
Znak: BR. 0002.2.VII.20 I 9

Protokól Nľ vII /2019

z Sesji Rady Powiatu w Busku - ZĺIroju
któľa odbyla się w dniu 10 maja 2019 ľoku
w sali konferencyine.i Staľostwa Porviatowego

w Busku - Zdro.iu

w Sesji udzial wzięli:

- Radni Rady Powiatu w Busku - Zdľoju
- Dyrektoľzy jeclnostek oľganizacyjnych powiatu oraz słtlżb, inspekcji i stľaŻy

- Sekľętaľz Powiatu
- Skaľbnik Powiatu
- Radca Pľawny oľaz Naczelnicy Wydziałów Staľostwa Powiatowego w Busku - Zdroju
- Mieszkańcy Powiatu Buskiego
- Pľzedstawiciele lokalnej prasy i telewizji

Listy obecności ľadnych oraz zapľoszonych osób stanowią załqczniki nľ I i 2 do niniejszego
pľotokołu.

Poľządek obľad:

l ' otwaľcie Sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quoľum'

3. Przyjęcie poľządku obľad.

4. Pľzyjęcie pľotokołu z VI Sesji Rady Powiatu.
5. Spľawozdanie Zarządu Powiatu z działalnoścí za okľes pomiędzy sesjami.

6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawic zmian w budzecie Powiatu
Buskiego w 20l9 ľoku'

7 ' Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie pľzeniesień w wydatkach budżetu

Powiatu Buskiego w 2019 ľoku'
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie zmiany uchwały

Nr IV/34l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 25 stycznia 2019 ľoku w spľawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2019 - 2030.
9, Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku _ Zdľoiu w spľawie tlchwalęnia Regulanrinu

obywatelskiej Iniciatywy Uchwałodawczej w Powiecie Buskim'
l0. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie stwieľdzenia

zakonczęnia działalności dotyclrczasowego Ginrnazjum Specjalnego w Bľoninie.



12.

il. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia zakonczenia
działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego nľ l w Busku - Zdroju.
Podjęcieuchwały Rady Powiatu w Busku -Zdroju w sprawiestwieľdzeniazakonczęnia
działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego nr Ż dla Niepełnospľawnych Ruchowo
w Busku - Zdroju.

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwieľdzenia
przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum ogólnokształcącego im' Tadeusza
Kościuszki w Busku - Zdroju w czteľoletnie I Liceum ogólnokształcące im. Tadeusza

Kościuszki w Busku - Zdľoju.
14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia

przekształcenia dotychczasowego tľzyletniego II Liceum ogólnokształcącego w Busku -

Zdtoju w czteľoletnie II Liceum ogólnokształcące w Busku - Zdroju.
15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu W Busku - Zdroju w sprawie stwieľdzenia

przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum ogólnokształcącego w Busku -

Zdľoju w cztęľoletnie III Liceum ogólnokształcące w Busku - Zdroju.
16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spľawie stwierdzenia

pľzekształcenia dotychczasowego trzyletniego IV Liceum ogólnokształcącego w Busku -

Zdľoju w czteľoletnie IV Liceum ogólnokształcące w Busku - Zdľoju.
17' Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie stwieľdzenia

pľzekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum ogólnokształcącego dla Doľosłych
w Busku - Zdľoju w czteľoletnię Liceum ogólnokształcące dla Doľosłych w Busku - Zdľoju'

18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku ' Zdľoju w spľawie stwieľdzenia
przekształcenia dotychczasowego tľzyletniego V Liceum ogólnokształcącego Specjalnego
w Busku - Zdroju w czteľoletnie V Liceum ogólnokształcące Specjalne w Busku - Zdroju.

19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie stwieľdzenia
przekształcenia dotychczasowego tľzyletniego VI Liceum ogólnokształcącego Specjalnego
w Busku - Zdroju w cáeľoletnie VI Liceum ogólnokształcące Specjalne w Busku - Zdroju.

20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwieľdzenia
pľzekształcenia dotychczasowego czteľoletniego Technikum Nľ 1 im. Mikołaja Kopernika
w Busku- Zdľoju w pięcioletnie Technikum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju.

2l. Podjęcie uchwĄ Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwięrdzenia
przekształcenia dotychczasowego czteľoletniego Technikum Nľ 2 w Busku - Zdroju
w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Busku - Zdroju.

