
   

 

P R O T O K Ó Ł    Nr XXXI/ 2017 
 

                   

 

z sesji Rady Gminy w Mielcu , która odbyła się w dniu  

26 października 2017 r.  w lokalu Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5,  

od godziny 1100  do godziny 1230. 
 

W  sesji  udział  wzięli : 
 

-   radni Rady Gminy  Mielec - w ilości 13 osób   -   zgodnie z załączoną listą obecności, 

-   sołtysi z poszczególnych wsi  -  zgodnie z załączona listą obecności, 

 

Obradom  sesji  przewodniczył : 
 

- Pan  Jan Kołodziej   -   Przewodniczący Rady Gminy  Mielec  

  

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił prządek obrad XXXI sesji Rady Gminy Mielec, 

który przedstawia się następująco:  

 

1. Interpelacje Radnych. 

2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie 

zostały wprowadzane między sesjami. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Mielec położonej w miejscowości Książnice. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  

stanowiącej własność Gminy Mielec  położonej w miejscowości Szydłowiec. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Mieleckim i 

Gminami powiatu mieleckiego porozumienia dotyczącego realizacji przedsięwzięcia 

pn.: "System Alarmowania i Ostrzegania  Ludności  na terenie Powiatu Mieleckiego”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi  na działalność Wójta Gminy 

Mielec. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r. 

8. Informacja o oświadczeniach majątkowych. 

9. Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

 

AD.1.   

 

Interpelacje Radnych.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Kołodziej  złożył interpelacje w sprawie przejścia dla 

pieszych przy drodze wojewódzkiej 984 w Woli Mieleckiej. 
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AD.2. 

 

Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały 

wprowadzane między sesjami. 

 

Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Cyran  poinformowała, że między sesjami nie zostały 

wprowadzone żadne zmiany w budżecie gminy w formie zarządzeń.  

 

AD.3. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Mielec położonej w miejscowości Książnice. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Mirosława Serafina. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się wyrażenie zgody na zamianę części działki, położonej 

w miejscowości Książnice, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 151/1, o powierzchni około 

0,07 ha, stanowiącej własność Gminy Mielec  na część działki  oznaczonej w ewidencji 

gruntów nr 153, położonej w miejscowości Książnice, o powierzchni około 0,07 ha, która 

stanowi własność osób fizycznych. Działka o której mowa zostanie przejęta z przeznaczeniem 

pod drogę dojazdową do gruntów rolnych. W przypadku nierównych wartości zamienianych 

nieruchomości zastosowana będzie dopłata, której wysokość będzie równa różnicy 

zamienianych nieruchomości. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 13  radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXXI/203/2017  -  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

                                                                   części nieruchomości stanowiącej własność Gminy  

                                                                   Mielec położonej w miejscowości Książnice. 

 

 

AD.4.  

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  stanowiącej 

własność Gminy Mielec  położonej w miejscowości Szydłowiec. 

 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Mirosława Serafina. 
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Zgodnie z projektem proponuje się wyrażenie zgody na zamianę działki położonej  

w  miejscowości Szydłowiec, stanowiącej własność Gminy Mielec, oznaczonej w ewidencji 

gruntów nr 635 o pow. 0,0791 ha  na część działki oznaczonej w ewidencji gruntów  

nr 439 o pow. około 0,05 ha położonej w  miejscowości Szydłowiec, stanowiącej własność 

Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa 

Mielec. Zamiana działek o których mowa będzie dokonana w celu realizacji zadań własnych 

gminy. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, 

której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

  

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 13  radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę    Nr  XXXI/204/2017  -  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę  

                                                                 nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Mielec  

                                                                 położonej w miejscowości Szydłowiec. 

 

AD.5. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Powiatem Mieleckim  
i Gminami powiatu mieleckiego porozumienia dotyczącego realizacji 
przedsięwzięcia pn.: "System Alarmowania i Ostrzegania  Ludności  na terenie 
Powiatu Mieleckiego”. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Pana Cypriana Śliwę. 

