
UCHWAŁA NR XX/225/2012
RADY POWIATU SANOCKIEGO

z dnia 16 marca 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części wraz z odsetkami, 
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia całości lub części opłaty dla 

rodziców za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej 

Na podstawie art. 12 pkt.11, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny 
i systemie opieki zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 ze zm.). 

Rada Powiatu w Sanoku uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia 
terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty lub części opłaty rodziców za pobyt 
dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (DZ. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.); 

2. osobie zobowiązanej – rozumie się przez to osobę o której mowa w art. 193 ust. 1 - 5 ustawy; 

3. dochód – rozumie się przez to dochód określony zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. 
o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.); 

4. dłużniku – rozumie się przez to osobę zobowiązaną, której została ustalona opłata za pobyt dziecka lub 
osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej i której to opłaty nie uregulowała w całości lub w terminie wskazanym 
w decyzji administracyjnej; 

5. wierzycielu – rozumie się Starostę Powiatu Sanockiego; 

6. należności – rozumie się przez to należność pieniężną ustaloną w drodze decyzji, stanowiącą miesięczną 
opłatę ponoszoną za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, wraz z odsetkami za zwłokę; 

7. uldze – rozumie się przez to umorzenie w całości lub części, odroczenie terminu płatności i/lub rozłożenie na 
raty, odstąpienie od ustalenia opłaty w całości lub w części. 

§ 3. Należności mogą być umarzane w całości, jeżeli: 

1) dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku; 

2) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub faktycznego pobytu dłużnika; 

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od 
kosztów dochodzenia należności; 

4) postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne. 

§ 4. 1. Należności mogą być umarzane w całości lub w części, jeżeli: 

1) ściągnięcie należności stanowiłoby zagrożenie dla egzystencji dłużnika oraz pozostających na jego utrzymaniu 
osób, wywołane co najmniej jednym z niżej wymienionych czynników: 

a) ubóstwem, rozumianym jako posiadanie uprawnień do świadczeń pieniężnych, przyznawanych na podstawie 
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej; 

b) bezrobociem; 

c) bezdomnością; 

d) niepełnosprawnością; 

e) długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim; 
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f) klęską żywiołową; 

g) pobytem dłużnika w areszcie śledczym lub zakładzie karnym; 

h) pobytem dłużnika w domu pomocy społecznej lub innych placówkach pomocy społecznej. 

2) pobyt dziecka w pieczy zastępczej został zakończony i dłużnik przejął opiekę i wychowanie nad dzieckiem, 
a utrzymanie jego należności może prowadzić do ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej 
poprzez utratę możliwości sprawowania opieki i wychowania; 

3) dłużnik osiągnął pełnoletniość przebywając w instytucjonalnej pieczy zastępczej, a należność dotyczy jego 
pobytu w pieczy i spełnia on kryteria do otrzymywania pomocy, o której mowa w art. 142 ustawy 

3. Umorzenie zaległości, za które odpowiadają dłużnicy solidarnie, może nastąpić, gdy okoliczności 
uzasadniające umorzenie zachodzą, co do wszystkich zobowiązanych; 

4. Umorzenie zaległości głównej powoduje również umorzenie zaległości ubocznych w całości lub w takiej 
części, w jakiej została umorzona zaległość główna; 

§ 5. 1. Umorzenie należności w całości lub części wraz z odsetkami następuje na wniosek dłużnika, lub 
z urzędu w przypadkach wystąpienia okoliczności wskazanych w § 3 pkt 1-4 uchwały. 

2. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 3 lub 
4 uchwały wraz z dokumentami potwierdzającymi te okoliczności. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub 
oświadczenia o wysokości dochodów wg wzoru jak w załączniku Nr 1 do uchwały oraz oświadczenie o stanie 
majątkowym według wzoru jak w zał. Nr 2. 

3. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, wierzyciel 
wzywa dłużnika do ich uzupełnienia w terminie 14 dni daty otrzymania wezwania. 

4. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez 
rozpoznania. 

5. W przypadku gdy umorzenie dotyczy tylko części należności, w decyzji oznacza się termin zapłaty 
pozostałej części należności, z zastrzeżeniem że w razie niedotrzymania przez dłużnika terminu jej zapłaty, 
natychmiast staje się wymagalna cała należność. 

§ 6. 1. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty następuje, na wniosek dłużnika jeżeli terminowe 
spłacenie należności mogłoby zagrażać istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza jego egzystencji lub jego rodziny, 
gdy jest to uzasadnione: 

1) zdarzeniem losowym, 

2) chorobą skutkującą wydatkami na koszty leczenia 

3) jednorazowa zapłata całego zobowiązania stanowi dla dłużnika zbyt duże obciążenie. 

