BRMG.0012.62.2019/KSiB

PROTOKÓŁ NR 8–6/2019
Z ósmego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska w VIII
Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się wspólnie z Komisją
Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska w dniu 25 kwietnia 2019 roku, a
rozpoczęło się o godz. 8:45, w Sali Seana Lestera nr 003 w Nowym Ratuszu przy ul.
Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.
Na siedmiu członków Komisji Strategii i Budżetu, w posiedzeniu uczestniczyło siedem
osób, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. Lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Na siedmiu członków Komisji Zrównoważonego Rozwoju, w posiedzeniu uczestniczyło
sześć osób, czyli było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecny Radny Waldemar Jaroszewicz – Wiceprzewodniczący Komisji.
Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji Strategii i Budżetu, prowadzący
obrady, otworzył 8 posiedzenie Komisji, stwierdził quorum, a następnie powitał
zebranych i poinformował, że porządek obrad został w terminie regulaminowym
drogą elektroniczną wysłany do radnych - porządek stanowi załącznik nr 4 do
protokołu.
1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gdańska - druk
nr 169.
Referuje: Wydział Gospodarki Komunalnej

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wprowadzenia
świadczenia pieniężnego „gdański bon żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących
na terenie Gminy Miasta Gdańska – druk nr 168.
Referuje: Wydział Rozwoju Społecznego

3. Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
Głosowanie za przyjęciem porządku obrad:
6 za – jednogłośnie
Następnie radna Anna Golędzinowska – Przewodnicząca Komisji Zrównoważonego
Rozwoju RMG otworzyła posiedzenie Komisji. Powiedziała, że porządek obrad,
który zawiera tylko jeden punkt został przesłany członkom Komisji w terminie
regulaminowym.
1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gdańska –
druk nr 169.
Referuje: Wydział Gospodarki Komunalnej
Głosowanie za przyjęciem porządku obrad:
5 za – jednogłośnie
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PUNKT – 1
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie Regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gdańska – druk nr
169.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska
z 25 kwietnia 2019 r. – sprawa BRMG.0006.143.2019).
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, w
imieniu wnioskodawcy, przedstawiła projekt uchwały.
Powiedziała: Szanowni państwo przewodniczący, państwo radni, chodzi o projekt
tego regulaminu, który został podjęty w ubiegłym roku w czerwcu i zgodnie z nowymi
upoważnieniami jakie ma Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taki projekt
regulaminu musi zostać zaopiniowany właśnie przez ten organ regulacyjny. W
listopadzie uzyskaliśmy postanowienie negatywnie opiniujące ten regulamin w kilku
punktach. W związku z powyższym zostały dokonane analizy i zmiany w treści
regulaminu właśnie w tych punktach, co do których właśnie były wątpliwości. Obecny
projekt regulaminu uwzględnia wszystkie uwagi zakwestionowane przez Wody
Polskie. W skrócie to tyle. Można mówić więcej, bo tego jest dużo.
Przewodniczący Krystian Kłos, prowadzący obrady, podziękował
przedstawienie projektu uchwały, a następnie otworzył dyskusję.
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Radny Mateusz Skarbek – członek Komisji Zrównoważonego Rozwoju RMG
Prosimy omówić w dużym stopniu ogólności.
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Najważniejsza kwestia, która zajęła nam tak naprawdę najwięcej czasu co do tego,
żeby móc ustalić, chodzi o minimalną jakość świadczenia usług. Co do kwestii
związanej z ciśnieniem wody, ilości tej wody dostarczanej, ilości ścieków
odbieranych to wątpliwości były co do jakości, jak określić jakość wody dostarczanej
do mieszkańców i tutaj w tym zakresie też zwróciliśmy się o dodatkową opinię do
Wód Polskich jaka informacja w regulaminie by ich satysfakcjonowała, która mogłaby
być przyjęta przez nich pozytywnie. Tutaj udało nam się dojść do jakiegoś
konsensusu. To jest jedna rzecz. Pozostałe kwestie dotyczyły tak naprawdę spraw
związanych, że np. w regulaminie nie można zawierać kwestii związanych, które
powinny się znaleźć w umowie jeżeli chodzi o przyłączenie do sieci, że np. nie można
też obciążać mieszkańców kosztami związanymi np. za to, że został ktoś odłączony
od sieci, po 30 dniach podłączamy, żeby móc uruchomić taką sieć, taką nieruchomość
to trzeba dokonać badań tej wody. W regulaminie był zapis, że można było właśnie,
że te koszty badań wody przed uruchomieniem ponosi właśnie ten odbiorca. To
zostało wykreślone, więc takie rzeczy zostały pousuwane tak naprawdę i większość
tych elementów, które były zawarte w regulaminie ustaliliśmy, że będą przeniesione
na poziom umów pomiędzy właśnie dostawcą wody a odbiorcą.
