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Protokół  Nr IX/2015 

z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

odbytej w dniu 20 kwietnia 2015 roku 

w godz. od 1600 do 1730
 

 

W sesji uczestniczyło 13 radnych (ustawowo 15 radnych), 

 nieobecni radni: Michał Dopierała, Jacek Gałczyński -  lista obecności stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli:  

Burmistrz Borku Wlkp. – Marek Rożek,  

Zastępca Burmistrza Borku Wlkp. – Jolanta Chudzińska, 

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska,  

Kierownik MGOPS w Borku Wlkp. – Dorota Dutkowiak,  

Dyrektor Biblioteki Publicznej MiG Borek Wlkp. – Marlena Kowalska, 

Dyrektor M-GOK  w Borku Wlkp. – Justyna Chojnacka, 

Dyrektor ZS w Zimnowodzie – Barbara Krzekotowska, 

Dyrektor SP w Wycisłowie – Alina Sokół, 

Redaktor „Życie Gostynia” – Agata Fajczyk,  

Redaktor „Gostyń24” – Marta Stachowska, 

oraz sołtysi i mieszkańcy gminy – lista obecności stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego protokołu.     

                                                                                 

Ad.1. Otwarcie obrad. 

 

 Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak, który 

powitał wszystkich radnych oraz gości. 

Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, 

przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 

 

Ad.2. Ustalenie porządku obrad. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej. 

4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 

6. Zapytania i interpelacje radnych. 

 

7.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy, 

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Borek Wlkp. za rok 2014, 

c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za rok 2014, 
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d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 

2015-2023, 

e) zmian budżetu i w budżecie na rok 2015, 

f) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Borek Wlkp. na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów 

zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności 

Gminy Borek Wlkp. 

 

8. Udzielenie odpowiedzi na zapytania radnych. 

9. Wolne głosy i wnioski.  

10.  Zakończenie.       

 

Następnie Przewodniczący Rady wnioskował o  wprowadzenie do porządku 

sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania 

i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Borek Wlkp., który 

został omówiony na posiedzeniu wspólnym Komisji. 

 

Po czym zapytał, czy są inne uwagi do porządku obrad. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady prosił  

o przegłosowanie zgłoszonego wniosku. 

 

Za wprowadzeniem punktu głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał się od 

głosowania i nikt nie był przeciwny. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał pkt.7 porządku sesji po 

wprowadzonej zmianie: 

 

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy, 

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Borek Wlkp. za rok 2014, 

c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za rok 2014, 

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 2015-

2023, 

e) zmian budżetu i w budżecie na rok 2015, 

f) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Borek Wlkp. na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów 

zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności 

Gminy Borek Wlkp. 

g) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Borek Wlkp.  
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Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady zarządził głosowanie. 

Za przyjęciem nowego porządku sesji głosowało 13 radnych, nikt nie wstrzymał 

się od głosowania i nikt nie był przeciwny.  

Następnie przystąpił do realizacji porządku sesji. 

 

Ad.3. Przyjęcie protokołu  VIII sesji Rady. 

 

 Przewodniczący Rady stwierdził, że radni mieli możliwość zapoznania 

się  

z treścią protokołu, który był wyłożony w biurze Rady Miejskiej. Następnie 

zapytał czy radni zgłaszają uwagi do protokołu. 

Żadnych uwag nie zgłoszono.  

W związku z powyższym Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie 

jego przyjęcia. 

Za przyjęciem protokołu z VIII sesji Rady głosowało 13 radnych, nikt nie był 

przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

 

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu. 
Sprawozdanie nie zostało złożone z powodu nieobecności radnych Powiatu. 

 

Ad.5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 
Sprawozdanie, które przedstawił Burmistrz Marek Rożek stanowi załącznik nr 3 

do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad złożonym sprawozdaniem. 

Nikt nie zabrał głosu. 

 

Ad. 6. Zapytania i interpelacje radnych. 

Nie wpłynęła żadna interpelacja, ani żadne zapytanie radnych. 

 

Ad. 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie: 
 

a) zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały  

wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie. 

 

Burmistrz poinformował, że w świetle zapisu art. 25 ust. 4 ustawy z dnia  

8 marca 1990r. o samorządzie gminnym radnemu przysługuje zwrot kosztów 

podróży służbowych na zasadach określonych przez Radę.  

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozporządzeniem z dnia  

31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów 

podróży służbowych radnych gminy określił sposób ustalania należności  

z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, uwzględniając celowość 

zwrotu rzeczywiście poniesionych wydatków związanych z wykonywaniem 

mandatu oraz ułatwienie dokonywania rozliczeń.  
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Zgodnie z § 2 ust. 2 cytowanego rozporządzenia Rada Gminy 

zobowiązana jest do wskazania Wiceprzewodniczącego Rady, który określać 

będzie termin i miejsce wykonywania podróży służbowej przez 

Przewodniczącego Rady. Natomiast § 5 ust. 3 tego rozporządzenia obliguje 

Radę Gminy do określenia wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu 

używanego do celów służbowych.  

