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§ l, l, oglasza się oI\an! konkus ofen na rca]iZ.ie ,ldania lublicznclo ż zakrcsu
po nroct spoI ec znci na 20lrl lok.

2 Tre!ćogloszenia. oŃart]nr konkujsie.lcn §ano zatą.7hik dożaizłdżcoja

§2.

§3.
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OGŁOSZENIE

Wójl G jny Goluchó\ o!]asza oNnny konkus ofcń na rcalizację zadfuia publiczncso,
z żałFsu ponroc, spolcchej § ]0l4 fuku Polcgającego na dostarcz.niu 8or4ć.go ]rosiłku dl0
ośób objęlych N 2014 roku Programenr .,Ponjoc państ§a w żalrcsie doźyl,ian]lj. z
pomiDięcicm Prżedsżkola w Koś.j.lnej wśi. oinna7jum. szkoly Podśa\rdwój i Pżedsżkola
woołuchowicizapńszapodnrioty$}micnione{an.3Ust2j]usia[yodzialalności
poa k, p,ó,,,,1,1;, Ń,lo;biaci; o o\id/-. r oa al,,o-,\żJ 19! pomo_\,pO!vre|
7opżf do i,JJ ,iJvlśn,
Zlecenie lca]iż!.ji zadania publicznego nasĘpi w lb nic yspiednia z udżieleniem do(acji na
dofi ndrso\€nie realizrcji zadmia

r. Rodż,j żndlnia, rvarulki realizncji i lvysokość środkórr publicżnycht którc gnlina
coluchóry ma anilr przeznł.ąvć n, rclln.cj9 tego zndania (s,g klasylikacji
bu.tż.io§ej I dzial852 mzd,ia l 85295 ,,Pozosrałn dżi!lalność').

,PU]no\ p,Lń{$,L s 7alrcs c do.\si

i PBdśzt.h w cohthóŃie

Zapewjenic gorącegó pósi]Lu cedno d ie sorące) osobom

Uchiórv szlół Podstawovlclr ł (ościelbej Wsi,
Je J lc u, Klch arac h. Kuchfudach. ]'uĄku i
Gi]nnaziunr w KościeIlrei \\'§i 7 uszględnienien

2, Dzieci ijó 6 rcku życia (nie dolyczy Piżedszkola W
Kościclnej wsi i lżeds7łola $, Goluchowie)

Ro zaj p rńrrtetołego z.d i nia i szzególortg \ Tun ki
rulżrcji

] osob! doóneobi9te Pmerumem



] , zapeMienić goĘce8o pmiłku w sltidz i deia
corącego * dni rcboPą żap.wni€die ńżDrodnośoi
losiłku poprez Frzy8otołaie bidmM 20 dm
(dopuszca sję pEysolowi. minibuń l0
rcdzjów zu! il0lodzajów1 , dngi.gó daia)
futępujących po sbie zgodnie z s7ma8an4
gfuturą porilków,

2, Tryb kieiowania i pźłjnoseia żgodnic z
pmcedurą ooP§ w zabesie udżielania ponocy w
fomie solącego Fosilku,

3, Rdliżcia żadmia od I głcaia 20!4 r, do
31,12,20l4ronu,

4, sacunkówa liczba po9ilków tygodniom: ó00_700



ll, zNldr I,6,znałnnia dottcii

,l

PoslęPoqanie l spra§ie prż]Znania dolacji odb)Ńć sję będzie zgodnie 2 2aśadmi
określonymi § uś.licż dńia ?4 krvielDia 2003 r. o dzialalnóś.j pożlku pL$]icznego
io\olonrarircie(Dż U.z20l0r,Nr2].r.poż ]5j6.zpóźn.Zn.).
DonnaBo{Mić ń ic ]n oże przel]ocżyć 90yo cal k oŃ 1! ch k oszló rY zad ania.
srodkj Fchodżące z dolacii nie,nogą być 1r5,koż],srane na: §,adalki in\c,r]ćine(slln żakup śplzęlu po\v}żej kwol].3.5 t]s, żl).,akup sruntóv. dzilla]ność

w plz]pidk . !d} snnra *,njosko*drlch kMl, \,_vnikajaca ze zloż_onych olelt.
E7ckmcża \lsokóść ś.dkn] t,ezolczonych na rcalizicię zad,niż o]€anizllol
konkuB!7isirzegasobiemożlnłośczmDjcisżania\ielkościplz\,7nańychdotacji

IIt. Ternlin rclljz!.ji zadanin
zada|iemusih)óż]tai,osane}reimlicoddnill§§.zia2()|łr.do31grudni"2011r

2.

