
P R O T O K Ó Ł   Nr XXII/2012

z obrad XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie,
odbytej w dniu 30 października 2012 roku

w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie
w godz. 1005–1240

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun – przewodniczący Rady Gminy.

Ustawowy skład rady – 15 radnych.

W obradach uczestniczyli :

1.  radni Rady Gminy – lista obecności w załączeniu ( 80% ),
2. sołtysi – lista obecności w załączeniu,
3. Delegat Starostwa Powiatowego w Łosicach

      4. osoby imiennie zaproszone – lista w zał.,

Proponowany porządek posiedzenia :

1. Otwarcie obrad.

2. Sprawy organizacyjne :

 a) stwierdzenie quorum,

 b) przedstawienie  porządku obrad,

 c) przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Wystąpienie delegata Starostwa Powiatowego w Łosicach – Omówienie tematu projektów 

uproszczonych planów urządzania lasów.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2023.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2012.

7. Podjęcie uchwał w sprawie podatków na rok 2013:                                                                

 a) obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie 

gminy.                                                                                                                                

b) obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanego jako podstawę do obliczenia podatku 

leśnego na obszarze gminy na rok 2013.                                                                         

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.                                             

d) zwolnień z podatku od nieruchomości.                                                                          



e)  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków  transportowych  na  rok  2013 

obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku.                          

8.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie   likwidacji  Samorządowego  Zakładu  Budżetowego 

w Platerowie.               

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011-2012.                     

10.  Sprawozdanie  Wójta  Gminy  z  realizacji  uchwał  Rady  Gminy  oraz  informacja 

o wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

12. Zamknięcie obrad.

Podjęte uchwały :

L.p. Numer uchwały Treść uchwały wnioskodawca

1 XXII/111/2012

w sprawie  zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  
na lata 2012-2023

     
Wójt Gminy Platerów

2 XXII/112/2012   w  sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2012 Wójt Gminy Platerów

3 XXII/113/2012    w  sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów  
wymiaru podatku rolnego na rok 2013

Wójt Gminy Platerów

4 XXII/114/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  
nieruchomości

Wójt Gminy Platerów

5 XXII/115/2012 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Wójt Gminy Platerów

6 XXII/116/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  
środków  transportowych  na  rok  2013 
obowiązujących  na  terenie  Gminy  Platerów  oraz  
zwolnień w tym podatku

Wójt Gminy Platerów

7 XXII/117/2012 w  sprawie  likwidacji  Samorządowego  Zakładu 
Budżetowego w Platerowie.

Wójt Gminy Platerów

Ad.p.1

Przewodniczący  obrad  P.  Kazun  Dariusz  o  godz.  1005  otworzył  obrady  XXII 
zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie.

Powitał  przybyłych  na  obrady  sesji  gości  –  delegata  Starostwa  Powiatowego 
w Łosicach, radnego Rady Powiatu, jak również radnych i sołtysów.

Ad.p.2

Na podstawie listy obecności radnych stwierdzono quorum. 
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Przewodniczący obrad przedstawił proponowany porządek obrad sesji. Do porządku 
obrad uwag nie wniesiono.

Przystąpiono do głosowania, za porządkiem obrad. W głosowaniu wzięło udział 12 
radnych. „Za” przyjęciem porządku głosowano jednogłośnie.
Porządek został przyjęty do realizacji.

