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PROT O KOL

kontroli dora,nej pzeprowadzonej w wojew6dzkim Inspektoracie ochrony Ro5lin i

Naslennictwa w Gozowie Wlkp. (ul. zieleniecka 11, 66-400 Goz6w Wlkp., Regon: 000580351)

przez Tomasza Witkowskiego - inspektora Wydzialu Finans6w i Bud2etu Lubuskiego Urzqdu

Wojew6dzkiego w Gotz owie Wlkp. - pzewodniczqcego zespolu orcz Gzegona

Gzesiowskiego - inspektora Wydzialu Finans6w i Bud2etu Lubuskiego UtzQdu Wojewodzkiego

w Gozowie Wlkp. w dniach od 10 sierpnia 2011 r. do 11 slerpnia 20ll r., dzialajqcych na

podstawie upowa2nie6 do pzeprowadzenia kontroli nr 350-1/2011 i 350-2/2011 z dnia

9 sierpnia 2011 roku.

Zakres kontroli: Gospodarka finansowa. Realizacja planu finansowego na 2011 r.

Badany okres: od 01.01.2011 r. do 31.07.2011 r.

Kierownik jednostki: Pan Ryszard M16z

Inspektora OchronY

10 wze6nia 2007 r'

powolany na stanowisko Wojew6dzkiego

RoSlin i Nasiennictwa w Gozowie Wlkp. dnia

Glowny Ksiqgowy: Pani Dorota Mazankiewicz zatrudniona od dnia 1 marca 2000 r. na

stanowisku Gl6wnego Ksiqgowego WIORiN w Gozowie Wlkp. na

umowQ o pracQ, na czas nieokre6lony, w pelnym wymiaee czasu

pracy.

W toku kontro‖ ゃvvia`nien udzielili:

―  Dorota Mazankiewicz― G6wna KsiQgoWa WIORiN w Gor20Wie Wlkp.

1. Plan finansowy Wojew6dzkiego InspeKoratu Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gotzowie

Wlkp. na 2011 r.

wydatki idochody wojew6dzkiego Inspektoratu ochrony Roslin i Nasiennictwa na dany rok

planowane sE na podstawie informaqi otzymywanej z Wydziatu Finans6w i Bud2etu

Lubuskiego Uzedu Wojew6dzkiego w Gozowie Wlkp. o wstepnych kwotach dochod6w i

wydatk6w, a po wej6ciu w 2ycie ustawy bud2etowej - o ostatecznych kwotach dochod6w I

wydatk6w.
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Pismem FB.IM」ez/3010-61/2010 z dnia ll 10.2010 r VVolewoda Lubuski przekazal wstepne

kwoty dochod6w i wydatk6w dla WoJew6dzkiego lnspektoratu Ochrony Ro`‖ n i NaSiennidwa

w Gorzowie Wlkp na 201l r. Plan zostal ustalony w dziale 010 - Roinich″ o i lowiecmo′

rozdziale 01032-Inspektta OChrony Ro`lin i Nasienniclwa w zakresie wydatk6w jednostek

bud2etowych w wysOko`ci 4.377.000 zl′ w tym wydatki bie2aCe 4 097.000 zl i wydatki

inwestyc両 ne 280.000 zl′ w zakresie dochod6w 406.000 zl

W oparciu o poⅥ F゙sZe pismo Wolewody Lubuskiego w dniu 26 11 2010 r.G16wna KsiQ9oWa

sporz“zila plan inansowy dochod6w i wydatる w dla rozdzialu 01032′ k“ ry zabvierdコ |

WoJew6dzki lnspektor Ochrony Rottin i Nasiennimva w Gorzowie Wlkp― Ryszard Mめ z.

