
Protokół nr 7/2022

z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

w dniu 18.07.2022r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 
Pan Ryszard Filipowicz - przewodniczący komisji, 
Pan Janusz Obara- członek komisji.
Pan Zenon Pedrycz- członek komisji
Pani Bernarda Komorowska- członek komisji
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

W obradach Komisji uczestniczyli również:
Pan Tomasz Lato - Wójt Gminy Masłów
Pani Monika Dolezińska - Włodarczyk – zastępca wójta Gminy Masłów
Pani Małgorzata Kumór - skarbnik Gminy Masłów
Pani Irena Kundera - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
Pani Ewa Kokowska - Radca Prawny
Pani Anna Kucmin - inspektor d/s gospodarki nieruchomościami
Pani Ewa Nogalska - inspektor d/s gospodarki lokalami
Pani Ewelina Dąbrowska - referent d/s wodociągów i kanalizacji oraz gazyfikacji gminy
Pan Jarosław Rutczyński – inspektor d/s drogownictwa
Mieszkańcy

Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie posiedzenia.

2) Stwierdzenie quorum.

3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji

5)   Projekt  uchwał:

a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika 
wieczystego, prawa własności gruntu, stanowiącego własność Gminy Masłów, oznaczonego 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1090/12, obręb Masłów Pierwszy

b)  w sprawie  wyrażenia  zgody trwałemu zarządcy na  zawarcie  kolejnej  umowy najmu 
części nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Masłowie Pierwszym

c)  w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

d) w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

e) w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

f) w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów



g) w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

h) w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

i) w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

j) w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

k) w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Masłów Pierwszy, gmina Masłów

l) w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Masłów Pierwszy, gmina Masłów

m) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

n) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów na lata 2022 – 2029

6)  Sprawy inne

7)  Zakończenie obrad

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. 
Stosownie do § 65 Statutu Gminy Masłów przyjętego uchwałą nr XXV/282/2020 Rady Gminy 
Masłów z dnia 29 października 2020 r. (Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z 2020 roku, 
poz. 3838) w dniu  18 lipca o godzinie 14:00 odbyło się w trybie hybrydowym (stacjonarno – 
zdalnym) wspólne zdalne posiedzenie:
- Komisji Ochrony Środowiska Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
- Komisji Budżetu i Finansów
- Komisji ds. Inwestycji
- Komisji Oświaty Kultury Pomocy Społecznej i Promocji Gminy.
Obradom Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa przewodniczył 
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pan 
Ryszard Filipowicz, który otworzył posiedzenie.

Ad. 2. Stwierdzenie quorum.
W posiedzeniu uczestniczyło 3 radnych z 4 osobowego składu Komisji, co jest podstawą do 
podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik niniejszego protokołu.

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.
Brak uwag w tym punkcie.
Komisja przyjęła porządek obrad.

WYNIKI GŁOSOWANIA:
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
WYNIKI IMIENNE:

ZA (3) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Bernarda Komorowska 

NIEOBECNI (1) Zenon Pedrycz

Ad.4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji



Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa – Pan 
Ryszard Filipowicz poinformował, że nie wpłynął żaden wniosek w sprawie treści zawartych w 
protokole. Komisja, w głosowaniu przyjęła protokół z posiedzenia poprzedniej  komisji.

WYNIKI GŁOSOWANIA:
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
WYNIKI IMIENNE:
ZA (3) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Bernarda Komorowska
NIEOBECNI (1)  Zenon Pedrycz

Ad.5.  Projekt uchwały:

Ad.5a. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika 
wieczystego, prawa własności gruntu, stanowiącego własność Gminy Masłów, oznaczonego w 
ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1090/12, obręb Masłów Pierwszy

Przedmiotem uchwały jest sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, 
prawa własności gruntu, stanowiącego własność Gminy Masłów. Użytkownik wieczysty wystąpił z 
wnioskiem o sprzedaż na jego rzecz ww. nieruchomości gruntowej. Nieruchomość gruntowa 
oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu na 
jego wniosek. Sprzedaż ta może nastąpić w drodze bezprzetargowej. Cenę wykupu nieruchomości 
stanowi różnica pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego, 
ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.
Środki uzyskane ze zbycia przedmiotowej działki stanowić będą przychód Gminy Masłów i zasilą 
jej budżet.