22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwieľdzenia
przekształcenia dotychczasowego czteľoletniego Technikum Nľ 3 w Busku - Zdroju
w pięcioletnie Technikum Nr 3 w Busku - Zdroju'

23' Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdtoju w spľawie stwieľdzenia
przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Specjalnego dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Züoju w pięcioletnie Technikum Specjalne dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju.

24. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany nazw Zespołu
Szkił Ponadgimnazjalnych nr l im. Mikołaja Koperrrika w Busku - Zdľoju.



25. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie przekształcenia Zespołu
Szkół Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimięrza Wielkiego w Busku - Zdroju
poprzezzmianę siedziby.

26. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie ustalenia planu sieci

szkół ponadpodstawowych orazszkőł specjalnych prowadzonych przez Powiat Buski.
27. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przekształcenia Poľadni

Psychologi czno - Pedagogicznej w Busku- Zdtoju poprzęz zmianę siedziby.

28. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie udzielenia pomocy

finansowej Gminie Nowy Koľczyn na reaIizację zadań z zakresu kultury'
29. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie okľeślenia kryteľiów

rekrutacji, |iczby punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych na pieľwszym etapie

postępowania rekľutacyjnego do inteľnatów zorganizowanych w szkołach ponadpodstawowych

prowadzon y ch przez Powiat Buski.
30. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie nadania imienia

Powiatowemu Międzyszkolnemu ośľodkowi Spoľtowemu w Busku - Zdroju.

3l. Inťoľmacja Komendanta Powiatowego Państwowej Stľaży PoŻarnej w Busku - Zdroju
o stanie bezpieczenstwa na terenie Powiatu Buskiego w zakĺesie ochrony pľzeciwpożaľowej

za 2018 ľok.

32. ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Buskiego.
33. Spľawy rożne i wolne wnioski.
34. Zamknięcie Sesji Rady Powiatu.

Ad. l

obľadom pľzewodniczył Andrzej Gądek - Przewodniczący Rady Powiatu, który powitał

zebľanych i o godz. 9.30 otworzył VII Sesję Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

Pľzewodniczący Rady Powiatu w Busku - Zdroju Andrzej Gądek, wypełniając obowiązek
infoľmacyjny wynikaj ący z aľt. 13 ogólnego rozporządzenía o ochľonie danych, poinformował, iŻ:

w Busku - Zdroju jest Staľosta Buski z siedzibą w Staľostwie Powiatowym w Busku -

Zdroju.

rea|izacji obowiązku tľansmitowania i rejestľacji obľad Rady Powiatu w Busku - Zdroju za

pomocą urządzen ľejestľujących obľaz i dŹwięk oraz ich udostępniania na podstawie aľt. l5
ust. la ustawy zdnia 5 czerwca 1998 ľ. o samoľządzie powiatowym.

go na stronie inteľnetowej administľatoľa oraz na dľzwiach sali, w któľej odbywają się
obľady Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdľoju.



Ad.2

Pľzewodni czący Rady Powiatu Andľzej Gądek oświadczył, Że zgodníe z listą obecności aktualnie

w posiedzeniu uczestniczy 18 Radnych, co wobec ustawowego składu Rady Powiatu wynoszącego

19 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie pľawomocnych uchwał oraz decyzji.

Ad.3
Pľoponowany porządek obľad został przyjęty przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciv,- 0

wsĺrzymał się - 0

Ad.4
Pľotokół Nľ YIl 2019 z Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 29 maľca 2019 roku

został przyjęty ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wsĺrzymał się - 0

Ad.5
Spľawozdaníe Zaľządu Powiatu za okľes międzysesyjny tj. od dnia

dnia l0 maja 2019 ľoku, pľzedstawił Pľzewodniczący
W okresie tym Zarząd odbył 6 posiedzeń.

Spľawozdanie z prac Zarządu Powiatu z działalności w okľesie

załqcznik nr 3 do niniejszego pľotokołu.

29 marca 2019 ľoku do

Zaľządu Jerzy Kolarz.

międzysesyjnym, stanowi

Radny Jan Baľtosik zwľócił się z pytaniem czy Staľosta Buski lub Zarząd Powiatu podejmowali

rozmowy z nauczycielami i dyľektoľami szkół bioľącymi udział w akcji protestacyjnej oraz czy
ztych spotkań zostały spoľządzone notatki?

W odniesieniu do powyższego Staľosta Buski lerzy Kolaľz poinfoľmował, íŻ wizytował
i odbywał ľozmowy z dyľektoľami placówek oświatowych. Temat ten nie był przedmiotem
posiedzeń Zarządu Powiatu. Nie sporządzano notatek.

