
 
 Protokół Nr XXX/2009

z sesji Rady Gminy Masłów, 
która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2009 roku

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.

5. Sprawozdanie Wójta o pracach Wójta i Urzędu Gminy w okresie między 

sesjami.

6. Przyjęcie sprawozdania  z działalności Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Masłowie za 2008 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2008 rok 

(wraz  ze  sprawozdaniem  rocznym  z  wykonania  planu  finansowego 

samorządowych instytucji kultury).

(a) przedstawienie Radzie Gminy sprawozdania przez Wójta Gminy 

(b) przedstawienie  opinii  z  wykonania  budżetu  za  rok  2008  przez 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

(c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 

(d) głosowanie  nad  projektem  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium 

Wójtowi Gminy Masłów z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.

Projekty uchwał w sprawie:

8. przyjęcia zasad i trybu wyboru członków Gminnej Komisji ds. Referendum oraz 

członków  Obwodowych  Komisji  ds.  Referendum  w  referendum  lokalnym 

zarządzonym na dzień 7 czerwca 2009 r. przez Radę Gminy Masłów;

9. trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli 

i  szkół  zakładanych  i  prowadzonych  na  terenie  Gminy  Masłów  przez  inne 

podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie;

10. przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  „Zmiany  Nr  56  w  miejscowym  planie 
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ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów;

11. wyrażenia zgody na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Woli Kopcowej w 

drodze 383 nie będącej własnością gminy;

12. uchylenia  uchwały  Nr  XXVI/210/08  Rady  Gminy  Masłów  z  dnia  04  grudnia 

2008r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  dla  Caritas  Diecezji 

Kieleckiej  na okres 10 lat  nieruchomości położonej  w Wiśniówce i w sprawie 

zwolnienia z przeprowadzenia przetargu w tym zakresie; 

13. wyrażenia zgody na wydzierżawienie dla Caritas Diecezji Kieleckiej na okres 10 

lat części pomieszczeń znajdujących się w budynku byłej Szkoły Podstawowej w 

Wiśniówce i w sprawie zwolnienia z przeprowadzenia przetargu w tym zakresie; 

14. zmiany uchwały budżetowej gminy.

15. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

16. Sprawy organizacyjne, komunikaty.

Ad. 1.
Otwarcie sesji. 
Przewodnicząca  Rady  Gminy  Genowefa  Jaros  w  dniu  27  kwietnia  2009  roku  
o  godzinie  14.05  otworzyła  posiedzenie  Rady  Gminy,  przywitała  radnych  i 
zaproszonych gości. 

Ad. 2.
Stwierdzenie quorum.
Przewodnicząca Rady Gminy oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w 
posiedzeniu  uczestniczy  14  radnych,  co  wobec  ustawowego  składu  Rady  15 
radnych  stanowi  94  %  obecności,  czyli  stanowi  quorum  do  podejmowania 
prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 niniejszego protokołu.