Ad.p.3

Głos zabrał delegat Referatu Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa, Starostwa 
Powiatowego w Łosicach,  p.  Tadeusz  Kozos.  Wypowiedział  się  na temat  procedury jaka 
towarzyszy opracowaniu - projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, odnoszącego się 
zarówno do lasów państwowych jak i prywatnych. Podkreślił, że plany opracowywane są na 
10 lat i służą właściwej obsłudze gospodarki leśnej.
p. Warczyk I. – radna z Ruskowa, zapytała, komu potrzebne są te projekty, skoro ona jako 
współwłaściciel  lasu  nie  może  uzyskać  pozwolenia  na  ścięcie  drzewa  w  tym  lesie, 
jednocześnie płacąc przy tym podatek i współodpowiadając za ten las?
p. Kozos T. – wyjaśnił, że najlepszym wyjściem z tej sytuacja jest zniesienie współwłasności 
(skomasowanie działki).  Poza tym ustawa nakłada obowiązek opracowania uproszczonych 
planów urządzenia lasu. Są one pomocne m.in. przy wydawaniu zezwoleń na wycinkę drzew. 
Leśnik wzorując się planem wydaje takie pozwolenia. Odstępstwem od tej reguły jest sytuacja 
nadzwyczajna,  czyli  sytuacja jaka powstała w wyniku klęski żywiołowej (pożar, powódź), 
wówczas zezwolenie na ścinkę drzewa wydawane jest nawet wbrew zapisom planu.
p. Lewczuk A. – radny z Hruszewa, zapytał delegata Starostwa, czy nie uważa, że ustaw o 
lasach jest kolejnym bublem prawnym?
p. Kozos T. – wyjaśnił, że nie można jednoznacznie stwierdzić czy ustawa jest dobra czy zła. 
Jeżeli ktoś uważa ustawę za złą ma prawo wystąpić z petycją do sejmu o jej zmianę.
p. Klimaszewski F. – radny z Kisielew, poparł wypowiedz poprzednika. Podkreślił, że ustawa 
obowiązuje już od 1991r. i dla niego jako pracownika nadleśnictwa ustawa jest dobra, 
niemniej jednak gdyby oceniał ją jako właściciel lasu nie do końca  byłby z niej zadowolony.

P. Kozos T. – dodatkowo poinformował, że w przypadku chęci usunięcia krzewu, drzewa, 
rosnących na terenie posesji u danego właściciela, właściciel tej posesji występuje z 
wnioskiem do urzędu gminy o zgodę na jego wycinkę. 
p. Wysocki R. – sołtys z Chłopkowa, poinformował, że na jego działce Zakład Energetyczny 
bez jego zgody przeprowadził wycinkę drzew oraz krzaków, przy tym niszcząc część działki.
Zapytał czy to działanie było zgodne z prawem?
p. Kozos T. – wyjaśnił, że do przeprowadzenia wycinki zakład powinien mieć stosowne 
pozwolenie. Jeżeli tego nie było to właściciel działki może sprawę zgłosić na policje.
p. Chwedorczuk R. – rady z Lipna, zapytał, czy wieś uzyska zgodę na wycinkę drewna z lasu 
stanowiącego własność wiejską. Kto o taką zgodę musi wystąpić?
p. Kozos T. – wyjaśnił, że wspólnota wsi powinna wyznaczyć ciało które zarządza tą 
wspólnotą, udzielić mu upoważnienia pod którym należy także załączyć listę obecności osób 
udzielających upoważnienia oraz stanowisko przyjąć w postaci Zarządzenia.
p. Warczyk I. – radna z Ruskowa, zapytała, czy leśniczy ma obowiązek przyjechać sam do 
lasu, jeżeli osoba prywatna ma do niego interes?
p. Kozos T. – wyjaśnił, że obowiązkiem osoby która ma interes jest przywiezienie leśniczego 
do lasu.
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Innych  pytań  nie  wniesiono.  Przewodniczący  obrad  podziękował  delegatowi  za 
przybycie. Przystąpiono do omawiania kolejnych punktów obrad.

Ad.p.4

Przystąpiono do zadawania pytań:
p. Szymaniuk M. – radny rady powiatu, poprosił, by władze gminy w budżecie na rok 2013 
uwzględnili środki finansowe w wysokości 70 tyś. zł na remont drogi w miejscowościach: 
Czuchów i Czuchów-Pieńki.
p. Musiejczuk J. – radny z Falatycz, poprosił o poprawienie poboczy przy nowej nawierzchni 
drogi w Falatyczach.
p. Kinowski K. – radny z Chłopkowa, poinformował, że na obradach wspólnych komisji RG 
otrzymał informację z kontroli podatkowej przeprowadzonej na terenie gminy Platerów wśród 
podmiotów gospodarczych. Dodał, że zakres otrzymanych informacji nie satysfakcjonuje go, 
gdyż nie są w niej zawarte dane osobowe oraz nazwy firm objęte kontrolą i taka informacja 
jest dla niego mało czytelna. Wyjaśnił, że zwracał uwagę osobie przygotowującej informację 
i uzyskał odpowiedz, że nie mogą mu być te dane udostępnione ponieważ są objęte tajemnicą. 
Dodał-cytuje  ”Prosiłbym  żeby  tą  panią  wysłać  na  szkolenie,  żeby  się  nie  zasłaniała 
niewiedzą”. 
p.  Lewczuk  A.  –  radny  z  Hruszewa,  wystąpił  w  imieniu  osoby  działającej  w  Fundacji 
spełniającej  dziecięce  marzenia,  z  propozycja  umieszczenia  w  szkołach  pojemników, 
na telefony, które posłużą do spełnienia dziecięcych marzeń.
p. Domański Ł. – sołtys z Czuchowa-Pieniek,  poinformował o złym stanie przystanku PKS.  
p.  Wróbel  A.  –  sołtys  z  Ruskowa,  zapytała,  czy  prawdą  jest,  że  pojawiła  się  osoba 
zainteresowana  kupnem  budynku  ośrodka  zdrowia  w  Ruskowie,  która  wymieni  dach 
na ośrodku?

