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P r o t o k ó ł  Nr BRM.0012.2.4.2020 

posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki  

Rady Miejskiej w Olecku 

odbytego w dniu 27 maja 2020 r. 
 

 

Na stan 7 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 7 – lista obecności   

w załączeniu. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji – Dawid Bondarenko. 

 

Protokołowała pracownik biurowy Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego  

w Olecku – Sylwia Barszczewska. 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

 Burmistrz Olecka – Karol Sobczak, 

 Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch, 

 Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski, 

 Skarbnik Gminy – Irena Osmycka,  

 Kierownik Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Alicja 

Szałkowska,  

 Kierownik Wydziału Edukacji – Anna Mitin, 

 Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 

Przemysław Drozd, 

 Kierownik Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa – Ewa 

Zalewska-Drozd,  

 Kierownik Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego – Wioletta Biszewska, 

 Inspektor w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu – Kinga Fidler, 

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Marta Malinowska. 

 

Przewodniczący Komisji –  Dawid Bondarenko 

powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawił proponowany porządek 

posiedzenia: 

 

1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 

2. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz udzielenie lub nieudzielenie wotum zaufania  

z tego tytułu.  

3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej. 

4. Sprawy wniesione. 

5. Wnioski Komisji.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy porządek posiedzenia. 

 

 

 

Do punktu 1- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 
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projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 

 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

przedstawiła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 

2019 rok – w załączeniu do protokołu. 

 

Członek Komisji – Wacław Olszewski  

powiedział, że budżet został zrealizowany prawidłowo. Zauważył również, iż zadłużenie gminy 

zmniejszyło się o ok. 2.300.000,00 zł. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, przy 5 głosach za i 2 głosach wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 2- Rozpatrzenie raportu o stanie gminy oraz udzielenie lub nieudzielenie                                                          

wotum zaufania z tego tytułu. 

 

projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olecka wotum zaufania 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

wspomniał, iż do Rady Miejskiej była kierowana prośba, aby wyrazili swoje zdanie/sugestie 

dotyczące jakie informacje powinny być zawarte. Dodał, że Radni nie wskazali żadnych uwag. 

Poprosił o takie uwagi na przyszły rok, by móc jeszcze lepiej przygotować Raport  

o Stanie Gminy. 

 

Inspektor w Wydziale PR – Kinga Fidler 

przedstawiła prezentację dotyczącą raportu o stanie gminy – prezentacja w załączeniu do 

protokołu. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, przy 5 głosach za i 2 głosach wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olecka wotum zaufania.  

 

 

projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, przy 5 głosach za i 2 głosach wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Olecka. 

 

Na tym punkt zakończono. 
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Do punktu 3 – Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.  

 

a) projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w Olecku w obrębie ewidencyjnym Olecko 1 - etap 2 

 

Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 

szczegółowo omówiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji –  Dawid Bondarenko 

zapytał, czy Starostwo Powiatowe w Olecku wnosiło uwagi. 

 

Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 

odpowiedziała, że na początku procedury wpłynął 1 wniosek dotyczący terenów przy 

obwodnicy, aby zamiast pasu zieleni utworzyć ogródki działkowe.  

 

Członek Komisji – Wioletta Dorota Żukowska 

zauważyła, że konsultacje społeczne były przeprowadzane przed informacją, że na etapie 3 

będzie utworzona żwirownia. Zapytała, czy etap 3 nie będzie kolidować z realizacją etapu 2. 

 

Kierownik Wydziału PGN – Alicja Szałkowska 

odpowiedziała, że plan był konsultowany w 2017 r. Odbyło się 5 spotkań konsultacyjnych  

i spacer przestrzenny. Było to faktycznie przed ujawnieniem istniejącego złoża.  

W uzasadnieniu do projektu jest dodatkowa informacja, że w bezpośrednim sąsiedztwie, czyli 

za drogą jest podjęta uchwała w sprawie zmiany studium w kwietniu br., która dotyczy 

możliwości wydobycia żwiru na tym terenie.  

 

Uwaga  

Poprowadzenie projektowanej drogi KDL (biegnącej równolegle do torów) zgodnie  

z istniejącym przebiegiem oraz bezpośrednie włączenie do wiaduktu kolejowego – uwaga 

z dyskusji publicznej. 

