STAROSTWO POWIATOWE
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Zatwierdzam:

SPRAWOZDANIE
z funkcjonowania kontroli zarządczej
w StarostwiePowiatowym w Słupsku
oraz jednostkach organizacyjnychPowiatu Słupskiego
w 2010roku

Opracowano
w wydzial€ organizacyjnym
staroŚtwe Powiatow€ g o
w słupsku

SIupsk,marzec2011r.

obowiązek wdlożeniakontioli zarządczeyw.iednostkachsęktoralinansów publicznych
wyrika z a ' 69 fnowę]izolvalrcj
ustawyz dnia 27 sielpnia2009r. o flnansachpublicznych(Dz. U.
Nr 157' poz. l2'ł0)' która weszław,Życie z dniem l stycznia 2010 r. Dotychczasowyzapis
o obowiązkukontrolowaniaco najmniej5% wydatków pod1egłych
i nadzorowanychjednostek
olganizacyjnych'wynikającyz alt' 187 ust' 3 ustawy Z dnia 30 czerwca2005 r. o finaffach
publicznych,zostałzastą)ionyna lzecz szerokopojmowanejkontroli zarządczej,
stanowiącej
ogół
działańpodeimowanychd1azapewnieniarealizac,jicelów izadań w sposób zgodny z prawem,
e{.ekt1rvny'
oszczęclnyi terminowy.W)tyc7nc w sprawic fuŃcjonowania kontro1izarządczej
opublikowanezostaływ KomunikacięNr 23 MinistraFinansówz dn' 16 gnrdnia2009I' w sprawie
standardówkontrolizarzqdczcjdla sektorafinansówpubliczl,tych da|ej:,,standardy
KZ,,'
StandardyKZ wyznaczajqfunkcjonowaniekontro1izarządczejw jednostkachsektora
publicznychna dlvóch poziomach.Pierwsz}Ąn,podstawow}Ąn
1inansólł.
poziomemjest jednostka
sektorallnansów publicznych(I poziom konholi zarzTlczej_ starostajako kielownikjednostki),
dlugi stanowiądziałaniaw ramachadministracjisamorządowej
(lI pozion kontroli zarządcze'j
Starostajako kierrrjącydziałemadrninistracjisamorządowej).
Systęmkontro]izarządcze,j
stanowi
ogół plocedul realizowanyoh w starostwie Powiatow}łn w Sfupsku oraz jednostkach
organizacyjnychpowiatu' Na system składająsię wszelkie instrukcję,w}'tyczne,dokumenty
określające
zakJesyobowiązków,uprawnień'pcłnomocnictw
pracowników,
i odpowiedzialności
a także inne Clokumentywewnęftzncfunkc.jonujące
w .jednostce.Monitolowanic skutecuności
kontroli farządczeji jej poszczególnychelementówodb5.wasię na każdyn stanowisku'w ranach
wykon1rvaniabieżącychobowiązków.Podstawądo uzyskania zap€ w nięnia o stanie kontro1i
zarz'ądczej,spójnego i jedno1itegomodelLruwzględniającego
specyficzne zadania 'jednostki
i waruŃów, w jakich jednostkadziała' są wyniki monitorowania,samoocenysystemu olaz
plzeplowadzonych
kontrolii aud}tów.
organizacja i zasady funłcjonowaniakontroli zav4dczej w Starcstwie Powiatow}łn
w słupsku oraz jednostkaohorganizacyinychpowiatu precyzuje zarządzenieNr 3l/2010/A
starostyslupskicgo z dnia 6 maja 2010 I' W Zarządzenuokleślonozakręskontroli zarządczej
przez Starostę'celekontrolizażąClcfejorazetapyjejlealizacji.
sprawowanej
I poziom kontroli zarządczej
jako jednostkiorganizrcy']nej'
przy
Cel funkcjonowania
StarostwaPowiatowegow Słupskr-r
pomocy któIej ZaŹąd Powiatu i Stalosta wykonujązadania powiatu' jest tożsamyz misją

