Protokół Nr XXXI/13
z sesji Rady Gminy Branice
z dnia 27 maja 2013 r., godz. 10.00
Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
Maria Krompiec – Wójt Gminy Branice,
Danuta Frączek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach
Sołtysi
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie przewodniczącego z działalności w okresie między sesjami.
7. Informacja przewodniczących komisji z działalności w okresie między sesjami.
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
9. Interpelacje radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Udzielenie informacji o stanie bezrobocia w Gminie Branice.
12. Udzielenie informacji nt. funkcjonowania obiektów sportowych w Gminie Branice.
13. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich
na terenie Gminy Branice i ich wyposażenia.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Branice
15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Branice na
lata 2013-2017
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Branicach.
17. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (lokale
mieszkalne 1 i 2 usytuowane w miejscowości Dzbańce nr 3).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości (lokale
mieszkalne 1, 2, 3 i 4 usytuowane w miejscowości Wysoka nr 75).
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla przedszkoli publicznych, które nie były zakładane i nie są prowadzone przez
ministrów i jednostki samorządu terytorialnego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Branice.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Branice’’.
22. Zakończenie sesji.

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Gminy Branice Marek Szyhyński otworzył sesję Rady Gminy Branice
i powitał wszystkich zebranych.
Ad. 2.
Przewodniczący obrad stwierdził, że Rada władna jest podejmować wiążące uchwały gdyż na
stan 15 radnych w sesji uczestniczy 12.
Ad. 3.
Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad.
Do sali weszli radni: Z. Telega i W. Chuchla.
Wójt zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad dwóch uchwał:
1) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
przedszkoli publicznych które nie były zakładane i nie są prowadzone przez ministrów
i jednostki samorządu terytorialnego,
2) uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Branice.

Wójt wyjaśniła konieczność podjęcia w/w uchwał.
Przewodniczący zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie
przyznania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Branice’’.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli
publicznych które nie były zakładane i nie są prowadzone przez ministrów i jednostki
samorządu terytorialnego.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad uchwały
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Branice.
Za: 14
Przeciw:0
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad uchwały
w sprawie przyznania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Branice’’.
Za: 14
Przeciw:0
Wstrzymało się: 0
Przewodniczący odczytał poprawiony porządek obrad i poddał pod głosowanie:
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Ad. 4.
Nie było uwag do protokołu.
Ad. 5.
Sprawozdanie przedstawiła na piśmie Wójt Gminy Branice – Maria Krompiec (załącznik do
protokołu).
Weszła Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach.
Wójt zwróciła się do Komisji Rolnej aby spotkać się w sprawie zmiany kategorii dróg
polnych. Powiedziała, że był również Pan Szaniawski, który poinformował o wyprowadzce

Pana Stanisława Wodyński z Branic i zaproponował aby podziękować mu listem. Zapytała,
czy Rada zgadza się na podziękowanie wspólnie z przewodniczącym.
Radni przychylili się do wniosku.
Przewodniczący powitał Panią Dyrektor PUP Głubczyce.
Ad. 6.
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Branice (załącznik do protokołu).
Ad.7.
R. Malewicz powiedział, że Komisja Budżetowo-Finansowa odbyła jedno posiedzenie na
którym zajmowano się porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Wspomniał również o prymicjach,
które odbyły się w Bliszczycach i z okazji których miejscowość Lewice została udekorowana.
R. Kawulok powiedział, że odbyło się jedno spotkanie Komisji Rolno-Ekologicznej na
którym pracowano nad porządkiem obrad sesji. Dodał, ze Pani Wójt zapomniała wspomnieć o
płytach betonowych. Podziękował Panu Zdzisławowi Telega.
R. W. Lenartowicz zapytał kto będzie rozkładał te płyty.
R. Kawulok odpowiedział, że rolnicy.
R. Czyszczoń powiedział, że odbyły się dwa posiedzenia Komisji Realizacji Zadań
Społecznych, Oświatowych i OSP. Na jednym posiedzeniu pracowano nad porządkiem obrad
dzisiejszej sesji, a druga to komisja objazdowa. Byliśmy w Szkole Podstawowej we
Włodzieninie i w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Branicach. Dodał, że uczestniczył w
prymicjach i były pięknie zorganizowane. Podziękował Pani sołtys.
R. Czepczor powiedziała, że na posiedzeniu Komisji Lokalnych Przedsięwzięć
Gospodarczych pracowano nad porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Dodała, że jest wdzięczna
mieszkańcom za pracę i wkład finansowy w organizację prymicji.
R. Mokrzycki poinformował, ze komisja Rewizyjna wysłała do Regionalnej Izby
Obrachunkowej wniosek o udzielenie absolutorium. Komisja również dokonała kontroli
remontu budynku żłobka i remontu świetlicy w Boboluszkach (protokół z posiedzenia komisji
w załączeniu).
Ad. 8.
Przewodniczący udzielił informacje o sposobie załatwienia interpelacji.
Ad.9.
Interpelacje złożyli:
R. T. Russ, M. Szyhyński i W. Chuchla złożyli 1 int.,
R. W. Lenartowicz złożył 1 int.
R. R. Lenartowicz zgłosił ustnie interpelacje.
Ad. 10.
Przewodniczący poinformował o wpłynięciu pism do biura rady.
R. Chuchla zapytał o alternatywę dla śmieci jeżeli nie zostanie rozstrzygnięty przetarg.
Zapytał o pole Pani Ulanowskiej i trawniczek. Zdjąć słupek z ul. Słonecznej. Zapytał o PKS i
negocjacje z zakładem energetycznym.
Wójt odpowiedziała, że alternatywnie można udzielić zamówienia tej firmie co jest. Ośrodek
zdrowia i pole Pani Ulanowskiej zostało przekazane. Przybliżyła temat słupków obok
Ośrodka Zdrowia. Dodała, że ławki również są zaplanowane.
R. Czyszczoń powiedział, że te słupki mogą być robione z projektu.
Wójt powiedziała, że jeżeli są z projektu to 5 lat muszą być. Powiedziała, ze była na walnym
zebraniu członków w PKS. Ustalano wynagrodzenia. Rok 2012 zakończono zyskiem. Jest