Pismem FB.13110.2.201l M」 eZ Z dnia 07 02 201l r.WoJewoda Lubuski przekazal ostateczne

kwoty dochod6w i wydatk6w na 201l r.dla Wolew6dzkiego lnspektoratu Ochrony Ro`lin i

Nasienni由″a w Gorzowie Wlkp. W planie nnansOwvγ m nie zaszly zmiany w stosunku do

WStQpnych kwot dochod6w i wydatk6w podanych w pi`mie z dnia ll 10 2010 r

W oparciu o povvysze pismo Wo」 ewody Lubuskiego w dniu 14.02.201l r.G16wna KsiQgoWa

sporzadJla plan inansowy dochod6w i wydatる w db rozdゴ alu 01032′ k“ ry zabMerdゴ |

woJew6dzkilnspektor Ochrony Ro`lin i Nasiennidル va w Gorzowie Wlkp

Plan inansowy wg ustawy bud2etowel na wydatki bie2aCe W 201l r.訓 iQksZyl sic w stoSunku

do 2010 r.o kWote 79 000 zl′ 句 。1′97%

Plan nnansOwy wg ustawy bud2etoweJ na wydatki inwestycⅥ ne w 201l r.zmnieJszγ i SiQ W

stosunku do 2010 r.o kWOtQ 480.000 zl′ 句 o63′ 160/o.

Do konca lipca 2011「 oku plan nnansOwy w rOzdziale 01032 ulegi zmianie

Decyzl■ Ministra Finans6w nr FS2/4135/75/KDR/201l z dnia 20.05 201l r.zwiQkSZOno wydatki

bud2etowe o kwo"53.000 zl′ w nastQpujaCych paragrafach wydatЮw:

§4210o15.000 zl′

§4260o18.000 zl′

§4270o5.000 zl′

§4410o2000 zl′

§4430o5.000 zl′

§4550o8.000 zl

Sa tO dOdatkowe`rodtt p曖 平nane Z rezeww celoweJ na zadania′ kt6re w 2010 r.byly

inansowane ze`rodk6w gromadzonych na rachunku dochod6w wiasnych

Decy4■ Ministra ttnans6w nr FS2/4135/126/KDR/201l z dnb 2507.201l r ttiQksZOno

wydatki bud2etowe o kwotQ 32.000 zl′ w nastQpu」 ■Cych paragrafach wydatk6w:
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§4210o26.00021′

§4260o2000 zl′

§4270o2.000 zl′

§4410o2.000 zl.

Sa tO dOdatkowe`rodki pF′ nane Z rezewvγ celoweJ na zadania′ k6re w 2010 r.byly

inansowane ze`rodk6w gromadzonych na rachunku dochod6w wlasnych.

Obecnie jednostka p口γgotowuje wniosek oハ ″iQkszenie`rodk6w o kwote 16.000 zl z rezeww

celoweJ z ttulu wykonanych uslug pOlegaJ■ cych na pObieraniu pr6b′  badaniach

bboratoⅣjnych i ocenie stanu ntosantarnego roJin′ produkt6w roginnych i przedmiot6w

z9odnie z ustawa Z dnia 18 grudnia 2003 r.o ochronie ro`lin(Dz. U z 2008 r. Nr 133, poz.

849 ze zm.).

Po uwz91Qdnieniu powyzszych zmian plan nnansOwy na koniec ‖pca 201l r. zwiQkSZyl siQ o

kwotQ 85.000 zli wynosi1 4.462 000 zl′ co zgOdne jest ze sprawozdaniem Rb‐ 28 z wykonania

planu wydatk6w bud2etu panshva za‖ piec 201l r.

Na pOdstawie Zarz゛Zenia nr 412 WoJewody Lubuskie9o z dnia 29.102010r.oraz Zarz“ zenia

nr 107 WaewOdy Lubuskiego z dnia ll.04 201l r.WoJew6dzki lnspektor Ochrony Ro`lin i

Nasiennicコva w Gorzowie W kp.dokonywal w cittu 201l r.przeniesien mittdzy paragrafami

wydatk6w w celu dostosowania planu inansowego do aktuainych potrzeb jednostki.