o następującejtreści. ,,Ręa]izacjazadań administlacjisamożądowe.j
v' celu zaspokojenia
indywidualnychi zbiorowychpotrzcbspołcczności
lokalnej'''
W cclu zapewnieniawysokiegopoziomuświadczonych
usługprzez starostwoPo\łiatowe
w Sfupsku w powyższ}Ąnfakresie' wdrożonosystęm zarządzaniajakościąISo 900l.2009
i w 2008 r' uzyskanoceńyflkat wydany przcz TUv NORD Polska Sp. z o'o. W ]ut)'m2009
i 2010I' 'jednostka
ceńyfikuj4caprzeprowadziła
odpowiednioI i Il auditnadzoru,podczasktórych
nie stwierdzononiczgodności
i nieprawidłowości'
a t}Ąn sam}Ąnlekomendowanoubz}łnanie
ważności
ceń}{1katu.
ZasadydziałaniastarostwaPowiak)wegow stupsku,tryb pracy,a takżoinnępostanowienia
związanez pracąStarostwaokreśla
Regu1anrin
organizacfiny,stanowiącyzałącznikdo Uchwały
Nr XXXIX/296/2009Rady PowiatuStupskiegoz dn.29.12.2009
r.
Na 2010r. coloi zadaniazostałyszczegółowo
okeślonew:
a) budżeciePowiatuStupskiegona 2010 I' uchwalonegoUchwałąNr xxxlx/291/2009
Rady PowiatuSfupskiegoz dnia29 gudnia 2009r.,
b) PlanieRozwoju Lokalnegowraz z WieloletnimPlanemInwestycyjnyndo roku 2013,
pŹiętego UchwałąxxxXI|Il252/2006 Rady Powiatu Słupskiegof dnia 26 wrfeśnia
2006r..
c) Planiepracy Rady PowiafuSfupskiego,przyjętymUchwałąNr XxxIX/299/2009 Rady
PowiatuSfupskiegoz dnia29 grudnia2009r.,
d) Planie pracy Kolrrisji Rady Powiatu Sfupskiego, pżyjęt}m Uchwałą Nr
XXXIX/298/2009z dnia29 gudnia 2009r.,
e) Planie pracy Komisji RewizyjnejRady Powiatu Słupskiego'pż}ljęĘłnUchwałąNr
XXXIX/29712009z dnia29 grudnia2009r.
f) Politycc JakościstalostwaPowiatowegow Sfupsku,ustanowionęjZarządzeniemNr
59/2008z dnia 10 częrwca2008r-'
g) Celaohjakościowych
na 2010rok d1aStarostwaPowiatowegow Słupsku'stanowiących
za|ączntkdo ZarządzeniaNr 1/20l0z dnia5 stycznia2010r.
W s7 ZarfądzeniuNr 31/2010/AStarostySłupskiegoz dnia 6 maja 2010 r. umicszczono
ogólne zagadnienia z'łłia:zanez za|fądzeniel:i'ryzykiem, jednak identyfikacja wcwnętrznyoh
i zewnętrznych
ryzyk oraz szczegółowe
kwestięzwiązaneZ ich analiząi fonnamireakcjina ryzyka
w StarostwiePowiatowyrrw Słupskuzna,jdująsię
nadalw faziekoncepcji'

W celu uzyskania zapewnięniao stanie kontroli zaflądczej ,r,Iposzczególnych wydziałach
i oddziałachStarostwa,w grudniu2010r' kierownicykomórek organizacyjnych
starostwazłoży\i
Informacjęo staniekontrolizarządczejw kierowanejprzezsiebiekomórceza rok 2010.
Wobec powpszego adekwatna,skutecznai efekt}Ąvnakontola zaŹądcza w stopniu
zadowalającymfuŃcjonowaław:
-

Wydziale Organizacyjn)'rn,

-

oddziale obsługiRadyi Zarządu,

-

Biurze obsługi Interesanta,

-

OddzialeGospodarcz)'rn,

-

WydzialeKomunikacjii Drogownictwa,

-

Wyd.,ialePolitykiSpolecznej-

-

wydziale Geodęfjii Kaltografii,

-

WydzialeRozwojuPowiatui Inwestycji,

-

oddfiale Plomocjii WspóĘracy'

-

WydzialeFinansowo Budżetow},n,

-

Wydzia|e ZarządzaniaKryzysowego,

.