strata na przewozie ludzi. Zysk to 69.000,00zł. Rada nadzorcza zaproponowała
wynagrodzenie dla prezesa na poziomie 3 krotności przeciętnego wynagrodzenia. Wniosek
padł, aby ustalić na poziomie 2,5 krotności. Dodała, ze mówiła aby ustalić to wynagrodzenie
na poziomie 2 krotności. Ostatecznie wynagrodzenie ustalono na poziomie dwukrotności
przeciętnego wynagrodzenia.
R. R. Lenartowicz wspomniał o wykoszeniu boiska w Boboluszkach.
Wójt odpowiedziała, że zostało zgłoszone.
R. Telega powiedział, że mówi się o parkingu koło ośrodka, a poprosił aby popatrzeć na
parking koło urzędu. Wspomniał o studzience w Wysokiej i drodze, która została zniszczona
przy wywozie buraków.
Wójt udzieliła informacji.
Sołtys Semanyszyn wspomniał o rowku koło świetlicy w Wódce.
Wójt odpowiedziała, ze Pan sołtys miał dwóch ludzi, ale zapisała.
Sołtys Bilkiewicz przypomniała, że w Wysokiej są jeszcze pełne kontenery po dożynkach.
R. Nowak przypomniał o płocie przy stadionie - mur. Zapytał kto sadził drzewka od
krzyżówki Niekazanice w kierunku Dzierżkowic. Jedne są połamane, drugie wiszą.
Wójt odpowiedziała, że powiat.
R. Nowak poprosił przewodniczącego o zgłoszenie sprawy. Podejrzewa, że rolnicy część
zniszczyli.
Wójt powiedziała, że może przy koszeniu poboczy poprawić.
R. Nowak powiedział, ze może być za późno. Powiedział, że zostają śmieci po tych co
sprzątają. Zwrócił się do sołtysów o zwracanie uwagi na śmiecącą młodzież i zgłaszanie
takich spraw, nawet do Pana Poleszczuk.
Sołtys Wojciechowski odniósł się do sprawy zaśmiecania.
Sołtys Modzelewski powiedział, że wszyscy byliśmy młodzi.
R. Czepczor powiedziała, że należy wyczyścić w Bliszczycach rów za cmentarzem.
S. Bartoszewski powiedział, że pozwolił sobie wynająć firmę, która szuka niewybuchy. Na 6
h pola znaleziono 37 niewybuchów . Firma ta znalazła, zawiadomiła policje i zabrali. Dodał,
że firmie tej musiał on zapłacić. Wspomniał również o skrzyżowaniu Niekazanice – Branice.
W ubiegłym tygodniu był tam wypadek, nie zatrzymano się na stopie. Uważa, ze powinien
tam zostać wykonany garb.
Wójt odpowiedziała, że nie może być.
Sołtys Bartoszewski powiedział, że był na pielgrzymce sołtysów i środowisk wiejskich w
Licheniu. Pan który budował sanktuarium w Licheniu dużo zrobił. Powiedział on, że od
tysiąca lat dbają o polską ziemie. Najgorsza sytuacja jest teraz kiedy młodzi wyjeżdżają
zagranice.
R. Czyszczoń powiedział aby zabezpieczyć teren obok sklepu ,,Biedronka’’. Pisał już w tej
sprawie interpelacje.
Wójt powiedziała, że napisze jeszcze raz, ale wie że nie będą niewiadomo czego robić.
R. Malewicz zapytał do kiedy będzie kadencja rady nadzorczej PKS.
Wójt odpowiedziała, że nie wie jaka jest kadencyjność.
R. Malewicz powiedział, że czas najwyższy aby to zmienić.
R. W. Lenartowicz powiedział, ze trzeba odwodnić świetlicę w Gródczanach.
Wójt powiedziała, że jeżeli remontowano już świetlicę z środków unijnych to drugi raz nie
można. Zostało to już skosztorysowane, ale nie zostanie to wykonane do roku 2014.
R. W. Lenartowicz zapytał o drogę w Niekazanicach.
Wójt powiedziała, że starosta zgłaszał konieczność naprawy tej drogi do marszałka.
Wspomniała o zrobionej drodze w miejscowości Niekazanice.
R. W. Lenartowicz zaprosił na turniej brydża.