 

Komisja przy 5 głosach za i 2 głosach wstrzymujących głosowała za  nieuwzględnieniem 

uwagi.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja, przy 5 głosach za i 2 głosach wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Olecku  

w obrębie ewidencyjnym Olecko 1 - etap 2. 

 

 

b) projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju oświaty Gminy Olecko na 

lata 2020-2025” 

 

Kierownik Wydziału EK – Anna Mitin 

szczegółowo omówiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, przy 4 głosach za i 3 głosach wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju oświaty Gminy Olecko na lata 2020-2025”. 
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c) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych  

na terenie Gminy Olecko 

 

Kierownik Wydziału EK – Anna Mitin 

szczegółowo omówiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających 

naukę w szkołach podstawowych  na terenie Gminy Olecko. 

 

 

d) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium 

Burmistrza Olecka w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych  

na terenie Gminy Olecko 

 

Kierownik Wydziału EK – Anna Mitin 

szczegółowo omówiła uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Olecka w ramach Lokalnego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach 

podstawowych na terenie Gminy Olecko. 

 

 

e) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Olecka 

(nieutworzenia w roku szkolnym 2019/2020 klasy I w Szkole Podstawowej  

w Kijewie) 

 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski  

szczegółowo omówił uzasadnienie do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji –  Dawid Bondarenko 

uważa, że skarga na działalność Burmistrza powinna być niezasadna ze względu na to,  

iż na ostatniej sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała dotycząca likwidacji Szkoły 

Podstawowej w Kijewie.  

 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski  

odpowiedział, że skarga musi zostać rozpatrzona, gdyż tylko skarżący może wycofać skargę. 

Wnioskodawca skargi nie wycofał, w związku z tym  istnieje konieczność podjęcia stosownej 

uchwały. 

 

Członek Komisji – Wacław Olszewski  

uważa, iż skarga na działalność Burmistrza jest niezasadna. Zamiar likwidacji SP w Kijewie 

był już od kilku lat z powodu braku dzieci. Zarówno Burmistrz jak i Rada Miejska powinna 
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przede wszystkim dbać o aspekt społeczny i finansowy gminy.  Uważa, że nie ma środków na 

utrzymanie szkoły gdzie funkcjonują klasy dwu- i  trzy-osobowe.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja, przy 3 głosach za i 4 głosach przeciw negatywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Olecka. 
 
 

f) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Olecka 

(nieutworzenia w roku szkolnym 2020/2021 klas II-III i V-VIII  w Szkole 

Podstawowej w Kijewie) 
 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski  

szczegółowo omówił uzasadnienie do projektu uchwały. 
 

Opinia Komisji: 

Komisja, przy 3 głosach za i 4 głosach przeciw negatywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Olecka. 
 
 

g) projekt uchwały w sprawie przejęcia do realizacji przez Gminę Olecko spraw  

z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych 

 

Kierownik GKO – Przemysław Drozd 

szczegółowo przedstawił uzasadnienie projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przejęcia do 

realizacji przez Gminę Olecko spraw  z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych. 

 

 

h) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu 

(Przebudowa drogi powiatowej nr 1838N Gąski-Kijewo-Guty na odcinku Gąski-

Kijewo) 

 

Kierownik GKO – Przemysław Drozd 

szczegółowo przedstawił uzasadnienie projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu. 

 

 

i) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu 

(Przebudowa drogi powiatowej nr 1814N Jaśki-Dobki) 

 

Kierownik GKO – Przemysław Drozd 

szczegółowo przedstawił uzasadnienie projektu uchwały. 
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Opinia Komisji: 

Komisja, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu. 

 

 

j) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu 

(Remont drogi powiatowej Nr 1746N Jeziorowskie-Leśny Zakątek-Czerwony 

Dwór-Cichy-Duły (dr. woj. nr 655) na odcinku Cichy-Duły) 

 

Kierownik GKO – Przemysław Drozd 

szczegółowo przedstawił uzasadnienie projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Oleckiemu. 