WydziaieGospodarkiNieruchomościami'

W stopniu ograniczonym systemkontroli zarządczejfuŃcjonował w:
-

wydziaię Alchitęktoniczno -

Budowlan}m, w któqĄn zastzeżenia dotyczyły

informacjipublicznęjna wniosekzainteresowanego,
sposobuudostępniania
-

Wydziale Środowiska i Rolnictwa, gdzie stwieldzono niezgodnośózwiązaną
jednejkartyocenywykonawcy.
z procedurązakupów
7.4_ nie w}pełniono

Kierownicy komórek organizacyjnych stalostwa pod€ j mowali działania w

celu

wprowadzeniai funkcjonowaniakontroli z arządczej,po|egająceplzędę wszystkim na:
- aktualizacji zakresuobowiązków podległychim pracowników,
. zapoznani€ podlęgłych
pracownikówz tęmatykai procędurami
kont|o|iza ądczejfunkcjonującej
w starostwi€ Powiatow1'rn
w Sfupsku,
- aktualizacjawnioskówi procedurwyrrikających
ustaw,
ze znowęlizowanych
- wtóma kontrola plawidłowościi kompletnościdokumentacjiniefbędnejdo załatwieniasprawy,
. podnoszeniekwalifikacji podległychpracowników poprzez kierowanie na niezbędne do
prawidlowegowypełnia a obowiązkówszkolęnia,
- nadzór nad upowaznieniami i pełnomocnictwami, w t}łn m'in' do obsługi systęmów
infomatycznychpracowników'kontrolidowodówksięowych,
. zwrócenie szczególnej uwagi na terminowość
Załatwianychspraw,

- promowaniui przest.zeganie
wańościetycznych,pżyjętychw Kodeksie Etycznym starostwa
przy wykonywaniupowierzonychzadańorazw codzienn1mpostępowaniu.
Powiatowęgo,
Informacje o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w podlegĘch kierownikom wydziałach
i oddziałach
starostwaopracowywalina podstawieocenywłasnejoraz:
- monitoringulealizacjicelów i zadań,
- kontroliwewnętrfnych
podległych
pracowników,
- samoocenykontroli zarząó'czejprzeptowadzonejz uwzględnieniemstandardów opublikowanych
w komunikacieNr 23 Ministra Finansów,z dn. |6'.12.2009
r. w splawięstandardówKZ, oraz
w}tycznychzawańychw załączniku
nr l do ZarządzeniaNr 31A/20l0 starostysłupskiegoz dn.
06.05.2010
r.
- kontloli z€ w nętrznych prowadzonychw starostwiePowiatowymw Słupskuw 201o r. przez
organynadzorcze.
II poziom kohtroli zarządczej
Pismemnr oR.Ix.og10

5110z dn, 03'12.2010r. kierownicyjednostękorganizaclnych

powiatu słupskięgozostali zobowiąZari do przesłaniainfomacji o zastosowanych działaniach
i staniekontro|izarządczejw kierowanychprzezsiebieplacówkach.
w $ 9 pkt. 2 zażądzęniaNr 3l/20l0/A w spmwieorganizacjii zasad funkcjonowania
kontroli zarządczejw starostwiePowiatow},rnw Sfupsl.uoraz jednostkachorganizacyjnych
powiatu, zobowiąfanokierowników do wprowadzeniaw formie pisemnej i aktualizowania
plocedulkontrolizażądczej.
wg złożonychprzez kierowników jednostek organizacyjnychinformacji, procędurękontroli
f arządczejwprowadzono
w:
_ Zarządz|eDtógPowiatowychw Słupsku_ na podstawieZarządzeniaD}TektotaNr 41l20l0
z dnia08 listopada2010r.,
_

Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

na podstawie zarządzęnia Dyrektora Nr

21/20|0z dnia29 pńdziernika20l0 r',
_ Domu Pomocy społecznejw Machowinku - na podstawiezaflądzęnia D)TektolaNI
10/2010
z dnial5 listopada
2010r.,
_ Domu Pomocy Społecznejw Lubuczewie

na podstawieZaftądzęniaD}TektoraNI

14/2010z dnia0l lipca 2010r.,
_

Powiatow).an
CentrumPomocyRodziniew Sfupsku_ na podstawieZarządzeniaDyrektora
Nr 10/2010
z dnia08 lipca2010r.,

_ Powiatow}Ąn
UrzędziePracy w Sfupsku na podstawieZarządzeniaD1rektoraNr 2ll2010
z dnia 14paŹdfiemika2010r.,
-

