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Protokół nr 6/2019 

Komisja Budżetu i Gospodarki 

22 marca 2019r. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad dotyczących minimalnych 

stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących 

mienie komunalne Gminy Santok.  

4. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał  dotyczących ustalenia 

cen za korzystanie z sal Gminnego Ośrodka Kultury oraz sal sportowych.  

5. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Santok na rok 2019.  

6. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu 

w Santoku.  

7. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w gminie Santok, obręb Wawrów, dla działek o numerze ewidencji 

gruntów 126 i 185.  

8. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części działki nr 11/13, obręb Wawrów w gminie Santok.  

9. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok, obręb Janczewo, dla działek  o 

numerze ewidencji gruntów 231/1, 231/2, 232/2, 232/3, 232/1, 235/1 i 233.  

10. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Santok na rok 2019.  

11. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Santok na lata 2019-2035.  

12. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

13. Zakończenie posiedzenia.  

  

 

Ad. 1  

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

Przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Ireneusz Kucner o godz. 10
05 

dokonał 

otwarcia posiedzenia komisji witając wszystkich przybyłych. Komisja uczestniczyła  

w 7-osobowym składzie (nieobecna Radna Justyna Haliczyn oraz Radny Tadeusz Boczula). 

Spoza Komisji udział wzięli: Wójt Paweł Pisarek, Skarbnik Andrzej Szymczak, Podinspektor 

ds. gospodarki komunalnej Agnieszka Szymczak, Podinspektor ds. ochrony i kształtowania 

środowiska Dariusz Droździak, Urbanista Karol Waldman, Inspektor ds. gospodarki i 

planowania przestrzennego Magdalena Zagróbka. 

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu 
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Ad. 2 

Przyjęcie porządku obrad.  

 

Wójt zawnioskował o zmianę w porządku obrad polegająca na zmianie kolejności pkt 7, 8 i 9 

na miejsce 3, 4 i 5. 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, iż nastąpiły zmiany w projekcie uchwał w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej oraz zmiany WPF i w związku z tym poprosił Skarbnika, aby się 

odniósł do zmian. 

 

Skarbnik oznajmił, iż odniesie się do zmian przy omawianiu uchwały zgodnie z porządkiem 

obrad oraz dodał, że omawiany będzie projekt z dnia 22 marca.  

 

Radny Ireneusz Kucner poinformował, iż projekty zostały Radnym przesłane na maila w 

dniu dzisiejszym.  

 

Komisja w drodze głosowania przyjęła zmianę jednogłośnie – 7 głosami za. 

 

Porządek posiedzenia ze zmianą: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przyjęcie porządku obrad.  

3. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w gminie Santok, obręb Wawrów, dla działek o numerze ewidencji 

gruntów 126 i 185.  

4. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części działki nr 11/13, obręb Wawrów w gminie Santok.  

5. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok, obręb Janczewo, dla działek  o 

numerze ewidencji gruntów 231/1, 231/2, 232/2, 232/3, 232/1, 235/1 i 233.  

6. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad dotyczących minimalnych 

stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących 

mienie komunalne Gminy Santok.  

7. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał  dotyczących ustalenia 

cen za korzystanie z sal Gminnego Ośrodka Kultury oraz sal sportowych.  

8. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Santok na rok 2019.  

9. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu 

w Santoku.  

10. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy 

Santok na rok 2019.  

11. Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Santok na lata 2019-2035.  
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12. Informacje, zapytania, wolne wnioski.  

13. Zakończenie posiedzenia.  

  

Komisja w drodze głosowania przyjęła porządek obrad ze zmianą jednogłośnie – 7 

głosami za.  

 

Ad. 3 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 

gminie Santok, obręb Wawrów, dla działek o numerze ewidencji gruntów 126 i 185.  

 

Projekt uchwały omówiła Inspektor ds. gospodarki i planowania przestrzennego 

Magdalena Zagróbka, która poinformowała, że projekt dotyczy zmniejszenia zakresu, 

ponieważ wyłączona zostaje działka 185 ze względu na to, iż stanowi ona grunty rolne klasy 

III, aby grunt klasy III wyłączyć z produkcji rolniczej, niezbędna jest zgoda Ministra, taki 

wniosek został przesłany, jednak w odpowiedzi Minister wyraził jedynie  zgodę na 

wyłączenie działki nr 126.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kto jest właścicielem działki nr 126. 

 

Inspektor ds. gospodarki i planowania przestrzennego Magdalena Zagróbka udzieliła 

odpowiedzi. 

 

Radna Irena Furmańska zapytała, jaki Gmina miała cel w tym, aby wystąpić z wnioskiem 

do Ministra o odrolnienie prywatnej działki nr 126 i dlaczego było to powiązane z działką 

gmina nr 185. 