2. Wniosek powinien zawierać informacje, o których mowa w ust. 1 oraz uzasadnienie wniosku. 

3. Zasady wymienione w § 5 ust. 2-4 uchwały stosuje się odpowiednio. 

4. Należność staje się natychmiast wymagalna, gdy dłużnik nie dokonał spłaty raty w wyznaczonym terminie 
oraz nie spłacił należności w odroczonym terminie. 

5. Od należności w stosunku, do których zastosowano ulgi w formie określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
nie nalicza się odsetek ustawowych za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów 
płatności. 

§ 7. 1. Odstąpienie od ustalenia całości opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej 
następuje na wniosek osoby zobowiązanej uwzględniając jej dochód i stan zdrowia, a : 

1) jej dochód miesięczny nie przekracza 1000 zł; 

2) jej dochód miesięczny nie przekracza: 

a) 1200 zł przy niepełnosprawności w stopniu lekkim; 

b) 1500 zł przy niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym; 

c) 1800 zł przy niepełnosprawności w stopniu znacznym; 
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2. Dochód osoby zobowiązanej stanowi sumę dochodów, o których mowa w § 2 pkt 3 uchwały, tej osoby oraz 
wspólnie z nią zamieszkującego małżonka i dzieci pozostających na jej utrzymaniu podzielona przez liczbę tych 
osób. 

3. W przypadku, gdy ustalony zgodnie z ust. 2 dochód miesięczny osoby zobowiązanej przekracza kwoty 
wymienione w ust. 1 ustala się opłatę za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej według 
poniższej tabeli: 

4. Odstąpienie od ustalenia całości opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej może 
nastąpić niezależnie od dochodu, na wniosek osoby zobowiązanej, w przypadku gdy świadczy ona regularnie 
alimenty na rzecz dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w pieczy zastępczej w wysokości nie mniej niż 150 
zł miesięcznie i w okresie co najmniej jednego roku przed wszczęciem postępowania o ustalenie opłaty. 

5. Wniosek o którym mowa w ust. 1 i ust. 4 winien spełniać wymogi określone w § 5 ust. 2 uchwały i podlega 
rozpatrzeniu z uwzględnieniem postanowień określonych w § 5 ust. 3 i 4 uchwały. 

6. Decyzje w sprawie opłat oraz odstąpienia od ustalenia opłat w całości lub w części wydaje się na okres nie 
dłuższy niż jeden rok, z zastrzeżeniem ust. 7 

7. W przypadkach wymienionych w § 4 ust 1 pkt 1 lit g i h decyzje wydaje się na czas pobytu. 

§ 8. Odstąpienie od ustalenia opłaty, umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu 
płatności, rozłożenie na raty należności następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sanoku. 

§ 10. Traci moc uchwała nr XLIX/385/2006 Rady Powiatu w Sanoku z dnia 12.10.2006 r. w sprawie określenia 
zasad całkowitego lub częściowego zwalniania z opłat osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt 
dzieci lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz uchwała Nr XLIII/303/2006 Rady 
Powiatu w Sanoku z dnia 24 marca 2006r. w sprawie określenia zasad całkowitego lub częściowego zwalniania 
z opłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 3Id: UHNYF-UAXSU-GVYGZ-ATHUT-MIPYA. Podpisany



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/225/2012  

Rady Powiatu w Sanoku 

z dnia 16 marca 2012r. 

 

........................ 
      (imię i nazwisko) 
 
…………………………………………………. 
 
…………………………………………………. 
      (adres) 
 
 

OŚWIADCZENIE O WYSOKO ŚCI DOCHODU, KTÓRY ZOSTAŁ UZYSKANY W 
MIESI ĄCU  POPRZEDZAJĄCYM DAT Ę ZŁOśENIA WNIOSKU 

 

ŚWIADOM(A) ODPOWIEDZIALNO ŚCI KARNEJ ZA ZŁO śENIE NIEPRAWDZIWEGO 
OŚWIADCZENIA (ART. 233 KODEKSU KARNEGO) 

„Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3” 
 
 
Oświadczam, Ŝe dochód mój, mojej małŜonki  oraz dzieci pozostających na moim 
utrzymaniu  w miesiącu ……………………… wyniósł łącznie……………………..zł 
z tytułu: 
1.   ……………………………………………………………………………………………… 
2.    …………………………………………………………………………………………….. 
3.  ………………………………………………………………………………………………. 
4.  ………………………………………………………………………………………………. 
5.   ……………………………………………………………………………………………… 
 
Łączny dochód wynosi …………….zł, ilość osób …….. , dochód na osobę wynosi 
……………….. zł. 
 