Specjaln}łn
ośro(lkuszkolno Wychowawcz1'rn
w Damoicy na podstawiezarządzenia
D),Tęktora
NI 18/2010z dnia22 listopada2010r.,
Młodfieżow}mośrodkuSocjoterapiiw Ustce

na podstawieZażądzeniaD}Tęktora

5 A 2 0 1 0z d n i al l m a r c 2 0 1 0r . ,
_ PoradniPsychologiczno_ Pedagogicznej
w Słupsku. na podstawieZażądzeniaD}aektora
N r 3 8 / 2 0 1i 03 9 / 2 0 1z0d n i a0 1 l i p c a 2 0 1 0 r . ,
Zespole Szkół Agrotechnicznychw Słupsku na podstawiezaźądzeniaD}.rektoraNr
8/2010z dnia15gmdnia2010r.,
'

Zespo]eSZkół ogólnokształcących
w Ustcę

na podstawięZarz'ądzenta
DyrektoraNr

2312010
z dnia20 grudnia2010r.
jednostkiwprowadzały
Temin ich wprowadzenia
proce<lury
byłjednakzróżnicowany'Najczęściej
z dniempodpisania.Dwiejednostki:
- PoradniaPsychologiczno Pedagogiczna
w Sfupsku,
- ZespółSzkółAgrotechnicznych
w Słupsku,
infomowałyo wprowadzeniu
procedurz dniem0l.01'201l I.
Na dzień 20 gnrdnia2010 r.,jednostkaniolganizacyjnyli, które znajdowałysię w trakcie
opracow}vaniazasad funkcjonorvania
kontroli zarządczeji informowałyo wprowadzeniuich
równieżz dniem01'01'201
1 r. były:
-

CentrumEdukacjiRegionalnejw Warcinie,
ZespółSzkółTechnicznychw Ustce'
Pomimo braku wp.owadzeniarvylaganej dokumentacji,
kierownicyjednostekzapewniali

już oplacowane
o stosowaniuw praktycestandaldówKZ od stycznia2010 r. Jednostkiposiadały
wcześniej
niezbędneregulalninyi zaŹądzeniana podstawieodrębnychprzepisów'które wchodzą
w składdokumentacjiniezbędnejdo plawidłowegofuŃcjonowania systemukontroli zatządcfej.
In1brmowalio przęrowadzonych szkoleniach dla pracowników, oszczędn;łrr,efekt1tvnyr-r,
cclowyr-i i

tenninow)łn gospodarcwani€ m środkami budżetowymi' Informowali także

o właścilvynzabezpieczeniu
mienia czy tęmjnow}msporządfaniuniezbędnychsprawozdań.We
lyzykiem'
wszystkichplacólvkachna etapiewdrażania
znajdująsię zasadyzaruądzania