 

Zgodnie z projektem proponuje się wyrażenie zgody na zawarcie z Powiatem Mieleckim  

i Gminami powiatu mieleckiego porozumienia dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pod 

nazwą: „Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności na terenie 

powiatu mieleckiego”, zgłoszonego do dofinansowania w ramach ogłoszonego konkursu  

w ramach programu priorytetowego nr 5.4.1 „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska  

z likwidacją ich skutków Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu” Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Przybliżony koszt udziału Gminy Mielec w projekcie jest szacowany na około 71 559 zł. 

 

Pytania – dyskusja: 

 

Radny Mariusz Kawalec uważa, że proponowany system jest mało skuteczny, niemniej jednak 

bezpieczeństwo jest sprawą najważniejszą, zwrócił się do Wójta o negocjowanie  

ze Starostą Powiatu Mieleckiego wprowadzenie innych nowoczesnych metod przekazywania 

ostrzeń i alarmów. 
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Radny Jerzy Krawczyk poparł przedmówcę jednocześnie stwierdził, że w celu skutecznej walki 

ze następstwami kataklizmów  należy doposażyć jednostki OSP w odpowiedni sprzęt do 

ratowania dobytku mieszkańców. 

 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

 

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XXXI/205/2017 -  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  

                                                           z Powiatem Mieleckim i Gminami powiatu 
mieleckiego  
                                                           porozumienia dotyczącego realizacji 
przedsięwzięcia  
                                                           pn.: "System Alarmowania i Ostrzegania  
Ludności   
                                                           na terenie Powiatu Mieleckiego”. 

 

AD.6. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi  na działalność Wójta Gminy Mielec. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Magdalenę Bania – przewodnicząca Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Pismem z dnia 18 września 2017 r. skarżący złożył skargę na działalność Wójta Gminy Mielec 

dotyczącą wykonania utwardzenia nawierzchni drogi gminnej dojazdowej do pól i wału  oraz 

ustalenia granic tej drogi położonej w miejscowości Wola Mielecka. 

Po zapoznaniu się z aktami postępowania w sprawie, wysłuchaniu wyjaśnień Wójta Gminy 

Mielec Pana Józefa Piątka  i skarżącego Komisja Rewizyjna stwierdza że, droga stanowiąca 

działkę ewid. 661/10 ma długość ponad 1 km. o szerokości od 1,5 do 3,5m. i stanowi drogę 

dojazdową do pól. Z opisu sytuacyjnego wynika, że taka szerokość drogi zapewnia dojazd 

rolnikom do gruntów rolnych. Przedmiotowa droga graniczy z ponad 50 prywatnymi działkami 

ewidencyjnymi do których właściciele mają dostęp z drogi wojewódzkiej nr 983 Sadkowa Góra 

- Mielec.  

Z wyjaśnień złożonych przez Wójta Gminny wynika, że Gmina Mielec nie ma potrzeby 

ustalenia granic działki drogowej nr ewid. 661/10. Jeżeli szerokość drogi przy  działce 

skarżącego budzi wątpliwości, istnieje możliwość geodezyjnego ustalenia granicy na koszt 

zainteresowanego. Jedynie zgodna wola wszystkich właścicieli gruntów przyległych do 

przedmiotowej drogi umożliwi podjęcie działań związanych z ewentualnym przekazaniem 

gruntów na poszerzenie drogi Gminie Mielec. 
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Biorąc pod uwagę powyższe fakty Komisja stwierdziła, że podnoszone w skardze zarzuty  

na działalność Wójta Gminy Mielec są bezzasadne.   

Dodatkowo radny Mariusz Kawalec stwierdził, że urzędnicy w pismach wychodzących nie 

powinni zapewniać o dokonaniu pewnych czynności, które potem nie są realizowane, a dają 

mieszkańcom nadzieje na rozwiązanie ich problemów. Ponadto przypomniał, że miał być 

przygotowany dokument dotyczący stanu dróg na terenie gminy, żeby można było racjonalnie 

podejmować decyzje. 

