Protokół
XXXII sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku
IV kadencji
z dnia 28 grudnia 2012r.
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Ad 1. Otwarcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył
posiedzenie XXXII sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. Powitał radnych.
Na podstawie listy obecności jest wystarczająca ilość radnych do podejmowania
prawomocnych uchwał, bowiem na 21 radnych w sesji udział bierze 20 radnych. Lista
obecności stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad 2. Powołanie sekretarza.
Na sekretarza XXXII sesji zwyczajnej, został powołany według kolejności Radny, Pan
Tadeusz Nabywaniec.
Ad 3. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poinformował, że radni otrzymali porządek
dzisiejszych obrad (zał. nr 2). W między czasie do Prezydium Rady wpłynęły dodatkowo 4
projekty uchwał. Przewodniczący Rady zaproponował aby projekt uchwały druk nr 386
umieścić w punkcie 12, druk nr 387 w pkt. 13, druk nr 388 w pkt. 14 i druk nr 389 w pkt. 15.
Dalsze punkty kolejno.
Pan Robert Pieszczoch zapytał czy ktoś z Pań i Panów radnych ma jakieś pytania do
porządku obrad?
Wobec braku pytań, Przewodniczący Rady poddał porządek obrad pod głosowanie.
Za porządkiem obrad głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Porządek obrad został przyjęty.
Pan Robert Pieszczoch powitał na sesji dr n.med. Stanisława Kułakowskiego.
Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady podziękował Panu Stanisławowi
Kułakowskiemu za długoletnią działalność na rzecz mieszkańców powiatu sanockiego.
Pan Waldemar Och – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Szanowny Panie Doktorze.
To dla nas dzisiaj niezmiernie miła uroczystość. Jest nam niezmiernie przyjemnie gościć i być
obecnym i być wraz z Panem w tym szczególnym dniu. W dniu kiedy Pańska misja związana
z pracą w naszym szpitalu, sanockim szpitalu, pracą jako lekarza kardiologa, później jako
wieloletniego ordynatora oddziału kardiologicznego dobiegła końca. Ale jestem przekonany,
że Pana aktywność zawodowa nie dobiegła końca i długo jeszcze całe rzesze wychowanków,
lekarzy, którzy wyszli z pod Pana ręki, którym Pan udzielał porad, rad fachowych, których
Pan mobilizował do dokształcania do zdobywania specjalizacji, również wobec Pana ponosi
olbrzymie zasługi. Chcielibyśmy dzisiaj w imieniu radnych Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i
Ziemi Sanockiej, radnych Rady Powiatu, radnych Rady Miasta wręczyć Panu medal, odznakę
Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej i Złotą Odznakę zasłużony dla Miasta
Sanoka i dyplom oraz skromny upominek na tą uroczystość.
dr n.med. Pan Stanisław Kułakowski - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni
Państwo, Panie i Panowie. Jestem zażenowany, nie spodziewałem się takiego podziękowania
za moją skromną pracę. Robiłem to przez lata bo chciałem żeby kardiologia w Sanoku
powstała, bo wierzyłem, że to jest kierunek który na lata będzie wyznaczał dalszy rozwój
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szpitala w Sanoku. Nie było by to możliwe dzięki uporowi, zaangażowaniu i dzięki pomocy
Państwa. Panów Starostów wszystkich poprzednich kadencji, naszych przyjaciół z
województwa, Posłów, Europosła, Pana Marszałka, wszystkich sanoczan, dyrektorów
zakładów pracy, dyrektorów szkół, wszystkich naszych pacjentów, którzy widzieli też w tym
żeby kardiologia w Sanoku była, widzieli swoją skróconą drogę do najnowszej medycyny.
Olbrzymią pomoc okazali nam księża, którzy też swoim dobrym słowem wspomagali nas. Za
to wszystko, za te podziękowania, za te życzenia, za to uznanie serdecznie Państwu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ad. 4 Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch poprosił Przewodniczących Komisji
o składanie sprawozdań według kolejności:
1. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Przewodniczący Pan
Marian Futyma. Sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do protokołu.
2. Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Przewodniczący Pan Paweł Czech.
Komisja spotkała się raz. Zaopiniowano projekty uchwał na sesję.
3. Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski. Komisja
spotkała się raz. Komisja wydała opinię do projektów uchwał na sesję.
4. Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Przewodniczący Pan Marek Szpara. Sprawozdanie stanowi zał. nr 4 do
protokołu.
5. Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
Pan Stanisław Fal. Komisja obradowała dwukrotnie. W dniu 22 listopada 2012r.,
oraz 4 grudnia br. Omówiono i zaopiniowano projekt budżetu na 2013 rok.
6. Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd. Komisja zajmowała się
analizą budżetu na 2013 rok. Jeśli chodzi o przedstawienie opinii, to w następnym
punkcie.
Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady powitał w tym momencie Pana Sławomira
Miklicza Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego.
Ad. 5 Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu między sesjami i wykonania uchwał
Rady Powiatu.
Głos zabrał Starosta Powiatu Pan Sebastian Niżnik.
Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Sanockiego stanowi zał. nr 5 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami stanowi zał. nr 6 do protokołu.
Sprawozdanie z działalności Starosty między sesjami stanowi zał. nr 7 do protokołu.
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Ad. 6 Podjęcie uchwały Nr 368 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok (kwota 10.406). (druk 380).
Pan Robert Pieszczoch – kwota 10.406 zł, to było na komisjach i bardzo bym prosił, jest
wpłata 100 zł od osoby fizycznej i proszę poprawić kwotę na 10.406 zł.
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 17 radnych, przeciw -0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 368 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok (kwota 10.406), została podjęta i stanowi zał. nr 8 do protokołu.
Ad. 7 Podjęcie uchwały Nr 369 w sprawie zamiaru przeniesienia Oddziału Neurologii i
Laryngologii. ( druk 381).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 17 radnych, przeciw -0, wstrzymało się-0.
Przy 17 głosach za, uchwała Nr 369 w sprawie zamiaru przeniesienia Oddziału Neurologii i
Laryngologii, została podjęta i stanowi zał. nr 9 do protokołu.
Ad. 8 Podjęcie uchwały Nr 370 w sprawie powierzenia Gminie Zarszyn zadania
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki
komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach
administracyjnych Gminy Zarszyn. ( druk 382).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Marian Czubek Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 20 radnych, przeciw -0, wstrzymało się-0.
Przy 20 głosach za, uchwała Nr 370 w sprawie powierzenia Gminie Zarszyn zadania
zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki
komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych
Gminy Zarszyn, została podjęta i stanowi zał. nr 10 do protokołu.
Ad. 9 Debata nad uchwałą budżetową:
a) Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Starostę
lub osobę przez niego wyznaczoną.
Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem odczytała Pani Krystyna Chrząszcz
Skarbnik Powiatu. ( w zał. nr 11 do protokołu).
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b) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej,
Opinię RIO odczytała Pani Krystyna Chrząszcz Skarbnik Powiatu. Opinia RIO stanowi
zał. nr 12 do protokołu.
c) odczytanie opinii Komisji stałych,


