
Rada Powiatu Kolskiego 
ul. Sienkiewicza 21/^3 

62-600 KOŁO

BRZ.0002.17.2022

Protokół Nr LXIII/2022 

z LXIII sesji Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 22 grudnia 2022r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad LXIII sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 1030 dokonał przewodniczący rady Marek 

Świątek.

2. Powitanie gości

Przewodniczący rady powitał radnych, naczelników, kierowników służb i jednostek.

3. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący rady stwierdził na podstawie listy obecności, iż obrady są prawomocne, 

w sesji uczestniczy 19 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z LXI i LXII sesji

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokoły z LXI i LXII sesji Rady Powiatu Kolskiego.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania protokoły zostały przyjęte 

19 głosami „za", 0 głos „przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w ww. 

sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

5. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący rady zadał pytanie czy są wnioski do przesłanego porządku obrad?

Nikt nie zgłaszał, w związku z tym przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 

obrad. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. 1/1/ wyniku głosowania porządek obrad 

został przyjęty 19 głosami „za", 0 głosów „przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz 

głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.



4. Przyjęcie protokołu z LXI i LXII sesji.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
1.1

7. Zapytania i interpelacje.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022- 

2027.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2023 - 

2030.

a) przedstawienie projektu uchwały przez Starostę Kolskiego,

b) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym opinii Komisji Budżetu i Finansów,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do 

projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030,

e) dyskusja,

f) głosowanie w sprawie poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 

Kolskiego na lata 2023-2030,

g) głosowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2030 

wraz z poprawkami.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Kolskiego na 2023r.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Starostę Kolskiego,

b) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym Komisji Budżetu i Finansów,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie 

poprawek do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2023r.

e) dyskusja,

f) głosowanie w sprawie poprawek do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2023r.

g) głosowanie w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz z poprawkami.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego 

na 2023r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2023r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego na

2023r.



15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

16. Wolne głosy i wnioski. fi

17. Zamknięcie obrad. ' ?

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności wydziałów i jednostek 

zespolonych za m-c grudzień. Materiały te stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

7. Zapytania i interpelacje.

Nikt nie zgłaszał

(obrady opuścił radny Lech Spliter)

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że szczegółowo omówił proponowane zmiany na 

posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Przedstawił dodatkowe zmiany, które powstały po 

terminie przesłania projektu uchwały (załącznik nr 5 do protokołu). Komisja Budżetu i Finansów 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2022r. W głosowaniu imiennym udział 

wzięło 18 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 

głosów „wstrzymujący się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LXIII/416/2022 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił projekt uchwały. Zmiany głównie dotyczą aktualizacji i 

dostosowania limitów zobowiązań przedsięwzięć zawartych w WPF do zakresu ich realizacji.

Radny Rafał Ławniczak dopytał, jakie są plany w zakresie niewykorzystanych środków z budowy Sali 

gimnastycznej w Kościelcu? Starosta Robert Kropidłowski odpowiedział, że Zarząd rozważa różne 

propozycje m.in. remont oddziału wewnętrznego, utworzenie ZOL w SP ZOZ w Kole, pod uwagę 

brana była koncepcja budowy boisk w ZST w Kole. Decyzje w tym temacie jeszcze nie zapadły.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
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Przewodniczqcy Rady Marek Świqtek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027. 

W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 18 

głosami „za", O głosów „przeciw" i O głosów „wstrzymujqcy się". Imienny wykaz głosowania w w/w 

sprawie stanowi załgcznik nr 8 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LXIII/ 417/2022 i stanowi załqcznik nr 9 do protokołu.

(na obrady powrócił radny Lech Spliter)

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na 

lata 2023-2030.

a) przedstawienie projektu uchwały przez Starostę Kolskiego,

Starosta Robert Kropidłowski poinformował, że wieloletnia prognoza finansowa powiatu 

kolskiego po autopoprawkach została przygotowana na lata 2023-2030. Wynika to z prognozy 

spłat rat kapitałowych zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego na 

kwotę 4 600 000,00 zł, których spłata upłynie w 2030 roku. Natomiast wydatki związane z 
ie 

potencjalną spłatą poręczenia wynikająca z umowy poręczenia kredytu bankowego 

zaciągniętego przez SP ZOZ w Kole kończą się w 2029 roku.