Ad. 3.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad.
Wójt Włodzimierz Korona zwrócił się z prośbą o zdjęcie z porządku obrad punktów: 
12 – Projekt uchwały w sprawie  uchylenia uchwały Nr XXVI/210/08 Rady Gminy 
Masłów z dnia 04 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
dla  Caritas  Diecezji  Kieleckiej  na  okres  10  lat  nieruchomości  położonej  w 
Wiśniówce i w sprawie zwolnienia z przeprowadzenia przetargu w tym zakresie; 
oraz  13 –  Projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia  zgody na wydzierżawienie  dla 
Caritas Diecezji Kieleckiej na okres 10 lat części pomieszczeń znajdujących się w 
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budynku  byłej  Szkoły  Podstawowej  w  Wiśniówce  i  w  sprawie  zwolnienia  z 
przeprowadzenia przetargu w tym zakresie; wyjaśniając stanowisko w tej sprawie.
Radny Robert  Fortuna zwrócił  się z zapytaniem, jakie  stanowisko w tej  sprawie 
zajmuje radny z terenu Wiśniówki.
Wójt  odpowiedział,  że  w związku z  nieobecnością  radnego na dzisiejszej  sesji, 
przeprowadzone zostały rozmowy, w których radny wyjaśnił swe stanowisko oraz 
opinie społeczne, w sprawie dzierżawy budynku. Opinie te stanowiły podstawę do 
podjęcia poprzedniej uchwały. 
Ponadto, Wójt zwrócił się z prośbą do Rady o przesuniecie na kolejne posiedzenie 
sesji  punktu  4  –  przyjęcie  protokołu  z  poprzedniej  sesji,  z  uwagi  na  chorobę 
protokolanta. 
Przewodnicząca Rady przystąpiła do głosowania nad proponowanymi zmianami do 
porządku obrad. 
W głosowaniu 14 „za”, jednogłośnie Rada przyjęła zaproponowane zmiany.
Porządek obrad wraz ze zmianą został  przyjęty  w głosowaniu 14 głosami  „za”, 
jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 5.
Sprawozdanie Wójta o pracach Wójta i Urzędu Gminy w okresie między sesjami.
Materiał radni otrzymali w statutowym terminie i stanowi załącznik protokołu. 
Włodzimierz Korona –Wójt Gminy omówił realizowane zadania z zakresu inwestycji 
oraz zarządzenia wydane w okresie miedzy sesjami.
W  związku  z  obecnością  pana  Henryka  Milcarza  –  Prezesa  Zarządu  Związku 
Wodociągów Kieleckich oraz pana Marka Banasika – Dyrektora ds. Technicznych 
poruszona  została  dyskusja  nt.  wodociągowania  i  kanalizacji  Gminy Masłów,  w 
ramach  funduszu  Spójności.  Przedstawione  zostały  plany  i  terminy  wykonania 
zadań oraz przybliżone koszty ich realizacji. 
Przewodnicząca Rady zwróciła  się z  zapytaniem na jakim etapie  jest  realizacja 
wodociągu Brzezinki – Ciekoty. 
Pan  Milcarz  odpowiedział,  że  to  zadanie   będzie  realizowane  wcześniej,  niż 
zakładaliśmy. Wybrana została firma doradcza, której zadaniem jest opracowanie 
dokumentacji i przygotowanie przetargu. 
Radny Andrzej Pedrycz zwrócił się z pytaniem czy w maju 2010 roku jest szansa na 
uruchomienie budowy kanalizacji. 
Pan Milcacrz odpowiedział, że wiąże się to z ewentualnymi zmianami w projekcie. 
Jeżeli  nic  się  nie  zmieni,  to  zgodnie  z  harmonogramem  prace  powinny  się 
rozpocząć. 
Radna Małgorzata Kozubek zwróciła się z pytaniem, w jakim terminie zrealizowany 
zostanie odcinek wodociągu przy ul. Świerczyńskiej w Masłowie Pierwszym.
Pan Milcarz odpowiedział, iż prace powinny ruszyć zgodnie z terminem, gdyż temat 
jest już opracowany. 
Radny Robert Fortuna zapytał o koszty, jakie będą musieli ponieść mieszkańcy i 
gmina, w związku z budową sieci kanalizacyjnej.
Pan  Milcarz  odpowiedział,  że  mieszkańcy  nie  poniosą  kosztów  w  związku  z 
budową  sieci  głównej,  natomiast  zobligowani  są  do  wykonania  przyłącza  we 
własnym  zakresie.  Jeśli  chodzi  o  koszty,  jakie  poniesie  gmina  oraz  spółka 
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Wodociągi Kieleckie – jest to udział w inwestycji, co wiąże się z zabezpieczeniem 
środków własnych, czyli ewentualne kredyty. 
Radny Mirosław Januchta poprosił  o przybliżenie sprawy dotyczącej przebudowy 
sieci wodociągowej w Ameliówce. 
Pan Banasik wyjaśnił szczegółowo przebieg tego zadania od strony technicznej. 
Radna Aniela Cedro zwróciła się z pytaniem na jakim etapie zostanie zrealizowana 
inwestycja dotycząca budowy sieci kanalizacyjnej w msc. Dąbrowa Koszarka. 
Pan Milcarz wyjaśnił przebieg I etapu budowy w części północnej. 
Głos zabrał sołtys sołectwa Mąchocice Kapitulne – pan Jan Sobecki zwracając się 
z zapytaniem jaki będzie przybliżony koszt budowy przyłącza od sieci głównej do 
domu.
Pan Milcarz odpowiedział, że zgodnie z regulaminem wodociągowania i kanalizacji, 
przyłącze jest realizowane we własnym zakresie i  jego koszt zależy od długości 
odcinka. Na dzień dzisiejszy jest to około 100 – 120 zł  za mb, natomiast  koszt 
studzienki to około 2.000 zł. 
Radny  Rafał  Lis  zapytał  o  zmianę  w  regulaminie  wodociągowania  i  kanalizacji 
dotyczącą  kwoty  opłaty  regulaminowej.  Pan  Wójt  odpowiedział,  że  referat 
budownictwa  jest  na  etapie  opracowywania  zmian  do  regulaminu,  m.in  w  tej 
kwestii. 
Przewodnicząca podziękowała za udział w dyskusji. 