opis realizacji obowiązku funkcjonowania kontroli zarządczej na dwóch poziomach
Wszystkie cz1nnościzwtązane z nadzorem stalosty Słupskiego nad fuŃcjonowaniem
kontroli zarządczejna dwóch poziomachprzebiegały
w oparciuo przepisyań. 68 i 69 ustawy
z dnia 27 sierpnia2009r. o finansachpublicznych(Dz. U. Nr 157,poz. 1240),KomunikacieNr 23
Ministra Finansów z dn. 1ó grudnia2009 r. w sprawiestandaldówkontrolizarządczejdla sektora
finansówpublicznychoraz ZarządzeniaNr 3l/2010/A StarostySfupskiegoz drllla6 maja 2010 r.
w sprawie organizacji i zasad fuŃcjonowania kontroli zatządczej w Stalostwie Pov'iatow}'rn
w Sfupsku oraz jednostkachorganizacyjnychpowiatu.Na dokumentacjętwożącącały system
kontro|i zarządczejskładałysię oplacowanena postawie odrębnychprzepisów regulaminy,
procedury czy plany działanja.Ze względu na obszęrnątematykęzwiązaną z kontrolązaŻądczą
poniższymateriał
opisowycharakteryzuje
najistotniejsze
el€ m enty składające
sięna tęnsystęm.
1 . w roku ubiegł}mzatwiętdzonypftez Starostę,,PlanKontoli na 2010 rok'' obejmowałswym
zakresem wydziały StarostwaPowiatowego w Słupskuoraz jednostki organizac1jne Powiatu
Slupskiego.Tryb i zasadywykonyv'aniadziałalności
kontrolnejzostałyszczegółowookeślone
w Zarządzet,itt
Nr 3212010Starcstysłupskiegoz dria 6 maja 2010 I. Konholi dokonywali
zalówno upoważnienipracownicymerytoryczni,jak i inspektorzyds. kontloli. o wynikach
kontroli Starosta Sfupski informowany był na bieżąco. Plan Kontloli olaz spruwozdania
i protokoły z przeprowadzonychpostępowańkontrolnych zostały udostąnione w Biulet}nię
InformacjiPubliczn€ j . W 20l0 r' odbyłysięogółęm147konttolę,w t)m 7 ponadplanowych,
nie
pŹeplowadzono natomiastlównież 7' Ponadtowykonano2755 analiz kontrolnych dokumentacji
geodezyjno kaltograficznej. Szczegółowe sprawozdanie z działalnościkontrolnej zostało
omówione na posiedzeniuZaŹądu Powiatu Słupskiegow dniu 24 lutęgobr. olaf podczas
posiedzeniaKomisji RewizyjnejRady PowiatuSfupskiegow dniu24 marcabr.
2 . oceny funkcjonowaniasystemu kontroli zaŹądczej można takźe dokonać na podstawie
wpłylvających
do urzędu skarg.W 2010 t. do stalostwaPowiatowegow Sfupskuwpł}nęło
19 skalg, z czego 4 przekazano organowi właściwernu
do jęj rofpatrzenia, 5 uznano jako
zasadne,9,jakobezzasadne'ajednąskargępozosta\łiono
bez Iozpatzenia(na podstawieań. ó4
po uprzednim,nieskut€ c zn}m \łezwaniu
ś 2 Kodeksu postępowaniaadmi(istracyjnego),
skaŹącejdo sprecyfowaniapżedmiotuskalgi.Szczegółowainformacjaw t)'rnzaklesiezostała
opracowana pżef Kierownika oddziału obsługi kady 1 Zarządll Powiatu i zostanie
przedstawiona
członkomKomis,jiRęwifyjnejna kwietniowynposiedzeniu.
Nr 31/2010/Astarosty
3 . Wszyscy pracownicystafostwazostali zapoznaniz treściązaŹądzenia
Słupskiegoz dria 6 maja 2010 I. w sprawie organifacjii zasad funkcjonowaniakontroli

zaŻ4dczej w starostwie Powiatow}Ąn w Sfupsku oraz jednostkach olganizacyjnych.
w w}mienionych komórkach organizaclnych podjęto szercg działań zwięalych z ladzorem
nad

cz}nnościami wykony.wanymi przez pracowników komóręk organizacinych

z uwzględnieniempostanowieńzawartychw obowią7ujących
plocedwach olaz obowią?ków
W}Ąrikających
z ich zakesów cz}nności.
Ponadtostarcstaupoważniał
imierrniepracowników
stalostwa oIM kierowników jednostek organizacyjlych do wykonyłania okręślonych
cz1,tności.
Łącznie w 2010 r' wydano90 upowaznieńdo konholi oraz 82 inne upoważnienia
i pełnomocnictwa'
prowadzonyjest
Rejest upoważnień
w wydziale olganizacyjn}łn.
4. Aktualizowano zakesy obowią2ków, dokonyrł'anookesowej oceny pracowników zgodnie

z Regulaminęmokesowej oceny Pracowników w StarostwiePowiatow)łn w Sfupsku,
wplowadzonJ,mdo uż},tkuZarządzęnie1n
Nr l3l2009 z dnia l0 malca 2009 r' Pełna
dokumentacja
znajdujesięw aktachosobowychpracowników.
5 . W rcku ubiegł}Ąn zorganizowano 19 otwaltych nabolów na zatrudnienie na wolnych
stanowiskachurzędniczych(zgodlie z ZarządzerianNr 9 /2010 z dnia f6 stycn,ia 2olo r.
w spmwie ustalenia ilości ętatów oraz węvnętrznę,j struktury wydziałów w starostwie
Powiatow}łnw Sfupsku),w ramach których zatrudniono8 osób. Jędnoczęśnię
9 osób
ztezygnowałoz zatndnienia w urzędzielub otlz}Tnałou'}po1ł7.iedzenia
umów o placę.
6 . Pracownicy podejmującypo mz pielwszy pracę na stanowiskuurzędnicz}ĄnW starostwie
Powiatow}łnW sfupsku odb}.walisfużbęplzygoto\ławcząkończącą się egzaminęm'na
fasadachok€ ś lonych w ZavądzenilN| 5/2009r. z dnia 5lutego 2009r. w 2010I. d1łieosoby
'7.