Pan Marian Futyma Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju
Gospodarczego odczytał opinię Komisji do projektu budżetu na 2013 rok ( w zał. nr
13 do protokołu).



Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Socjalnej, Przewodniczący Pan Paweł Czech –
opinia komisji do projektu budżetu na 2013 rok jest pozytywna.



Komisja Oświaty, Kultury i Turystyki, Przewodniczący Pan Piotr Uruski - opinia
komisji do projektu budżetu na 2013 rok jest negatywna.



Komisja Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska, Przewodniczący Pan Marek Szpara- opinia komisji do projektu budżetu
na 2013 rok jest pozytywna.



Komisja Regulaminowa, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Przewodniczący
Pan Stanisław Fal - opinia komisji do projektu budżetu na 2013 rok jest pozytywna.



Komisja Rewizyjna, Przewodniczący Pan Adam Drozd - opinia komisji do projektu
budżetu na 2013 rok jest pozytywna. Opinia stanowi zał. nr 14 do protokołu.
Pan Adam Drozd zwrócił się z prośbą do Zarządu o doprecyzowanie zapisu wniosku
złożonego przez Komisję a chodzi o zapis „przeznaczyć 44.000 zł na zakup urządzenia
wideonystagmograf do diagnozowania zawrotów głowy dla Oddziału Laryngologii w
szpitalu SPZOZ.”
d/ przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w
opiniach komisji stałych, które może być:
• negatywne lub,
• przychylające się do wniosków w całości lub poszczególnych punktach;