 

Inspektor ds. gospodarki i planowania przestrzennego Magdalena Zagróbka udzieliła 

odpowiedzi, że podejmowanie uchwał dla większych terenów jest korzystniejsze, ponieważ 

jest to ta sama procedura.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy do realizacji planów związanych  

z działka 126 będą angażowane jakieś środki publiczne. 

 

Inspektor ds. gospodarki i planowania przestrzennego Magdalena Zagróbka 

poinformowała, że nie. 

 

Wójt w drodze uzupełnienia oznajmił, że gmina zapłaci za plan. Wójt dodał, że bardzo dba 

teraz o to, aby przy działkach budowlanych były drogi niepubliczne, ponieważ w przypadku 

utworzenia drogi publicznej i jej wydzielenia z chwilą uprawomocnienia decyzji gmina 

nabywa obowiązek odszkodowawczy.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy gmina ponownie wystąpiła do 

Ministra o odrolnienie działki 185. 
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Inspektor ds. gospodarki i planowania przestrzennego Magdalena Zagróbka 

odpowiedziała, iż gmina wystąpiła z ponownym wnioskiem 9 sierpnia 2018 roku. 

 

Radna Irena Furmańska wyraziła zdanie, iż przy tak dużych zmianach zasadne było by 

utworzenie nowej uchwały, a nie zmiana tej z 2005 roku.  

 

Wójt oznajmił, iż uchwalanie planu wiąże się z pewnymi procedurami, jednym  integralnych 

elementów procedury planistycznej było uzyskanie zgody na odrolnienie, która nie została 

uzyskana w części.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie  

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

1) Irena Furmańska – za. 

2) Irena Kucharska – za. 

3) Ireneusz Kucner – za. 

4) Renata Nowosad – za. 

5) Krystyna Podsiadło – za. 

6) Renata Szostak – za. 

7) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 4 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części działki nr 11/13, obręb Wawrów w gminie Santok.  

 

Projekt uchwały omówiła Inspektor ds. gospodarki i planowania przestrzennego 

Magdalena Zagróbka,  która poinformowała, że projekt dotyczy działki nr 11/13 i był on już 

przedmiotem pracy Komisji i w jej trakcie zapadły ustalenia, aby zmienić stawkę procentową 

z 1% na 30%.  

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, kto jest właścicielem przedmiotowej 

działki oraz czy są w tym celu angażowane jakieś środki publiczne. 

 

Inspektor ds. gospodarki i planowania przestrzennego Magdalena Zagróbka udzieliła 

odpowiedzi informując kto jest właścicielem działki oraz dodała, że koszty gminy będą 

związane wyłącznie ze sporządzeniem planu.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie  

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 
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Wynik głosowania: 

1) Irena Furmańska – za. 

2) Irena Kucharska – za. 

3) Ireneusz Kucner – za. 

4) Renata Nowosad – za. 

5) Krystyna Podsiadło – za. 

6) Renata Szostak – za. 

7) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 5 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w gminie Santok, obręb Janczewo, dla działek  

o numerze ewidencji gruntów 231/1, 231/2, 232/2, 232/3, 232/1, 235/1 i 233.  

 

Wójt odniósł się do projektu uchwały, informując że teren dotyczy okolic szkoły  

w Janczewie, ponieważ przy opracowywaniu projektu rozbudowy szkoły i określenia jej 

funkcji okazało się, że według planu miejscowego działki sąsiednie miały dwie odrębne 

funkcje tj. sportową i cmentarz.  

 

Urbanista Karol Waldman omówił szczegółowo projekt uchwały.  

 

W drodze dyskusji komisja wypracowała stanowisko, aby w uzasadnieniu wyjaśnić skąd 

wynika ujęcie działki 233 w uchwale oraz zawrzeć informacje o wypełnieniu obowiązku 

zwrócenia się do odpowiednich organów o uzgodnienia.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały ze zmianą pod głosowanie  

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały za zmianą. 

 

Wynik głosowania: 

1) Irena Furmańska – za. 

2) Irena Kucharska – za. 

3) Ireneusz Kucner – za. 

4) Renata Nowosad – za. 

5) Krystyna Podsiadło – za. 

6) Renata Szostak – za. 

7) Marian Tomkiewicz – za. 

 

 

Ad. 6 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad dotyczących minimalnych 

stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących mienie 

komunalne Gminy Santok.  
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Projekt uchwały przedstawiła Pani Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Agnieszka 

Szymczak. 

 

Radna Irena Furmańska wyraziła negatywną opinię do projektu uchwały argumentując, że 

to co zawiera projekt uchwały wyłącznie należy do kompetencji Wójta powołując się na art. 

