
Protokół Nr LXXXIX/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach 

                                   w dniu 21 października 2020 r. 

 
Obecni na posiedzeniu wg załączonej do protokołu listy obecności. 

 

Karol Tchórzewski  – Starosta Siedlecki  otworzył posiedzenie Zarządu, przywitał zebranych                 

i przedstawił proponowany porządek obrad: 

 

      1.   Przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu nr LXXXVIII/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Siedlcach                   

w dniu 7 października 2020 r.  

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 2023. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie powiatu na 2020 r. 

5. Rozpatrzenie wniosków: 

 o nieodpłatne przekazanie drewna na rzecz Gminy Korczew, 

 w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pn: „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości 

Golice-Kolonia gm. Siedlce”, 

 Gminy Siedlce, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                              

w miejscowości Joachimów (działka ewid. nr 1262) poprzez umieszczenie sieci 

kanalizacji sanitarnej, 

 ŁUKA sp. jawna ul. Ujrzanowska 14 Siedlce, w sprawie zajęcia pasa drogowego 

drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości Joachimów (działka ewid. nr 1262) 

w celu prowadzenia robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, 

 Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Wojciecha 

Bandrowskiego 16 Tarnów, w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3669W w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1499) w celu 

budowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na 

działce ewid. nr 1684/2, 

  KRANZ-GAZ Marcin Kranz Siemiatycze ul. Chopina 14, w sprawie zajęcia 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3669W w miejscowości Mordy (działka 

ewid. nr 1499) w celu prowadzenia robót polegających na budowie przyłącza 



gazowego średniego ciśnienia do zasilania budynku mieszkalnego na działce 

ewid. nr 1684/1, 

 Media Telekom sp. z o.o. Siedlce ul. Chełmońskiego 74 w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W (działka ewid. nr 

361) obręb Strzała, w celu budowy napowietrznej telekomunikacyjnej linii 

kablowej – przejście poprzeczne nad drogą linii światłowodowej, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                      

w miejscowości Żabokliki (działka ewid. nr 412), w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr: 

185/15, 185/16, 

 PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w imieniu którego wystąpił                     

Mirmar s.c. Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U5, w sprawie 

zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W (działka ewid. nr 

289) obręb Smolanka w celu budowy przyłącza kablowego 

elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid. nr 

865/1, 

 w sprawie lokalizacji zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3656W 

(działka ewid. nr 557), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 405                        

w miejscowości Grodzisk, 

 PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21A w imieniu którego wystąpił 

Farad ul. Szkolna 18 Józefów w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 3602W (działka ewid. nr 437/1) obręb Żeliszew Duży,                                      

w celu budowy przyłącza kablowego elektroenergetycznego SN 15 kV dla 

potrzeb elektrowni fotowoltaicznej, 

 dotyczącego sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących                        

w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                     

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1703, 

 w sprawie zadysponowania pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                       

w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 155/1) w celu budowy sieci 

wodociągowej PE Ø 110, 



 Domtel Telekom ul. Wałowa 9/31 Siedlce w sprawie zadysponowania pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3686W (działka ewid. nr 144) obręb Grabianów 

w celu umieszczenia na istniejącej podbudowie słupowej, linii kablowej, 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Lipiny (działka ewid. nr 329/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego (działka ewid. nr 296), 

 w sprawie zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W w miejscowości 

Lipiny (działka ewid. nr 329/1) w celu prowadzenia robót polegających                         

na budowie przyłącza wodociągowego (działka ewid. nr 296), 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zadysponowanie nieruchomości                     

w celu lokalizacji przystanku autobusowego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej                

na terenie gminy Mokobody do kategorii dróg gminnych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej       

na terenie gminy Siedlce do kategorii dróg gminnych. 

9. Rozpatrzenie prośby kierownika Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Siedlcach 

o zakup nowego samochodu ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie                     

ze środowiska. 

10. Zapoznanie z zestawieniem złożonych wniosków do projektu budżetu Powiatu 

Siedleckiego na 2021 r. 