Innych pytań nie wniesiono.

Ad.p.5

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata 
2012-2023  przedstawiła  komisji  Skarbnik  gminy.  Wyjaśniła,  że  w  związku  z  Uchwałą 
Nr XXII/112/2011 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30 października 2012r., w sprawie zmian 
w budżecie gminy na rok 2012 dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata  2012-2023.  Dokonuje  się  aktualizacji  zaplanowanych  kwot  dochodów  i  wydatków 
budżetowych  roku  2012,  zgodnie  ze  zmianami  w  budżecie.  Plan  dochodów  i  wydatków 
zwiększono o kwotę 23 480zł. Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 30 200zł 
Zmiany wynikają z wprowadzenia dotacji oraz są wynikiem przesunięć w planie wydatków 
bieżących  i  majątkowych.  W  zakresie  wydatków  majątkowych  zmniejszono  plan 
„Modernizacji drogi gminnej wsi Falatycze nr 876 o długości 200m o kwotę 30 500zł oraz 
zwiększono o 300zł nakład na zakup działki.

Po wyjaśnieniach uwag do projektu nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XXII/111/2012 w sprawie zmiany 

Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2012-2023.  W  głosowaniu  wzięło  udział 
12  radnych.  „Za”  projektem  uchwały  głosowało  12  radnych.  Uchwała  została  podjęta 
jednogłośnie.
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Ad.p.6

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  gminy  w  roku  2012  przedstawiła 
komisji  Skarbnik  gminy  Platerów,  p.  Bożena  Bartoszewska.  Poinformowała,  że  zostały 
zwiększone  dochody  jak  i  wydatki  budżetu  gminy  o  kwotę  23 480zł.  Plan  wydatków 
majątkowych zmniejszono o kwotę 30 200zł Zmiany wynikają z wprowadzenia dotacji oraz 
są wynikiem przesunięć w planie wydatków bieżących i majątkowych. W zakresie wydatków 
majątkowych zmniejszono plan „Modernizacji drogi gminnej wsi Falatycze nr 876 o długości 
200m o kwotę 30 500zł oraz zwiększono o 300zł nakład na zakup działki.

Po wyjaśnieniach uwag do projektu nie wniesiono.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały Nr XXII/112/2012 w sprawie zmian 

w budżecie gminy w roku 2012. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. „Za” projektem 
uchwały głosowało 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad.p.7

a) Cena żyta do naliczania podatku rolnego:

P. Wójt zapoznał radnych z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 19 października 2012 roku (Monitor Polski z 24 października 2012r.,  poz. 787) w 
sprawie średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku, która wyniosła 
75,86 zł za 1 dt. Wójt zaproponował by rada pozostawiła stawkę na poziomie roku 2012 czyli  
w wysokości 40,00zł..

Przewodnicząca  wspólnych  komisji  poinformował,  że  na  obradach  komisji  radni 
pozostawili stawkę na poziomie roku 2012 w wysokości  40,00 zł za 1 dt. 

Innych propozycji nie wniesiono.

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XXII/113/2012  w  sprawie 
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013. W głosowaniu 
wzięło udział 12 radnych. „Za” projektem uchwały głosowało 12 radnych. Uchwała została 
podjęta jednogłośnie.

b) Podatek leśny:

P. Wójt zapoznał komisje z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 
dnia  19  października  2012  roku  (Monitor  Polski  z  24  października  2012r.,  poz.  788) 
w  sprawie  średniej  ceny  sprzedaży  drewna,  obliczonej  według  średniej  ceny  drewna 
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku w kwocie 186,42 zł za 
1 m3. Wójt zaproponował by rada pozostawiła stawkę na poziomie ustawowym.