Ad. 6.
Przyjęcie sprawozdania  z działalności Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Masłowie za 2008 rok.
Temat  szczegółowo  omówiła  pani  Monika  Dolezińska  –  Kierownik  Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie.
Radny Robert  Fortuna zwrócił  się  z  pytaniem,  czy jest  odczuwalne zwiększone 
zapotrzebowanie  na  pomoc  społeczną  w  związku  z  panującym  kryzysem 
gospodarczym.
Pani Dolezińska odpowiedziała, że na chwilę obecną nie ma takich odczuć. Pani 
Kierownik zwróciła uwagę fakt, iż wypłata środków opiera się na dokumentacji z 
minionego okresu.
Wójt dodał,że liczba osób korzystających z pomocy społecznej jest niemalże stała, 
a kryzys jeszcze nie wpłynął na jej zmianę. 
Radny Fortuna zapytał również o kryteria podziału środków na dożywianie dzieci w 
szkołach. 
Panik  Dolezińska  szczegółowo  wyjaśniła  zasady  przyznawania  środków,  na 
podstawie zgłoszeń dyrektorów szkół, którzy składali zapotrzebowanie. 
Więcej  uwag  nie  zgłoszono.  Sprawozdanie  zostało  przyjęte  do  akceptującej 
wiadomości.  

Ad. 7.
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Masłów za 2008 rok (wraz 
ze  sprawozdaniem  rocznym  z  wykonania  planu  finansowego  samorządowych 
instytucji kultury).
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(a) przedstawienie Radzie Gminy sprawozdania przez Wójta Gminy 
Pan  Włodzimierz  Korona  –  Wójt  Gminy  Masłów przedstawił  szczegółowo 

sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  Gminy  Masłów  za  2008  rok,  zadania 
inwestycyjne, które są realizowane oraz plany na kolejne lata. 

Pani  Marzena  Biskupska  przedstawiła  sprawozdanie  roczne  z  wykonania 
planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie za 2008 rok.
Pani Aneta Ksel przedstawiła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego 
Gminnej Biblioteki Publicznej za 2008 rok.
Nie zgłoszono uwag.

(b)  przedstawienie  opinii  z  wykonania  budżetu  za  rok  2008  przez 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Radny Rafał Lis – Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  odczytał  opinię Komisji  z 
dnia 31.03.2009 roku w sprawie wykonania budżetu gminy za 2008 rok (stanowi 
załącznik). Komisja Rewizyjna, uchwałą z dnia 31.03.br. pozytywnie zaopiniowała 
wykonanie budżetu Gminy za 2007 rok oraz wnosi do Rady Gminy o udzielenie 
Panu Włodzimierzowi Koronie – Wójtowi Gminy Masłów absolutorium za 2008 rok.

(c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
Przewodnicząca Rady Gminy Genowefa  Jaros  odczytała  uchwałę  Nr  19/2009 I 
składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Kielcach  z  dnia  08 
kwietnia  2009  roku  w  sprawie  opinii  o  wniosku  komisji  rewizyjnej  w  sprawie 
absolutorium (stanowi załącznik protokołu).
Pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Nr 20/2009 I Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08 kwietnia 2008 
roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Masłów za 
2008 rok (stanowi załącznik).
Radny Robert  Fortuna zwrócił  się z zapytaniem dotyczącym kwoty umorzonego 
podatku w roku 2008.
Wójt  wyjaśnił  kryteria,  jakimi  kierował  się przy podejmowaniu decyzji  dotyczącej 
umorzenia podatku. 
Nie zgłoszono więcej uwag. 

(d)  głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Masłów z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.
Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad projektem.
Uchwała  Nr  XXX/2242/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Masłów z tytułu wykonania budżetu gminy za 
2008 rok – przyjęta została w głosowaniu: 13 „za”,

1 „wstrzymujący się”.
Uchwała stanowi załącznik protokołu.
Pan Włodzimierz Korona złożył podziękowanie Radzie Gminy.