Następnie, z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący
poszczególnych Komisji poddali pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie
przedmiotowego projektu uchwały zawartego w druku nr 169.
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USTALENIA KOMISJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - OPINIA
Komisja Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i
wyjaśnień przekazanych przez Panią Olgę Goitowską – Zastępcę Dyrektora Wydziału
Gospodarki Komunalnej, Kierownika Referatu Komunalnego, a następnie w wyniku
przeprowadzonego głosowania, 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie
wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w
druku nr 169.

USTALENIA KOMISJI STRATEGII I BUDŻETU - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Olgę Goitowską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Kierownika Referatu Komunalnego, a następnie w wyniku
przeprowadzonego głosowania, 6 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie
wstrzymującym się, przyjęła i pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w
druku nr 169. (Opinia nr 8-6/38-25/2019).
Następnie Przewodnicząca Anna Golędzinowska zamknęła posiedzenie Komisji
Zrównoważonego Rozwoju RMG – koniec 8:55.
Komisja Strategii i Budżetu RMG obradowała dalej.

PUNKT – 2
Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie wprowadzenia
świadczenia pieniężnego „gdański bon żłobkowy” dla rodzin zamieszkujących na
terenie Gminy Miasta Gdańska – druk nr 168.
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z VIII sesji Rady Miasta Gdańska
z 25 kwietnia 2019 r. – sprawa BRMG.0006.142.2019).
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Myślę, że o założeniach samego programu wiemy. Prosiłbym, żebyśmy się skupili na
kosztach, czyli jakie są koszty planowane na ten rok. Kiedy jest planowane
uruchomienie programu i jakie będą koszty oraz o informację jak te koszty będą
wyglądały w pełnym roku 2020.
Pani Bogumiła Bieniasz - Kierownik Referatu Organizacji Edukacji i Wychowania
w Wydziale Rozwoju Społecznego, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt
uchwały.
Powiedziała: Szanowni państwo, zacznę może najpierw od tego, żeby jeszcze uściślić
co to jest ten Bon Żłobkowy. Jest to wysokość świadczenia, która stanowi różnicę
pomiędzy ponoszoną opłatą stałą za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub
w podmiocie zatrudniającym dziennego opiekuna bądź u dziennego opiekuna. Ta
opłata stała to tutaj jest miesięczny koszt bez kosztów wyżywienia i jeżeli chodzi o
wypłaty, jeżeli państwo radni podejmiecie tą uchwałę to wypłaty będą miały miejsce
od 1 września, czyli w tym roku budżetowym 4 miesiące. Należy jeszcze zanim
przejdziemy do kosztów, uświadomić sobie, że Bon Żłobkowy jest osadzony w trochę
takich szerszych realiach, a mianowicie w celu zwiększenia dostępności do tej usługi
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opiekuńczej dla dzieci do lat 3 również w realiach tworzenia nowych żłobków
gminnych, budowania żłobków w partnerstwie publiczno – prywatnym w ramach
projektu Unii Europejskiej, ale także wzmacnianie, podnoszenie jakości tych usług
świadczonych przez niepubliczne formy, a mianowicie wprowadzanie certyfikacji
jakości placówek nie samorządowych czy prac, które trwają, nawet już się
rozpoczęły, trwały takie kursy kwalifikacyjne, które podnosiły czy kursy
umiejętności, które podnosiły te kompetencje kadry opiekuńczej w żłobkach. Ten
kolejny element, czyli Bon Żłobkowy. Jeśli chodzi o liczbę osób, które korzystają z
niepublicznych form to jest ok 2200 osób. Kolejna sprawa jeżeli mielibyśmy
zrealizować budowę żłobków w partnerstwie publiczno – prywatnym w ramach tych
projektów unijnych i tutaj przy założeniu, że powstanie minimum 8 a maksimum 16
żłobków czyli jakby zwiększy się ta ilość tych osób, które będą korzystały z
niepublicznych form i zwiększy się też potencjalnie liczba osób, która będzie
wnioskować o ten Bon Żłobkowy to około 8 mln zł na 4 miesiące tego roku jest taka
rezerwa ustanowiona, żeby pokryć, maksymalnie, bo mówimy, że maksymalny koszt
tego świadczenia to 500 zł, a mówimy o różnicy między tym co rodzice płacą w
żłobkach samorządowych. To jest na dzień dzisiejszy, bo to uzależnione jest od
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego. Teraz stanowi
4580 zł. Tak więc 458 zł jest ta opłata w naszych żłobkach i jeżeli rodzice w
niepublicznych żłobkach, czy klubach, czy u opiekunów płacą więcej to ten Bon
Żłobkowy to jest ta różnica. Przy założeniu, że maksymalnie dopłacamy każdemu z
tych 2200 osób, które teraz korzystają z tej opieki 500 zł plus ewentualnie powstanie
16 żłobków i ta pula tych osób się zwiększy, a 1 żłobek to 100 dzieci, to mamy te
pieniądze w rezerwie zabezpieczone i to jest ok 8 mln zł.