 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji do 

projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak– 

opinia pozytywna 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr IX/40/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Borek Wlkp. za rok 2014. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie wraz z uzasadnieniem przedstawił 

Przewodniczący Rady. 

Następnie Dyrektor Biblioteki – Marlena Kowalska zreferowała sprawozdanie 

finansowe biblioteki za 2014 rok. 

 Po czym Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji do 

projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak– 

opinia pozytywna 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr IX/41/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za rok 2014, 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt uchwały  

wraz z uzasadnieniem w powyższej sprawie. 
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 Następnie Dyrektor MGOK – Justyna Chojnacka zreferowała sprawozdanie 

finansowe MGOK za 2014 rok. 

Po czym Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji do 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak– 

opinia pozytywna 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr IX/42/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na lata 

2015-2023. 

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Przewodniczący Rady – 

Andrzej Kubiak. 

 

Po czym Skarbnik Gminy poinformowała o proponowanych zmianach w WPF. 

Wyjaśniła, że zmiany WPF na lata 2015-2023 są podyktowane tym, że 

wprowadza się wole środki wygospodarowane w 2014 roku, jest to kwota  

w wysokości  802.916,29 zł. Wprowadzając tę kwota do budżetu oraz pewne 

przesunięcia w realizacji zadań i oszczędności w wydatkach bieżących wpłynęły 

bardzo pozytywnie na wskaźniki. Planowana w WPF kwota kredytu  

w wysokości 1.000.650 zł została obniżona do 700 tyś zł, a tym samym 

zmniejszyły się również odsetki od kredytu. W WPF wpisano nowe 

przedsięwzięcia tj.: 

1) budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem - lata 2015- 2020, nakłady 

na to zadanie to 2.055 tys., realizacja 2015r., spłata od 2016r. do 2020r. 

2) budowa przedszkola samorządowego w Borku Wlkp. – lata 2014-2022 – 

realizacja 2016r., spłata od 2017-2022r. 

3) objęcie udziałów w ZGO w roku 2015 i 2016r. w wysokości po 306.600 zł,  

4) budowa drogi przy torach – w 2017r. – na to zadanie Gmina wystąpi o środki 

z UE, lub z budżetu państwa, 

5) budowa drogi przy przedszkolu – było 400.000 zł, wartość kosztorysowa 

tego zadania ponad 800.000 zł, przesunięto remont przedszkola  

z zabezpieczeniem na budowę nowego. 

Planuje się także oszczędności w oświacie, polegającej na utworzeniu 

wspólnego oddziału klasowego dla szkół podstawowych, a docelowo 

przekształcenie szkół podstawowych w zespół szkolno- przedszkolny. 

Ponadto w 2016/2017 roku planowano dochody z tytułu ferm wiatrowych, 

jednak pierwsze dochody z tego źródła będzie w roku 2019. Kwota subwencji 

również jest niższa o ponad 202 tyś zł. 
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W tym punkcie również głos zabrał Burmistrz – Marek Rożek informując, że 

budowa drogi przy kolei  jest przesunięta z roku 2016 na 2017, ze względu na 

wskaźniki WPF, które nie dawały możliwości pozyskania środków 

zewnętrznych na to zadanie. Burmistrz dodał, że jest możliwość pozyskania 

środków 50 - 63% wartości zadania. Ponadto wyjaśnił, że inne zadania takie jak 

budowa sali i przedszkola nie mają wpływu na wskaźniki, ponieważ są inne 

źródła finansowania. 

 

Przewodniczący Rady podziękował Burmistrzowi za zorganizowanie wyjazdu 

dla radnych celem obejrzenia boisk wielofunkcyjnych z zadaszeniem, która ma 

być budowane w Borku Wlkp.  

Następnie poprosił o przedstawienie opinii Komisji do przedstawionego 

projektu. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Majewska – opinia pozytywna 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak 

– opinia pozytywna. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

e) zmian budżetu i w budżecie na rok 2015, 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak przedstawił projekt 

uchwały w powyższej sprawie. 

Skarbnik Gminy – Mirosława Kozłowska przedstawiła uzasadnienie do 

uchwały. 

 

Następnie poprosił o przedstawienie opinii Komisji do przedstawionego 

projektu. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Majewska – opinia pozytywna 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak 

– opinia pozytywna. 
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W tym punkcie Burmistrz wyjaśnił, że budowa drogi przy przedszkolu  

w pierwszej wersji miała kosztować początkowo 826 tyś zł. Gmina ma szansę 

otrzymać dofinansowanie tego zadania, wówczas gdy inne podmioty, które już 

dostały dofinansowanie przeprowadzą procedury przetargowe uzyskując tym 

samym oszczędności z czego nasza Gmina skorzysta. Ponadto Burmistrz 

poinformował, że planowane dochody ze sprzedaży gruntów przy  BIOPAL 

mogą nie wpłynąć do budżetu, ponieważ odbyły się już dwa przetargi i żadna 

oferta nie wpłynęła. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

f) udzielenia dotacji z budżetu Gminy Borek Wlkp. na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów 

zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących 

własności Gminy Borek Wlkp. 