18 ust 2 pkt 9 lit. a. Art. 30 ustawy o samorządzie gminnym oraz, art. 25 ust. 1 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami oraz wyrok Sądu z 27 sierpnia 2008r. IISA/GI 575/08 Ponadto 

w projekcie uchwały jest zły zapis w §5 oraz §7, ponieważ mowa jest o bezumownym 

korzystaniu z gruntu gminnego, a jeżeli nie ma umowy to nie można doliczyć podatku vat.  

 

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Agnieszka Szymczak oznajmiła, iż bezumowne 

korzystanie z mienia gminnego występuje w przypadku, gdy ktoś po zakończeniu okresu 

nadal korzysta z mienia. Wójt mając o tym wiedzę obciąża taką osobę kosztami.  Ponadto 

odczytała część wyroku Sądu IISA/014016/2011 z 19 lipca 2011r., z którego wynika, że Rada 

Gminy ma prawo do określenia zasad naliczenia opłat, a określenie minimalnej stawki 

traktuje się jako wytyczne dla organu wykonawczego.  

 

Radna Irena Furmańska zawnioskowała o wycofanie projektu uchwały i jej ponowne 

zaopiniowanie przez prawnika.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek Radnej Ireny Furmańskiej. 

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do wniosku. 

 

Wynik głosowania: 

1) Irena Furmańska – za. 

2) Irena Kucharska – za. 

3) Ireneusz Kucner – za. 

4) Renata Nowosad – za. 

5) Krystyna Podsiadło – za. 

6) Renata Szostak – za. 

7) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 7 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwał  dotyczących ustalenia cen za 

korzystanie z sal Gminnego Ośrodka Kultury oraz sal sportowych.  

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Agnieszka 

Szymczak. 

 

Radna Irena Furmańska oznajmiła, iż orzecznictwo sądowe mówi, że Rada Gminy musi 

najpierw ustalić zasady korzystania z gminnych obiektów, a następnie Wójt zarządzeniem 

może przekazać swoje uprawnienia do ustalania cen za korzystanie z sal sportowych na 

jednostki oświatowe i w związku z tym,  dopóki nie ma określonych zasad, nie można podjąć 
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uchwały w tym kształcie. Radna dodała, że z uchwały powinny być wyłączone sale sportowe, 

ponieważ od uprawomocnienia się tej uchwały Wójt nie będzie miał możliwości pobierania 

opłat za wynajmem sal.   

 

Wójt poinformował, iż gminne  obiekty oświatowe przekazane są w trwały zarząd, który 

reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami.  

 

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Agnieszka Szymczak odczytała część wyroku, z 

którego wynika, że trwały zarządca pomimo braku  podmiotowości prawnej ma statut 

posiadacza zależnego oddanej mu w zarząd nieruchomości i włada nią faktycznie na 

podstawie tytułu jakim jest decyzja administracyjna o ustanowieniu trwałego zarządu.  

 

Radna Irena Furmańska zawnioskowała o wyłączenie sal sportowych z projektu uchwały  

i opinię prawną w tym  zakresie. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, czy Wójt uważa, że odnośnie sal 

sportowych nie ma zastosowania art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że wskazany artykuł ma zastosowanie do sal sportowych, które nie 

są oddane w trwały zarząd.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek Radnej Ireny Furmańskiej. 

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła negatywną opinię do wniosku. 

 

Wynik głosowania: 

1) Irena Furmańska – za. 

2) Irena Kucharska – przeciw. 

3) Ireneusz Kucner – przeciw. 

4) Renata Nowosad – przeciw. 

5) Krystyna Podsiadło – przeciw. 

6) Renata Szostak – przeciw. 

7) Marian Tomkiewicz – przeciw. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie  

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

1) Irena Furmańska – przeciw. 

2) Irena Kucharska – za. 

3) Ireneusz Kucner – za. 

4) Renata Nowosad – za. 

5) Krystyna Podsiadło – za. 
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6) Renata Szostak – za. 

7) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 8 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Santok na rok 

2019.  

 

Projekt uchwały omówił Podinspektor ds. ochrony i kształtowania środowiska Dariusz 

Droździak 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, co zmieniło się w stosunku do programu 

podejmowanego w 2018 roku.  

 

Podinspektor ds. ochrony i kształtowania środowiska Dariusz Droździak poinformował, 

że program się nie zmienił.  

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie  

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

1) Irena Furmańska – za. 

2) Irena Kucharska – za. 

3) Ireneusz Kucner – za. 

4) Renata Nowosad – za. 

5) Krystyna Podsiadło – za. 

6) Renata Szostak – za. 

7) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 9 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie nadania imienia Gminnemu Przedszkolu w 

Santoku.  