Przewodniczący Krystian Kłos podziękował za przedstawienie projektu uchwały, a
następnie otworzył dyskusję i powiedział: chciałem dopytać, nie wiem, czy akurat
będzie panie miała informacje, ale słyszeliśmy ostatnio, że Program Maluch +, że
dotacja z 80% została zmniejszona do 20%.
Pani Bogumiła Bieniasz - Kierownik Referatu Organizacji Edukacji i Wychowania
w Wydziale Rozwoju Społecznego
Nie mam tej informacji, ale mogę oczywiście państwu dostarczyć.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Nie. Chciałem tylko dopytać jak to będzie wyglądało w sytuacji właśnie budowy
żłobków, bo wiem, że może być z tym problem, gdyż ta dotacja przez rząd została
obcięta.
Pani Bogumiła Bieniasz - Kierownik Referatu Organizacji Edukacji i Wychowania
w Wydziale Rozwoju Społecznego
Tak. To zostało już omówione, bo to dotyczy budowy tych żłobków w partnerstwie
publiczno – prywatnym i to zostało już omówione z partnerami. Na bazie miejskich
działek powstają te żłobki. Gmina daje grunt, nieruchomości, które są dobierane
oczywiście pod kątem różnych kryteriów lokalizacji, m. in. tego układu drogowego,
żeby był odpowiedni, czy jakiś potrzeb czy uwag społeczności lokalnej. Przy
pierwszych 8 lokalizacjach, które mamy, takowe były. Także też chcemy, żeby po
prostu nie było jakiś konfliktów społecznych, tylko, żeby to było in plus.
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Co prawda nie ma WPR-u, ale czy wie pani czy wszystko idzie zgodnie z planem?
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Pani Bogumiła Bieniasz - Kierownik Referatu Organizacji Edukacji i Wychowania
w Wydziale Rozwoju Społecznego
Idzie wszystko zgodnie z planem i to też ostało uwzględnione w tych ich planach, że
spinają się budżetowo, także wszystko idzie zgodnie z planem. Rozumiem, że nie
muszę przedstawiać kto może korzystać, jakie są dokumenty?
Radny Jan Perucki – Wiceprzewodniczący Komisji
Nie, pozostańmy przy tych kwestiach finansowych.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Pani kierownik ile Miasto Gdańsk planuje wybudowania żłobków miejskich? Planuje
jakieś? Czy tylko w programach PPP?
Pani Bogumiła Bieniasz - Kierownik Referatu Organizacji Edukacji i Wychowania
w Wydziale Rozwoju Społecznego
Planuje utworzenie żłobków gminnych 2 do 2023 roku.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Pamięta pani na ile dzieciaczków?
Pani Bogumiła Bieniasz - Kierownik Referatu Organizacji Edukacji i Wychowania
w Wydziale Rozwoju Społecznego
Żłobek jest na 100 dzieci.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
W ramach PPP również na 100 dzieci?
Pani Bogumiła Bieniasz - Kierownik Referatu Organizacji Edukacji i Wychowania
w Wydziale Rozwoju Społecznego
Też każde na 100.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Rozumiem, że przy tych miejskich tej dopłaty nie będzie, bo one nie będą z
prywatnym inwestorem, a przy tych może być ta dopłata dodatkowa, ten Bon
Żłobkowy.