Posiadam / nie posiadam* orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
 
 
 
 

   .............................                                        ................................................................ 
   (miejscowość, data)                                                                         (podpis osoby składającej oświadczenie) 
 
 
 

Załączniki *: 
1. …………………………………..………. 
2. …………………………………..……….. 
3. ………………………………………….… 
5.  ………………………………..………….. 
6.   ………………………………………….. 
 
 
 
*) niepotrzebne skreślić
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Pouczenie 
Oświadczenie obejmuje następujące dochody: 
1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn.zm.), pomniejszone o koszty uzyskania 
przychodu, naleŜny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów 
uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne 

2. deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o naleŜny zryczałtowany 
podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: 
− renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 
− renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach 

o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 
− świadczenia pienięŜne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pienięŜnym i uprawnieniach 

przysługujących Ŝołnierzom zastępczej słuŜby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, 
kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, 

− dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 

− świadczenie pienięŜne określone w przepisach o świadczeniu pienięŜnym przysługującym osobom deportowanym do 
pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik 
Radzieckich, 

− emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub 
eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, 

− renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich 
rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III 
Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy, 

− zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie 
ubezpieczeń społecznych, 

− środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub 
międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie 
jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, 
właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym równieŜ w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane 
za pośrednictwem podmiotu upowaŜnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz 
podmiotów, którym słuŜyć ma ta pomoc, 

− naleŜności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu 
podróŜy słuŜbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych 
jednostkach sfery budŜetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94, z późn. zm.), 

− naleŜności pienięŜne wypłacone policjantom, Ŝołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek 
policyjnych uŜytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo 
państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieŜenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a takŜe naleŜności pienięŜne 
wypłacone Ŝołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych 
organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, 

− naleŜności pienięŜne ze stosunku słuŜbowego otrzymywane w czasie słuŜby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, 
Państwowej StraŜy PoŜarnej, StraŜy Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały 
dochód, 

− dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, 
pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, 

− alimenty na rzecz dzieci, 
− stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.3)), stypendia 
doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 
1365, z późn. zm.4)), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 
127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016 i Nr 185, poz. 1092) oraz inne stypendia o charakterze 
socjalnym przyznane uczniom lub studentom, 

− kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące 
czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, 

− naleŜności pienięŜne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych połoŜonych na 
terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyŜywienia 
tych osób, 

− dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674),  

− dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy 
ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, 

− ekwiwalenty pienięŜne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, 

− ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego 
w latach 2003–2006, 

− świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 
− dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 
− dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszono odpowiednio o zapłacone za granicą 

Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe 
ubezpieczenie zdrowotne, 

− renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji 
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

− zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłuŜników alimentacyjnych oraz zaliczce 
alimentacyjnej 

− świadczenia pienięŜne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 
− pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz pomoc materialną określoną w art. 173 ust. 1 pkt 1, 2 i 8, art. 
173a, art. 199 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 i art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyŜszym; 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/225/2012  

Rady Powiatu w Sanoku 

z dnia 16 marca 2012 

 

 

  ............................................... dnia .................. 
                                                (miejscowość) 

.................................................................................. 
(imię i nazwisko) 
.................................................................................. 

 

.................................................................................. 
(adres) 
 

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM1) 

Ja, ......................................................................., urodzona/y  .................................................... 
(imię i nazwisko)                         (data i miejscowość) 

 

oświadczam, Ŝe na stan majątkowy mojej rodziny/mój2) składają się: 

 

I. Nieruchomości: 

–   lokal mieszkalny - wielkość (w m2), charakter własności 

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

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

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

–   dom (wielkość (w m2)) 

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

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

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

–   place, działki (powierzchnia (w m2)) 

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

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

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

–   gospodarstwo rolne (rodzaj, liczba hektarów, w tym przeliczeniowych) 

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

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

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

_______________ 
1)  NaleŜy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek odrębny. 
2)  Niepotrzebne skreślić. 
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II. Ruchomości: 

–   samochody (typ, rocznik, wartość szacunkowa) 

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

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

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

–   maszyny (rodzaj, wartość szacunkowa) 

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

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

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

–   inne (rodzaj, wartość szacunkowa) 

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

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

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

III. Posiadane zasoby: 

–   pienięŜne (oszczędności, papiery wartościowe itp. - wartość nominalna) 

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

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

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

–   przedmioty wartościowe (wartość szacunkowa) 

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

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

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

IV. Inne, dodatkowe informacje o stanie majątkowym: 

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

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

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

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

 

 

Oświadczam, Ŝe podane wyŜej informacje są zgodne z prawdą. 

 

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

                                                      (podpis) 
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