Iv
l

, \larunki rcalżicji żad ż nii
Dzi.l.ni., k6ych rea]i^cjq należy u\lzględnićPrży pldno§.nn] Zadania(dziat IIl. 8 i9

_ szczcgólow], bamroDoglom Faliza.j i zadmia zB.dn,v z kos7ror!-sen:
_ pfułJdzeD]c doku,nenhgji ż Iealizacij zadanh 0n.in lisla rllizalorórY, listdrecsr

odbioicó§, rapońy rcaljżatorós ż pnnudzon}ch d2ialań i iDrc), s 1!ń
spmuozdavcżości tjnaD$Wci i fr eryorycatj,

, ljczb.odbiorcó§2dani],
ZŃanie 7a\"nc \ olelcie nuź-e bt rea]izo\Mne qspólnie pźez ł,iqcej dż jeden
pd].nn.icżc|i olelia zośata ż]ożona \fs!ó]ńje, §l laknn pr2!F!dk sszynkie podmjo§
odpo\iadaia solidfunie ża żóbówj47xnja, o kórych Djoł! \ ar 16 uś l Lna§}, P]jy

l) o]'eia lrsB]]nl \5k!ru]c
a) jaliić dżidlnnia iv rdnmdr realiacji zaduia publjćżnego będą §lkon,\a!łć

poszcżeeólne organiz. c po7arządo\re nrb podnlnnr \)nricnione w ań ] !si,

b) sposóh jqlezeniacji podnriótó§, o kórych nó\a q,a , 14 usi, 2 usu\ly Nobec
o.gaou adjn jnhtEcji publicżnej:

]) unro\ ża*,aną międżv or,qanjzacjani po7aądo$yhi lub lodniob,ni

na reali7acje żadania publi.żncgo. alac7j sie do !mo$ ó §sPa.cie realizacii żadania

Nie prż.widujc sic pobi.ńnia olrldl od ddrcsaló$ Zda.i!.
Podhjoiy re,lizuj4ce zadao]c 7obo\iążLłą się do inlirnroMnia \v §]da$anFlr przez
siebic, $ rafrn h zadfuia. publikacj.ch. fiatedrllch irrIomac},inych i Dronroc],jnlch,
poprzez ńedia. \, l)nr n. sllolie ijle,nct M] Podmjofu. jak ńr9nieŻ śosownie d.
chanke Zadania, |opr7cz ]vjd.czn_a ł .]ieiscu iego r.a]izacji lablicę i prżeż nn1
jnfolnagrckie,!$anądo odbionól o liklie § spó lfinaNoqnnia l .a lj7aoi i zadani a pP€z
ajmińe GółL,chóv, Infolnrcja o \spó]Jinanso\aniu zlda.ja przez nnpis w sicdzibie
todnnnu ..}lojck1 $spólljńanśuie cnrila Go]uchiN \ mma.h realiżacii Rado\€lo
Programl ]l ofo oc l spolecznel - i]o nroc !ań ssa \ 7a k resie d. ż V Niani a''.
o.o l ,l|e.,l, ,,,_e ,,d .t .o,..,, o,ood( l , /6el, c ,u,lfu|
ry rca]i2cij zadań o Ńdobnym ch akterze. \rlvn:. h4ą

_ spccialistó§ o k\alinkacjach polwjcrdzonrh dokuĄćńunrjI
_ przeszkolon}ch §oloDrarfu sz|,



1,1c ',1,1,,. ,V,1 J ,,,l, rol ,,d/U,1 Ln,ona n
nqm[tr^c.en il,, n,, \ 9 i.d rcJ]la,. c aL]nriJ:

(,'|, _ o,/on_oa||,4,\1fu,\,,,e,.oo.\m,,o|e|a!.iJr |,.,J,,_/
|,n td !/lśxd\,J,,,,n,,i,ó,P.dJL i11,,n!, \,d,o,