Stanowisko Zarządu odczytała Pani Krystyna Chrząszcz, Skarbnik Powiatu. ( w załączeniu do
protokołu nr. 15)
e/ odczytanie propozycji wniosków zgłaszanych przed rozpoczęciem sesji przez
radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
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Pan Robert Pieszczoch poinformował, że przed sesją do Prezydium Rady nie wpłynął żaden
taki wniosek.
f) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu do projektu uchwały
(druk 383).
Autopoprawki odczytała Pani Krystyna Chrząszcz, Skarbnik Powiatu. (w zał. nr 16 do
protokołu).
g) dyskusja nad projektem budżetu,
Pan Waldemar Och – Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Chciałbym w kilku
punktach odnieść się do przedłożonego przez Zarząd projektu budżetu i wyeksponować te
elementy, które wydają nam się jak najbardziej korzystne, są plusami tego projektu budżetu
jak również i te, które zostały tutaj sygnalizowane przez komisje jak również przeze mnie.
Odniosę się w tej chwili do tych elementów projektu, które uważamy za dodatnie jako Radni
TPSiZS, ale również jako członek Zarządu. Pierwsza sprawa i to chyba najbardziej
systemowa to jest zaplanowana nadwyżka przychodów w stosunku do kosztów. Kwota
5.270.877 zł. Po raz pierwszy mamy do czynienia z taką sytuacją co prawda w pewnym
sensie wymuszoną przez oboszczenia wynikające z ustawy o finansach publicznych, że mamy
zaplanowane dochody na poziomie 94.136.593 zł, wydatki na poziomie 88.865.716 zł i stąd
bierze się ta nadwyżka. Pytanie jak będzie z realizacją, wydaje mi się, że przy tej dyscyplinie
o którą tutaj apelowali przewodniczący komisji i takim racjonalnym wydatkowaniu środków
jest szansa. Będzie to oczywiście w wielu przypadkach zależało od kształtowania się
koniunktury gospodarczej w naszym kraju będzie to miało bezpośrednie przełożenie
oczywiście również na sprawy budżetu naszego powiatu. Kolejna sprawa, więc utrzymanie
prawidłowych relacji również wynikających z ustawy o finansach publicznych, które tutaj
było wspomniane ale chcę to podkreślić bo nie wszystkie samorządy mogą się tym pochwalić,
mamy nadal dobre relacje dot. łącznej kwoty spłat kredytów i odsetek w stosunku do
planowanych dochodów poniżej 15%. Jak również prawidłowe relacje dotyczące spłaty
łącznej kwoty długu do dochodów budżetu poniżej 60%. Następny pozytywny element tego
projektu budżetu to jest zmniejszenie planowanej na 2012 r. kwoty długu z 44.300.000 zł do
39 mln na koniec 2013 roku. Wydaje mi się że ten trend jeżeli uda nam się utrzymać w 2013
r. należało by, tak jest zresztą w Wieloletniej Prognozie Finansowej również zaznaczone,
należało by nadal kontynuować. Konsekwencją tego jest również fakt, że nie zostało
zaplanowane na 2013 rok zaciągnięcie nowych kredytów a planowane rozchody mają zostać
pokryte nadwyżką.
Co do zadań inwestycyjnych, pozytywnie oceniamy zamieszczenie w projekcie budżetu
dużego zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy ul. Rymanowska – Kościuszki –
Jagiellońska i pozyskanie na ten cel dotacji zapisanej już w projekcie budżetu w wysokości
2.058.000 zł. Jeżeli chodzi o poruszone we wcześniejszych wystąpieniach przewodniczących
komisji wkład na przeniesienie neurologii 200.000 zł. Mamy świadomość że jest to kwota
pewnie nie wystarczająca i nie odpowiadająca potrzebom jakie tutaj w tym momencie się
pojawią. Ale jest to i tak daleko więcej w stosunku do pierwotnej wersji projektu budżetu,
gdzie w ogóle tej kwoty nie było. Została ona po dyskusji w gronie Zarządu wprowadzona i
po konsultacji z dyrektorem naszego SPZOZ wynika, że biorąc pod uwagę montaż finansowy,
który przygotowany został na przeniesienie oddziału neurologii, gdzie przewidziane są
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również pozyskanie środków z rezerwy celowej, udział SPZOZ, jak również środki
zewnętrzne typu Urząd Marszałkowski, środki unijne, i być może wspomaganie ze strony
samorządów, a również dobrze skalkulowane oszczędności po przetargowe dają szansę na to,
że powinniśmy to zadanie zrealizować w 2013 roku, maksymalnie ewentualnie przenieść je
częściowo gdyby to dochodziło przeniesienie również administracji do 2014 roku. Myślę, że
jeżeli będzie zapotrzebowanie na większe środki na większe zaangażowanie Starostwa
tytułem udziału w tym przedsięwzięciu na pewno będziemy otwarci zarówno jako Zarząd jak
i cała Rada.
Jeżeli chodzi o te sprawy, które zostały w projekcie budżetu z zakresu służby zdrowia, myślę,
że warto tu wspomnieć o tych zakupach inwestycyjnych o zakupie sterylizatora za 100 tys. zł,
pozostałego sprzętu na kwotę 50 tys. zł, w tym jak w tej chwili w poprawce z inicjatywy
Komisji Rewizyjnej wideonystagmografu.
Pozytywnie również traktujemy pozyskanie kwoty 150.000 zł na ratownictwo medyczne na
dofinansowanie do zakupu karetki. Jest to jak najbardziej potrzebne. Również musimy ocenić
jako pozytywny element budżetu, dotację zapisaną w projekcie budżetu na finasowanie
CIS -u w kwocie 383.000 zł. CIS już funkcjonuje. W przyszłym roku te środki pozwolą na
pełne rozwinięcie jego funkcjonowania. Oczywiście jak w każdym dofinansowaniu jakiś tam
udział środków własnych musi być. On jest znikomy ale tutaj widzimy, że jest w pełni