Radny Ludomir Leszczyński w odniesieniu do infbľmacji pľzedstawionej w sprawozdaniu z prac

Zarządu Powiatu w zakresie wysokości śľednich wynagľodzeń w jednostkach oľganizacyjnych
powiatu, zwľócił się z pľośbą o infbrmację o średnim wynagľodzeniu w sektoľze obsługi szkół
Powiatu Buskiego.

Staľosta Buski Jeľzy Kolarz zobowiązał się do pľzcdstawienia Radnęmu infoľmacji r.v r.v/w zakresie

w punkcie - spľawy rożne.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek podziękował za pľzedstawione spľawozdanie.



Ad.6
Podjęcie uchwały Rady Powi(]lu w Busku - Zdro.ju w spľawie zmiąn w budżecie Powiatu Buskiego
w 20]9 ľoku.

Pľzewodni czący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

w związku z tym, Że Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

Przeciu'- 0

v,strzymał się - 0

Uchwała Nr VII l 55 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdtoju z dnia l0 maja 2019 ľoku
w spľawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2019 roku - stanowi załqcznik nľ 4 do

niniej szego pľotokołu.

Ad.7
Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu

Powiatu Buskiego w 20]9 ľoku'

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

w związku z tym, Że Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przęz Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]8

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ VII l 56 ĺ2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia l0 maja 2019 roku

w spľawie pľzeniesień w wydatkach budzetu Powiatu Buskiego w 2019 roku - stanowi

załqczník nr 5 do niniejszego pľotokołu'

Ad.8
Projekt Uchwały Rady Powiatu v, Busku - Zdľoju w spľawie zmiany uchwały Nr IV/34/20I9

Rady Powiątu w Busku - Zdroju z dnia 25 stycznia 2019 rokuw sprawie |ĺ/ieloletniej Prognozy

Finansowej dla Powiatu Buskiego na latą 20I9 - 2030,

Przewodni czący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.



W związku z tym, Że

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta

Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt

pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

zą- ]8

przeciw - 0

w'strzymal się - 0

Uchwała Nľ VII l57 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l0 maja 2019roku
w sprawie zmiany uchwały Nľ IV/34l2019 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju zdnia25 stycznia

20l9 roku w spľawie Wieloletniej Pľognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 20|9 - 2030.
- stanowi załqcznik nľ 6 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroiu w sprawie uchwalenią Regulaminu
obywatelskiej Inicjaýwy Uchwąłodawczej w Powiecie Buskim.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusjęnadprojektem uchwały.

W związku z tym, Że Radni nie zabięralri głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta prZęZ Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]8

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ VII l 58 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l0 maja 2019 roku
w spľawie uchwalenia Regulaminu obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w Powiecie
Buskim _ stanowi załqcznik nr 7 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 10

Projekĺ Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwieľdzenia zakończenia
dz i a ł a l no ś c i do ty c hc z a s ow e go G i mnazj u m Sp e cj a l n e go v, Br o nini e'

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek

W związku z tym, Że Radni nie zabieralli
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu

otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt

w głosowaniu:



za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ VII l 59 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia l0 maja 2019 roku
w spľawie stwieľdzenia zakonczenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego
w Bľoninie - stanowi załqcznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie sĺwierdzenia zakończenia
działalności dotychczasov,ego Gimnazjum Specjalnego nľ ] w Busku - Zdroju.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały'

W związku z tym, Że Radni nie zabieral'i głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za-18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr VII l 60 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l0 maja 2019 ľoku
w sprawie stwieľdzenia zakonczenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego nr l
w Busku - Zdľoju - stanowi załqcznik nľ 9 do niniejszego pľotokołu'

Ad. 12

Pľojekĺ Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w spraulie stwierdzenia zakoľiczenia
działalności dotychcząSowego Gimnazjum Specjalnego nr 2 dla Niepełnosprawnych Ruchou,o
w Busku - Zdroju,

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzyłdyskusję nad pľojektem uchwały'

Pľzewodniczący Rady poddał projektW związku z tym, Że

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta

Radni nie zabierali głosu,

ptzęz Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

w'strzymał się - 0



Uchwała Nľ VII /6|12019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 10 maja 2019roku
w sprawie stwieľdzenia zakoťrczenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego nr 2
dla Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku - Zdroju - stanowi załqcznik nr I0 do niniejszego
protokołu.