Pani Bogumiła Bieniasz - Kierownik Referatu Organizacji Edukacji i Wychowania
w Wydziale Rozwoju Społecznego
Chodzi o różnicę. Ten bon stanowi różnicę, bo te opłaty stanowią niekiedy więcej niż
te 10% ustanowione w naszych samorządowych. Chodzi o to, żeby był równy dostęp,
żeby jedni rodzice nie płacili 1000 zł, a inni 500 zł np. tej opłaty stałej.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Z drugiej strony dlatego ponoszą większą opłatę ci rodzice, bo w tych prywatnych
przedszkolach zakładam, że te ceny są wyższe, że przedstawiają jakiś szerszy
wachlarz tych usług, więc jednak jest w przypadku tego modelu, tego rozwiązania
pewna doza takiej nierówności. Ja jestem, przyznam szczerze, zwolennikiem,
zresztą też o tym mówiłem w kampanii wyborczej, rozbudowy przede wszystkim tej
sieci żłobków miejskich, bo to jest takie najbardziej sprawiedliwe, najbardziej
solidarne rozwiązanie. Ten bon to jest oczywiście lepsze coś, można powiedzieć
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lepszy rydz niż nic, ale mam nadzieję, że to nie będzie takie docelowe rozwiązanie
dla miasta Gdańska i przede wszystkim będziemy rozbudowywać tą sieć miejskich
przedszkoli, bo myślę, że edukacja powinna być przede wszystkim publiczna. Mamy
nie do końca dobre doświadczenia z podmiotami stricte prywatnymi w zakresie
szkolnictwa jak np. szkoła w Kokoszkach. Myślę, że nie do końca w tym kierunku
powinna zmierzać gdańska edukacja. Jeżeli chodzi o te kwestie dopłat panie
kierownik, jeżeli chodzi o Maluch + to w jakim zakresie mówi pani, że zostały
zmniejszone dotacje, bo przyznam, że o tym nie słyszałem. Czy to dotyczy tych
projektów, w których miasto występuje w ramach partnerstwa publiczno –
prywatnego?
Pani Bogumiła Bieniasz - Kierownik Referatu Organizacji Edukacji i Wychowania
w Wydziale Rozwoju Społecznego
Nie umiem się do tego tak szczegółowo odnieść teraz. Nie umiem odpowiedzieć na
to pytanie, ale mogę na maila w późniejszym terminie.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Szanowni państwo chciałbym do protokołu złożyć, że ja będę pozytywnie opiniował
tę uchwałę, aczkolwiek jeżeli ta uchwała, ten bon stanie się taką tradycją w
gdańskim samorządzie przez najbliższych kilka lat to będę namawiał radnych Prawa
i Sprawiedliwości, żeby jednak powiedzieli w pewnym momencie, że nie jest to dobre
rozwiązanie jeżeli w ślad za kolejnymi latami nie będzie systematycznie
rozbudowywana sieć miejskich żłobków, bo taki powinien być docelowo model
funkcjonowania gdańskiego samorządu. Dodam, że 2 żłobki to jest mało.
Pani Bogumiła Bieniasz - Kierownik Referatu Organizacji Edukacji i Wychowania
w Wydziale Rozwoju Społecznego
Tutaj też musimy po pierwsze koszty mieć na uwadze, koszty utrzymania, bo
niepublicznych potem nie utrzymujemy.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ale dopłacamy później bonem.
Pani Bogumiła Bieniasz - Kierownik Referatu Organizacji Edukacji i Wychowania
w Wydziale Rozwoju Społecznego
Owszem. Natomiast należy też wziąć pod uwagę, że jednak 4,5 tys. osób, które
czekają w kolejce do samorządowych żłobków czyli nie mogą pozyskać tej usługi, a
nie stać ich na niepubliczne formy tej opieki, że jest to jakieś rozwiązanie jednak
dla rodziców, dla gdańskich rodzin, stanowi pewne rozwiązanie. Oczywiście w stronę
rozbudowy żłobków samorządowych też jak widać idziemy w miarę możliwości.