Poinformował także, że otrzymał jeszcze dodatkowe materiały i informacje dotyczące 

przedmiotowej skargi i wyraził swoją opinię dotyczącą stanu dróg gminnych i sposobu 

regulacji ich stanu prawnego. 
 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 

 

Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania stosunkiem głosów: 

„za „ podjęciem uchwały oddano 12 głosów 

„przeciw” – 0 głosów 

„wstrzymał się „ – 1 głos 

Rada Gminy Mielec podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XXXI/206/2017 -  w sprawie rozpatrzenia skargi   

                                                                                           na działalność Wójta Gminy Mielec. 

 

AD.7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r. 

 

Projekt uchwały został przedstawiony przez Panią Skarbnik. 

 

Zgodnie z projektem: 

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 52 945,36 zł 

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 52 945,36 zł  

- dokonuje się przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału 

w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w działach: 

działalność usługowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obsługa długu 

publicznego, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza, 

gospodarka komunalna i ochrona środowiska, transport i łączność. 

  

Szczegółowe plany zmian wg. szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji 

budżetowej oraz przeniesień określają załączniki tabelaryczne do projektu uchwały. 
 

Następnie został odczytany projekt uchwały. 
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Opinie poszczególnych Komisji Rady Gminy są pozytywne. 

 

Rada Gminy nie wniosła zmian do projektu przedstawionej uchwały.  

 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

 

W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy Mielec jednogłośnie podjęła: 

 

U C H W A Ł Ę   Nr  XXXI/207/2017 -  w sprawie wprowadzenia zmian  

                                                                                                w budżecie gminy na 2017 r. 

 

 

 

AD.8. 

 

Informacja o oświadczeniach majątkowych. 

 

Zgodnie z  ustawą o samorządzie gminnym  -  podmiot dokonujący analizy oświadczeń 

majątkowych  przedstawia Radzie Gminy informację o: 

1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie, 

2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz  

z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia, 

3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych 

oświadczeniach majątkowych. 

Pismem z dnia 18 października 2017 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu przekazał 

informację z analizy  oświadczeń majątkowych radnych. 

W wyniku analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych stwierdzono 

nieprawidłowości  w  9 oświadczeniach majątkowych, dotyczyły one głównie: 

 braku określenia przynależności do majątku odrębnego lub majątku objętego małżeńską 

wspólnością majątkową wykazanych składników majątkowych. 

 w jednym przypadku nie wykazano członkostwa w zarządzie spółki z o.o. 

 w jednym przypadku oświadczenie majątkowe nie zostało złożowe w ustawowym 

terminie 

 

Radni, których dotyczą nieprawidłowości zostali powiadomieni o obowiązku złożenia korekty 

oświadczeń. 

Jak wynika z treści pisma na podstawie wyników dotychczasowych ustaleń Naczelnik Urzędu 

Skarbowego w Mielcu nie wystąpił do Centralnego Biura Antykorupcyjnego  

z wnioskami o kontrolę ww. oświadczeń majątkowych. 

 

Również Wojewoda Podkarpacki realizując zadania nadzorcze wynikające z ustawy  

o samorządzie gminnym przesłał informację dotyczącą analizy oświadczenia majątkowego 

Wójta Gminy Mielec. 

Z treści analizy wynika, że stwierdzono nieprawidłowości w części A, pkt. VIII. 
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Wójt Gminy Mielec złożył korektę oświadczenia majątkowego i oświadczył, że w części A pkt. 

VIII wystąpiła niezamierzona pomyłka polegająca na podaniu kwoty przychodu z tytułu 

zatrudnienia, tymczasem zgodnie z treścią wzoru oświadczenia należało podać kwotę dochodu. 

Korekta została przesłana do Wojewody Podkarpackiego i do Urzędu Skarbowego w Mielcu. 

Następnie Wójt Gminy Pan Józef Piątek przedstawił informacje o oświadczeniach 

majątkowych pracowników Urzędu Gminy Mielec oraz kierowników jednostek 

organizacyjnych zobowiązanych do składania oświadczeń. 

  

 

 

 

AD.9. 

 

Sprawy różne i wolne wnioski. 