Ad. 13

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w 'sprawie stv,ierdzenia przeĺ<ształcenia
doĺychczasowego trzyletniego I Liceum ogólnokształcqcego im. Tcldeuszą Kościuszki w Busku -

Zdroju w czteroletnie I Liceum ogólnokształcqce im' Tadeusza Kościu.szki w Bu'gku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

Radny Grzegorz Jankowski zwrőcił uwagę na nieobecnośó na dzisiejszej Sesji Dyľektorów lub
pľzedstawicieli I Lo w Busku - Zdroju oľazZST-I w Busku - Zdroju'

Starosta Buski Jerzy Kolaľz wyjaśnił, iż jest to nieobecność uspľawiedliwiona z uwagi na
odbywające się egzaminy matuľalne.

W związku z tym, Że pozostali Radni nie zabierali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została pľzyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wsĺrzymał się - 0

Uchwała Nľ VII l 62 12019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia t0 maja 2019 ľoku
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego tľzyletniego I Liceum
ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju w czteroletnie I Liceum
ogólnokształcące im' Tadeusza Kościuszki w Busku _ Zdroju - stanowi zalqcznik nr 1I do
niniejszego pľotokołu.

Ad. 14

Pľojekt Uchu,ały Rady Povliaĺu ul Busku - Zdroju u, spľau,ie sĺwierdzenia przektzĺałcenia
doýchczasowe4o ĺľzyleĺniego II Liceum ogólnoltształcqcego w Busku - Zdroju w czteroletnie
II Liceum ogólnokształcqce w Busku - Zdroju'

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W związku z tym, Że Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została pľzyjęta ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:



zą - 18

Przeciu' - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr VII l 63 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l0 maja 2019 roku
w spľawie stwieľdzenia pľzekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zdroju w czteľolętnie II Liceum ogólnokształcące w Busku _
Zdľoju - stanowi załqcznik nr 12 do niniejszego pľotokołu'

Ad. 15

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie stwierdzenia przekształcenią
doĘchczasowego tľzyletniego III Liceum ogólnokształcqcego w Busku - Zdľoju w czteroletnie III
Liceum Ogólnokszĺałcqce u, Busku - Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W związku Z tym, Że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie'

Uchwała została pľzyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

vlstľzymclł się - 0

Uchwała Nľ VII 164 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnía l0 maja 2019ľoku
w sprawie stwierdzenia pľzekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum
ogólnokształcącego w Busku - Zdroju w czteľoletnie III Liceum ogólnokształcące w Busku _
Zdroju - stanowi załqcznik nr /_l do niniejszego protokołu.

Ad. 16

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w spľawie sĺ.wierdzenia pľzelrształcenią
doĺychczasowego trzyletniego IV Liceum ogólnoksztalcqcego w Busku - Zdroju w czteľoleĺnie IV
Liceum ogólnokształcqce w Busku _ Zdroiu.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzyłdyskusję nad projektem uchwały.

Pľzewodniczący Rady poddał pľojektw związku z tym, Że

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przy.ięta

Radni nie zabierali głosu,

przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciv, - 0

v,sĺrzymał się - 0
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Uchwała Nľ VII l 65 l20l9
w sprawie stwieľdzenia
ogólnokształcącego w Busku
Zdroju - stanowi zalqcznik nr

Rady Powiatu w Busku - Zdroju
przekształcenia dotychczasowego
- Zdroju w cztęroletnie IV Liceum
14 do niniejszego pľotokołu.

z dnia l0 maja 2019 roku
trzyletniego IV Liceum

ogólnokształcące w Busku _

Ad. 17

Projekt Uchłvały Rady Powiaĺu v) Buskll - Zdroju w spľawie sĺwierdzenia przekształcenia
doýchczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcqcego dla Dorosłych w Busku - Zdľojl,l
w czteroletnie Liceum ogólnokszĺałcqce dla Doľosłych w Busku - Zdroju.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W związku z tym, Że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie'

Uchwała została przyjęta ptzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr VII l 66 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnía l0 maja 2019 roku
w spľawie stwieľdzeniaprzekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum ogólnokształcącego
dla Doľosłych w Busku - Zdroju w czteroletnie Liceum ogólnokształcące dla Doľosłych w Busku -

Zdľoju - stanowi załqcznik nľ 'l5 do niniejszego pľotokołu.