R. Malewicz zawnioskował w imieniu własnym i klientów Ośrodka Zdrowia aby na prawą
stronę nawieść kruszywa.
Wójt odpowiedziała, że przy łataniu w Branicach.
R. Chuchla powiedział, że chciałby wiedzieć kogo zadaniem jest usuwanie niewypałów.
Wójt powiedziała, że jest to po stronie państwa. Zapytała dlaczego sołtys szuka tego.
Sołtys Bartoszewski powiedział, że przez dwadzieścia lat wyorał tego mnóstwo.
Wójt powiedziała, że można wystosować pismo, ale kto kopie na cztery metry.
Sołtys Bartoszewski powiedział, że front przechodził od strony Gródczan.
Przewodniczący ogłosił przerwę.
Ad. 11.
Pani Danuta Frączek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach przedstawiła
informacje o stanie bezrobocia w Gminie Branice (załącznik do protokołu).
P. Frączek poinformowała o rezerwie ministra 753.000,00zł. na 50+ i 30-. Mogą występować
gminy, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Jest prośba aby pracodawcy występowali
o staże dla 50+. Prace społeczno-użyteczne są na terenie gminy, wsi. Niech sołtysi
przypilnują aby te osoby pracowały. 90 osób brakuje na staże 50+. Na koniec listopada muszą
się zakończyć staże. Od tego jak będzie wydatkowane będą zależeć następne otrzymane
środki. Jesteśmy po szkoleniu w PUP, przekaże terminy w których odbędą się warsztaty.
Przyjdą zaproszenia do wójta, przewodniczącego i przewodniczących komisji. Osoby które
chcą wziąć udział prosi o zapisywanie się.
Na sali nieobecna radna G. Czepczor.
R. W. Lenartowicz powiedziała, że jest potrzebna zmiana . Jeżeli my jako przedsiębiorstwo
chcemy zatrudnić to także młodszych nie tylko 50+.
P. Frączek powiedziała, że wynika to z przepisów.
R. Mokrzycki zwrócił uwagę na terminy wstawiania się bezrobotnych w Urzędzie Pracy.
P. Frączek powiedziała, że osoby bezrobotne mają wyznaczone terminy kiedy mają się
wstawić do urzędu. Jeżeli wzywane są wcześniej to tylko dlatego, że coś dla nich jest
przygotowane. Powiedziała, że może być jak w Kietrzu, przygotowany wykaz podpisany
przez kierownika i my potwierdzamy. Podała przykład.
Przewodniczący zapytał jakie są sankcje dla odmawiających przyjęcie pracy.
P. Frączek powiedziała, że są sankcje. Odwołania są zasadne jeśli jest L4.
Przewodniczący powiedział, że taka osoba zgłasza się wtedy do gminy.
R. R. Lenartowicz powiedział, że ludzie pracują po pięćdziesiątce na pół etatu, a młodzi nie
mają pracy.
P. Frączek powiedziała, że jest to wola pracodawcy.
R. Mokrzycki powiedział, że jest osoba, która korzystała z 50+, miała zasiłek jest zdolna do
pracy i wraca do opieki bo nie ma pracy.
P. Frączek powiedziała, że jest to wędka nie ryba. Są prowadzone warsztaty jak szukać pracy.
R. Telega powiedział, że jest pan, który ma 70 lat, nigdy nie pracował, a opiekował się
konkubiną. Zapytał czy taka osoba może się zarejestrować w Urzędzie Pracy.
P. Frączek odpowiedziała, że wiek emerytalny dla kobiet to 60 lat, a dla mężczyzn 65 – teraz
67 lat.
Sołtys Modzelewski zapytał czy rolnik może wziąć pracownika na prace interwencyjne – jest
zróżnicowana działalność.
P. Frączek odpowiedziała, że rolnictwo nie. Jeżeli działalność gospodarcza to tak. Musi być
ZUS.
Sołtys Modzelewski powiedział, że ma firmę.
P. Frączek poprosiła aby sołtys podał swój telefon i sprawdzi taką sytuację.