Kwoty w zl

Podstawa zmiany
zrviekszenie zmnieJszenle

paragraf kwota paragraf kwota

Decyzla Nr WDK 1/2011
VVolewOdzkiego lnspektora

Ochrony RoS‖ ni

Nasienn c力
"a z 28 03 2011

4170 1000,00 4210 1000,00

1000,00 1000,00

Decyzla Nr VVDK‐ 2′2011
VVolewOdzkiego lnspektora

Ochrony RoShn i
NasiennicNra 2 01 06 2011

4170 1000,00 4300 1000,00

1000,00 1000,00

Decyzla NrVVDK-3′ 2011
VVolewOdzkiego lnspektora

Ochrony Roも‖ni

NaSiennic●va z 07 06 2011

4610 61,00 4300 61,00

61,00 61.00

Razem zmiany 2061,00 2061,00

ルとにく毎 ｀



4

W 2010 roku z tytulu rachunku dochod6w wiasnych Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Ro6lin i

Nasiennictwa osiEgnEi dochody w wysoko6ci 338.672,70 zl' Zgodnie z ustawq z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. L240 ze zm.) oraz ustawE z

dnia 27 sierpnia 2OO9 r. pzepisy wprowadzajqce ustawQ o finansach publicznych

(Dz. U. Nr L57, poz. 1241 ze zm.) rachunek dochod6w wlasnych zostal zlikwidowany z dniem

31.12.2010 r. Na 2011 rok zaplanowano dodatkowe Srodki przyznane z rezerwy celowej na

zadania, kt6re w 2010 r. byly finansowane ze Srodk6w gromadzonych na rachunku dochod6w

wlasnych wysoko6ci 326.000,00 zl.

Wykonanie dochod6w gromadzonych na rachunku dochod6w wiasnych w latach 2009 - 2010

ido 31.07.2011 r. z podzialem na kwartaly peedstawia siQ nastQpujaco:

Z pov,ry2szego zestawienia wynika, 2e najwiQksze dochody uzyskiwane sE w czr /artym

kwartale.

2. Wykonanie planu finansowego.

Na dziei 31.07.2011 r. wydatki zostaly zrealizowane w wysoko6ci 2.651.847,83 zl, na plan

4.462.000,00 zl, co stanowi 59,43o/o, z czego:

1) wydatki biez4ce zrealizowano w wysokoSci 2.609.871,22 zl, na plan 4.182'000,00 zl, co

stanowi 62,41010 planu na wydatki bie2qce,

2) wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysoko6ci 41.976,61zl, na plan 280.000,00 zl, co

stanowi 14.99olo planu na wydatki inwestycyjne.

Ustalono, znaczne wykonanie w paragrafach wydatk6w 4t70, 4210, 4260, 4270, 4400, 4410,

4430, 4440,4480, 4500 i 4610. Stwlerdzono, 2e wydatki w paragrafach 4170, 4430, 4440,

4480, 4500 i 4610 nie bQdA wymagaty znacznego zaanga2owanla 5rodk6w do korica 2011 r.

Brak 5rodk6w najbardziej odczuwalny jest dla jednostki w paragrafach 4210,4260,4270,44OO

i 44t0.

W 2adnym paragrafie wydatk6w nie stwierdzono pzekroczenia planu'

z

Kwoty w zl

Kwartal 2009 20■0 31.07.20■ ■

I 54 877 ,59 68 796,25 53 000,00

t7 567 ,96 28147′ 07 32 000,00

72 005,38 81 581,35

IV 779 736,29 160148,02

323 527,22 338672,70 85000,00
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Kwoty w zl

Paragraf Plan
wykonanle na
31 07 201l r

Wykorzysta n ie

w o/o

14210-Zakun matera16w i wyposa2enia 162000′ 00 140369,00 86′ 650/o

54260 - zakup energii 90000′ 00 86563.82 90,180/O

54270 - zakup uslug remontowych 13000,00 10625,73 81′ 740/0

54400 - Oplaty za administrowanie i eynsze za

budvnku. lokale i oomieszczenie biurowe 50000′ 00 42095.02 84′ 190/o

14410-Podr62e slu2bowe kralowe 11000.00 8908′72 80.990/0

pismem z dnia 15.07.2011 r. Wojew6dzki Inspektor Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa zwr6cil siq

do Wojewody Lubuskiego z pro6bE o wyasygnowanie z rezervvy Wojewody dodatkowych

Srodk6w w wysokosci 50.000 zl na dofinansowanie wydatk6w w 54210 i 54260.

Na podstawie konta 130 sprawdzono zrealizowane wydatki peez WIOR|N w Gozowle Wlkp',

delegaturq w Zielonej G6ze i 11 powiatowych oddzial6w w $4210 i 54260 na lEcznE kwotq

226.932,8221 t1.8,560/o dokonanych na dzie6 31.07'2011 r. wydatk6w.