Ad. 18

Projekt Uchv,ąły Rady Powiatu 1il Busku - Zdro.ju w sprawie sĺylieľdzenia przelrształcenia
doĺychczasowego tľzyletniego V Liceum ogólnokształcqcego Specjalnego w Busku - Zdroju
w czteroletnie V Liceum ogólnolĺształcqce Specjalne w Busku _ Zdroĺu.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W związku z tym, Że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie'

Uchwała została przyjęta pruez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

ll,stľzymał 'się - 0
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Uchwała Nr VII l 67 ĺ 20ĺ9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 10 maja Ż0l9 roku
w spľawie stwieľdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego V Liceum
ogólnokształcącego Specjalnego w Busku - Zdroju w czteľoletnie V Liceum ogólnokształcące
Specjalne w Busku - Zdroju - stanowi załqcznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad. 19

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie .ľtwierdzenia przekszĺałcenia
dotychczasov)ego lrzylelniego VI Liceum ogólnokszĺałcqcego Specjalnego w Busku - Zdroju
w czteroleĺnie VI Liceum ogólnokształcqce Specjaĺne w Busku _ Zdroju.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały'

W związku z tym, Że Radni nie zabieľa|i głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta prZęZ Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wsĺrzymał się - 0

Uchwała Nľ VII l 68 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zđroju z dnia l0 maja 2019 ľoku
w sprawie stwieľdzenia ptzekształcenia dotychczasowego tľzyletniego VI Liceum
ogólnokształcącego Specjalnego w Busku - Zdroju w czteroletnie VI Liceum ogólnokształcące
Specjalne w Busku _Zdroju - stanowi załqcznik nr I7 do niniejszego pľotokołu.

4d.20
Projekt Uchwały Rady Pov,iatu w Busku - Zdľoju w sprawie sĺwierdzenia przel<ształcenia

doýchczasoweqo czteroletniego Technikum Nľ ] im. Mikołaja Kopernika w Busku- Zdľoju
w pięcioĺetnie Technikum Nr ] im' Mikołaja Kopernika w Busku - Zdroju.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, Że Radni nie zabieru|i głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt

uchwały pod głosowanie'

Uchwała została przyjęta pľzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nľ VII l 69 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnía 10 maja 2019 roku
w sprawie stwieľdzenia pľzekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr 1

im. Mikołaja Kopeľnika w Busku- Zdroju w pięcioletnie Technikum Nľ 1 im. Mikołaja Kopeľnika
wBusku _Zdroju - stanowi załqcznÍknr 18 do niniejszego protokołu.



^d.21Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju
doĺychczasov,e4o czĺeľoleĺniego Tbchnikum Nr 2 w

Nr 2w Busku-Zdľoju.

w sprawie stwierdzenia przel<ształcenia

Busku - Zdľoju w pięcioletnie kchnikum

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem

W związku z tym, Że Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została pľzyjęta pÍZęz Radę Powiatu w głosowaniu:

zą- ]8

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nľ VII l 70 120|9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia l0
w sprawie stwierdzenia przekształoenia dotychczasowego czteľoletniego
w Busku - Zdroju w pięcioletnie Technikum Nľ 2 w Busku _ Zdroju - stanowi

do niniejszego protokołu.

uchwały.

poddał pľojekt

maja 2019 roku
Technikurn Nľ 2
załqcznik nr 19

Ad.22
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie stwierdzenia przel<ształcenia

dotychczasowego czteľoletniego Technikum Nr 3 w Busku - Zdroju w pięcioletnie Technikum Nľ 3
v, Busku - Zdroju.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

w związku z tym, Że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została pľzyjęta pÍZeZ Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstľzymaĺ się - 0

Uchwała Nľ VII l 7l 12019 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l0 maja 2019 ľoku
w spľawie stwieľdzenia pľzekształcenia dotychczasowego czteľoletniego Technikum Nľ 3
w Busku - Zdľoju w pięcioletnie Technikum Nľ 3 w Busku - Zdroju - stanowi załqcznik nr 20
do niniejszego protokołu.

Ad.23
Pľojekĺ Uchwały Rady Powiatu v) Buskll - Zdroju w sprawie stwierdzenia pľzelaztąłcenia
dotychczasov,ego czteroletniego Technikum Spec.ialnego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Buskl'l
- Zdroiu w pięcioletnie Technikum Specjalne dla Niepełnosprawnych Ruchov,o v, Busku - Zdroju.
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Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W związku z tym, Że Radni nie zabiera|i głosu' Pľzewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została ptzyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstľzymał się - 0

Uchwała Nr VIl l72 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l0 maja 2019 ľoku
w sprawie stwieľdzenia przekształcenia dotychczasowego czteľoletniego Technikum Specjalnego

dla Niepełnospľawlych Ruchowo w Busku - Zdľoju w pięcioletnie Technikum Specjalne dla
Niepełnospľawnych Ruchowo w Busku _ Zdroju - stanowi załqcznik nr 2I do niniejszego
pľotokołu.