egzaminzdaĘz u}nikiemnegatrvn}m'
W 2010 r. po 2 niesfinalizowanychotwartychnaborachna wolne kierowniczestanowisko
ulzędnicze aud},torawewnętżnego(łącfnieogłosfono7 otwafiych konl.usów od 2007 I'

dane

z BIP), na stanowiskutlm zattudnionodotychczasowego
inspektorads. kontroli w Wydziale
organizacyjn1m,który uzyskałstosownycet}dkat i od maja 2010 pełniobowią7kiAud1tora
Wewnębznego'
8 . Aud}t węwnętrznyodby"wasię na podstawierocfnęgop]anuzatwieldzanegoprzez Starostę'
W 2010 I' prcwadzony był w Powiatow}łnUtzędzie Pracy otaz Zauądzie Dróg Powiatowych
w Słupsku.
9 . Plan szkoleń na 2010 r. fostałoplacowanyna podstawieinformacjiz wydziałówsta.rostwa
i przewidywał113 szkoleń' Natomiast placownicy wzięli ltdziałw 102 szkoleniach(ó9
planowych i 45 ponadplanowych)'osobą odpowiędzialnąza nadzót nad delegowaniem
pracowników na szkoleniajest bezpośredni
przełożonypracownikabiorącegoudziałw szkoleniu

olaz Seketarz Powiatu' Natomiast szczegółoweinformacje i statystyki w tym fakresie
oplacowyl,vane
sąna stanowiskuds' ogólnoorganizacyjnych
w Wydzialeorganizacyjnyl'
1 0 . ZatządzeniqnNr 100/2010z dnia 4 listopada2010 r. wprowadzonoinstrukcjęw sprawie
gospodarki najątkiem trwał}łn,inwęntaryzacjimajątku i zasad odpowiedzialnościza
powiffzonemieniew starostwięPowiatow)mw Sfupsku.WykonanieZarządzeniapowieżono
Głównemu Księgowemu' InwęntaĄ,uacięroczną składników majątkowychw Stalostwie
Powiatow)łnw Sfupskuza 2010 t. przeprowadzono
w oparciuo w}'tycznezawaltę w ww'
Zarządzeril, natomiast tęrminy prowadzcnia inwentar1zacji, zakes orM zespoĘ spisowe
zostałyokleślone
w Zarz4dzeniuNr l 1212010
z dnia9 grudnia2010I'
.

Standardypostępowania
p.acownikówStarostwa'w zwią?kuz wykon}nvanięm
przęznich zadań
publicznychokeŚlone zostaływ Kodeksie Etyczn}m Pracowników StalostwaPowiatowego
w Sfupsku, pźyjęt'Ąn za|zqdzęr.lięm
Nr 11212008z dnia 15 gudnia 2008 l. Prccedua
colocznego przeglądu i monitoringu Kodeksu przez wyłonionąKomisję Etyki. wplowadzona
zostałazaruądzęniqnff If/2009 z dnia 5 marca 2009 r., a zmienionaZarządzeniemNr
113/2011z dnia 16 lutego2011 r' Do procęduryopracowano
dwakwestionariusze
anonimowych
aŃiet

jedna przeznacfonadla pracownikówsta.ostwaPowiatowego,druga skierowanado

mieszkańcówPowiatusłupskiego.Z infonrracjiKielownika Bol' odpowiedzialnego
za analizę
zbiolczą antiet, wynika, iż w ubiegłyn Ioku nie wpł}'nęta
żadnaankiętaopiniującapracę
urzędników.

Na podslawiejnlbrmacji
z WydfiałówSlarostwaPowiatow€ g o'
z Jednostek organizaclnych oraz
Biulelynu Infonnacji Publicrnej
StaroslwaPowiatowegow słupsku
spoŹądziły:JoannaHarasnniuk
Magdalenaosman
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