
PROTOKÓŁ NR XIX/2020 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU,  

KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 24 SIERPNIA 2020 R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce obrad: Hala Sportowa Zespołu Szkół Publicznych w Skórczu 

      ul. 27 Stycznia 4 

                             83-220 Skórcz 

W sesji udział wzięło 11. radnych, 

pracownicy Urzędu Miejskiego  

oraz kierownicy jednostek organizacyjnych. 
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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 16.00 otwarcia XIX Sesji Rady Miejskiej w Skórczu dokonał 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Firyn, który powitał wszystkich przybyłych na 

obrady.  

 

AD. 2 STWIERDZENIE KWORUM. 

 Wiceprzewodniczący Marian Firyn poinformował, że zgodnie z listą obecności, na sali 

obecnych jest 11. radnych, a więc jest kworum i Rada może podejmować uchwały. Lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

AD. 3 PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY.  

 W związku z brakiem uwag co do treści protokołu z poprzedniej sesji, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem protokołu – 11, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Protokół Nr XVIII/2020 z sesji Rady Miejskiej w Skórczu, która odbyła się  

23 czerwca 2020 roku został przyjęty bez uwag. 

 

AD. 4 ZGŁASZANIE WNIOSKÓW DO PORZĄDKU OBRAD. 

(porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

Radni nie wnieśli żadnych wniosków do porządku obrad.  

 

CZĘŚĆ DRUGA – OBRADY 

W tej części posiedzenia Rady, Burmistrz Miasta Janusz Kosecki wraz  

z Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Marianem Firynem złożyli podziękowania 

funkcjonariuszowi policji sierż. sztab. Krzysztofowi Grabanowi, który wykazał się bohaterską 

postawą ratując duszącą się dziewczynkę. Radni nagrodzili odważnego policjanta gorącymi 

brawami. 

 

AD. 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA  

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM WRAZ Z INFORMACJĄ O REALIZACJI 

UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ. (załącznik nr 3 do protokołu) 
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Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym wraz z informacją 

o realizacji uchwał Rady Miejskiej radni otrzymali na piśmie, więc odstąpiono od jego 

odczytania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do powyższego sprawozdania.  

 

AD. 2 PRZYGOTOWANIE ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SKÓRCZU 

DO ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021. (załącznik nr 4 do protokołu) 

Informację o przygotowaniu ZSP w Skórczu do rozpoczęcia roku szkolnego 

2020/2021 radni również otrzymali na piśmie i pani dyrektor ZSP Anna Bielińska omówiła ją 

na wspólnym posiedzeniu komisji 17 sierpnia 2020 r., więc odstąpiono od jej odczytania.   

Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do otrzymanej informacji. 

 

AD. 3 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH, 

WYNIKACH SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW  

ZA POPRZEDNI ROK SZKOLNY. (załącznik nr 5 do protokołu) 

Powyższą informację radni również otrzymali na piśmie i pani dyrektor ZSP Anna 

Bielińska omówiła ją na wspólnym posiedzeniu komisji 17 sierpnia 2020 r, więc odstąpiono 

od jej odczytania.   

Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do otrzymanej informacji. 

 

AD. 4 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ 

SKÓRCZ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU. (załącznik nr 6 do protokołu) 

Powyższą informację wraz z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej (załącznik nr 

7 do protokołu) pani Skarbnik Krystyna Bogulska szczegółowo przedstawiła zebranym na 

wspólnym posiedzeniu komisji 17 sierpnia 2020 r. odstąpiono więc od ponownego jej 

omawiania. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższej informacji 

przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do powyższej informacji przedstawił 

jej przewodniczący Roman Pietrzykowski. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższej informacji przedstawił jej 

przewodniczący Stanisław Eggert. 

W związku z brakiem pytań co do informacji z wykonania budżetu Gminy Miejskiej 

Skórcz za I półrocze 2020 roku, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Firyn zarządził 

głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem informacji – 11, 
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 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz za I półrocze 2020 roku 

została przyjęta bez uwag. 

 

AD. 5. ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2020 ROK.  

(załącznik nr 8 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 11, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XIX/125/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

została podjęta. 

 

AD. 6 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ  

NA LATA 2020 – 2030. (załącznik nr 9 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 11, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XIX/126/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

została podjęta. 
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AD. 7 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

DLA FRAGMENTU MIASTA SKÓRCZ POŁOŻONEGO  

PRZY ULICY POMORSKIEJ I ULICY LEŚNEJ.  (załącznik nr 10 do protokołu) 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do przedstawionego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do przedstawionego projektu 

uchwały przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do projektu uchwały przedstawił jej 

przewodniczący Stanisław Eggert. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 11, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XIX/127/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

została podjęta. 