 

Projekt uchwały omówiła Pani Kierownik CUW Dagmara Kowalicka-Szymczak. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie  

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

1) Irena Furmańska – za. 

2) Irena Kucharska – za. 

3) Ireneusz Kucner – za. 
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4) Renata Nowosad – za. 

5) Krystyna Podsiadło – za. 

6) Renata Szostak – za. 

7) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 10 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na 

rok 2019.  

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie  

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

1) Irena Furmańska – za. 

2) Irena Kucharska – za. 

3) Ireneusz Kucner – za. 

4) Renata Nowosad – za. 

5) Krystyna Podsiadło – za. 

6) Renata Szostak – za. 

7) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 11 

Stanowisko do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Santok na lata 2019-2035.  

 

Projekt uchwały omówił Skarbnik. 

 

Przewodniczący Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie  

Opinia Komisji 

Komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały. 

 

Wynik głosowania: 

1) Irena Furmańska – za. 

2) Irena Kucharska – za. 

3) Ireneusz Kucner – za. 

4) Renata Nowosad – za. 

5) Krystyna Podsiadło – za. 

6) Renata Szostak – za. 

7) Marian Tomkiewicz – za. 

 

Ad. 12 

Informacje, zapytania, wolne wnioski. 
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W dyskusji głos zabrali: 

 

Radna Krystyna Podsiadło zwróciła się z pytaniem, czy gmina będzie występować z 

wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu „drogi samorządowe”.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że gmina będzie wnioskować o pieniądze na ul. Makową w 

Janczewie i Widokową w Wawrowie. Ponadto Wójt poinformował, iż w planach jest 

wybudowanie centrum ratownictwa, o ile zmieści się czasowo ze złożeniem wniosku, a także 

należy kupić działkę. 

 

Radna Irena Furmańska zwróciła się z pytaniem, w jaki sposób Wójt planuje kadrowo 

zagospodarować centrum ratownictwa. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, iż chciałby, aby w nowej remizie była jednostka Santocko-

Gralewska oraz ze Starego Polichna.  

 

Radna Renata Szostak zwróciła się z pytaniem, czy są już jakieś ustalenia w sprawie drogi 

powiatowej  w Płomykowie. 

 

Wójt oznajmił, iż spotka się ze Starostą m.in. w tej sprawie, któremu osobiście doręczył 

petycję i jeżeli będą jakieś ustalenia w  tej sprawie to Radna zostanie poinformowana.  

 

Radna Krystyna Podsiadło poprosiła, aby zrobić przeglądy placów zabaw oraz zwróciła się 

z pytaniem, czy Urząd będzie zatrudniał pracowników gospodarczych.  

 

Wójt poinformował, iż przegląd został już zlecony, natomiast z pracownikami 

gospodarczymi jest problem i prowadzone są prace nad uruchomieniem własnego zakładu 

budżetowego, który będzie zatrudniał ludzi.  

 

Radna Irena Kucharska zwróciła się z pytaniem, na kiedy planowane jest rozpoczęcie prac 

związanych z budową mariny. 

 

Wójt udzielił odpowiedzi, że po podpisaniu umowy.  

 

Radna Irena Kucharska wyraziła zdanie, iż pomysł budowy remizy bardzo jej się podoba, 

ponadto poprosiła o remont drogi w Santoku, który obiecywany jest już od 2-3 lat, a także 

dodała, że powinno się zadbać o Santok, ponieważ jest on siedzibą Urzędu Gminy, a jest 

inwestycyjnie zaniedbywany.  

 

Wójt oznajmił, iż 28 marca odbędzie się spotkanie z Panią architekt, która przedłożyła ofertę 

zagospodarowania Santoka, opracowanie to objęło inwentaryzację stanu aktualnego z ogólną 

koncepcją zagospodarowania miejscowości.  
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Radny Marian Tomkiewicz oznajmił, iż chciałby, aby wszystkie miejscowości w całej 

gminie  posiadały podobne elementy w zakresie estetyki. 

 

Wójt poinformował, iż chce dążyć do tego, aby w miejscowościach zapewnić ład i porządek. 

 

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem, czy zostało wystosowane jakieś pismo do 

ZDW w sprawie zapadniętego chodnika w Starym Polichnie oraz w sprawie drogi od Gralewa 

w kierunku Janczewa, ponieważ jest ona w bardzo złym stanie technicznym. 

 

Wójt poinformował, że planuje spotkanie z Marszałkiem Województwa w sprawie dróg.  

 

Ad. 13 

Zakończenie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, zamknął                    

o godzinie 13
10

 posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki. 
 

 

 

Protokolant         Przewodniczący Komisji 

 

Joanna Krystosik           Ireneusz Kucner 

 