 

Przewodniczący Rady – Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały  

w powyższej sprawie. 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji do 

przedstawionego projektu. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Majewska – opinia pozytywna 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak 

– opinia pozytywna. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
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g) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Borek Wlkp.  

 

Projekt uchwały w powyższej sprawie przedstawił Wiceprzewodniczący Rady – 

Tomasz Szczepaniak. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Mirosław Twardowski 

poinformował, że w ramach przygotowania planu zostanie stworzona w Gminie 

baza danych, zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje 

pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie, w jej poszczególnych 

sektorach i obiektach oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych.  

 Ustalone zostaną zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej 

polityki ekologiczno-energetycznej. Projekt zakłada również edukację 

mieszkańców oraz przeszkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w zakresie 

problematyki związanej z planem gospodarki niskoemisyjnej. 

Adresatami planu będzie Gmina Borek Wlkp., jednostki organizacyjne i spółki 

Gminy Borek Wlkp., przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy 

gminy. 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który 

koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji gazów cieplarnianych. 

Istotą planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych  

i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. 

Wykonanie planów gospodarki niskoemisyjnej umożliwia uzyskanie 

dofinansowania na inwestycje wynikające z planu, np.: termomodernizację 

obiektów, modernizację kotłowni, energooszczędne oświetlenie publiczne czy 

też instalację ogniw fotowoltanicznych. 

 

W tym punkcie Burmistrz dodał, że wcześniejszy program zakładał 21 

wiatraków, okazało się że będą pewnie 3-4 wiatraki, dochód dla Gminy  

z wiatraków to jest ok. 80 tys. zł. Gmina ma dopiero przygotowane Studium 

Uwarunkowań i Rozwoju Gminy, co jest podstawą. Kolejnym etapem będzie 

uchwała w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego i wówczas dopiero 

odbędą się badania, gdzie mogą być wiatraki. A przygotowanie Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego kosztuje 110 tys. zł, co jest pewnym 

ryzykiem, ponieważ teren gminy może nie spełniać warunków do budowy 

wiatraków. Burmistrz poinformował, że fotowoltanika, to żadne ryzyko, można 

tylko w przyszłości zyskać.  

 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji do 

przedstawionego projektu. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Majewska – opinia pozytywna 
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Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw  Socjalnych, 

Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego – Magdalena Przybylak – opinia 

pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – Tomasz Pawlak 

– opinia pozytywna. 

 

Uwag nie zgłoszono, wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził 

głosowanie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciwny,  

i nikt nie wstrzymał się od głosowania. 

Uchwała Nr IX/46/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
 

 

Ad. 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i  zapytania radnych. 

 

Nie wpłynęła żadna interpelacja i zapytania radnych. 

 

Ad.14.  Wolne głosy i wnioski. 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady przypomniał radnych o złożeniu 

oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br za 2014 rok. 

 

WNIOSKI: 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński zgłosił zniszczoną 

nawierzchnię na drodze tzw. Obwodnica Karolewa przy posesji Karolew nr 27 

Państwa Wojtkowiak. 

 

Burmistrz wyjaśnił, że Gmina będzie interweniować w tej sprawie do 

wykonawcy w ramach gwarancji. 

 

Radna Róża Jędrosz – remont drogi Koszkowo – Jeżewo, oraz odkrzaczenie 

drogi Jeżewo – Jawory. 

 

Wiceprzewodniczący Rady – Tomasz Szczepaniak – kolejne dziury w drodze 

powiatowej ul. Dworcowa w Borku Wlkp. 

 

Radny Hubert Mazur – brak chodnika przy ul. Szosa Jaraczewska w kierunku 

Skokowa. 

 

Radny Damian Florczyk – dziury na parkingu przy bloku Nr 5 w Karolewie.  

 

Wiceprzewodniczący Rady – Romuald Gawroński proponował, aby Zakład 

Usług Gospodarczych w Karolewie wykonał to zadanie. 
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Burmistrz stwierdził, że ZUK może to wykonać, jednak nie ma pewności czy 

ten grunt jest gminny. 

 

Radna Anna Majewska – brak chodnika przy ul. Wąskiej, wyjście od 

stomatologii bezpośrednio na jezdnię. 

 

Burmistrz zapytał, kto wydał pozwolenie na prowadzenie działalności w takim 

budynku. Dodał, że na ulicy Wąskiej już było kilka interwencji w sprawie 

zmiany jej oznakowania. 

 

Sołtys wsi Studzianna  Teresa Snela – sprawa niszczonej drogi w Studziannie 

(wniosek złożono do pana Ryszarda Busza w Urzędzie). 

 

Burmistrz stwierdził, że wniosek do niego nie dotarł. 

 

Nikt więcej głosu nie zabrał. 

 

Ad. 15. Zakończenie. 

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad oraz brakiem innych głosów 

Przewodniczący Rady Andrzej Kubiak zakończył IX sesję Rady Miejskiej 

Borku Wlkp.  

 

 

 

      Protokołowała                 Przewodniczący Rady 

 

    Wiesława Wójcik         Andrzej Kubiak 