Ad. 8.
Projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  zasad  i  trybu  wyboru  członków  Gminnej 
Komisji  ds.  Referendum oraz członków Obwodowych Komisji  ds.  Referendum w 
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referendum lokalnym zarządzonym na dzień 7 czerwca 2009 r. przez Radę Gminy 
Masłów.
Pan Bogusław Krukowski – sekretarz Gminy Masłów przedstawił projekt uchwały.
Nie wniesiono uwag.
Uchwała  Nr  XXX/243/09  Rady  Gminy  Masłów w sprawie  przyjęcia  zasad  i  
trybu  wyboru  członków  Gminnej  Komisji  ds.  Referendum  oraz  członków 
Obwodowych Komisji ds. Referendum w referendum lokalnym zarządzonym 
na dzień 7 czerwca 2009 r. przez Radę Gminy Masłów – przyjęta została 14 
głosami „za”,  jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 9.
Projekt  uchwały  w  sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  oraz  ustalenia 
stawek  dotacji  dla  przedszkoli  i  szkół  zakładanych  i  prowadzonych  na  terenie 
Gminy  Masłów  przez  inne  podmioty  niż  jednostki  samorządu  terytorialnego  i 
ministrowie. 
Temat  przedstawiła  pani  Irena  Kundera  –  Kierownik  Samorządowego  Zespołu 
Obsługi Oświaty w Masłowie.
Komisja Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i  Promocji Gminy na posiedzeniu w 
dniu 

pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały (stanowi załącznik protokołu). 
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  23.04.2009  r.  również 
pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt (stanowi załącznik). 
Nie zgłoszono uwag.
Uchwała  Nr  XXX/244/09  Rady Gminy Masłów w sprawie  trybu udzielania  i  
rozliczania  dotacji  oraz  ustalenia  stawek  dotacji  dla  przedszkoli  i  szkół  
zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Masłów przez inne podmioty  
niż  jednostki  samorządu  terytorialnego  i  ministrowie –  przyjęta  została  14 
głosami „za”,  jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Zmiany Nr 56 w 
miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów.
Projekt przedstawił  pan Dariusz Korczyński – Kierownik Referatu Budownictwa i 
Gospodarki Przestrzennej. 
Radny  Andrzej  Pedrycz  zwrócił  się  zapytaniem  dotyczącym  zmiany  kwoty 
przeznaczonej na inwestycje.
Pan Korczyński wyjaśnił szczegółowo z czego wynikła owa zmiana. 
Więcej uwag nie zgłoszono.
Uchwała  Nr  XXX/245/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  przystąpienia  do 
sporządzenia  zmiany  „Zmiany  Nr  56  w  miejscowym  planie  ogólnym 
zagospodarowania przestrzennego gminy Masłów – przyjęta została 14 głosami 
„za”,  jednogłośnie i stanowi załącznik protokołu.

Ad. 11.
Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wykonanie  odcinka  sieci 
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wodociągowej w Woli Kopcowej w drodze 383 nie będącej własnością gminy.
Temat  przedstawił  pan  Dariusz  Korczyński  –  Kierownik  referatu  Budownictwa  i 
Gospodarki Przestrzennej.
Komisja do spraw Inwestycji,  na posiedzeniu  w dniu  23.04.20009 r.  pozytywnie 
zaopiniowała niniejszy projekt (stanowi załącznik protokołu). 
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  23.04.2009  r.  pozytywnie 
zaopiniowała niniejszy projekt (stanowi załącznik protokołu). 
Radni nie zgłosili uwag.
Uchwała Nr XXX/246/09 Rady Gminy Masłów w sprawie wyrażenia zgody na 
wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Woli Kopcowej w drodze 383 nie  
będącej  własnością  gminy –  przyjęta  została  14  głosami  „za”,   jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik protokołu.

Ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy.
Omówienia tematu dokonała pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy.
Radny Robert Fortuna zwrócił się z zapytaniem dotyczącym remontu szkoły i domu 
nauczyciela w Mąchocicach Kapitulnych. Czy środki finansowe zostały przekazane 
na remont obydwu budynków.
Wójt  odpowiedział,  że  środki,  o  których  mowa  zostały  przekazane  jedynie  na 
remont budynku szkoły. 
Komisja  Budżetu  i  Finansów  na  posiedzeniu  w  dniu  23.04.2009  r.  pozytywnie 
zaopiniowała niniejszy projekt (stanowi załącznik protokołu). 
Radna  Małgorzata  Kozubek  zapytała  o  planowaną  budowę  ul.  Ogrodowej  w 
Masłowie Pierwszym.
Wójt  przedstawił  szczegółowo  ten  temat,  informując  że  w  związku  z  faktem iż 
wpłynęła tylko jedna oferta na realizację tego zadania i to za dużą kwotę, wspólnie 
z panią Jarosz (pracownikiem merytorycznie odpowiedzialnym za realizację tego 
zadania) ponownie przejrzymy całą sprawę. 
Radny  Andrzej  Kułak  zabrał  głos  odnośnie  budowy  chodnika  w  kierunku  ulicy 
Podklonówka.
Wójt wyjaśnił, że w związku z tym, iż jest to odcinek przy drodze powiatowej, termin 
realizacji  zadania jest  uzależniony od Powiatowego Zarządu Dróg.  Jednak Wójt 
zaznaczył, że brak środków finansowych może się przyczynić do przesunięcia tego 
zadnia.
Radna Kozubek zapytała również o realizację budowy ścieżki rowerowej wzdłuż 
lotniska.
Wójt odpowiedział,  że przewiduje się kontynuację prac, jednak co do nakładki – 
ustalenia nie zostały przyjęte, gdyż planuje się rozmowy w tym temacie.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Uchwała  Nr  XXX/247/09  Rady  Gminy  Masłów  w  sprawie  zmiany  uchwały 
budżetowej gminy – przyjęta  została  14  głosami  „za”,   jednogłośnie.  Uchwała 
stanowi załącznik protokołu.

Ad. 15.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
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Radny Mirosław Januchta zwrócił się z zapytaniem, czy w budynku Agronomówki 
będzie możliwość zapewnienia miejsca dla kół gospodyń wiejskich.
Wójt odpowiedział, że budynek jest w trakcie remontu i planuje się tam utworzenie 
oddziału przedszkolnego. W związku z powyższym trzeba będzie podjąć decyzję, 
czy cały budynek przeznaczony zostanie na ten cel. Jednak, jak Państwu wiadomo, 
planujemy rozbudowę obiektu, który docelowo będzie służył strażakom, ale będzie 
również miejscem spotkań mieszkańców.
Radny Kazimierz Rachwał zapytał na jakim etapie jest projekt dotyczący budowy 
solarów, ile osób zgłosiło się do projektu.
Wójt odpowiedział, że na chwilę obecną przekroczyliśmy 1000 zgłoszeń, gdzie z 
założeń wynika, że otrzymamy 400 miejsc. W związku z powyższym, jeśli projekt 
ruszy (gdyż obecnie są to przedwstępne założenia) – nie ominie nas obowiązek 
losowania, na który prawdopodobnie zaprosimy notariusza.
Radny Robert  Fortuna zgłosił  ubytki  w jezdni  w drodze obok dawnego budynku 
mleczarni oraz w kierunku Bęczkowa. 
Radny Andrzej  Pedrycz zgłosił  potrzebę wykonania pobocza na odcinku między 
ulicy Świętokrzyskiej obok kapliczki oraz poprawienie ulicy Wspólnej.
Sołtys  sołectwa  Mąchocice  Kapitulne  –  pan  Jan  Sobecki  zgłosił  potrzebę 
udrożnienia przepustów miedzy posesjami nr 24 i 25 oraz między posesjami 35 a 
37.
Pan Tomasz  Lato  –  Przewodniczący Rady Powiatu  poinformował  o  planowanej 
realizacji  przebudowy  drogi  z  ciągiem  pieszo  –  rowerowym  przez  Mąchocice 
Kapitulne w kierunku Bodzentyna.
Radna Małgorzata Kozubek poprosiła o zgłaszanie do urzędu gminy miejsc, gdzie 
lampy uliczne zapalają się za wcześnie lub świecą w ciągu dnia.
Wójt  poprosił  o  zgłaszanie  potrzeb  na  ustawienie  wiaty  przystankowej,  by  móc 
zrealizować to jako jednorazowe zlecenie.
Więcej uwag nie zgłoszono.

Ad. 16.
Sprawy organizacyjne, komunikaty.
Po wyczerpaniu tematyki o godzinie 17.50 Przewodnicząca Rady podziękowała za 
udział w obradach i zamknęła posiedzenie. 

Protokolant: Przewodnicząca Rady Gminy Masłów 
Joanna Synak /-/ Genowefa Jaros
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