WYNIKI GŁOSOWANIA :

ZA: 2, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

WYNIKI IMIENNE:
ZA (2) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara 
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1)Bernarda Komorowska
NIEOBECNI (1) Zenon Pedrycz

Ad.5b. w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na zawarcie kolejnej umowy najmu części 
nieruchomości  zabudowanej  budynkiem  Szkoły  Podstawowej  im.  Jana  Pawła  II  w  Masłowie 
Pierwszym.

Lokal o powierzchni 17,20 m2 przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej
usytuowany jest w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 875/3.
Ostatnia umowa na najem lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
gospodarczej – sklepik szkolny, była zawarta na okres 01.09.2021r. do 30.06.2022r.



Najemca użytkuje pomieszczenia w sposób właściwy i należycie wywiązuje się z
obowiązków wynikających z umowy. 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie Pierwszym zwrócił się z prośbą o 
wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w/w pomieszczenia na okres od 01.09.2022r. 
do 01.09.2027r. 

Uzyskane przychody z tytułu najmu będą przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących.

WYNIKI GŁOSOWANIA :
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
WYNIKI IMIENNE:
ZA (3) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Bernarda Komorowska

NIEOBECNI (1) Zenon Pedrycz

Ad.5c.  w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

Przez wzgląd na duże zurbanizowanie nieruchomości w obrębie Dąbrowa, Gmina Masłów 
przystąpiła do porządkowania punktów adresowych w sołectwie Dąbrowa.
Obszar sołectwa Dąbrowa tworzy strefę podmiejską, wobec czego następuje jej znaczne 
zurbanizowanie. W związku z istniejącą już zabudową oraz prognozą przyszłej zabudowy zaistniała 
konieczność uporządkowania punktów adresowych poprzez wprowadzenie nazw ulic .
Ustalając nazwy ulic przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa
Dąbrowa. Zainteresowani mieszkańcy mogli wypowiedzieć się przy użyciu formularza, w którym 
można było zaproponować nazwę ulicy. 
W toku konsultacji nazwa ulica „Barczańska” zyskała poparcie znacznej części mieszkańców, 
którzy uczestniczyli w konsultacjach. 
Przedmiotowa droga oznaczona jako działka ewidencyjna nr 711 stanowi własność Gminy Masłów.

WYNIKI GŁOSOWANIA :
ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
WYNIKI IMIENNE:
ZA (3) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Bernarda Komorowska

NIEOBECNI (1) Zenon Pedrycz

Ad.5d. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
W dyskusji poruszono kwestię nazwy ulicy : „Diamentowa”

WYNIKI GŁOSOWANIA :
ZA: 1, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
WYNIKI IMIENNE:
ZA (1) Bernarda Komorowska



PRZECIW(3)Ryszard Filipowicz, Janusz Obara,Zenon Pedrycz

NIEOBECNI (0) 

Ad.5e. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

Przez wzgląd na duże zurbanizowanie nieruchomości w obrębie Dąbrowa, Gmina Masłów 
przystąpiła do porządkowania punktów adresowych w sołectwie Dąbrowa.
Obszar sołectwa Dąbrowa tworzy strefę podmiejską, wobec czego następuje jej znaczne 
zurbanizowanie. W związku z istniejącą już zabudową oraz prognozą przyszłej zabudowy zaistniała 
konieczność uporządkowania punktów adresowych poprzez wprowadzenie nazw ulic .
Ustalając nazwy ulic przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa
Dąbrowa. Zainteresowani mieszkańcy mogli wypowiedzieć się przy użyciu formularza, w którym 
można było zaproponować nazwę ulicy. 
W toku konsultacji nazwa ulica „Jodłowa” zyskała poparcie znacznej części mieszkańców, którzy 
uczestniczyli w konsultacjach. 
Przedmiotowa  droga  oznaczona  jako  działka  ewidencyjna  nr  363/2  stanowi  własność  Gminy 
Masłów .

WYNIKI GŁOSOWANIA :
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
WYNIKI IMIENNE:
ZA (4) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Bernarda Komorowska, Zenon Pedrycz

NIEOBECNI (0) 

Ad.5f. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

Przez  wzgląd  na  duże  zurbanizowanie  nieruchomości  w  obrębie  Dąbrowa,  Gmina  Masłów 
przystąpiła  do  porządkowania  punktów  adresowych  w  sołectwie  Dąbrowa.
Obszar  sołectwa  Dąbrowa  tworzy  strefę  podmiejską,  wobec  czego  następuje  jej  znaczne 
zurbanizowanie. W związku z istniejącą już zabudową oraz prognozą przyszłej zabudowy zaistniała 
konieczność uporządkowania punktów adresowych poprzez wprowadzenie nazw ulic .