Innych propozycji nie wniesiono. 
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Przewodnicząca  wspólnych  komisji  poinformowała,  że  komisje  jednogłośnie 
wypowiedziały się „za” pozostawieniem stawki ustawowej czyli  kwoty 186,42 zł  za 1 m3 

drewna do naliczania podatku leśnego na rok 2012.
Przystąpiono  do  głosowania.  W  głosowaniu  wzięło  udział  12  radnych. 

„Za” pozostawieniem stawki ustawowej głosowało 12 radnych.
Ustalono, że  stawka podatku leśnego w roku 2013 wyniesie  186,42 zł  za  1 m3 

drewna.

c) Podatek od nieruchomości.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawku podatku od nieruchomości 
przedstawił  radnym  Wójt  Gminy.  Przewodnicząca  wspólnych  komisji  poinformowała, 
że w wyniku dyskusji radni wypracowali następujące wysokości stawek:
1) od gruntów: 

a) związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej  bez  względu  na  sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,60 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod  jeziorami,  zajętych  na  zbiorniki  wodne,  retencyjne  lub  elektrowni  wodnych  – 
4,51. zł od 1 ha powierzchni,

c) od  pozostałych,  w  tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności 
pożytku   publicznego  przez  organizacje  pożytku  publicznego  –  0,25 zł od  1  m² 
powierzchni;  

2) od budynków lub ich części : 
a) mieszkalnych – 0,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych  z  prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków 

mieszkalnych  lub  ich  części  zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  – 
16,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

       c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym –10,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

     d)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych-4,63 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

     e)  od  pozostałych,  w tym zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności 
pożytku  publicznego  przez  organizacje  pożytku  publicznego  –  5,00 zł od  1  m² 
powierzchni użytkowej;

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XXII/114/2012  w  sprawie 
określenia  stawek  podatku  od  nieruchomości.  W  głosowaniu  wzięło  udział  12  radnych. 
„Za” projektem uchwały głosowało 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

d) Zwolnienia w podatku od nieruchomości

Do  zaproponowanych  zwolnień  w  podatku  od  nieruchomości  na  rok  2013 
nie wniesiono uwag.

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XXII/115/2012  w  sprawie 
określenia zwolnień w podatku od nieruchomości. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. 
„Za” projektem uchwały głosowało 12 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie

e) Podatek od środków transportowych.
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Do zaproponowanych  propozycji  stawek podatku od środków transportowych  oraz 
zwolnień w tym podatku radni nie wprowadzili uwag.

Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XXII/116/2012  w  sprawie 
podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku. W głosowaniu wzięło 
udział 12 radnych. „Za” projektem uchwały głosowało 12 radnych. Uchwała została podjęta 
jednogłośnie.
Ad.p.8

Z projektem uchwały w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Budżetowego w 
Platerowie zapoznał  radnych Wójt Gminy p. Jerzy Garucki. Wyjaśnił,  że SZB zgodnie ze 
statutem organizacyjnym  obowiązującym  od  1  stycznia  2011r.  ma  na  celu  wykonywanie 
zadań  o  charakterze  użyteczności  publicznej,  należących  do  zadań  własnych  gminy, 
dotyczących  zaspokajania  zbiorowych  potrzeb  mieszkańców  poprzez  świadczenie  usług 
powszechnie  dostępnych  tj.  eksploatacja  i  utrzymanie  wodociągów  gminnych  wraz  ze 
stacjami wodociągowymi, eksploatacja i utrzymanie urządzeń kanalizacji ściekowej wraz z 
oczyszczalniami,  wywóz  nieczystości  ciekłych  i  stałych  z  uwzględnieniem  segregacji 
nieczystości  stałych,  utrzymanie  w  należytym  stanie  technicznym  i  porządkowym 
infrastruktury  drogowej  oraz  placów  zieleni  na  terenie  gminy  Platerów.  Po  zakończeniu 
procesu likwidacyjnego te zdania z zachowaniem ciągłości ich realizacji będzie wykonywał 
Urząd Gminy w Platerowie, co wpłynie na możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli 
nad całym pakietem zadań,  a wydatki  będą realizowane z zachowaniem zasad efektywnej 
gospodarki  finansowej.  Dalsze  prowadzenie  Zakładu  w  aktualnym  stanie  prawnym,  po 
ustawowych  ograniczeniach  zadań  wykonywanych  przez  zakłady  budżetowe,  stało  się 
ekonomicznie nieuzasadnione. Brak możliwości od 1 lipca 2012r. realizowania działalności w 
zakresie  odbioru  odpadów komunalnych,  w związku z  obowiązkiem ogłaszania  przetargu 
przez Gminę, przesądza o przyszłości zakładu. Ponadto od dłuższego czasu zakład boryka się 
z  problemem finansowym,  czego wynikiem jest  brak płynności  finansowej.  Wg stanu na 
dzień 30 czerwca 2012r. zobowiązania wymagalne Zakładu wyniosły 146 983,41zł. Mając na 
uwadze  powyższe  argumenty,  podjęcie  uchwały  w  sprawie  likwidacji  Zakładu  jest 
uzasadnione.