Ustalono, ze wydatki ogolem na kwotq 140.369,00 zl w $4210 w szczegdlnosci zostaly

peeznaczone na:

- w kwocie 36.396,44 zl na paliwo do 16 samochod6w stu2bowych u2ywanych do zadarl

mefiorycznych wykonywanych pzez inspeKorat,

- w kwocie 46.165,60 zl na materlaly biurowe, prenumeratQ prasy fachowej, paszporty i

etykiety uzedowe, druki oraz laptop,

- w kwocie 6.3t9,12 zl na Srodki utrzymania czystosci,

- w kwocie 1.567,27 zl na pzedmioty nietrwale tj. dwie opony do samochodu slu2bowego,

drukarka, czajniki,

- w kwocie 28.525,93 zl na materialy laboratoryjne U. odczynniki, szklo laboratoryjne, worki

na pr6by,

- w kwocie 2.405,49 zl na materialy papiernicze do sprzQtu drukarskiego tj. papier do drukarek

I ksero,

- w kwocie 18.989.15 zl na akcesoria komputerowe oraz tonery'

Ustalono, ze wydatki ogolem na kwotq 86.563,82 zl w $4260 pzeznaczono:

- w kwocie 24.9L5,52 zl na energiq elektryczn4

- w kwocie 8.012,61 zl na centralne ogzewanie,

- w kwocie 52.091,00 zl na gaz,

- w kwocie L.544,69 zl na wodq.

Ka2dy wydatek zostal udokumentowany i wprowadzony do ewldencji ksiegowej. Wydatki byly

realizowane terminowo. Ka2dy dokument ksiegowy zostal opisany oraz sprawdzony pod

鱗 /M
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wzglQdem merytorycznym peez kierownik6w dzial6w mefiorycznych oraz pod wzglqdem

formalno - rachunkowym pzez pracownik6w dzialu ksiqgowo6ci. Zawierajq prawidlowq

klasyfikacje bud2etowq oraz dekretacjq. Stwierdzono, 2e wszystkie skontrolowane wydatki byly

merytorycznie uzasadnione oraz dokonane w spos6b oszczqdny, gospodarny i zetelny.

W paragrafach wynagrodzeh oraz pochodnych od wynagrodzell stwierdzono nastQpujEce

wykorzystanie:

Stwferdzono, 2e do koica lipca wydano na nagrody jubileuszowe 25.472,24 zl. Do konca

2011 r. jednostka planuje jeszcze wyda6 na nagrody jubileuszowe 31.505,54 zl.

W 54350 - Zakup uslug dostQpu do sieci Internet do ko6ca lipca 2011 r' wydano 5'063,05 zl

na plan 12.000 zl, co stanowi 42,L9o/o planu. W miesiQcu marcu, kwietniu i maju rachunki byiy

na ni2sze kwoty z uwagi na obowiqzujqcq w tym czasie promocje na uslugi dostqpu do

internetu.

W 54550 - Szkolenia czlonk6w korpusu slu2by rywilnej do korica lipca 2011 r. wydano

7.836,38 zl na plan 23.000 zl, co stanowi 34,07olo planu.

W 54700 - Szkolenia pracownik6w niebqdqcych czlonkami korpusu slu2by cywilnej do koica

lipca 2011 r. wydano 369,00 zl na plan 2.000 zl, co stanowi 18.45olo planu.

W dniu 4 sierpnia 2011 r. ZastQpca Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony Ro5lin i Nasiennictwa

wydal zarzqdzenie nr WDK-4/2011 o pzeniesieniu wydatk6w pomiQdzy paragrafami. Na

podstawie tego zaeqdzenia zmniejszono w planie finansowym jednostki wydatki:

> w $4480 na kwotQ 134,002l.,

> w $4500 na kwote 58,00 zt,

> w $4550 na kwotQ 7.000,00 zt,

> w $4700 na kwotQ 1.631,00 zi,

Zwlekszono wydatki:

> w $4210 na kwotQ 3.000,00 zl,

> w $4260 na kwotQ 5.823,00 zl.