Ustalając nazwy ulic przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa
Dąbrowa. Zainteresowani mieszkańcy mogli wypowiedzieć się przy użyciu formularza, w którym 
można było zaproponować nazwę ulicy. 
W toku konsultacji nazwa ulica „Kwiatowa” zyskała poparcie znacznej części mieszkańców, którzy 
uczestniczyli w konsultacjach. 
Przedmiotowa droga stanowi własność Gminy Masłów i składają się na nią: dz. nr 1763 i dz. nr 
1784. 

WYNIKI GŁOSOWANIA :
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
WYNIKI IMIENNE:



ZA (4) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Bernarda Komorowska, Zenon Pedrycz

NIEOBECNI (0) 

Ad.5g. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
W dyskusji poruszono kwestię nazwy ulicy : „Pejzażowa”.

WYNIKI GŁOSOWANIA:
ZA: 0, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
WYNIKI IMIENNE:
PRZECIW(3) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Zenon Pedrycz
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1) Bernarda Komorowska

NIEOBECNI (0) 

Ad.5h. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

Przez wzgląd na duże zurbanizowanie nieruchomości w obrębie Dąbrowa, Gmina Masłów 
przystąpiła do porządkowania punktów adresowych w sołectwie Dąbrowa.
Obszar sołectwa Dąbrowa tworzy strefę podmiejską, wobec czego następuje jej znaczne 
zurbanizowanie. W związku z istniejącą już zabudową oraz prognozą przyszłej zabudowy zaistniała 
konieczność uporządkowania punktów adresowych poprzez wprowadzenie nazw ulic .
Ustalając nazwy ulic przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa
Dąbrowa. Zainteresowani mieszkańcy mogli wypowiedzieć się przy użyciu formularza, w którym 
można było zaproponować nazwę ulicy. W toku konsultacji nazwa ulica „Silniczna” zyskała 
poparcie znacznej części mieszkańców, którzy uczestniczyli w konsultacjach. 
Przedmiotowa droga  znajduje się na drodze serwisowej, położonej w miejscowości Dąbrowa, 
Gmina Masłów, usytuowanej od strony zachodniej dr S73, od granic miasta Kielce do końca działki 
Nr 227/2 włącznie.

WYNIKI GŁOSOWANIA :
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
WYNIKI IMIENNE:
ZA (4)PRZECIW(0) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Zenon Pedrycz

NIEOBECNI (0) 

Ad.5i.  w  sprawie  nadania  nazwy  ulicy  w  obrębie  Dąbrowa,  gmina  Masłów

Przez wzgląd na duże zurbanizowanie nieruchomości w obrębie Dąbrowa, Gmina Masłów Przez 
wzgląd na duże zurbanizowanie nieruchomości w obrębie Dąbrowa, Gmina Masłów przystąpiła do 
porządkowania punktów adresowych w sołectwie Dąbrowa. 



Obszar sołectwa Dąbrowa tworzy strefę podmiejską, wobec czego następuje jej znaczne 
zurbanizowanie.
W związku z istniejącą już zabudową oraz prognozą przyszłej zabudowy zaistniała konieczność
uporządkowania punktów adresowych poprzez wprowadzenie nazw ulic. 

Mieszkańcy uczestniczący w konsultacji większością głosów zaproponowali nazwę ulicy „Zacisze” 

Przedmiotowa droga, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 229/2 stanowi własność Gminy 
Masłów, działka ewidencyjna nr 230/1 stanowi własność prywatną, działka ewidencyjna nr 347 
stanowi własność Gminy Masłów. W przypadku odcinka drogi przebiegającego przez działkę 
oznaczoną nr 230/1, Gmina uzyskała pisemną zgodę właścicieli terenów, na której jest ona 
zlokalizowana. 