 

 

k) projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olecko 

 

Kierownik GKO – Przemysław Drozd 

szczegółowo przedstawił uzasadnienie projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji –  Dawid Bondarenko 

zapytał, czy była przeprowadzana symulacja, ile gospodarstw domowych będzie mogło 

skorzystać z takiej ulgi. 

 

Kierownik GKO – Przemysław Drozd 

odpowiedział, że na tą chwilę taka symulacja nie była przeprowadzana. 

 

Członek Komisji – Grzegorz Wróblewski  

zapytał, czy będą odbierane folie i odpady rolnicze.  

 

Kierownik GKO – Przemysław Drozd 

odpowiedział, że Związek Międzygminny ogłosił przetarg na odbiór odpadów rolniczych. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia  

w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olecko. 

 

 

l) projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko 

 

Kierownik GKO – Przemysław Drozd 

szczegółowo przedstawił uzasadnienie projektu uchwały. Wskazał zmiany w projekcie 

uchwały: 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko: 
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- w § 1  ust. 1, po słowach „określonym w załączniku” dopisano wyrażenie: „Nr 1 do niniejszej 

uchwały”. 

Nowe brzmienie zapisu: 

„§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko 

w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.”. 

- w § 1 ust. 3, dodano zdanie: „Wzór określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.”. 

Nowe brzmienie zapisu: 

„§ 1. 3. Deklaracja może być przesłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej. Wzór określa załącznik Nr 2 do 

niniejszej uchwały.”. 

- w § 1 ust. 5 po wyrazach: „stanowiącym załącznik” dodano wyrażenie: „Nr 1 do uchwały.”. 

Nowe brzmienie zapisu: 

„§ 1. 5. Układ informacji i powiązań między nimi w złożonych deklaracjach jest tożsamy ze 

wzorem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.”. 

W projekcie uchwały nie wstawiono numerów załączników. Ponieważ załączniki są dwa, 

należało to doprecyzować. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji – Rafał Cezary Bielawski  

zapytał co w sytuacji, kiedy mieszkańcy nie złożą deklaracji bądź złożą deklarację niezgodną 

ze stanem faktycznym co do ilości osób zamieszkałych.  

 

Kierownik GKO – Przemysław Drozd 

odpowiedział, że jeżeli chodzi o spółdzielnie to zarządca jest odpowiedzialny za złożenie 

odpowiedniej deklaracji.  

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

poinformował, że w czerwcu zostanie powołany zespół ds. uszczelniania systemu naliczania 

opłat za gospodarowanie odpadami. Poprosił, aby radni również przyłączyli się do opracowania 

tego systemu, aby gmina była jak najlepiej przygotowana do przetargu, który zostanie 

rozpisany na przełomie 2020/2021 roku. Przypomniał, że od 1 lipca 2021 r. segregacja będzie 

odbywać się na 5 frakcji.  

 

Opinia Komisji: 

Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Olecko. 

 

 

m) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2020 rok 

 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

szczegółowo przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały. 

 

Członek Komisji – Wacław Olszewski  

poprosił o przygotowanie na sesje w czerwcu analizy dotyczącej realizacji dochodów  

i wydatków od stycznia do maja br. aby wstępnie wiedzieć jakie są oszczędności wynikające  

z braku możliwości wykonania np. imprez kulturalnych, sportowych. Należy zastanowić się  
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w jaki sposób załatać dziurę budżetową wynikającą z mniejszych dochodów, chociażby z CIT  

i PIT, które są znacząco niższe do lat ubiegłych oraz z jakich wydatków można zrezygnować  

w tym roku aby zaoszczędzić jak najwięcej pieniędzy. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że taka analiza jest prowadzona na bieżąco. Większość samorządów  

obecnie jest w trudnej sytuacji finansowej, wynikającej z pandemii koronawirusa. Ponadto 

uchwały podjęte w kwietniu, będące tarczą antykryzysową dla przedsiębiorców nie zostały 

jeszcze zaopiniowane przez RIO, więc nie wiadomo ile będą wynosić ulgi. Poinformował,  

że fundusze przeznaczone na organizację Przystanku Olecko zostały rozdysponowane na wkład 

własny remontu teatru AGT w Olecku.  