Wkład *]asn} osobow],, § t_\rn §klad pngy §oIonhlitsż\, nroże być u\żel:"dnjony \
koszloll,s]c że wzg|cdu na lod7aj kosztó§ (ptl JV.l oren, kosż;.,s że;,ślędLL |a
rcdzlj koMó\v) § \)sokoś.i nrc plżekac7ajacej 50ol, hcznei kbot, fin;s;§].lrin,l|o{{|, c| l loJ,V/,,n,,,,,,"lo,,, \J.e,\,l,d,,o,ól_,t;_U,
Old,\i |a./-. ov ,,, o,d,',, ,\,nejiol, o.,
/ob,\d,J,e l \\,',.b,,,.,id V ,\,.,,i rq, \(i \óo o|,r1 ,\!| |J
lca]izację unjo§! o wĘarcic zidania publ j.Zneso
żadrnic ]rLóliczne 7aNane \ olclcie nic nroże b],ć rellizo§.ne P,ez podniol njehcdłcy
slroną unro\ D §sPa].ie rcllizacii zadlnia publićZDcso, chrba. że Dodnid. klÓta zawarl
un §ę .a realizacje 7adaia tublicżDego. z]ec NaLjzicję zadmia p blicżnesollrlJrdyh ]v sposób zapeMiaiąct ja§no!ć i uc,-cn\a konrulcn.je. o;caiizacjoln
po7rżądo§nr lub Fdnrioronr \!,nieDion]rn rv at ] uś, 3 usl!$},. ni; bedącymj
\Ironani unrorv]-. n]Iomac]a otakim zlecenfu realizacji ćalości nLb c7§ścizad ia ńNi
b]ć Nkaful lv pkt v,4, ofcnr,

9, lshicjc ntżIn\ość załĘ P?cz podmiol nsllg pol.gaiłc],clr na trlkonaniu czlnności
o.ha]żktcrze leclrni.hhj lub spccjalis1],c,nvD. po$iązantcn ż rclliżacią adania,
]cdńak nie{ano\i,.\n icłojner]l D)

lo lodniol, rcaLi?iłąc 
',iaoni", 

,or,u"ią-n1, .icsl |o noso\ania żapiśó\ prasa.
\ sżcZgólnóści usl!\_\ ż dnia 29 sierynia 1997I o oclrronie.janyclt osóńrych (bz, U.
z2002 r, \r 101. po7 926 Z tl'ź.. mr,). Usas, Pla\o .".o,,i.,i putlic,n!"L 1o, uz]0l0 r \r ] lj. poz, 759 ż późn,7m,) oraż UŃa\] z dnia 27 sierpńia 2oo9 r ffnMsach
plbli.żnrcn (Dz, L, Z 2009 l \I Ij7, loz 1],]o ż Fóźn, an,) ońż Złządzenia \\lóit!
GnrintGohrch&vNl14,1t'r20l] żdńix l58rudnia2ol1 mku.

i 1 todnj 01łealiżOj:].} adalrG oborviłan\ les do p,esnzegania akknv pmva nicjsco§ego
cnljnr (]oludń\ z 7akre\u \spólpnc] cflii\ cohrhól,z podnrioiai]i p]!;d4cr;i
dzirlahmść poż}tku publicżnelo \ rokl20I]

Tcrnin i łł.Unlri slrhdlnił oi'erl

^i.l l3lP/, oor ll,,/,,, ,e,o ,1\, lU,_ol J,, ] v la,.|'.\||o'|\(\po'e-''o''i'''.!'Uo1ia-o'nl'''i--.',;''
,,o, 1,oV\ do',c,tr.| ,,Ji" /,,dJI o,,l./le.o,,l,,,,ol,,p,J,o ,n,a

M §j!i]e nneDeto§er] btn |\a$ llnucLj.| Dl
2, ofen),|a]ez],slr]adać \ sekretar]acie u?§du Gnliir- v Gon,ćho\ie pok, NI 16

s ni.!I^ka9,1ntn tnn]nie (lo dnir 27 grudni,2oI3 rot{tr do godż r5.j0 (dcc}duje
data NplaB d. L]iżed!) lub plzes!łi na ad]€s: Uad Gmin) 1, cohćho\ie u] l-ipo;a
l, ój,3]2 rjohLch&ł (decJdtlic dala !rp]r\l]

l.

o nT, lcrminic ni. bed7ie óhi.i

3 ofcfa Dal.ż], skl.dać \v żanl(n]cIej koPrcie, \, ilieś i .7asie okrcślon}.r
§oglószennl ]Gpeta posimalr)ć oFisana l ozmczenienr nł§:V j ad,tsu podb]ou onz
narvy zada.jaokreśkDcgo s ogloylnnL o konkuĄie,

dokumcnbc]e oo§yieŃżaiaca wczcśni.iszą rcalizac]c żadrń.] !Lś!4,, ](Ulc/Jł o]l,ó-Zrodr lFa,,n\_n.