WYNIKI GŁOSOWANIA :
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
WYNIKI IMIENNE:
ZA (4) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Bernarda Komorowska, Zenon Pedrycz

NIEOBECNI (0) 

Ad.5j. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Dąbrowa, gmina Masłów

Przez wzgląd na duże zurbanizowanie nieruchomości w obrębie Dąbrowa, Gmina Masłów 
przystąpiła do porządkowania punktów adresowych w sołectwie Dąbrowa.
Obszar sołectwa Dąbrowa tworzy strefę podmiejską, wobec czego następuje jej znaczne 
zurbanizowanie. W związku z istniejącą już zabudową oraz prognozą przyszłej zabudowy zaistniała 
konieczność uporządkowania punktów adresowych poprzez wprowadzenie nazw ulic .
Ustalając nazwy ulic przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami sołectwa
Dąbrowa. Zainteresowani mieszkańcy mogli wypowiedzieć się przy użyciu formularza, w którym 
można było zaproponować nazwę ulicy. 
W toku konsultacji nazwa ulica „Źródlana” zyskała poparcie znacznej części mieszkańców, którzy 
uczestniczyli w konsultacjach. 
Przedmiotowa droga na położona jest na drodze serwisowej, położonej w miejscowości Dąbrowa,
Gmina Masłów, usytuowanej od strony wschodniej dr S73, od granic miasta Kielce do końca 
działki Nr 228/3 włącznie. 

WYNIKI GŁOSOWANIA :
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
WYNIKI IMIENNE:
ZA (4) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Bernarda Komorowska, Zenon Pedrycz

NIEOBECNI (0) 

Ad.5k.  w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Masłów Pierwszy, gmina Masłów



W związku z istniejącą już zabudową oraz prognozą przyszłej zabudowy zachodzi konieczność 
nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę gminną, oznaczonej jako działka nr 570, położonej w 
Masłowie Pierwszym,gmina Masłów. Ustalając nazwę ulicy przeprowadzono konsultacje społeczne 
w Sołectwie Masłów Pierwszy. Dla omawianej drogi, większością głosów, mieszkańcy 
zaproponowali nazwę ulicy „Chabrowa”.
Nadanie nazwy ulicy i nowa numeracja uporządkuje ewidencję adresów nieruchomości 
usytuowanych wzdłuż tej ulicy.

WYNIKI GŁOSOWANIA :
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
WYNIKI IMIENNE:
ZA (4) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Bernarda Komorowska, Zenon Pedrycz

NIEOBECNI (0) 

Ad.5l. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Masłów Pierwszy, gmina Masłów

W związku z istniejącą już zabudową oraz prognozą przyszłej zabudowy zachodzi konieczność 
nadania nazwy ulicy, stanowiącej drogę gminną, oznaczonej jako działka nr 603, położonej w 
Masłowie Pierwszym,gmina Masłów. Ustalając nazwę ulicy przeprowadzono konsultacje społeczne 
w sołectwie Masłów Pierwszy. Dla omawianej drogi, większością głosów, mieszkańcy 
zaproponowali nazwę ulicy „Leśnego Zakątka”.
Nadanie nazwy ulicy i nowa numeracja uporządkuje ewidencję adresów nieruchomości 
usytuowanych wzdłuż tej ulicy.

WYNIKI GŁOSOWANIA :

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
WYNIKI IMIENNE:
ZA (4) Ryszard Filipowicz, Janusz Obara, Bernarda Komorowska, Zenon Pedrycz

NIEOBECNI (0) 

Ad.5m.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

Temat referowała Pani Małgorzata Kumór- Skarbnik Gminy, która szczegółowo 

omówiła tematykę uchwały. 

Wniosek Komisji:
 Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie           
 zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy.

 WYNIKI GŁOSOWANIA:

 ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: (0)
 WYNIKI IMIENNE:

  ZA (4) Ryszard Filipowicz, Bernarda Komorowska, Zenon Pedrycz, Janusz Obara
 NIEOBECNI (0)



Ad.5n. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Masłów 

             na lata 2022 – 2029

  
Temat referowała Pani Małgorzata Kumór- Skarbnik Gminy, która szczegółowo omówiła     
tematykę uchwały. 

Wniosek Komisji:
Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pozytywnie             
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Masłów na lata 2022 – 2029          
           
WYNIKI GŁOSOWANIA: 
ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
 WYNIKI IMIENNE:
 ZA (4)Ryszard Filipowicz, Bernarda Komorowska, Janusz Obara, Zenon Pedrycz
 NIEOBECNI (0)

Ad.6.  Sprawy inne
Brak głosów w tym punkcie.

Ad.7.  Zakończenie obrad
Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Gospodarki 
Nieruchomościami i Rolnictwa Pan Ryszard Filipowicz podziękował za udział w komisji 
i o godzinie 17:03  zamknął obrady komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:  Marta Jarosz

                                                                                          Przewodniczący Komisji
                                               Ochrony Środowiska, 

           Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
                                                                                                   /-/ Ryszard Filipowicz