zabezpieczone funkcjonowanie CIS-u.
Jeżeli chodzi o PUP, są zabezpieczone środki na wkłady do projektów unijnych w wysokości
173.000 zł i 1.120.000 zł na aktywizację zawodową dla bezrobotnych.
Cieszy nas również utrzymanie środków na stypendia dla zdolnej młodzieży, jest to
porównywalna kwota do bieżącego roku 51.600 zł.
Również i tu jest ukłon w stronę Komisji Rewizyjnej, która zaproponowała przesunięcie
kwoty 100.000 zł na rezerwę inwestycyjną na wkłady do projektów lub pozyskanych środków
typu „schetynówki”, czy środki powodziowe. Nadal będziemy się ubiegać o takie środki i
nadal będziemy zgłaszać te zadania, które są zamieszczone w protokołach powodziowych.
Jaki będzie stopień dofinansowania to czas pokaże.
Na koniec rezerwa na zarządzanie kryzysowe oby nigdy nie była potrzebna ale jest wymagana
ustawowo jest te 121 tys. zł zarezerwowane.
Proszę państwa spośród takich poza budżetowych rzeczy pozytywnie oceniamy również
uchwaloną przed świętami dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 600.000 zł, chociaż
jednocześnie musimy powiedzieć tutaj że nie możemy przekroczyć pewnej magicznej kwoty
zabezpieczonej w naszym budżecie na finansowanie Muzeum Historycznego znowu jest to
kwota 600.000 zł ale zapewne wzorem bieżącego roku gdzie dodatkowo dołożyliśmy 400.000
zł, w przyszłym roku pewnie też taka sytuacja będzie miała miejsce. Poza tymi pozytywnymi
przekrojowo przedstawionymi elementami projektu budżetu, chciałbym się również odnieść
do tych rzeczy, które wzbudziły i budzą niepokój oczywiście również ze strony naszych
komisji, Komisji Finansowej, Komisji Regulaminowej i to co znalazło się w projekcie
budżetu. Mianowicie chodzi o to, że znaczna część dochodów budżetowych ma pochodzić z
dochodów majątkowych w tym ze sprzedaży na kwotę 3.587.000 zł, mienia powiatowego w
tym budynku po policji, lokali na ul. Kościuszki, działek na Wójtostwie i Olchowcach.
Wydaje się to, że będzie trudne do zrealizowania biorąc pod uwagę złą koniunkturę na rynku
nieruchomości, chociaż tu pewne światełko jak wspominał Pan Starosta dotyczące budynku
policji jakieś się pojawia. Mamy nadzieję, że wreszcie się z tym tematem uporamy. To nie
jest tylko problem samorządu powiatowego naszego powiatu, ale ze sprzedażą nieruchomości
wszystkie samorządy gminne, miejskie, powiatowe, mają potężne problemy.
Wątpliwości co do realizmu Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały wyrażone przez RIO i
tu się nie będę odnosił, wydaje nam się, że tam trzeba będzie też sporo nad tym popracować
by zapisy, które tam się znalazły odzwierciedlały rzeczywisty stan powiatu.
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Chciałbym się również odnieść do środków na oświatę i wychowanie. Oczywiście jest
zabezpieczona kwota subwencji 39.500.000 zł, która zapewne będzie niewystarczająca na
pokrycie środków nawet jeżeli uda nam się wdrożyć przygotowywany program
oszczędnościowy, który mam nadzieję będzie w najbliższym czasie finalizowany. Mamy też
zabezpieczoną rezerwę w wysokości 408 tys. zł ale biorąc pod uwagę również niekorzystne
tendencje w systemie oświatowym i problemy tegoroczne pewnie będziemy się musieli z nimi
zmierzyć i tutaj potrzebne jest konkretne działania, które przyniosły by stałe możliwości
zmniejszania tego poziomu dotowania oświaty ponad otrzymywaną subwencję. Ja osobiście
boleję, że za małe środki są w projekcie budżetu na pomoc społeczną, zwłaszcza na PCPR na
dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego ale z drugiej strony są tam wkłady własne do
projektów unijnych są realizowane projekty unijne i w ten sposób w jakiejś części udaje się
realizować te zadania z zakresu pomocy społecznej.
Szanowni Państwo o tych pozytywnych i negatywnych elementach tego projektu budżetu
przewijały się głosy Przewodniczących Komisji Finansowej, Rewizyjnej i to na pewno było
przedmiotem dyskusji na posiedzeniach poszczególnych komisji, natomiast chcę powiedzieć
w ten sposób, że niezależnie od tych elementów, które zawsze będą budzić niepokój i
powinny budzić niepokój radnych. Projekt budżetu, który został przygotowany przez Zarząd
jest realny do wykonania, oczywiście przy dużej dyscyplinie wydatków, przy dużym
zaangażowaniu wszystkich radnych i my jako radni Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi
Sanockiej identyfikujemy się bo braliśmy udział w pracach nad projektem budżetu i bierzemy
odpowiedzialność za jego realizację, nie tak jak się ostatnio mówi, że się odżegnujemy od
tego ale całkowicie identyfikujemy się i będziemy robić co w naszych możliwościach jest by
ten budżet został w przyszłym roku wykonany. Dziękuję.
Pan Adam Drozd – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Moi drodzy, chcę
powiedzieć, że projekt budżetu na rok 2013 został sporządzony w sposób dosyć przejrzysty.
Jednak jest to budżet o którym trudno powiedzieć, czy trudno stwierdzić czy jest dobry czy
jest zły można tutaj przytoczyć staropolskie powiedzenie „ tak krawiec kraje jak mu materii
staje”. Szanowni Państwo, należy podkreślić tutaj, że Zarząd potraktował wnioski Komisji
Rewizyjnej, której przewodniczę bardzo poważnie i pozytywnie się odniósł do tych