 

Przewodniczący Rady Jan Kołodziej poinformował o korespondencji, jaka wpłynęła na jego 

ręce w okresie między sesjami. 

O treści korespondencji radni zostali poinformowani na posiedzeniach komisji. 

Następnie głos zabrali:   

Radny Jerzy Krawczyk zadał pytania w następujących sprawach: 

- jakie były powody i przesłanki do odstąpienia od inwestowania w tzw. tereny przemysłowe  

w Woli Mieleckiej, 

- dlaczego gmina nie składa wniosków o dofinansowanie budowy kanalizacji z innych źródeł, 

- sprawa realizacji zadania dotyczącego odnawialnych źródeł energii. 

Na pytania odpowiedzi udzielił Pan Tomasz Ortyl; 

- Gmina Mielec złożyła wniosek na kwotę ok. 10 mln. zł w sprawie instalacji OZE,  

o dofinansowanie aplikowało 69 gmin z czego 19 otrzymało dotację. Gmina Mielec znajduje 

się na 7 miejscu listy rezerwowej. Poza tym należy zaznaczyć, że Gmina nie miała żadnego 

wpływu na to jakie wnioski złożą mieszkańcy, 

- Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w Podleszanach, 

wniosek znalazł się na 66 miejscu, obecnie jesteśmy na liście rezerwowej i oczekujemy na 

dalsze działania ponieważ jest informacja z Urzędu Marszałkowskiego o zwiększonej puli 

środków. 

Radny Mariusz Kawalec zwrócił się z zapytaniem czy złożony wniosek został napisany 

poprawnie. 

Tomasz Ortyl poinformował, że wniosek przeszedł ocenę formalna i merytoryczną a w ślad za 

tym otrzymaliśmy pewną liczbę punktów, jednak zbyt małą aby w pierwszym rozdaniu 

otrzymać środki. 

Następnie Pan Wójt udzielił dodatkowego wyjaśnienia, otóż Gmina Mielec jest w 60% 

skanalizowana, poza tym  największa liczbę punktów otrzymują gminy programu 

strategicznego pn. „Błękitny San”. Pan Wójt poinformował, że w czasie gdy odbywa się sesja 

gmina otrzymała pismo o podpisanie umowy na dotacje na budowę kanalizacji w Podleszanach 

na kwotę 1 mln.800 tys. zł 

Sprawa projektu OZE zaczyna się komplikować bo jest problem z mieszkańcami, którzy 

składali wnioski na wymianę pieców CO ponieważ wycofuję się ze złożonych deklaracji. 

Projekt utworzenia terenów przemysłowych w Woli Mieleckiej i Woli Chorzelowskiej nigdy 

nie był ujęty w WPF i nie można było tego zadania realizować, ponadto w 2018 r. miały tam 

już funkcjonować przedsiębiorstwa.  

W dalszej części dyskusji Pan Tomasz Ortyl przedstawił szczegóły dotyczące procesu 

przygotowania terenów inwestycyjnych jednocześnie przypomniał, że sprawa ta była już 
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wielokrotnie przedmiotem rozmów i dyskusji na przestrzeni od 2014 r. Pan T. Ortyl stwierdził, 

że tak naprawdę to nigdy nie było akceptacji mieszkańców wsi Wola Mielecka i Wola 

Chorzelowska na tereny inwestycyjne. Ponadto SSE w Mielcu oferowała i dalej oferuje 

kompleksowo przygotowane atrakcyjne tereny pod inwestycje. 

Tereny w Woli Mieleckiej w ¾ powierzchni są terenami zalewowymi. Gmina nie 

zrezygnowała z zagospodarowania tych terenów, ale nie w takim kształcie jak było to 

proponowane. 

Pan Wójt zaznaczył, ze pod uwagę należy brać także aspekt komunikacji i brak drugiego 

mostu. 

Radny Mariusz Kawalec poinformował, że w obecnej kadencji pojawiły się nowe aspekty 

sprawy o których rada nie była informowana w poprzedniej kadencji. Jednocześnie zwrócił się 

do Pana T. Ortyla z zapytaniem czy przy obecnym stanie wiedzy podjąłby decyzje o tworzeniu 

terenów inwestycyjnych. 