3.Nr aldlh|l nĘ,Ąi, afeńh wfic:al\I llnll rJ]q-



vl, §ymlgann dokufi enracj!
D.kuńrcity Dodśa\.[c:
1 PlżNjdlo§o \]pe]ónnlr formulłź ofćrtl podphin! |lZśż,\l L,n,,-,,dce,,\,l, o,1i.,.,,r!.,'lJ,i!!lo

zro{lnie ż lnvn dokunrenlem pon e Zając),nr śat§ !lałl}
osóh eo jlDr.zćnfu iącIch

liż.J żł.żeniem ofcft] (ien nik
odto\jadać Di p!ldnia olernta
lbnnallr)cn (col .hóLl, l l.jposa
pinlku \ god, 7:][]5 ]0),

] 03la:ąl l 7o:0ne o!.ń |i( p|dhśljq nqdni.h l tl,

coPS ]noze ud7ie]ai soso{ilch Ny]aśnien onz
dotlclace 7ldanD kolklso\€eo o1.2 \r]mosó\
l. Dr lele1'onu 62 76]5 084 §c\ .44 p.niedzia]ku do

,)

]

dok menl poNr icd4] oc} uposażn]eniedo dzia]mia \ i]nienfu ofcrenh (i\)
.l, st!fu( oĘ,nżlcji (|i. dol]ćZr pa]afii i innvch kościelnvch osób

nieDosjadaiacYch nafu sU orqań jzacii Doż\,iku óublićzncqo)
5 slnN,ozdini. Dcrylórtc7rc ż dżidalności l7godiie7 7źkreśen dżi.łahoś.j

] Lyr\]) 7a rck Ubiec]\ h,b. tr prz\prJ[U k.o$7. dżil|alnoŚ!. 7a okcs od

t!r!s!!!!
] 1 (Ftl! .r.r: al]k.liki ah:\ \kh|l,li \. idrv] .glnflDlr
! niŃki Phl l1{u1\ ll^1ż^tlĆ.:lrhil l|P|hn,l. n Pl]d. klÓ|l ,ie rLlhan| ft.lo

.l.lfnkl ll]?:l \?jrla .,n,h^l:|

' 
lflrklrtn.il 

"ie 
\olllo |loko l\li \kĘśl.j i |l,pJl^lek pal \,łllalj! |\koan^ji

t) l]'ra,pdllku or4 i . , ie|,orabn! \h..łić ,abi,dotji.i\lli.^|?Eo\lbo L

KOpiż nklu.lncgo odpisu z K.ajulYego Rejcsiru sądorYcgoj inncgo rei.siru lub
c§idcn.ii .,|, r,, Lj,./,,o,| ^ ,,]n 1,,,l.L,
u' prż)pldku \:aboiu inneg. sposobu tplczenhcjj pod.ln]lóN sktadająclch ot!ń.
qspólną niż §,vnikając! Z KĄosceo Rejest sqdo\€go lub inncgo §lajcńi€go leiest!

spri9ozdlnj. fi łnśołc Zi fuk |l]jeg!Ę fub 
^ 

onalri ml ob!ló\\ $o,!dz.ie Da oodłx\lir
ł \y7dra]9\,?łlii ]9!]1] o ]ż.llDkoLDś.i(D7 L ż]0o9 ,N] ]52.Doz ]]:].zpóźD.

zn.) isk].dłą.e li§ znNęp jqc)dl c]cme|tn| bikDn,, mcl Dlt! §vlikó| lLLb fich0nkl,i,,Jo-,,,om,,,,ooda.o-,,7,o,.,Uo0 ",..u,,"",,",lo,.i,, r
ośyiidczcnie(\!7nr ia sronie BlP)

lj Pla: lpln \E./d ie .|hnr^^ l ,.ańt !i{ aln] iedzon? sPr lnhlor! /ńk$a|. a ^khl
) Dl|l!.al !i| n)n]o,ć pl..l/hż. ia splnna @iu :|ća e!0 .]o !ldi.^||!o .rynh , atl,_r.,,,,-_ ,,| _.,."rl- ,._- u\