wniosków. Pozytywnie również należy ocenić kompromis w postaci uchwały intencyjnej w
sprawie przeniesienia starego szpitala, tych dwóch oddziałów neurologii i laryngologii.
Również zabezpieczenie środków na funkcjonowanie inwestycji powiatowych oraz wcześniej
zaplanowanych inwestycji i tu też należy podkreślić bardzo ważna inwestycja czyli remont
ciągu ulic Rymanowska, Kościuszki, Jagiellońska, co dla Sanoka jest bardzo ważną sprawą.
A także pozytywnie odnosimy się do zaplanowanej nadwyżki budżetowej. Natomiast
wzrastające zadłużenie oczywiście i przesuwanie spłaty kredytów budzi pewien niepokój,
jednak jako Przewodniczący Klubu Radnych PO pragnę zapewnić wszystkich, że dołożymy
wszelkich starań aby wesprzeć Zarząd w pozyskiwanie środków zewnętrznych niezbędnych
do funkcjonowania naszego powiatu do kolejnych nowych inwestycji i zwracam się do
Szanownych Państwa Radnych o poparcie tego projektu budżetu. Bardzo dziękuję.
Pani Grażyna Borek – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. My ciągle
jesteśmy na etapie poszukiwania jednej osoby do Klubu. Dlatego też chętnych zapraszam.
Ale w tej chwili chcę wystąpić w imieniu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego i zabrać
głos w dyskusji nad projektem budżetu powiatu sanockiego na 2013 rok. Szanowni Państwo,
nasz kolega z Zarządu Waldemar Och bardzo szczegółowo przeanalizował cyfry, ja bardzo
ogólnie odniosę się do tego projektu. Jest to projekt budżetu, który na pewno nie napawa
optymizmem, nie mniej jednak nie napawa grozy, jaką przeżywaliśmy podczas prac w
Komisjach ale może i dobrze że w ten sposób pracowaliśmy tzn. że pracowaliśmy solidnie,
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dobrze i otwarcie. Uważamy, że liczby zawarte w przedstawionym projekcie wskazują na to,
że w finansach powiatu w roku 2013, należy wprowadzić daleko posunięte oszczędności i ja
deklaruję ze swej strony i kolegi Chowańca, że w Zarządzie tak w tym kierunku będziemy
pracować. Niemniej jednak po głębokiej analizie w projekcie budżetu uwzględniono
potrzeby na bieżące funkcjonowanie starostwa powiatowego oraz wszystkich jednostek
organizacyjnych powiatu sanockiego. Nad dalszymi reformami finansów Zarząd będzie
zmuszony wraz z Radą do pracy w ciągu całego roku, a dotyczyć one będą m.in. oświaty.
W podstawowym stopniu zabezpieczone są środki inwestycyjne w tym na inwestycje o
których kolega Och wspominał i kolega Drozd, na przebudowę drogi w ciągu ulicy
Rymanowska-Kościuszki - Jagiellońska oraz także na budowę hali sportowej przy I LO.
Zapisano również może nie do końca zadowalającą kwotę na potrzeby szpitala, ale dającą
impuls do dalszego poszukiwania środków umożliwiających przeniesienie dwóch oddziałów
ze starego szpitala. Osobiście jako członek Zarządu jestem w stałym kontakcie z dyrektorem
szpitala, Pan dyrektor prawie cotygodniowo informuje mnie o sytuacji w szpitalu.
Kilkakrotnie również wspólnie podejmowaliśmy różne działania wspierające szpital i takie
działania z naszej strony będą nadal kontynuowane.
W skrócie można powiedzieć, że jest to po prostu budżet realistyczny, który jest wynikiem
wielu kosztownych inwestycji a które w ostatnich dwóch latach przy naszej wspólnej zgodzie
zostały zrealizowane. Przypomnę, że poniesione koszty majątkowe na cele inwestycyjne w
roku 2012 to suma 27 mln zł a w ciągu ostatnich dwóch lat to suma 60 mln zł i niestety na
udziały własne musieliśmy też zaciągać kredyty.
Na realia przedstawionego budżetu wpłynęła również kwota 6 mln zł na zwrot której
liczyliśmy po rozliczeniu inwestycji jaką była przebudowa drogi Prusiek –Wysoczany,
niestety kwota ta wpłynie dopiero w roku 2013.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado –zwracam się z prośbą do Wysokiej Rady o przyjęcie
proponowanego budżetu na 2013 r. w imieniu radnych PSL, ale przede wszystkim własnym
i w imieniu kolegi Jana Chowańca, członków Zarządu z ramienia PSL. Chcę podkreślić, że
czujemy się współodpowiedzialni za poziom zadłużenia w powiecie, jesteśmy
współodpowiedzialni za każdą podjętą uchwałę zmierzającą do zaciągnięcia kredytu, ale
jednocześnie cieszymy się bardzo z tego, że w powiecie sanockim wykonano tak dużo
potrzebnych inwestycji. Zauważają to przede wszystkim mieszkańcy całego powiatu, którzy
swoje zadowolenie wyrażają w różnych opiniach. Z wykonanych inwestycji drogowych i nie
tylko, zadowoleni są w większości wójtowie gmin z powiatu sanockiego, którzy pozytywnie
oceniają także współpracę z powiatem w innych obszarach.
Na koniec pragnę przypomnieć, iż wprowadzanie dużej ilości kosztownych zadań do budżetu
w ciągu ostatnich dwóch lat było uzasadnione przede wszystkim kończącym się okresem
finansowania z UE na lata 2007 – 2013. Taka też była opinia większości radnych,
twierdzących, że obowiązkowo należy wykorzystać możliwe dofinansowania, ponieważ w
dwóch kolejnych latach niestety na środki z zewnątrz w znaczącej wysokości, nie możemy
niestety liczyć i o tym musimy wszyscy pamiętać. Niestety bardzo często niektórzy Radni
zapominają o tym twierdząc, że to Zarząd pewnie tak się „rozbujał” z tymi inwestycjami ale
zapominają o tym że sami zabiegali o te inwestycje.
Patrząc jednak nie w tył ale kilka kroków w przód, na koniec kadencji prawdopodobnie