Kwoty planowanych dochodów i wydatków w 2023r. wynikają z projektu budżetu powiatu na 

2023 rok, natomiast w latach 2024-2030 oparte są na planowanych przez Ministerstwo 

Finansów wskaźnikach makroekonomicznych.

Na koniec wystąpienia Starosta zwrócił się z prośbą do radnych o zatwierdzenie uchwały w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2023-2030 wraz z 

autopoprawkami.

Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

b) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym opinii Komisji Budżetu i 

Finansów,

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański odczytał pozytywną opinię 

Komisji do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030. 

Pozytywne opinie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 

2023-2030 przedstawili przewodniczący Komisji:

- Gospodarczej - Łukasz Królasik

- Skarg, Wniosków i Petycji - Marek Marciniak

- Spraw Społecznych - Lech Spliter



- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- Radomir Piorun

- Zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej- Radomir Piorun
iii 

Opinie Komisji stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Kozajda odczytał Uchwałę Nr SO-5/0957/46/2022 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2022 roku w 

sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na 

lata 2023 - 2030. Opinia jest pozytywna.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

d) przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie 

poprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023- 

2030,

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił Uchwałę Nr 0025.210.312.2022 Zarządu do projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030. Wynikają one ze zmian 

wprowadzonych autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2023 

rok, wprowadzeniem nowych przedsięwzięć pn.:

- „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P",

- „Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie",

- „Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole 2022/2023",

- „Świadczenie usług Ochrony Osób i Mienia w budynkach oraz zespołu garaży Starostwa 

Powiatowego w Kole znajdujących się przy ul. Sienkiewicza 21/23 i ul. Sienkiewicza 27 - 

2022/2023"

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowości Turzynów"

oraz z zapisów Uchwały Składu Orzekającego RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o 

projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030.

Przedstawiona uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

e) dyskusja,

Przewodniczący Rady Marek Świątek otworzył dyskusję. Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.



f) głosowanie w sprawie poprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Kolskiego na lata 2023-2030,

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie poprawki do projektu wieloletniej 

prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku poprawki zostały przyjęte 19 

głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w 

w/w sprawie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

g) głosowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023- 

2030 wraz z poprawkami.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030 wraz z 

poprawkami. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała 

została podjęta 19 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny 

wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie oznaczona nr LXIII/418/2022 i stanowi załącznik nr 15 

do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Kolskiego na 2023r.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Starostę Kolskiego,

Starosta Robert Kropidłowski poinformował, że w projekcie budżetu powiatu plan dochodów po 

autopoprawkach wynosi 112 930 563,07 zł, na te kwotę składają się:

• dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 8 476 737,00 zł,

• dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób prawnych w 

kwocie - 1 133 875,00 zł i osób fizycznych w kwocie 15 667 001,00 zł,

• subwencja ogólna w kwocie 57 173 364,00 zł, na którą składają się:

część oświatowa - 45 778 857,00 zł,

część wyrównawcza -8 847 079,00 zł, 

część równoważąca - 2 547 428,00 zł,

• pozostałe dochody w tym własne w kwocie 30 479 586,07 zł.

Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok zaplanowano w kwocie - 123 728 441,37 zł, na tę kwotę 

składają się:



• wydatki na realizację zadań oświatowych -55 178 527,10 zł,

• administrację publiczną - 16 848 453,00 zł,

• bezpieczeństwo publiczne - 6 985 300,00 zł,
i i 

• pomoc społeczna - 7 674 853,44 zł,

• wydatki na zadania majątkowe drogowe - 22 242 767,61 zł,
• o 

• pozostałe wydatki - 14 798 540,22 zł.

VI 
Planowane inwestycje to m.in:

1) „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P",
la

2) „Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie",

3) „Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie";

4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica - Grzegorzew",

5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką 

istniejącego i budową nowego obiektu mostowego",

6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach",

7) „Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i 

ciągów pieszo-rowerowych". W ramach realizacji powyższego zadania zostanie wykonana: 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego 

Przedecz - Katarzyna",

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy chodnika w m. Budki 

Nowe",

- „Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na 

odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej",

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w 

miejscowości Ruszków Pierwszy w kierunku miejscowości Dobrów",

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego na 

odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie".