Natomiast w celu wyrównywania tych szans myślę, że to jest dobry krok, który
stanowi jeden z elementów całego systemu.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Jeszcze jedno pytanie pani kierownik. Czy w tych umowach o partnerstwie publiczno
– prywatnym czy tam Miasto Gdańsk przewiduje jakieś klauzule, że ceny w tych
przedszkolach za przyjęcie maluchów nie mogą przekroczyć jakiejś wartości? Czy
tam może dojść do takiej sytuacji, że w tych wszystkich 8 żłobkach dojdzie do takiej
sytuacji, że do każdego malucha będziemy musieli 500 zł dopłacać?
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Pani Bogumiła Bieniasz - Kierownik Referatu Organizacji Edukacji i Wychowania
w Wydziale Rozwoju Społecznego
Na razie są umowy dotyczące działek. Na razie są umowy dotyczące użyczenia i
powstawania inwestycji na danej działce i jest ściśle określony cel, że to musi być
żłobek.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ale jeżeli teraz nie będziemy tego regulować to rozumiem, że później już też nie,
bo nie będzie podstaw.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Rozmawialiśmy też o tym na klubie ostatnim, mieliśmy przedstawicieli i sytuacja
wygląda w ten sposób, mamy tak bogatą ofertę żłobków, że po pierwsze one będą
certyfikowane, żeby do tego bonu się zakwalifikować i też jest mechanizm, który
pozwoli tym rodzicom zapewnić, że te ceny nie będą wzrastać w związku z tym, że
to nie jest tylko żłobek, ale też punkty żłobkowe, które może stworzyć tak naprawdę
każdy, opiekunowi dzienni i stwierdzą, że wezmą 4-5 dzieci i ten bon może być
również na to wykorzystany. W związku z tym, żeby też te dzieci chodziły do tych
żłobków to te żłobki będą musiały mieć taką ofertę, żeby ci rodzice więcej nie
dopłacali niż będzie to wskazane. To są też pewnego rodzaju zabezpieczenia,
certyfikacja jeżeli chodzi o program, o zasady działania żłobków, o przestrzeganie
różnego rodzaju wytycznych. W zawiązku z tym myślę, że tutaj miasto będzie miało
narzędzia, żeby w jakiś sposób wpływać na kształtowanie cen usług, które będą
świadczone jeżeli chodzi o żłobki.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Ta certyfikacja czym ona będzie się różnić od tych wymogów, które przewiduje
ustawa jeżeli chodzi o żłobki czy kluby malucha?
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Nie pamiętam szczegółów.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Pani kierownik czy jest pani w stanie powiedzieć coś na ten temat?
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Tu chodzi o kadrę generalnie.
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
Pewne wymogi są i tak w ustawie przewidziane czy w rozporządzeniach.
Pani Bogumiła Bieniasz - Kierownik Referatu Organizacji Edukacji i Wychowania
w Wydziale Rozwoju Społecznego
To nie są ustawowe. To są dodatkowe kryteria tworzone przez miasto, które
powodują, żeby zachować pewny standard jakościowy realizowania…
Radny Kacper Płażyński – członek Komisji
I co na przykład w takich kryteriach jest?
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Pani Bogumiła Bieniasz - Kierownik Referatu Organizacji Edukacji i Wychowania
w Wydziale Rozwoju Społecznego
Nie mam tego przy sobie.
Następnie, z uwagi na brak głosów w dyskusji, Przewodniczący poddał pod
głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w
druku nr 168.

USTALENIA KOMISJI - OPINIA
Komisja Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień
przekazanych przez Panią Bogumiłę Bieniasz - Kierownika Referatu Organizacji Edukacji
i Wychowania w Wydziale Rozwoju Społecznego, a następnie w wyniku
przeprowadzonego głosowania, jednogłośnie - 7 głosami za, przyjęła i pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 168. (Opinia nr 8-6/39-26/2019).

PUNKT – 3
Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
Radny Krystian Kłos – Przewodniczący Komisji
Chciałem poinformować Komisję, że wpłynęła uchwała Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku informująca o tym, że opiniuje pozytywnie sprawozdanie
z wykonania budżetu za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i
objaśnieniami. Uchwała była przesłana do państwa mailowo.
W związku brakiem dalszych spraw związanych z tym punktem Przewodniczący
Krystian Kłos zamknął posiedzenie Komisji.
Koniec - godz.9:05
Prowadzący obrady
Przewodniczący
Komisji Strategii i Budżetu RMG
Krystian Kłos

Protokół sporządziła:
Joanna Świeczkowska
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