zapytano by nas dlaczego Zarząd nie wykorzystał danych mu możliwości inwestowania w
powiecie i dlaczego w tej kadencji tak mało zrobiono?
Z tychże wymienionych w dużym skrócie powodów, bardzo proszę Wysoką Radę w imieniu
Radnych PSL o przyjęcie budżetu na rok 2013 w wersji zaproponowanej przez Zarząd
oczywiście z przegłosowanymi poprawkami. Dziękuję bardzo.
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Pan Tadeusz Nabywaniec – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Szanowni Goście. W paru
słowach chciałbym się odnieść do projektu tego budżetu. Moi przedmówcy w szczegółach
odnieśli się do poszczególnych pozycji finansowych mówiąc o pozytywach i negatywach tego
budżetu. Ja zatrzymam się dosłownie tylko przy kilku sprawach bo powtarzać się nie należy.
Cieszy mnie, że nastąpiła jakaś refleksja, w wielu przypadkach wypowiadający się mówili o
niepokoju o tym, że budżet jest trudny, bo jest bardzo trudny, żeby go zrealizować.
Faktycznie wydatki są zaplanowane na niższym poziomie niż dochody, na ponad 5 mln zł.
Padły tutaj słowa, że przeznaczone są czy zostaną przeznaczone na spłatę kredytów.
Natomiast moje wątpliwości budzą następujące sprawy. Bardzo niedoszacowana oświata,
oczywiście niepokoi to. Ale chciałbym aby zgodnie z obietnicą jaką dano nam na posiedzeniu
komisji oświaty, że właśnie w dniu dzisiejszym usłyszymy konkretne odpowiedzi w jaki
sposób oświata zostanie zreformowana i takiej odpowiedzi do dzisiaj nie usłyszeliśmy.
Niedoszacowanie myślę, że wynosi około kilku milionów. Tutaj padły kwoty, że
zabezpieczenie jest na ponad 39 mln zł, wykonanie w tym roku w oświacie wyniesie z
pewnością sporo ponad 41 mln zł., a przecież są czynniki obiektywne, które spowodują, że w
przyszłym roku oświata z pewnością będzie kosztowała więcej niż wykonanie tegoroczne.
Dlatego chciałbym aby padły dzisiaj odpowiedzi na pytania, które zadaję a więc w jaki
sposób rozwiążemy problem oświaty i w jaki sposób zreformujemy oświatę bo jest to ciągła
niewiadoma.
Druga rzecz, to dofinansowanie do Muzeum Historycznego. To Muzeum jest, to Muzeum
funkcjonuje i nie tak trudno policzyć, że na razie zabezpieczone środki to kwota 1.200.000 zł.
Oczywiście do tego dojdą z pewnością wypracowane środki przez samo Muzeum a więc
sądzę, że może to być kwota w granicach 1.500.000 zł. Jak sądzę na normalne
funkcjonowanie Muzeum potrzeba około 2 mln zł, a więc brakuje 500.000 zł. Wspomniane
były tutaj sprawy dotyczące PCPR, nie będę się nad tym już rozwodził. Wspomniano dzisiaj
również, że cieszy nadwyżka budżetowa, ja jej nie znajduję. Znajduje ewentualne wolne
środki, bo tej nadwyżki budżetowej jak wiemy z pewnością nie będzie jeszcze bardzo długo,
bo musimy spłacać zaciągnięte kredyty. Niepokoi mnie jeszcze jedna rzecz. Wyprzedaż
majątku, którego jest niewiele. Wiemy, że prawdopodobnie rok 2014 czy 2015 to majątku
Starostwo Powiatowe w Sanoku posiadać już nie będzie. Kwota zaplanowana ze sprzedaży
tego majątku, wspomniane było to kwota trochę ponad 3.500.000 zł, że koniunktura zła, że
może się nie uda sprzedać tego nie wiem. Natomiast zwrócę uwagę choćby na dwie pozycje.
Budynek, była siedziba policji przy ul. Sienkiewicza. Jeszcze bodajże rok temu jeżeli się mylę
proszę mnie poprawić budynek został wyceniony do sprzedaży za około 3 mln zł. Dzisiaj w
projekcie budżetu jest to już kwota 1.500.000 zł, bardzo szybko stracił wartość ten budynek.
Gdyby policzyć to pewnie nie mylę się jest to około 7 czy 8 zł za metr kwadratowy w
centrum miasta, do tego dochodzi działka. Pomieszczenia na V piętrze przy ul. Kościuszki,
średnio wychodzi, że w centrum miasta sprzedajemy pomieszczenia za kwotę 1.700 zł za metr
kwadratowy. To musi niepokoić. Ja wiem, że budżet trzeba domknąć, że trzeba w jakiś
sposób się ratować przed, żebym nie powiedział bankructwem, że trzeba tą gorzką pigułkę po
prostu przełknąć, nie mniej jednak abym mógł odpowiedzialnie głosować za tym budżetem to
bardzo bym prosił żeby padły odpowiedzi na te pytania skąd pieniądze na oświatę, skąd
pieniądze na Muzeum, i dlaczego wyprzedaż majątku jednak w mojej ocenie po zaniżonej
wysokości. Dziękuję.
Pan Wacław Krawczyk, Wicestarosta – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W odpowiedzi
na pytanie Pana Radnego Nabywańca, chciałem dopowiedzieć że jeżeli chodzi o posiedzenia
tej komisji to jeszcze trwają. Klarują się pewne propozycje ale to ustawodawca określił, że
termin Rada ma do końca lutego na podjęcie decyzji. Jeżeli chodzi o pewne koszty w
oświacie to nie ulega wątpliwości że w tym roku mamy o 11 oddziałów mniej tzn. na przyszły
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rok szkolny w naszych szkołach ponadgimnazjalnych. To wynika z demografii, jeśli chodzi o
ilość uczniów. Natomiast te koszty, które bardzo nam podnoszą koszty w oświacie to m.in.
też nauczanie indywidualne. Jeżeli chodzi o urlopy dla poratowania zdrowia z parunastu w
roku ubiegłym dzisiaj mamy tylko chyba 7. Natomiast pewne działanie Zarząd podjął, to jest
określił te 34 oddziały określając również ilość uczniów w poszczególnych typu szkołach.
Także w liceach podtrzymaliśmy 30 uczniów na oddział, natomiast w szkołach zawodowych
