy��czenia z
post�owania lub nieobecno�ci cz�onk� komisji, posiedzenie odbywa si�w zmniejszonym
sk�adzie pod warunkiem, �e bior� w nim udzia� co najmniej 3 osoby.</p> <p>3. Udzia� w
pracach komisji konkursowej jest nieodp�atny i nie przys�uguje zwrot koszt� podr�.</p>
<p>� 15. 1. Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie podanym w og�oszeniu
konkursowym</p> <p>2. Komisja konkursowa przyst�uj�c do rozstrzygni�ia konkursu ofert,
dokonuje nast�uj�cych czynno�ci:</p> <p>a) zapoznaje si�z podmiotami, kt�e z�o�y�y
oferty;</p> <p>b) wype�nia o�wiadczenia dopuszczaj�ce lub wy��czaj�ce z
post�owania;</p> <p>c) stwierdza prawomocno��posiedzenia komisji;</p> <p>d) sprawdza
prawid�owo��og�oszenia konkursu;</p> <p>e) ocenia z�o�one oferty pod wzgl�em
formalnym (poprawne wype�nienie oferty oraz komplet za��cznik�);</p> <p>f) odrzuca
oferty nie spe�niaj�ce formalnych warunk� konkursu lub zg�oszone po wyznaczonym
terminie;</p> <p>g) po zapoznaniu si�z merytoryczn� tre�ci� ofert, ka�dy cz�onek komisji
konkursowej dokonuje indywidualnie punktowej oceny na karcie, zgodnie ze wska�nikami
okre�lonymi w og�oszeniu konkursowym oraz proponuje wysoko�� dotacji ;</p> <p>h)
sporz�dza protok�z prac komisji, odczytuje jego tre�� i podpisuje protok�</p> <p>3.
Protok� powinien zawiera�</p> <p>a) oznaczenie miejsca i czasu konkursu;</p> <p>b)
imiona i nazwiska cz�onk� komisji konkursowej;</p> <p>c) liczb�zg�oszonych ofert;</p>
<p>d) wskazanie ofert odpowiadaj�cych warunkom konkursu;</p> <p>e) wskazanie ofert nie
odpowiadaj�cych warunkom konkursu lub zg�oszonych po terminie;</p> <p>f) �redni�
arytmetyczn� punkt� przyznawanych przez wszystkich cz�onk� komisji,</p> <p>zgodnie ze
wska�nikami okre�lonymi w og�oszeniu konkursowym;</p> <p>g) propozycj�rozstrzygni�ia
konkursu wraz z proponowan� wysoko�ci� dotacji,</p> <p>h) podpisy cz�onk� komisji.</p>
<p>4. Przeprowadzona przez komisj�konkursow� ocena ofert oraz propozycja
rozstrzygni�ia konkursu jest przedstawiona w�towi, kt�y dokona ostatecznego wyboru i
zdecyduje o wysoko�ci dotacji.</p> <p>5. Komisja konkursowa rozwi�zuje si�z chwil�
rozstrzygni�ia konkursu ofert.</p> <p><b>XII. Postanowienia ko�owe</b></p> <p>� 16. W
przypadku, gdy w trakcie roku bud�etowego, organizacje pozarz�dowe i inne uprawnione
podmioty z�o�� z w�asnej inicjatywy oferty realizacji zada�publicznych, w miar�mo�liwo�ci
finansowych mog� by�zwi�szone w bud�ecie gminy �rodki przeznaczone na
realizacj�programu wsp�racy.</p> <p>� 17. Wykonanie uchwa�y zleca si� W�towi Gminy
Osie.</p> <p>� 18 . Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.</p> <p><br
/></p>
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