^d.24Proiekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr ] im. Mikołaja Kopernika w Busku _ Zdľoju.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

w związku z tym, Żę Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt

uchwaĘ pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przęz Radę Powiatu w głosowaniu:

zą - ]8

przeciw - 0

wsĺľzymał się - 0

Uchwała Nľ VII ĺ73 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdľoju z dnia 10 maja 2019 ľoku
w sprawie zmiany nazry Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nľ l im. Mikołaja Kopernika
w Busku - Zdtoju _ stanowi załqcznik nľ 22 đo niniejszego pľotokołu.

4d.25
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przelrształcenia Zespołu Szkół
kchnicznych i ogólnolaztałcqcych im, Kazimieľza Wielkiego w Busku - Zdroju poprzez zmianę

siedziby.

Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W zwíązku z tym, Że Radni nie zabierali głosu, Pľzęwodniczący Rady poddał pľojekt

uchwały pod głosowanie.
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Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr VII l 74 l20l9 Rady Powiatu w Busku ' Zdroju z dnia 10 maja 2019 ľoku
w spľawie pľzekształcenia Zespołu Szkół Technicznych i ogólnokształcących im. Kazimięrza
WielkiegowBusku -Zdrojupoprzezzmianę siedziby - stanowi załqczniknr 23 do niniejszego
protokołu.

Á.d.26
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie ustalenia planu sieci szkół
ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Buski'

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otworzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

w związku z tym, żę Radni nie zabiera|i głosu, Przewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za-18

pľzeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr VII l75 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l0 maja 2019 ľoku
w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz szkoł specjalnych prowadzonych
pÍzez Powiat Buski - stanowi zalqcznik nr 24 do niniejszego pľotokołu.

Ad.27
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przelcształcenia Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku- Zdroju poprzez zmiąnę siedziby'

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad projektem uchwały.

W związku z tym, że Radni nie zabiera|i głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przęz Radę Powiatu w głosowaniu:

za- 18

przeciw - 0

wstľzymał się - 0
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Uchwała Nľ VII l 76 l20l9 Rady Powiattl w Busku - Zdroju z dnia l0 maja 2019 ľoku
w spľawie przekształcenia Poľadni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku- Zdroju poptzez
zmianę siedziby - stanowi zalqczniknr 25 do niniejszego pľotokołu'

Ad.28
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdľoju w sprawie udzielenia pomocy./inansoweJ
Gminie Nowy Korczyn na realizację zadań z zakresu kultury'

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W związku z tym, Że Radni nie zabieľali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał pľojekt
uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pÍzez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr VII l77 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia l0 maja 2019 roku
w spľawie udzieleniapomocyf,lnansowej Gminie Nowy Koľczyn na ľealizację zadanzzabesll
kultuľy - stanowi załqczník nľ 26 do niniejszego pľotokołu.

Ad.29
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie określenia kryteriów rekrutacji,

liczby punktów oľaz rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postępowania
ľelcrutacyjnego do internatóv, zorganizowanych v, szkołach ponadpodstawowych pľowadzonych
przez Powiat Buski.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

W związku z tym, Że Radni nie zabieľali głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta pÍZeZ Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciłv - 0

wsĺľzymał się - 0

Uchwała Nľ VII l78 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 10 maja 2019 ľoku
w spľawie okľeślenia kryteriów rekľutacji, Iiczby punktów otaz ľodzajów dokumentów
niezbędnych na pieľwszym etapie postępowania ľekrutacyjnego do intęrnatów zoľganizowanych
w szkołach ponadpodstawowych pľowadzonych przez Powiat Buski - stanowi załqcznik nr 27
do niniejszego pľotokołu'
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Ad.30
Pľojekt Uchwały Rady Powiątu w Busku - Zdroju w sprawie nadania imienią Powiatowemu
Międzyszkolnemu ośrodkowi Sportowemu w Busku _ Zdroju.

Pľzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek otwoľzył dyskusję nad pľojektem uchwały.

w związku z tym, Żę Radni nie zabierali głosu, Pľzewodniczący Rady poddał projekt

uchwały pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta przez Radę Powiatu w głosowaniu:

za - 18

przeciw - 0

wstrzymał się - 0

Uchwała Nr VII l79 l20l9 Rady Powiatu w Busku - Zdrojl z dnia l0 maja 2019 ľoku
w spľawie nadania imienia Powiatowemu Międzyszkolnemu ośľodkowi Spoľtowemu w Busku
_Zdroju - stanowi załqcznik nľ 28 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowań pľzepľowadzonych podczas VII Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju
w dniu l0 maja 2019 roku _ stanowi załqcznik nr 29 do niniejszego pľotokołu.

4d.31
Infoľmacja Komęndanta Powiatowego Państwowej Straży Pożamej w Busku - Zdroju
o stanie bezpieczeństwa na teľenie Powiatu Buskiego w zakresie ochľony ptzeciwpoŻarowej za

2018 ľok - pľzedstawiona ľównieŻ w prezentacji multimedialnej _ w bľzmieniu stanowiącym

załqcznik nr 30 do niniejszego pľotokołu została przyjęta przez Radę Powiatu do

wiadomości, bez uwag.

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Ludomiľa Leszczyńskiego, Komendant Powiatowy PSP
w Busku - Zdroju Aľtur Bľachowicz potwierdził, íż zostały zabezpieczone w budŻecie Rady
Miejskiej w Stopnicy śľodki finansowe w wysokości 400 tys. zł na zakup nowego samochodu

bojowego i zakup ten będzie ľealizowany w roku bieżącym.

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Jana Bartosika odnośnie pożaľów budynku w miejscowości
Szczeglin, Komendant Powiatowy PSP w Busku - Zdroju Aľtur Brachowicz poinformował, iŻ
szczegółowe dochodzenie w tej sprawie pľowadzi Komenda Powiatowa Policji w Busku - Zdroju.

4d.32
ocetra zasobów pomocy społeczlrej Powiatu
nr 31 do niniejszego protokołu została przyjęta

Buskiego - w bľznrieniu stanowiącym zalqcznik
przez Radę Powiatu do wiadomości, bez uwag.
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4d.33
W sprawach różnych i wolnych wnioskach:

1. Przewodniczący Rady Powiatu Andľzej Gądek w odpowiedzi na wniosek z posiedzeń Komisji
Radnego Grzegorza Jankowskiego, przedstawił pisemną odpowiedź Wójta Gminy Solec - Zdrőj
w zakresie wysokości środków finansowych pľzeznaczonych na oľganizację Festynu Rodzinnego
''Soleckie Lato nad Zalewęm" w latach 2018 _ 2019 z podziałem na dofinansowanie z budŻetu
Gminy i z budżetu Powiatu Buskiego.

2. Starosta Jerzy Kolan udzięlił odpowiedzi na pytanie Radnego Ludomiľa Leszczyńskiego
dotyczące śľedniego wynagľodzenia w sektoľze obsługi szkół Powiatu Buskiego: stanowiska
kieľownicze - śľednio 4 4|8,54 zł (etaty: 10,25), stanowiska urzędnicze - śľednio 3 201,70 zł,
(etaty: 30,2l) stanowiska pomocnicze i obsługi - średnio 2 652,50 zł (etaty: l0l). Powyższe
dotyczy l0 jednostek oświatowych. Podane kwoty nie zawieľają 13-tek.

3. Radny Piotr Wąsowicz zwrócił się z pytaniem jak są realizowane podwyzki płac dla
pracowników Staľostwa Powiatowego i podległych jednostek? Jest już miesiąc maj, a w tej spľawie
nic się nie wydaľzyło. Radny zwľócił uwagę na wzrost kosztów utľzymania i coraz większe
zniecieľpliwienie pracowników. W budzecie Powiatu Buskiego zostaĘ zabezpieczone przecieŻ
śľodki f,tnansowe na ten cel, kiedy więc podwyżki Zostaną wypłacone i czry będą one

z wyľównaniem od m-ca stycznia 2019 ľoku?

W odniesieniu do powyższego Staľosta Buski Jerzy Kolaľz poinfoľmował, iz Zarząd Powiatu nie
wycofuje się z planowanych podwyżek płac, jednak chce zachowai ostľożnośó w związku
ze zmniejszeniem dochodów PIT' CIT i podpisanymi przez Rząd poľozumieniami w zakresie
podwyżek dla nauczycieli. Śľodki finansowe na podwy Żki pŁac są zabezpieczone od m-ca stycznia
20l9 roku w wysokości 150 złnaetat, ale ostatęczne podjęcie decyzji iuľuchomienie podwyŻek
odłożone jest do czasu wyjaśnienia wysokości subwencji oświatowej. W pľzypadku wypłaty
podwyzek płac i braku wspaľcia finansowego ze strony Rządu, zagroŻone mogą być, teŻ inwestycje
w zakľesie ľemontów i budowy dľóg powiatowych.