 

AD. 8 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY  

W SPRAWIE POZOSTAWIENIA PETYCJI BEZ ROZPATRENIA. 

(załącznik nr 11 do protokołu) 

Stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji co do powyższego projektu uchwały 

przestawił jej przewodniczący Adam Gawrzyał (załącznik nr 12 do protokołu). 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem projektu uchwały – 11, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała Nr XIX/128/2020 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

została podjęta. 

W tym miejscu Wiceprzewodniczący Rady Marian Firyn ogłosił 10-minutową 

przerwę w obradach. 
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Po wznowieniu obrad przez Wiceprzewodniczącego Rady Mariana Firyna, Rada dalej 

obradowała zgodnie z porządkiem obrad. 

 

AD. 9 SPRWOZDANIE Z PRAC KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ 

W SKÓRCZU ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU. (załącznik nr 13 do protokołu) 

Powyższe sprawozdanie przedstawiła zebranym Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Justyna Kreja. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do przedstawionego 

sprawozdania. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego sprawozdania, 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Firyn zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

 - „za” przyjęciem sprawozdania – 11, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skórczu za I półrocze 

2020 roku zostało przyjęte bez uwag. 

Raport zbiorczy z przebiegu wszystkich głosowań, które odbyły się podczas XIX sesji 

Rady Miejskiej w dniu 24 sierpnia 2020 r. stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Pisemne stanowiska Komisji Budżetu i Finansów co do uchwał podejmowanych  

na XIX sesji Rady Miejskiej w Skórczu stanowią załącznik nr 15 do protokołu.  

Pisemne stanowiska Komisji Gospodarczej co do uchwał podejmowanych  

na XIX sesji Rady Miejskiej w Skórczu stanowią załącznik nr 16 do protokołu.  

Pisemne stanowiska Komisji Społecznej co do uchwał podejmowanych  

na XIX sesji Rady Miejskiej w Skórczu stanowią załącznik nr 17 do protokołu.  

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA. 

W tej części obrad, radny Roman Pietrzykowski poprosił o wyświetlenie zdjęć 

pokazujących jak wyglądał Skórcz w ubiegłym tygodniu w centrum miasta (wydruki zdjęć 

stanowią załącznik nr 18 do protokołu). 

Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że rozumie, że jest czas urlopowy i ludzie, 

którzy sprzątają miasto idą na urlop, ale są ludzie, którzy przyjeżdżają do Skórcza i oglądają 

miasto. Czy nasz budżet już tak nisko upadł, że nie stać nas nawet na to, by posprzątać 

miasto? Czy to miasto już naprawdę nie ma włodarza, czy po prostu włodarz już tak często 
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przebywa poza miastem, że nie ma czasu widzieć, co się dzieje w mieście? To jest centrum. A 

oprócz tego, można sobie często zobaczyć pomiędzy godz. 8.00, a godz. 10.00, jak trzech 

panów siada sobie na ławeczce w rynku i wypija po trzy piwa. Może w Skórczu wolno 

spożywać alkohol w terenach publicznych. Nie wiem, może u nas jakieś prawo wewnętrzne 

jest. Ponadto mam pytanie, panie Burmistrzu, czy na terenie miasta Skórcza sprzątają tylko te 

dwie osoby, które dzisiaj obkaszały rynek? Pytanie drugie, czy ktoś ich przeszkolił, że przed 

skoszeniem trawy, należałoby również pozbierać papierki, żeby później te papierki nie były 

rozdrobnione i nie leżały dalej? Trzy, czy Zakład Gospodarki Miejskiej nie powinien też 

zajmować się sprzątaniem miasta? Pytanie czwarte, czy na terenie miasta jest maszyna do 

sprzątania jezdni? Bo na razie ją widziałem kiedyś wiosną i później już nigdy nie.  

Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że nie jest tajemnicą, że miasto sprzątają 

dwie osoby, które są zatrudnione w Urzędzie Miejskim w Skórczu. Ponadto, Zakład 

Gospodarki Miejskiej ma również zlecone tereny zielone i je obkasza. Tak jak pan 

przewodniczący Komisji Gospodarczej zauważył, jest teraz czas urlopowy i pewnie różnie to 

wyglądało w pewnych okresach czasu. Natomiast, tak jak jest to możliwe, to jest naprawdę 

sprzątane. Ja panu powiem jedno. Do mnie trzy tygodnie temu dzwonił pan Wójt z 

Morzeszczyna, który był w Skórczu na zakupach i chwalił nas, jakie czyste i porządne miasto. 

I to myślę na tyle, a do reszty ustosunkuję się pisemnie.  

Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że było jeszcze czwarte pytanie. Mamy 

zakupioną maszynę do sprzątania miasta. Czy widział pan, oprócz wiosny, żeby ona była 

używana? Bo ja przez ostatnie dwa miesiące na pewno nie, a myślę, że czas byłoby 

przejechać, żeby ten piach nie spłynął za chwilę do koryta naszej Szorycy i będziemy dalej 

sprzątać i to jeszcze bardziej. Ja wiem, że pan jeździ i pan bardzo często wyjeżdża do Zarządu 

Wierzycy. Super pan działa. Ja nie mogę panu zarzucić, że pan nie działa dla dobra 

społeczeństwa, ale zapomina pan, jako gospodarz, o mieście. Naprawdę. Z wielkim 

szacunkiem. Mi było wstyd usiąść na rynku z wnuczką i zjeść loda. Dlatego to zrobiłem. 

Naprawdę i jest mi wstyd. Ja wiem, że pan mieszka na drugim końcu miasta i pan najczęściej 

porusza się samochodami, ale naprawdę, może czas, żeby w pana zakresie czynności 

pokazało się, żeby raz w tygodniu przejść się po ulicach miasta Skórcza. Może wtedy byłoby 

panu łatwiej. Ewentualnie może pan sobie człowieka do tego upoważnić. Proszę pana, bo 

może warto byłoby zajrzeć w zakamarki, w których pan nie przebywa.  

Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że potwierdza, że jest taka maszyna, jeżeli 

chodzi o sprzątanie miasta. Sprzątała ostatni raz na wiosnę, w sezonie letnim raczej nie 

sprzątała.  
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Radny Adam Gawrzyał pytał o sprawę Związku Gmin Wierzyca. Wiemy, że od 1 

października 2020 roku wzrastają o 100%. Czy może pan uzasadnić tą podwyżkę? Czy może 

Wierzyca by zrobiła jak Rząd? 

Burmistrz poprosił o powtórzenie pytania.  

Radny Adam Gawrzyał powiedział, że otrzymał pismo ze Związku Gmin Wierzyca, 

że od 1 października wzrastają śmieci o 100%.  

Burmistrz pytał, jakie w związku z tym jest pytanie? 

Radny Adam Gawrzyał powiedział, że uważa, że jest to bardzo duża podwyżka. 

Uważa, że tacy ludzie, co mają po tysiąc złotych, po tysiąc dwieście, a są tacy, to mają 

podwyżkę prawie 8 złotych.  

Burmistrz pytał, jakie jest pytanie? 

Radny Adam Gawrzyał stwierdził, że Zarząd powinien się podać do dymisji, tak jak 

Rząd. Podwyżek nie powinno być aż tak dużych.  

Burmistrz ponownie zapytał radnego Gawrzyała, jakie jest pytanie? 

Radny Adam Gawrzyał odpowiedział, że nie wie. Powiedział, że uważa, iż Burmistrz 

powinien odpowiedzieć. Jest w Zarządzie i powinien trochę opowiedzieć. Mieszkańcy są 

bardzo oburzeni.  

Burmistrz powiedział, że z tego, co się orientuje, to każdy z Państwa, również pan i ja, 

dostaliśmy informację ze Związku Gmin Wierzyca, co miało wpływ na wzrost cen. Aż tak 

wysokich cen. Tu myślę, że nikt nie ma wątpliwości i wszyscy się z tym zgodzą, że ceny 

wzrastają dość mocno. Można przy tym zauważyć, że zrobiono kolejne ograniczenie, na co 

pan radny kiedyś zwracał uwagę, że jest to niedobre, że dwie osoby płacą tyle samo, co trzy 

osoby i więcej. Między innymi też, przez sugestię pana radnego, na jednym z Zarządów o tym 

rozmawialiśmy. Poruszyliśmy ten temat i zrobiliśmy nowy podział. Jedna osoba, dwie osoby i 

gospodarstwo domowe. Niestety, Szanowni Państwo, nigdy nie będzie tak, że wszystkich 

zadowolimy. To jest przykre. Doskonale wiecie Państwo, jaka była sytuacja lat temu kilka, 

kiedy były gospodarstwa jednoosobowe i wieloosobowe, kiedy z systemu nagle nam zginęło 

kilka, czy kilkanaście tysięcy osób. Zamiast gospodarstw dwuosobowych, były gospodarstwa 

jednoosobowe. Teraz, żeby wyjść naprzeciw właśnie osobom starszym, między innymi i w 

głównej mierze, zrobiono nowy podział, że dwie osoby zapłacą mniej niż pozostałe. W tym 

piśmie, które pan radny otrzymał, jest przywołana sytuacja, ile było przetargów, ile było 

postępowań. Ja tylko pragnę przypomnieć Państwu, o czym mówiłem wielokrotnie, po 

pierwszym przetargu, w samym Skórczu w stosunku do drugiego, cena spadła o ponad 400 zł. 