Sekretarz Gminy Pani Bożena Mazur poinformowała, że wszelkie decyzje w sprawach gminy 

podejmuje Wójt przy poparciu radnych, w związku z tym nie jest to pytanie do pracownika. 

Radny Jerzy Krawczyk stwierdził, że radni mają wiedzę w sprawie terenów inwestycyjnych, 

jednak wielu mieszkańców gminy ma wątpliwości, które poprzez przekaz medialny z sesji będą 

mogły być rozwiane. Wszyscy wiedzą, że zadaniem priorytetowym w gminie jest budowa 

kanalizacji. 

Radna Wanda Mika zwróciła się z zapytaniem w sprawie transportu na terenie gminy, 

ponieważ pracownicy MKS informują mieszkańców, że MKS nie będzie jeździł.  

Pan Wójt wyjaśniła, że trwają rozmowy z władzami miasta Mielca i innymi gminami  

w sprawie transportu i obecnie wszyscy oczekują na stanowisko władz miasta Mielca  

i MKS –u.  

Mariusz Kawalec stwierdził, że jeśli będzie oferta z MKS wówczas gmina powinna wystąpić 

także do prywatnych przewoźników z ofertą. 

Pan Wójt oświadczył, że takie rozmowy już były i nie było żadnego zainteresowania ze strony 

prywatnych przewoźników.  

Pan Ireneusz Sienkiel podziękował za wykonanie chodnika w Książnicach, jednocześnie 

wyraził swoje oburzenie, że nikt nie informował go o sprawach zamiany działek  

w Książnicach. 

W dalszej części dyskusji radny Mariusz Kawalec zwrócił się do zebranych z następującymi 

zapytaniami: 

- czy to pan sołtys z Chorzelowa doniósł na niego do CBA, 

- niezgodności z prawem uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia diet i ryczałtu dla 

sołtysów,  

- czy sołtysi maja prawo zbierać podarki od firm, 

- kolejny raz poinformował, że brakuje trzech studzienek kanalizacyjnej w okolicach  

domu nr 440, 

- przypomniał o zamontowaniu brakującego lustra przy wyjeździe z drogi gminne w Woli 

Mieleckiej w okolicy terenów tzw. Inwestycyjnych, 

- przedstawił wniosek w prowadzenie projektu budżetu na 2018 r. zadań do wykonania na 

terenie Woli Mieleckiej. 

Pan Krzysztof Jachyra w odpowiedzi dla przedmówcy wyjaśnił, że nie będzie odpowiadał na 

jego pytanie ponieważ zostały naruszone jego dobra osobiste i skieruje sprawę na drogę 

postepowania sądowego. 

Radny Piotr Gamracy zwrócił się do radnych z apelem, aby na sesji nie poruszać spraw 

osobistych, ponieważ obrady sesji to jest sąd. 
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Skarbnik Gminy Pani Małgorzata Cyran wyjaśniła, że sołtysi mogą pobierać podatek w formie 

inkasa od osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą i spełniają warunki 

określone w ustawie ordynacja podatkowa. 

Sekretarz Gminy Pani Bożena Mazur zabrała głos w sprawie poprawności uchwały o dietach 

sołtysów, otóż uchwała nie została uchylona przez  Nadzór Wojewody,  nie została zaskarżona 

do WSA tzn. że ma moc obowiązująca i jest zgodna z [prawem. 

Pan Krzysztof Jachyra stwierdził, że sołtysi zbierają podatek na podstawie ksiąg podatkowych, 

które otrzymują z urzędu, ponadto przedsiębiorcy sami wiedzą czy mogą dokonywać opłat  

u sołtysa gotówką, czy przelewem na konto gminy.  

 

 

  

Na tym obrady XXXI sesji Rady Gminy Mielec zostały zakończone. 

 

 

 

 

                                                                                               PRZEWODNICZĄCY     

                                                         RADY  GMINY   

               

                                                                                                 JAN  KOŁODZIEJ    

 

 

 

Sporz. 

 