11. Przyjęcie informacji o rozdysponowanych środkach finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w III kwartale 2020 r. na zadania                       

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Marioli Panasiuk – pełniącej obowiązki 

Zastępcy Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach 

upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem 

bieżącej działalności jednostki podczas nieobecności w pracy kierownika Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. 

13. Rozpatrzenie prośby Kierownika Delegatury w Siedlcach Mazowieckiego Oddziału 

Wojewódzkiego NFZ dotyczącej najmu miejsca parkingowego przed budynkiem 

Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40. 

14. Podjęcie decyzji w sprawie instytucji finansowej, z którą jednostki organizacyjne zawrą 

umowy o zarządzanie PPK. 



15. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia konkursu na przygotowanie projektu 

graficznego na „Logo Powiatu Siedleckiego” przeprowadzonego uchwałą                                   

Nr LXXXII/218/2020 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego w 2021 r. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej. 

18. Zaopiniowanie wniosku o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi Domu Pracy 

Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. 

19. Przyjęcie propozycji utworzenia na obszarze Powiatu Siedleckiego punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego                             

w 2021 r.  

20. Rozpatrzenie prośby dyrektora Wojewódzkiego Ludowego Klubu Sportowego Nowe 

Iganie o przyjęcie korekty oferty do zadania: organizacja zawodów sportowych                          

o charakterze ponadpowiatowym. 

21. Przyjęcie zmian Klubu Szachowego „Skoczek” Siedlce w realizacji zadania 

publicznego  „Szachowa rywalizacja w środowisku wiejskim”.  

22. Przyjęcie ewidencji nieruchomości zasobu powiatu – wg stanu na 20.10.2020 r. 

23. Przyjęcie projektu protokołu uzgodnień w sprawie zbycia z zasobu nieruchomości 

Powiatu Siedleckiego. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie wypowiedzenia członkostwa Powiatu Siedleckiego ze 

Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach. 

25. Wolne wnioski. 

 

Ad. pkt 1 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął przedstawiony porządek obrad. 

 

Ad. pkt 2 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr LXXXVIII/2020 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu w dniu 7 października 2020 r. 

 

 



Ad. pkt 3 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXIX/231/2020 zmieniającą 

uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2020 – 

2023 (zał. nr 1).  

 

Ad. pkt 4 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXIX/232/2020 w sprawie 

dokonania zmian w budżecie powiatu na 2020 r. (zał. nr 2). 

 

Ad. pkt 5 

             Zarząd Powiatu rozpatrując wnioski (zał. nr 3), jednogłośnie postanowił: 

 wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie dla Urzędu Gminy w Korczewie                     

0,5 m3 drewna pozyskanego z wycinki drzew w miejscowościach: Drażniew, 

Mogielnica, 

 pozytywnie uzgodnił projekt budowlany pn: „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości 

Golice-Kolonia gm. Siedlce”, w zakresie objętym decyzją Zarządu Powiatu                       

w Siedlcach nr D.6853.1.126.2020 z dnia 26.08.2020 r., 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                              

w miejscowości Joachimów (działka ewid. nr 1262) poprzez umieszczenie sieci 

kanalizacji sanitarnej na okres 21.10.2020 r. – 31.12.2050 r., ustalił opłatę                        

za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok 

zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                           

w miejscowości Joachimów (działka ewid. nr 1262) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 21.10.2020 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3669W                                            

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1499) w celu budowy przyłącza 

gazowego średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego na działce ewid.                          

nr 1684/2 na okres 21.10.2020 r. – 31.12.2045 r., ustalił opłatę za pierwszy rok 



zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za każdy kolejny rok zajęcia pasa 

drogowego zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3669W                                        

w miejscowości Mordy (działka ewid. nr 1499) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza gazowego średniego ciśnienia do zasilania 

budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1684/1 w terminie 21.10.2020 r., 

ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił warunki zezwolenia 

zgodnie z wnioskiem, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3616W 

(działka ewid. nr 361) obręb Strzała, w celu budowy napowietrznej 

telekomunikacyjnej linii kablowej – przejście poprzeczne nad drogą linii 

światłowodowej, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3617W                                      

w miejscowości Żabokliki (działka ewid. nr 412), w celu budowy przyłącza 

kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku mieszkalnego na działkach ewid. nr: 

185/15, 185/16, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3657W 

(działka ewid. nr 289) obręb Smolanka w celu budowy przyłącza kablowego 

elektroenergetycznego nn 0,4 kV zasilającego nieruchomość na działce ewid.        

nr 865/1, 

 zezwolił na lokalizację zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 3656W 

(działka ewid. nr 557), do nieruchomości stanowiącej działkę ewid. nr 405                      

w miejscowości Grodzisk, określając parametry techniczne, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3602W 

(działka ewid. nr 437/1) obręb Żeliszew Duży, w celu budowy przyłącza 

kablowego elektroenergetycznego SN 15 kV dla potrzeb elektrowni 

fotowoltaicznej, 

 wyraził zgodę na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących                  

w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Siedleckiego, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3662W                                     

w miejscowości Mokobody (działka ewid. nr 1564) w celu budowy przyłącza 

wodociągowego dla potrzeb budynku mieszkalnego na działce ewid. nr 1703, 



 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                       

w miejscowości Błogoszcz (działki ewid. nr: 253, 155/1) w celu budowy sieci 

wodociągowej PE Ø 110, 

 zezwolił na zadysponowanie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3686W 

(działka ewid. nr 144) obręb Grabianów w celu umieszczenia na istniejącej 

podbudowie słupowej, linii kablowej, 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                            

w miejscowości Lipiny (działka ewid. nr 329/1) poprzez umieszczenie przyłącza 

wodociągowego (działka ewid. nr 296) na okres 22.10.2020 r. – 31.12.2040 r., 

ustalił opłatę za pierwszy rok zajęcia pasa drogowego oraz ustalił opłatę za 

każdy kolejny rok zajęcia pasa drogowego zgodnie z wnioskiem. 

 zezwolił na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3633W                                           

w miejscowości Lipiny (działka ewid. nr 329/1) w celu prowadzenia robót 

polegających na budowie przyłącza wodociągowego (działka ewid. nr 296)                      

w terminie 22.10.2020 r., ustalił opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz ustalił 

warunki zezwolenia zgodnie z wnioskiem. 

 

Ad. pkt 6 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXIX/233/2020 w sprawie 

wyrażenia zgody na zadysponowanie nieruchomości w celu lokalizacji przystanku 

autobusowego (zał. nr 4). 

 

Ad. pkt 7 

       Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXIX/234/2020 w sprawie 

zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Mokobody do 

kategorii dróg gminnych (zał. nr 5). 

 

Ad. pkt 8 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXIX/235/2020 w sprawie 

zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi wewnętrznej na terenie gminy Siedlce do kategorii 

dróg gminnych (zał. nr 6). 

 

 



Ad. pkt 9 

             Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę kierownika Wydziału Dróg Starostwa 

Powiatowego w Siedlcach jednogłośnie wyraził zgodę na zakup nowego samochodu ze 

środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zał. nr 7). 

 

Ad. pkt 10 

         Zarząd Powiatu zapoznał się z zestawieniem złożonych wniosków do projektu budżetu 

Powiatu Siedleckiego na 2021 r. (zał. nr 8). 

 

Ad. pkt 11 

          Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację o rozdysponowanych środkach 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w III kwartale 

2020 r. na zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zał. nr 9). 

 

Ad. pkt 12 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXIX/236/2020 w sprawie 

udzielenia Pani Marioli Panasiuk – pełniącej obowiązki Zastępcy Kierownika Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach upoważnienia do składania oświadczeń woli                                

w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki podczas nieobecności 

w pracy kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach (zał. nr 10). 

 

Ad. pkt 13 

            Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę Kierownika Delegatury w Siedlcach 

Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (zał. nr 11), jednogłośnie wyraził zgodę na 

zawarcie umowy najmu miejsca parkingowego przed budynkiem Starostwa Powiatowego                       

w Siedlcach na okres jednego roku, tj. na czas określony od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r., 

ustalając czynsz na 2021 r. w wysokości 114,29 zł netto miesięcznie.  