Przewodniczący zapytał o staż dla osób 50+. Jakie warunki musi spełniać pracodawca?
P. Frączek udzieliła informacji i dodała, że po stażu trzeba na co najmniej miesiąc zatrudnić
taką osobę.
R. Chuchla zapytał co z bezrobotnym, który wyjeżdża, a musi się zgłosić do Urzędu Pracy.
P. Frączek odpowiedziała, że ma 10 dni na zgłoszenie.
R. Chuchla zapytał jakie są kryteria jeżeli chodzi o prace publiczne, interwencyjne.
P. Frączek odpowiedziała, że jeden miesiąc po stażu i po pracach pracodawca musi zatrudnić.
R. Chuchla zapytał o zarejestrowanych z prawem i bez prawa do zasiłku. Jaki jest procent
bezrobotnych dlatego, że nie zgłosił się.
P. Frączek odpowiedziała, że o takie szczegółowe dane należy się zwrócić.
R. Chuchla zapytał o dane umieszczone w przedstawionych materiałach.
P. Frączek odpowiedziała, że mogą tu być również świadczenia przedemerytalne.
R. Nowak zapytał czy stowarzyszenie może wziąć pracownika.
P. Frączek powiedziała, że należy sprawdzić statut. Stażysta musi 8 godz. świadczyć pracę.
Przewodniczący podziękował za udzielenie informacji.
Ad. 12.
Informacje nt. funkcjonowania obiektów sportowych w Gminie Branice zostały
przedstawione na piśmie (załącznik do protokołu).
Ad. 13.
Na sali obecna już jest radna G. Czepczor.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały z poprawkami naniesionymi na posiedzeniach
komisji.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie wraz z poprawkami.
Przewodniczący zarządził głosowanie.
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie odpłatności ustalenia zasad korzystania ze
świetlic wiejskich na terenie Gminy Branice i ich wyposażenia
(Uchwała Nr XXXI/256/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 14.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za: 12
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 2

Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy
Branice
(Uchwała Nr XXXI/257/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 15.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za: 14
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
Gminy Branice na lata 2013-2017

(Uchwała Nr XXXI/258/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 16.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za: 14
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej
w Branicach
(Uchwała Nr XXXI/259/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 17.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za: 14
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości
(Uchwała Nr XXXI/260/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 18.
Komisje Rady Gminy Branice wyraziły pozytywne opinie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za: 14
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody dot. sprzedaży nieruchomości
(Uchwała Nr XXXI/261/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 19.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za: 14
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych, które nie były zakładane i nie są
prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego
(Uchwała Nr XXXI/262/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 20.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały i zarządził głosowanie:
Za: 14
Przeciw: 0

Wstrzymało się: 0

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Branice
(Uchwała Nr XXXI/263/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad.21.
R. Chuchla odczytał protokół z posiedzenia Kapituły Wyróżnienia Zasłużony dla Gminy
Branice. Zawnioskował o zaakceptowanie wniosku Kapituły.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały.

R. Malewicz powiedział, że Kapituła już przegłosowała, ale prosi aby radni przegłosowali
kandydaturę Pana Krzysztofa Nazimek.
Wójt powiedziała, że jest to tylko jej dygresja ale jeśli wybrano kapitułę to radni mogą
przegłosować uchwałę lub nie. Kapituła wybrała samorządowca i druga osobę z systemu
artystycznego.
R. W. Lenartowicz powiedział, że jest to propozycja. Spotkaliśmy się z trzema
indywidualnościami. Możemy się zastanowić chwilę czy nie wyróżnić trzy osoby.
R. Chuchla zgłosił postulat, czy nie trzeba wprowadzić do uchwały czasookresu
funkcjonowania tej osoby na terenie gminy.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad odczytaną wcześniej uchwałą.
Za: 13
Przeciw: 1
Wstrzymało się: 0
Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przyznania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy
Branice’’
(Uchwała Nr XXXI/264/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu)
Ad. 22.
Przewodniczący powiedział, że prawdopodobnie będą dwie sesje w czerwcu.
R. Malewicz poinformował o zaproszeniu sołtysów na sprawozdawczo-wyborcze zebranie
Stowarzyszenia Sołtysów na Górze Św. Anny.
R. W. Lenartowicz poprosił, aby wnioski składać w punkcie ,,Wnioski i zapytania’’.
R. Czyszczoń zwrócił się do przewodniczącego aby dopilnować dyscypliny na sesji rady.
Wobec wyczerpania punktów porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Marek
Szyhyński zamknął sesję Rady Gminy Branice.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
K. Herbut