 

Członek Komisji – Wioletta Dorota Żukowska 

zapytała o kwotę wydaną na żwirowanie dróg. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

odpowiedział, że jest to kwota 395.000,00 zł.  

 

Członek Komisji – Wioletta Dorota Żukowska 

zaproponowała, aby skorzystać z kwoty proponowanej przez inwestora żwirowni. 

 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

oznajmił, iż porozumienie zawarte z inwestorem żwirowni będzie ważne, dopiero  

w momencie rozpoczęcia wydobywania żwiru. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 6 członków), uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, przy 4 głosach za 

i 2 głosach wstrzymujących pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 

budżetu Gminy Olecko na 2020 rok. 

 

 

n) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Olecko  na lata 2020-2029 

 

Skarbnik Gminy – Irena Osmycka 

szczegółowo przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja (obecnych 6 członków), przy 4 głosach za i 2 głosach wstrzymujących pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy 

Olecko  na lata 2020-2029.  

 

 

projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania  

i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród sportowych dla zawodników osiągających 

wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 

sportowym 

 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

szczegółowo omówiła uzasadnienie do projektu uchwały. 
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Członek Komisji – Wacław Olszewski  

zwrócił się z prośbą o wcześniejszą informację o autopoprawkach w projektach uchwał oraz 

wskazanie miejsca w których ona występuje. 

 

Opinia Komisji: 

Komisja, uwzględniając autopoprawkę Burmistrza, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania   

i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród sportowych dla zawodników osiągających 

wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 4 - Sprawy wniesione. 

 

Przewodniczący Komisji – Dawid Bondarenko  

oznajmił, iż wpłynęły do Biura rady dwa pisma dotyczące prośby Burmistrza, aby rada 

pomogła w podjęciu decyzji skąd wziąć środki na 3 inwestycje związanych z przebudową 

odcinka drogi w m. Giże, budową drogi w m. Lipkowo oraz zadaniem o które wnioskował  

i realizować będzie Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate”. Dodał, iż część potrzebnej 

kwoty Burmistrz już zaczerpnął z oświetlenia miasta. 

 

Burmistrz Olecka – Karol Sobczak 

dodał, iż wydaje się to rozsądnym rozwiązaniem, aby odstąpić chwilowo od wykonania 

oświetlenia, które jest w 100% ze środków własnych, na poczet inwestycji pozyskanych. 

 

Członek Komisji – Wacław Olszewski 

oznajmił, iż to bardzo dobry pomysł, ponieważ należy maksymalnie wykorzystać 

dofinansowania z państwa czy też ze środków unijnych. 

Dodał, że przetargi dróg przechodzą w wysokości 50-60% wartości.  

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 5 - Wnioski Komisji.  

 

Przewodniczący Komisji – Dawid Bondarenko zapytał: 

- czy i kiedy będą wykonywane prace gwarancyjne w świetlicy w Babkach Oleckich, * 

- o wycięcie krzaków pomiędzy m. Dąbrowskie a Borawskie Małe, 

- kiedy nastąpi otwarcie świetlic wiejskich, * 

- czy przy budowie wiat i siłowni plenerowych przy świetlicach wiejskich jest niezbędny plan 

urządzania terenów, * 

- czy jest możliwe ogłoszenie przetargu na remont świetlicy wiejskiej w Plewkach. * 

  

Wiceprzewodniczący Komisji – Rafał Cezary Bielawski poprosił o: 

- wykoszenie trawy wzdłuż chodnika przy ul. Kościuszki w kierunku Wieliczek na wysokości 

ogródków działkowych, 

- zdjęcie banerów reklamowych koncertu Tenorów, który miał się odbyć 27 marca. * 
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Członek Komisji – Adam Chajęcki poprosił o: 

-  wyczyszczenie koryta rzeki Lega, * 

- zamontowanie słupków uniemożliwiających parkowanie samochodów na ul. Wodnej przy 

zejściu na promenadę przy rzece Lega. 

 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

 

*Odpowiedzi udzielone podczas posiedzenia komisji. 

 

 

Protokołowała 

Sylwia Barszczewska 

Przewodniczący Komisji 

Dawid Bondarenko 

 