 

Ad. pkt 14 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął decyzję, aby jednostki organizacyjne Powiatu we 

własnym zakresie dokonały wyboru instytucji finansowej i zawarły umowę o zarządzanie PPK 

(zał. nr 12). Zarząd Powiatu nie dokona wyboru instytucji finansowej dla jednostek 

organizacyjnych. 

 



Ad. pkt 15 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXIX/237/2020 w sprawie 

unieważnienia konkursu na przygotowanie projektu graficznego na „Logo Powiatu 

Siedleckiego” przeprowadzonego uchwałą Nr LXXXII/218/2020 Zarządu Powiatu                                  

w Siedlcach z dnia 26 sierpnia 2020 r. (zał. nr 13). 

 

Ad. pkt 16 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXIX/238/2020 w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia 

punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu 

przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r.                             

(zał. nr 14). 

 

Ad. pkt 17 

           Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXIX/239/2020 w sprawie 

upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej                   

(zał. nr 15). 

 

Ad. pkt 18 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył wniosek o przyznanie nagrody 

rocznej za 2019 r. dyrektorowi Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach                      

(zał. nr 16). 

 

Ad. pkt 19 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie zaakceptował propozycję utworzenia na obszarze 

Powiatu Siedleckiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w 2021 r. (zał. nr 17). Przyjęto propozycję utworzenia następujących punktów: 

 Punkt 1 - w lokalu Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40 – jego 

prowadzenie powierzone zostanie organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym 

konkursie ofert z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, 

 Punkt 2 - w lokalu Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40 – jego 

prowadzenie powierzone zostanie organizacji pozarządowej wyłonionej w otwartym 

konkursie ofert z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego, 



 Punkt 3 - mobilny w dwóch lokalizacjach: - w Miejsko-Gminnej Bibliotece w Mordach,  

ul. Kilińskiego 9 oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach, ul. Siedlecka 41.  

Ad. pkt 20 

           Zarząd Powiatu rozpatrując prośbę dyrektora Wojewódzkiego Ludowego Klubu 

Sportowego Nowe Iganie (zał. nr 18), jednogłośnie postanowił o przyjęciu korekty oferty do  

zadania: organizacja zawodów sportowych o charakterze ponadpowiatowym. 

 

Ad. pkt 21 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął korektę Klubu Szachowego „Skoczek” Siedlce 

dotyczącą realizacji zadania publicznego „Szachowa rywalizacja w środowisku wiejskim”                           

(zał. nr 19). 

 

Ad. pkt 22 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął ewidencję nieruchomości zasobu powiatu – wg 

stanu na 20.10.2020 r. (zał. nr 20). 

 

Ad. pkt 23 

             Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt protokołu uzgodnień w sprawie zbycia               

z zasobu Powiatu Siedleckiego nieruchomości położonej w mieście Mordy, oznaczonej jako 

działki nr: 1970, 1971, 1974/2, 1974/3, 1974/4, 1975/2, 1975/3, 1979 (zał. nr 21). 

 

Ad. pkt 24 

            Zarząd Powiatu jednogłośnie podjął uchwałę Nr LXXXIX/240/2020 w sprawie 

wypowiedzenia członkostwa Powiatu Siedleckiego ze Spółdzielni Socjalnej Serwis 

Komunalny z siedzibą w Wodyniach (zał. nr 22). 

 

Ad. pkt 25 

            Zarząd Powiatu popierając wniosek zgłoszony przez członka Zarządu –                           

Edwarda Kokoszkę, jednogłośnie zobowiązał Wydział Dróg do wykonywania zabiegów 

prowadzących do likwidacji zastoin wody po opadach na drogach powiatowych. 

                                                                                                 STAROSTA 

                                                                                       /-/ Karol Tchórzewski 

Na tym protokół zakończono. 

Protokółował Jan Kołodyński 



 

 