Pzenlesienia zostaly dokonane w celu zakupu paliwa do samochod6w stu2bowych u2ywanych

w zwiEzku z pobieraniem pr6b oraz uregulowania faktur za energiQ elektryczna.

Kwoty w zl

Paragraf
Wykonanie na
3t.07.2011 t.

Wykowstanie w
%

E4010 - Wynaqrodzenia osobowe pracownik6w 298 000,00 150239,82 50,42o/o

54020 - Wynagrodzenia osobowe czlonk6w
korDusu slu2by cywilnei 2528000′00 7 444 74r,20 57.150/0

64040 - Dodatkowe wvnaorodzenie ro(zne 240 000,00 219424.50 91′43%

84110 - Skladki na ubezpieczenla spoleczne 437000,00 263645,89 6O,33o/o

Q4120-Skladki na Fundusz Pracy 75000,00 34 324,02 45,770/O

?r--**L LJ_
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Zgodnie ze spozqdzonym pzez WIOR|N zalEcznikiem nr 30 BW-I z dnia 13.08.2010 r. -

projeK bud2etu paristwa na 2011 r. Srodki bud2etu paistwa przeznaczone na finansowanie

inwestycji wraz z om5wieniem, zaplanowano na 2011 r. zakupy inwestycyjne niezwlezane z

budownictwem:

1) zakup komory fitotronowej w wysokosci 150.000 zl,

2) zakup dw6ch kom6r laminarnych drugiej klasy bezpiecze6stwa w wysokoSci 60.000 zl,

3) zakup samochodu do pzewozu pr6b w wysoko6ci 34.000 zl,

4) wdrozenie platformy elektronicznego uzqdu (e-uzEd) w wysokoSci 36.000 zt.

Powy2sze wydatki ujqto w planie finansowym na 2011 rok .

Na dzieri 31.07.2011 wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysoko6ci 41.976,61zl, co stanowi

14,99olo planu w $6060 - Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych.

Zrealizowane zakupy na kwotQ 41.976,61 zl dotyczE wir6wki, dw6ch inkubator6w dw6ch

chlodziarek laboratoryjnych. Zakup spzQtu uzasadniono konieczno5ciq doposa2enla

nowowybudowanego laboratorium WIORiN. Popzedni sptzQt ulegl awarii i nie nadawal siq do

naprawy.

Ustalono, 2e w dniu 02.08.2011 r. zaplacono fakturq na kwotq 176.229,48 zl za dostawq i

monta2 kom6r fitotronowych do cel6w badawczych. Zakup zostal zrealizowany zgodnie z

pzeznaczeniem na podstawie zawartej w dniu 12.05.2011 r. umowy.

Po dokonaniu powy2szej zaplaty wykonanie w $6060 wynosi 218.206,09 zl. Pozostaje do

wykorzystania 6t.73g,gl zl. Srodki planuje siq przeznaczyi na wdro2enie platformy

elektronicznego uzqdu (e-uzqd) w wysoko5ci 36.000 zl, a pozostal4 kwote na zakup speetu

laboratoryjnego niezbednego do uzyskania akredytacji nowowybudowanego laboratorium

wojew6dzkiego.

Wojew6dzki InspeKor Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa w pi6mie z dnia 01.06.2011 r.

sklerowanym do Wojewody Lubuskiego poinformowal o potzebie wykonania docieplenia

budynku delegatury w Zielonej G6ze. Planowany koszt wykonanla prac ociepleniowych

oszacowano na 50.000 zl.

Ustalono, 2ew $4270 - Zakup uslug remontowych plan wynosi 13.000 zl, wykonanie na dziei

3 1.07.201 1 r. wynioslo 10.625,73 zl, \. 8L,7 4o/o.

W aktualnym planie finansowym WIOR|N nie byly pzewidywane Srodki na ocieplenie budynku

delegatury w Zielonej G6ze.