Po wyjaśnieniach wójta, głosy zabrali:
p. Chwedorczuk I. – sołtys z Kamianki zapytała, co się stanie z pracownikami SZB?
Wójt – wszyscy pracownicy z dniem 1 stycznia 2013r. staną się pracownikami urzędu gminy.

Innych pytań nie wniesiono.
Przewodniczący  obrad  odczytał  projekt  uchwały  Nr  XXII/117/2012  w  sprawie 

likwidacji Samorządowego Zakładu Budżetowego w Platerowie. W głosowaniu wzięło udział 
12  radnych.  „Za”  projektem  uchwały  głosowało  12  radnych.  Uchwała  została  podjęta 
jednogłośnie.

Ad.p.9

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 przedstawiła 

radnym Kierownik GZEAS p. Małgorzata Ciecierska (w załączeniu).
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Do  przedstawionej  informacji  radni  nie  wnieśli  uwag.  Informację  zaopiniowano 

pozytywnie.

Ad.p.10

Sprawozdanie  z  realizacji  uchwał  podjętych  w  dniu  17  września  2012r.  na  XXI 

zwyczajnej sesji Rady Gminy przedstawił Wójt Gminy p. Jerzy Garucki (materiał  stanowi 

załącznik do protokółu).

Ad.p.11

Odpowiedzi na pytania i interpelacje udzielił Wójt Gminy – Jerzy Garucki:
-  naprawa  nawierzchni  pobocza  w  Falatyczach  –  Wójt  wyjaśnił,  że  pobocze  zostanie 
naprawione,
- przystanek PKS w Czuchowie-Pieńkach – Wójt wyjaśnił, ze w chwili obecnej w budżecie 
gminy nie przewidziano środków na naprawę przystanku.
- remont byłego ośrodka zdrowia w Ruskowie – Wójt zdementował plotkę na temat sprzedaży 
ośrodka, w kwestii remontu dachu wyjaśnił, ze zostanie przeprowadzony z chwilą pojawienia 
się wolnych środków w budżecie gminy.
Na  koniec  Wójt  poruszył  temat  związany  z  artykułem  jaki  pojawił  się  w  Tygodniku 
Siedleckim na  temat  Nieskażonego Środowiska  z  siedzibą  w Łosicach.  Poinformował,  że 
informacje w nim zawarte są prawdą a sytuacja jak panuje w NŚ jest trudna. Wyjaśnił,  że 
kolejna sesja Rady gminy w Platerowie będzie całkowicie poświęcona tematowi nieczystości 
stałych, tzw. rewolucji śmieciowej która czeka gminę w przyszłym roku.

Przewodniczący obrad poinformował radnych o piśmie jakie otrzymał od naczelnika Urzędu 
skarbowego  w Łosicach  zawierającym  analizę  oświadczeń  majątkowych  złożonych  przez 
radnych  do  30.04.br.   Z  analizy  wynika,  że  stwierdzono  szereg  błędów  stanowiących 
naruszenie  przepisów ustaw samorządowych.  Poprosił,  by  każdy radny zapoznał  się  z  tą 
informacją.

Ad.p.12

 Do wyłożonego protokółu z poprzedniego posiedzenia sesji uwag nie wniesiono. 
Protokół został przyjęty.
Obrady XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie zamknięto o godz. 1240.
Na tym protokół zakończono.
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Protokołowała                                                                                                                     Przewodniczący RG

E. Trocewicz                                                                                                                            Dariusz Kazun
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