8) „Przebudowa ul. Kościuszki w m. Dąbie",

9) „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole".

Starosta Robert Kropidłowski poinformował, że Zarząd Powiatu dokonał analizy opinii i wniosków 

Komisji Rady Powiatu dotyczących budżetu powiatu na 2023r. Zarząd utożsamia się z nimi, jednak 

ich realizację uzależnia od sytuacji finansowej budżetu powiatu.



Na zakończenie wystąpienia Starosta zwrócił się do Rady Powiatu o zatwierdzenie przedstawionego 

projektu budżetu powiatu na 2023 rok wraz z autopoprawkami.

Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

b) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym Komisji Budżetu i Finansów, 

Przewodniczący Rady Marek Świątek poprosił przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o 

przedstawienie opinii o projekcie budżetu Powiatu Kolskiego na 2023r. Opinię Komisji odczytał 

przewodniczący Komisji Jarosław Sobański, opinia jest pozytywna i stanowi załącznik nr 17 do 

protokołu.

Pozytywne opinie do projektu budżetu powiatu kolskiego na 2023r. przedstawili 

przewodniczący Komisji:

• Gospodarczej-Łukasz Królasik

• Skarg, Wniosków i Petycji - Marek Marciniak
■o

• Spraw Społecznych - Lech Spliter
. -Ll

• Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- Radomir Piorun

• Zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej - Radomir Piorun

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Kozajda odczytał Uchwałę Nr SO-5/0952/46/2022 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopad 2022r. w sprawie 

wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2023 rok. Opinia jest 

pozytywna. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

d) przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek 

do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2023 r.,

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił Uchwałę Nr 0025.210.313.2022 Zarządu Powiatu Kolskiego 

z dnia 7 grudnia 2022r. w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu budżetu 

powiatu kolskiego na 2023r. Wynikają one z uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 2022r. oraz z korekty planów finansowych w 

Starostwie Powiatowym i Powiatowym Zarządzie Dróg. Przedstawiona uchwała stanowi załącznik 

nr 19 do protokołu.

e) dyskusja,



Tl

Przewodniczący Rady Marek Świątek otworzył dyskusję. W dyskusji nikt nie zabierał głosu.

f) głosowanie w sprawie poprawek do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2023r.,

Przewodniczqcy Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie poprawki do projektu budżetu no 

2023r W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku poprawki zostały 
1.1 

przyjęte 19 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz 

głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

g) głosowanie w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz z poprawkami.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały 

w sprawie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami. W głosowaniu imiennym 

udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami „za", 0 głosów 

„przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 20 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie oznaczona nr LXIII/419/2022 i stanowi załącznik nr 21 

do protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Kolskiego na 2023r.

Przewodniczący Rady Marek Świątek powiedział, że radni otrzymali projekt z materiałami na sesję. 

Uwag do przedstawionego projektu planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok nie było w 

związku, z czym przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego no 2023r. 1/1/ głosowaniu imiennym udział 

wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 

głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 22 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr LXII1/420/2022 i stanowi załącznik nr 23 do 

protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2023r.

Przewodniczący rady Marek Świątek poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały wraz z 

materiałami na sesję. Nikt z radnych nie zgłosił uwag do projektu uchwały.
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Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rocznego 
‘.h. 

planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2023r 1/1/ głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. 

W jego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami „za", O głosów „przeciw" i O głosów 
la 

„wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 24 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr 1X111/421/2022 i stanowi załącznik nr 25 do 

protokołu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego na 

2023r.

Przewodniczący rady Marek Świątek poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały wraz z 

materiałami na sesję. Nikt z radnych nie zgłosił uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rocznego planu pracy 

stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego na 2023r. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. 

W jego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów 

„wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 26 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr 1X111/422/2022 i stanowi załącznik nr 27 do 

protokołu.

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Nie było.

16. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący rady Marek Świątek z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia życzył 

radnym radosnych i spokojnych Świąt.

17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady LXI11 sesji o godz. 12.40 

Protokółowała:

Malwina Morzycka PRZ E W O D NipeĄ c Y 
Rady Ppwijij^^olskiego

Marek^w łątek