Planuj4c wydatki na 2011 r. nie brano pod uwagq docieplenia budynku. Mro2na i dlugotrwala

zf ma spowodowala, 2e znacznie wzrosly koszty ogftewania. Ocieplenie budynku praluyniloby

siQ do zmniejszenia koszt6w zakupu gazu. Mialo to tak2e wphTw na wysokie wykorzystanie

6rodk6w w $4260 -Zakup energii, gdzie na dzielr 31.07.2011 r. wydano 86.563,82 zl na plan

鉾 ″ ム´
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90.000,00 zl, co stanowi 90,180/o planu. Wplyw na wzrost koszt5w energli mlal tak2e wzrost

cen energii i podatku VAT. W S4210 - Zakup material6w i wyposazenia na dzieri 31.07.2011 r.

wydano 140.369,00 zl na plan 162.000,00 zl, co stanowi 86,650/o. Znaene wykorzystanie

5rodk6w spowodowane bylo wzrostem cen paliwa i gazu do samochod6w slu2bowych,

wzrostem podatku VAI konieczno6ciq dojazdu inspektor6w z Lubska i Zielonej G6ry do

Szreniawy na terenie powiatu wschowskiego, w zwiEzku z eksportem warzyw do Federaqi

Rosyjskiej.

3, Sprawozdanie Rb-28

Sprawozdanie RB-28 z wykonania planu wydatk6w bud2etu pafistwa na dziell 3t.07.2011

spoz4dzono prawidlowo I pzekazano do LUW w Gotzowie Wlkp. w terminie. Dane

sprawozdanlu zgodne sq z ewidencjq ksiqgowE na koncie 130.

Na tym orotokol zakoiczono

Protokol spozqdzono w tnech jednobzmiqrych egzemplaaach i podpisano po

upzednim odczytaniu iom6wieniu. Jeden egzemplaz protokolu pozostawiono kierownikowi

kontrolowanej jednostki.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje prawo zgloszenia, przed podpisaniem

protokolu kontroli, pisemnych umotywowanych zastee2eri co do ustalei zawafich w

protokole kontroll w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysluguje prawo odmowy podpisania protokolu

kontroli. z jednoczesnym obowiEzkiem zlozenia na tq okoliczno6t w terminie 7 dni liczonych od

dnia peekazania protokolu, pisemnych wyjaSniei dotyczEcych przyqyn odmowy podpisania

protokolu kontroli.

Odmowa podpisania protokolu kontroli pzez kierownika podmiotu kontrolowanego nie

stanowi peeszkody do podpisania protokolu paez kontrolujEcego i spoz4dzenia wystApienia

pokontrolnego.

Do ustaleri zawartych w protokole nie wniesiono zastrze2e6.

ｒ
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Fakt pzeprowadzenia kontroli odnotowano w ksiEzce kontroli prowadzonej pzez

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa w Gozowie Wlkp. pod pozycjq

nr 4l2OlL.

Goz6w Wlko.. dnia 11 sieronia 2011 r.

Inspektor

4l:WuG
Tomasz Witkowski

Wojew6dzki Inspektor
Ochrony RoSlin i llasiFn nictwa

weoz1x6wQ.o a
.t -r'n ,/,,'.''a,/,,/ ''lt "

/Rysza({Mr6z

'egoz Gzesiowski



P ROTO K6t.
z narady pokontrolnej przeprowadzonej w dniu 11.08.2011 r.

W naradzie udzial wzieli:

I Ze strony jednostki kontrolowanej:

1. Ryszard Mr6z - Wojew6dzki Inspektor Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa

w Gozowie Wlkp.

2. Dorota Mazankiewicz - Gl6wna Ksiqgowa

II Kontrolujecy:

1. Tomasz Witkowski - inspektor Lubuskiego Uzqdu Wojew6dzkiego,

2. G-zego.z Gzesiowski - inspektor Lubuskiego Uzqdu Wojew6dzklego.

Podczas narady pokontrolnej om6wione zostaly ustalenla kontroli dotyczqce realizacji planu

finansowego na 2011 rok pnez Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Ro5lin i Nasiennlctwa w

Gotzowie Wlkp. Wniesiono zastzezenia co do ustalerl kontroli:

. J.i..g 4..yl,,,,),ar $Ap... pa,n1mu.Lp4;.

Podoisv osob uczestniczacvch w naradzie:

I Ze strony iednostki-rontrolowanei:
4.7,z

II KontrolujEcy:
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