Il|nEd:di ]Ń ]ljkl - !6|f. .hl|k',aki

Do ofen] nroga brć doląć/one ifure zalączniki doddlkolve skIad&re \r przyladku, ed_Y 2 ótisu
pDjeku wlnjka, żćlokie 7aI+żniki śE niczlrędne (n]cpodlegające occŃc lo!na]ne]l:

1. lŁll| |\a,l*k |ilioll..! ju j ||,..]D*m , 1 1lłłCa,E |l. o/4!l r [a! rdlD^|wć olal,!
r!!La,!!]t ]!!!rla]]@il l1l|.!. lonD]n l i sklnd/JnL4!!!t4] |o]i I iŁqa

2 ]r' Ij.ł])fulhl |.Ń6,i?hi0 !|1: || aa:1l ?Ąurljl|' do P.nfu\żlńl dakma 1,1
|lllh .kl Ń|,|\.l] j ol1rjÓ\ lnknllh|ó| ) u|l\ d2lilJia D sa] M .lolqLa ?.ło nl4s^

3 Jrrli o\oh\ tr,nŃnn,r. Di? l łah|kl pilalkd i ńlilllv"i |.dpn 6i hli .lo:.Ą



n ł:|p0.1k .lta|u 1rlą..riką ll.l,aln, \\l rk k.D!ul?hln,!\ ń|.n bl dl Fnh^a^
irk o|\!l i.ł!h-jl^ d.nl
Po^li?hlllji: a:g.araŚi: al\Fi,ul.n:hża w]) 

^.ntoij 
.]okll|nk; ałłrl]( fał1:a.]!a\l.ńri? \l|!śh n.1[ ,Ęfu nit|.r:.b"!go \]drnlla\dnfu \ Nh , Óś|,ilnllfunl

zlożenie ot'cr§ boz łsĄslki.L hymrg!trtchl Drnsidlorvo Ntpełnionych i podDisłnych!
znl4.żnjkfiv spotroduje oDRz'l]cENIl' ot'.rry ż prĄcz!..n form.lnYch,

żlożcDie ofćrh nic ie§l rós,nó?.l.,ne ?
lub D6,zniniem ilotlcii rY oczcki*rnti §rsolr0ści.

Dokunrellv sk]Manc \f Dżrnadku otzrnrfuia d0lac] j:

ofcrcnt zobo*i4żanY ic* § lernrnrie 7 dni od daly ol.żymaoi! inlbjmacii o prz}znannl
dohcji, dosialc7}'ć niezbędne doklmenl! pot,cbne do Fdpisani. nnro$}, i,l}nr:

o§\jadcżenie o pr7,\j..fu bądź njcp],r]ecn d.iacii.
Zrklua ]7o\ł.n] hMnooosran] i kosżlo,]§ rea]iZr! ] zadxnja nalro§ilcc 7a}ą.Znjkj do

polwjcld7_enie akfuahrości !an).h o€aniag i, ża§ań],ch § o]'ercic, Diezbędnrch do
plż! goto\ ani! 0nrol\,

- oś§ildcżeni. o slllLrsie oleaniżacii jako poddtnika podatku v^l
lcz)nDt'z§o]nión}]nić,icsl podatnikicn Nd!I(u v^T) \YZór 1alicgo oa§iadc7.|ia
zanriesz.7ońy jeŚl.a stroD]c §lv§.(oludrcrr,Dl

vII. Ternlin itryb sth ru oferł
] otsarcie ko!.li ż oleńanri konkuBoł)ńi oraz dokonfuid occnt foma]nej żIożonycl]

ofen. żgodni.7 ł_uagłnianri Fdan)nri Lv dżiale vJ. nilrieisżcgo oglos7cnia. nŃ4pi
\l ob.cńości co .d]mniej J\ó.h p]źco§ni(ó\v. UpollażnioDlch \\'óiia cmin! (;olŃbórv.