To ja się pytam, jakie musiałyby być stawki, żebyśmy zapłacili rachunki za pierwotny 

przetarg, skoro teraz są takie stawki, jakie mamy? Tak naprawdę widzimy jaki jest wzrost. 
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Osoba samotna płaciła 24 zł, a będzie płaciła 36 zł. Dwie osoby płaciły 54 zł, będą płaciły 72 

zł, a trzy osoby i więcej będą płaciły 101 zł w przypadku, kiedy nie będą kompostowały, a 

myślę, że w mieście Skórcz mało kto będzie kompostował, bo jest mało takich możliwości. 

Jeżeli inaczej do tego podejdziemy i zobaczymy, jaki jest wzrost na osobę, to tu już nie jest to 

takie drastyczne. Jeżeli przyjmiemy, że trzy osoby i więcej, cztery osoby zapłacą 101 zł, to 

wychodzi średnio od 25 zł w górę lub w dół, w zależności od ilości osób. Naprawdę, drodzy 

Państwo, nie ma dobrego wyjścia z sytuacji. Trzykrotnie był powtarzany przetarg w 

Lubichowie. Rozstrzygnięcie było bodajże w ubiegłym tygodniu z ceny 1400 zł chyba w 

pierwszym przetargu, poprzez drugi przetarg, gdzie było bodajże 1230 zł, do 1160 zł. I to po 

kilku postępowaniach. To nie są ceny, które sobie ktoś sobie w Związku wymyślił, to są 

niestety ceny rynkowe. Macie Państwo przywołane w pismach, jakie podwyżki przez dwa lata 

były w Zakładzie Utylizacji Stary Las – 70%. To jest bardzo dużo, a mówiłem na komisjach 

Państwu już od wiosny, po jednym z zebrań, że pan prezes już zapowiedział, że 

prawdopodobnie będą kolejne już od następnego roku. My już tych podwyżek nie będziemy 

mieli, bo przetarg, który mamy w tej chwili wszyscy, jako 10 gmin Związku Gmin Wierzyca, 

jest obowiązujący na cztery lata. Czyli przez kolejne cztery lata te stawki się nie zmienią. Nie 

chciałbym mówić, że może będzie tak, że stawki spadną, bo to jest związane oczywiście z 

tym, ile będziemy oddawali śmieci. A wiemy doskonale, że z roku na rok, tych śmieci jest 

znacznie więcej. Więc, jeżeli panu radnemu chodziło o ustosunkowanie się co do wartości 

stawek i dlaczego tak wysoko, no to myślę, że już odpowiedziałem. Ja wiem, że wielu 

osobom się to nie podoba. Nikomu z nas się to nie podobało panie Adamie, żadnemu 

Wójtowi, żadnemu Burmistrzowi i żadnemu pracownikowi. Każdy z nas też ma 

gospodarstwo domowe, każdy ma rodziny, ma teściów, ma rodziców i każdemu zależy na 

tym, aby stawki były rozsądne.  

Wiceprzewodniczący Marian Firyn pytał, czy osoby będą liczone względem 

zameldowania, czy przebywania na danej nieruchomości. Bo są takie przykłady, gdzie np. 

mąż jest za granicą i przebywa w domu łącznie miesiąc w ciągu roku. Jak to wygląda? 

Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że właściciel nieruchomości składa 

deklarację i w tej deklaracji określa ilość osób, które przebywają. Może być taki, że np. po pół 

roku przyjdzie wyrejestrować jedną osobę, bo ktoś zmienia adres zamieszkania – wyprowadzi 

się. Może być tak, jak pan radny mówi, że ktoś przebywa na stałe za granicą, a przyjeżdża 

gościnnie, czyli nie przebywa tutaj praktycznie. Przyjeżdża raz na cztery miesiące na 

przykład. To są takie sytuacje, które się zdarzają. Natomiast, to jest kwestia tej osoby, która 

będzie tą deklarację składała. Jak ona do tego podejdzie. Czy powie, że mieszkają tylko dwie 

osoby, a trzecia przyjeżdża tylko raz na pół roku i składa na dwie osoby. Czy powiedzmy 



 10 

złoży jako gospodarstwo trzyosobowe. To jest oczywiście kwestia opłaty. To nie jest 

związane z meldunkiem, z tylko z oświadczeniem, z deklaracją każdego właściciela, który 

deklaruje ile osób zamieszkuje dany lokal, czy dany dom.  

 

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD. 

 Wiceprzewodniczący Rady Marian Firyn zakończył XIX sesję Rady Miejskiej  

w Skórczu o godz. 16.40 Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron maszynopisu  

i 18 załączników. 

       Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  

              Marian Firyn 

 

 

Protokolant: Iwona Dembska 

Skórcz, dnia 26.08.2020 r.  