28 minimum. Ktoś może zapytać, jak będzie 27? Zakładamy 28 bo każde obniżenie ilości
uczniów w oddziale to są dodatkowe koszty. Jeszcze jedna sugestia, gdzie do wczoraj
dyrektorzy szkół mieli nam do godzin popołudniowych przedstawić koszty na te 34 oddziały,
że to będą oddziały klas zawodowych jednozawodowych, nie jak do tej pory, że
dwuzawodowe klasy, bo wtedy ilość zatrudnionych osób jest większa i te koszty są większe.
Także tutaj my spotykamy się w przyszłym tygodniu, w przyszłym roku 2 albo 3 stycznia
i klarują się już pewne propozycje te do Zarządu, bo ta komisja nic innego tylko ma sugestie,
propozycje, natomiast w gestii Zarządu jest przedstawienie Radzie pewnych rozwiązań.
Przewodniczący Rady Pan Robert Pieszczoch ogłosił 15 min przerwy.(1105 – 1120)
Po przerwie wznowiono obrady.
h) głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu.
Pan Robert Pieszczoch poinformował, że każdą autopoprawkę będziemy głosować osobno.
1) W tabeli nr 1 w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe na kwotę 150.000 zł
zmienia się opis paragrafu na „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł”.
Za powyższą autopoprawką głosowało -15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-4 radnych.
2) W tabeli nr 1 zwiększa się dochody z przeznaczeniem na projekt „Praktyka zawodowa
w Plymouth szansą lepszego startu zawodowego dla ekonomistów i logistyków” realizowany
w Zespole Szkół Nr 1 w Sanoku – 317.057 zł.
Za powyższą autopoprawką głosowało -15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-4 radnych.
3) W związku z powyższym projektem wymienionymi w pkt. 1 wprowadza się w tabeli nr 2
wydatki w kwocie 327.057 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.119 zł,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 297.938 zł.
Za powyższą autopoprawką głosowało -15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-4 radnych.
4) W tabeli nr 1 zmniejsza się wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w rozdziale 60014 –
Drogi publiczne powiatowe o kwotę 100.000 zł przeznaczając tą kwotę na zwiększenie
rezerwy na zadania inwestycyjne.
Za powyższą autopoprawką głosowało -16 radnych, przeciw-1, wstrzymało się-2 radnych.
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5) W związku z powyższym w § 4 zmieniają się kwoty rezerwy celowej na zadania oświatowe –
408.870 zł i rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe – 121.167 zł, dodaje się rezerwę na
zadania inwestycyjne w kwocie 100.000 zł.
Za powyższą autopoprawką głosowało -15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-3 radnych.
6) W tabeli nr 2 zmniejsza się wydatki na zadania bieżące Starostwa Powiatowego w Sanoku
w rozdziale 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 50.000 zł przeznaczając tą kwotę na
SP ZOZ w Sanoku.
Za powyższą autopoprawką głosowało -17 radnych, przeciw-0, wstrzymał się-1 radny.
7) W związku z powyższym w tabeli nr 8 w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne dodaje się kwotę
50.000 zł na zakupy inwestycyjne w SP ZOZ w Sanoku –w tym na zakup urządzenia
wideonystagmograf dla Oddziału Laryngologii SPZOZ w Sanoku.
Za powyższą autopoprawką głosowało -17 radnych, przeciw-0, wstrzymał się-1 radny.
8) W załączniku nr 5 pkt. II dotyczącym rozdziału 90019 –Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmienia się brzmienie
pkt 8 „Wydatki związane z współfinansowaniem działań edukacyjno – szkoleniowych z
zakresu zadań publicznych powiatu sanockiego z zakresu ekologii, ochrony przyrody i
dziedzictwa przyrodniczego (5.000 zł)” oraz pkt 10 „Wydatki inwestycyjne – zakup
sterylizatora dla SP ZOZ w Sanoku (100.000 zł) – zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów
(narzędzi i sprzętu jednorazowego użytku) poprzez umożliwienie wielokrotnego użycia
narzędzi po zastosowaniu sterylizacji”.
Za powyższą autopoprawką głosowało -16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-2 radnych.
9) W § 8 dodaje się projekt „Praktyka zawodowa w Plymouth szansą lepszego startu
zawodowego dla ekonomistów i logistyków” realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Sanoku –
317.057 zł.
Za powyższą autopoprawką głosowało -15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-3 radnych.
10) W załączniku nr 1 – Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych skreśla się
rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego , dotacja dla GOPR w Sanoku w
kwocie 2.000 zł dodając go do dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
Za powyższą autopoprawką głosowało -16 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-3 radnych.
11) W załączniku nr 1 - Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych dodaje się
w rozdziale 85295 – Pozostała działalność dotację dla Gminy Besko i Gminy Zagórz
związaną z realizacja projektu z Kapitału Ludzkiego „Model realizacji usług o określonym
standardzie w powiecie oraz Model CIS” na kwotę 220.770 zł.
Za powyższą autopoprawką głosowało -15 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-3 radnych.
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i) głosowanie wniosków komisji stałych Rady Powiatu nie uwzględnionych przez
Zarząd Powiatu w autopoprawce oraz pozostałych zgłaszanych wniosków.