2. o.eov ].cl],lollcżnei7lozonYch ofe]t iVopatiu o przepis! Lsla§_a or.ż kryrerir podane
\ lreści niniciszegó og]os,ctria, dolona KoJn]s]!Konk rś.§B
$ E"cach Kojnisji no!! czcsnićz!ć lakr!. z a]osc doladcz}nr. on,b) posiadającc
s!e.ialist}cż|ą \fiedze ! d2icd7]nie o]rej]nu]qej ak]!s zadali |ublicznvch. którvch

] P. analizi. ż]OżoDvch ol'erl Konrisia Konkureó\,a p.zedbż\ jelonendacl. co d. \rybotrl
ole]t Nó 10\j Gnrn]y Gołu.lró\,

.l, RoZślz]gniqcialionkutsu ofcn dokon! wóil G]nnrv Goluchó\ § dr.dze źrzldzenia.ti.
po l t -, , c11 ,e,1 '1d,1 J ,,i l J,. ,ov,do . ,i :', Il,

' .,,i,l ,r ]e,ól,r,j, ol /o, ,,jr.I re,J|Joo,- !,plbL,1
' \łBiulelylieInlonn.cji Plblic,nci,
, ,,,,Jbi,,oflo ż, |, e,LUj, ] \Uol,,,Fo, ie,. Dastonie inlćmetolł,cj: 11\q eoLucho\',pl,

6, srcdki fiDa§o\€ Zośana m7nzielońe Pomięd4 podniot} Fla$nb.e. któIych ot'cn)
b9dą §}h,njonc § drodzc konku8l Moż|i*t je51 dolnDnso[.nie \łi9cej niż iednej
ole ), doinDNo§lnidiedn.] ofclt] ltrbni.dofinansoĘ+n.]c żadne 2ofe7 ża.zldzelie \\iójn cnijrt Gohchórv jen Dodśal! do za*,arcia phenncj ujno\)
z podmiotem. kl(jrclo olerta zoslłł! \ybmna.



ll. P.jnlnnno§Onic oryanjżMii kbry.lr ofcn! zosla]} .dyucone ]v poslępovaniLl
konku^oL§nr, \] naga aom] nńcDrnc,
Kiżd) nroże zidać uxśldi ćnia u)honj hb o!]zuccnix .ferlr żlodnic z ań, 15 ś 2 i

i! i.niI od rozsl.żrsnicci,- rr .7!ó

vIIl. Kdl€rja \rrhor! .f.ri

l) ocena, cż) podnriol
] UsrN,I o pożylku

]) ocen.lc.nino§ości
]) ocena konrpIctności

], Kr lterja ntfllorlc zne:

sklad,jący oitltejcsl uprałnjon) do.jcj 7loże.ia na podslal,jc a]l

Zbźenia ofcĄ zeodnic , dzi en Vogbszenia,
,,lL/,|,i ll,-,r," ,d/ii, \,,;,, ,c,i,,

l) ocenł..zr cc1.staluto§e podnriofu są Zbieżnc z zadaoien okreś].nlnj Nninicjszyfi

2) .ćeid c,\ ,ndaniejeś .drcso}anr do nrieszkalicin] snrijr! (ioluchó§,
]]) o.ena Zgodnośc]zlożonej ol'enY , ,ldanien .kreśloD,vn] \voek,s,.nnl, U..7!:

1) pLanoł3le zldanic j.n noż]nre do ,€ll]zorvuia N Lenninie okcśl.n,rn
nl !' /], o,1o,,,,,,,,, c lol/\J r,"'l,L,\],,Jd,,eL].r, \,

b) klkulacil kov-ló\! ilalizacji zadoria jest adek§,arna do harnonoEanlu (7Bk]su
rzec Z0 weso ) ,adąnia:

c) zdellaro WOn,v rcsiał U d żja] ti n ansol,1 ś Lodk ół Nlasnvcnl
d) osob}, plżr, Mzia]e któDch podmiol md realizować zadanie. posiadai_! *łaścn\e

,l) poż!l],$na o.eDa §iarygodDości lińannnYej podmiolu, któm zo xła dokolaM na
podśa§lc ,lożon,clr doktrnrcntó§ i \czenli.jszej łspó]pfuy z Gnrina Goh.hós
\ l)nr realjżrcii zle.on}.h dol]chcżas żadali (7 uszględnicnien rzeicljlości
i tenin.wośći oraż sposobu jo7Li.zenia ohynr&rych nalen oel środkói).

5) ..ena PodDljolu rY 4k€sic icso do§vi0dczcnia \ E.lizacii podobn_\ch Zdań
bćdących pr7.dnli otenr . ta rtt