Wniosek – zmniejszenie planu w rozdziale 75020 –Starostwa Powiatowe o kwotę
50.000 zł.
Za powyższym wnioskiem głosowało -3 radnych, przeciw-9, wstrzymało się-6
radnych. Wniosek nie uzyskał akceptacji.



Wniosek – zmniejszenie planu w rozdziale 75406 –Straż Graniczna o kwotę 2.000 zł.
Za powyższym wnioskiem głosowało -5 radnych, przeciw-9, wstrzymało się-4
radnych. Wniosek nie uzyskał akceptacji.



Wniosek – zmniejszenie planu w rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu
terytorialnego) o kwotę 60.000 zł.
Za powyższym wnioskiem głosowało -7 radnych, przeciw-9, wstrzymało się-2
radnych. Wniosek nie uzyskał akceptacji.



Wniosek – zmniejszenie planu w rozdziale 92105 (pozostałe zadania
kultury) o kwotę 30.000 zł.

w zakresie

Za powyższym wnioskiem głosowało -5 radnych, przeciw-9, wstrzymało się-4
radnych. Wniosek nie uzyskał akceptacji.


Wniosek – zmniejszenie planu w rozdziale 75495 (pozostała działalność w dziale 754
–Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) o kwotę 2.000 zł.
Za powyższym wnioskiem głosowało -3 radnych, przeciw-9, wstrzymało się-5
radnych. Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Ad. 10 Podjęcie uchwały Nr 371 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sanockiego na lata 2013 -2028 ( druk 384).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 16 radnych, przeciw -3 radnych,
wstrzymało się-0.
Przy 16 głosach za, uchwała Nr 371 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sanockiego na lata 2013 -2028, została podjęta i stanowi zał. nr 17 do protokołu.
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Ad. 11 Podjęcie uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2013 rok ( druk 385).
Projekt w/w uchwały został odczytany przez Panią Skarbnik w punkcie 9 podpunkt a).
Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu poddał projekt uchwały budżetowej
pod głosowanie.
Za uchwałą budżetową Powiatu Sanockiego na 2013 rok głosowało 15 radnych, przeciw-3
radnych, wstrzymał się-1 radny.
Wobec powyższego uchwała budżetowa Powiatu Sanockiego na 2013 rok Nr 372 została
podjęta. (zał. nr 11 do protokołu).
Ad. 12 Podjęcie uchwały Nr 373 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok ( druk 386).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymał się-1 radny.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 373 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu
Sanockiego na 2012 rok została podjęta i stanowi zał. nr 18 do protokołu.
Ad. 13 Podjęcie uchwały Nr 374 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot
wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Sanockiego na 2012 rok ( druk 387).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 19 głosach za, uchwała Nr 374 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot
wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Sanockiego na 2012 rok, została podjęta i
stanowi zał. nr 19 do protokołu.
Ad. 14 Podjęcie uchwały Nr 375 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/221/2012 w sprawie
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych w 2012 roku ( druk 388).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 18 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 18 głosach za, uchwała Nr 375 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/221/2012 w sprawie
określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych w 2012 roku, została podjęta i stanowi zał. nr 20 do protokołu.
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Ad. 15 Podjęcie uchwały Nr 376 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.
„Program aktywizacji społecznej w powiecie sanockim”, w ramach priorytetu VII
Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zaciągania
zobowiązań finansowych związanych z realizacją projektu. ( druk 389).
Projekt w/w uchwały odczytał Pan Robert Pieszczoch Przewodniczący Rady Powiatu.
Następnie Pan Robert Pieszczoch poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za projektem powyższej uchwały głosowało 19 radnych, przeciw-0, wstrzymało się-0.
Przy 19 głosach za, uchwała Nr 376 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Program
aktywizacji społecznej w powiecie sanockim”, w ramach priorytetu VII Promocja integracji
społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz zaciągania zobowiązań finansowych związanych z realizacją
projektu, została podjęta i stanowi zał. nr 21 do protokołu.

Ad. 16 Interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacji i zapytań brak.
Ad. 17 Wnioski i oświadczenia.
Wniosków i oświadczeń brak.
Ad. 18 Zamknięcie obrad sesji.
Pan Robert Pieszczoch słowami: „ Zamykam obrady XXXII sesji zwyczajnej Rady
Powiatu IV kadencji”, zamknął obrady. Podziękował wszystkim za udział.

Protokołowała
Joanna Jankowska
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