Radny Piotr Wąsowicz jest zaskoczony podnoszonymi przez Staľostę argumentami

wstľzymującymi uruchomienie podwyŻek' Śľodki finansowe zostały w budżecie zabezpíeczone na

konkľetny cel i tak winny zostać zrea|izowane' Aľgumenty podnoszone pÍzez Staľostę nie powinny
wstľzymywać wypłaty podwyżek płac.

4. Radna Teľesa Krupska poinfoľmowała, iŻ działająca na teľenie Miasta i Gminy Nowy Korczyn
organizacja Tou,arzystwo Miłośnikóu, Ziemi Korczyńskiej, wystąpiła o wspaľcie finansowe
projektu pędzlem malowane,jednak w trybie konkursowym z uwagi na błędy foľmalne ofer1a tej

organizacji została przez Komisję Konkuľsową odrzucona.

W odniesieniu do powyższego Staľosta Buski Jerzy Kolaľz poinfoľmował, iż wniosek ten

ewentualnie może zostać rozpatÍZony w trybie pozakonktrľSowym' pod warunkiem złożenia
nowego wniosku i wystaľczającej ilość śľodków finansowych'

Radna Teľesa Kľupska zapľosiła wszystkich chętnych do udziału w dniu 20 lipca 2019 ľoku
w uroczystości Kingonalia oraz złoŻyła podziękowanie Radzie Powiatu za podjęcie uchwały
w spľawie udzielenia pomocy ťrnansowej Gminie Nonvy Koľczyn na realizację zadan z zakľesu

kultury.
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5. Radna Í}ogusława Majcheľczak zwľóciła się clo Staľosty Buskicgo z pľoŚbą o przektlzanie na

posiedzeniuZwiązku Powiatów Polskicli wniosku o podjęcie działan mających na celu włączenie
w cykl szczepien obowiązkowych na tcľenie całego kraju - szczepienia pľzeciw wiľusowi
bľodawczaka ludzkiego.

Staľosta Buski Jeľzy Kolarz zobowiązał się do
pos iedzeni u Związku Powiatów Polski ch.

6. Radny Tadeusz .Iewiaľz zgłosił wniosek o

pľacowników Starosta Powiatowego i .jednostek
podwyŻek ĺlla pľacowlrików oświaty.

7' W odpowiedzi na zapytanie Radnego Ludomiľa Leszczyńskiego jakie czrynności zostały podjęte
odnośnie skaľgi złoŻonej w dniu 28.03.2019 ľoku przez rodziców dzieci zm' Czyżőw na działania
fiľmy zajmującej się dowozem dzieci do szkół, Staľosta Buski .Ierzy Kolarz zobowlązał się do
przekazania Raclnenru telefonicznie oclpowiedzi po Sesji, po zasięgnięciu pełnej inÍbľmacji w tym
zakresie. Wstępnie poinfoľmował, iŻ Wydział KT Staľostwa Powiatowego wszczął postępowanie
wy.jaśnia.|ące w tej spľawie.

8. W odpowiedzi rra zapyÍallie Pľzewoclnic'zącęgo Rady Powiatu, Radny Stanisław [,olo
poinfoľmował, iŻ pľzyjął do wiadomości odpowlędż Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku -

Zdľojul skieľowaną do Wojewody Świętokľzyskiego, jednak podtľzymuje swoje stanowisko i skaľgę
wniesioną do Wojewody Świętokľzyskiego.

Radny Stanisław Lolo w nawiązaniu do informacji z posiedzeń Komisji, iz planuje się wypłatę na

zasadzie porozumien czy umów, śľodków Íinansowych dla stľajkujących nauczycieli, wyľaził
stanowisko' iż powyŻsze działania są onrinięciern pľawa. Za dni stľajku nauczycielonr nie
przysługuje wynagľoclzenie' Staľosta inťoľmował, íŻ zagroŻone są podwyżki płac dla pľacowników
Staľostwa i .jednostek podległych, którzy pľacowali i pľacują, a tymczasem planu.ie się wypłatę
świadczeń za stľajk.

Radny Stanisław Lolo zwľócił się z pytaniem, C4 skaľga o któľej mówił Radny Ludomiľ
Leszczyński nie powinna być pľzedmiotem tozpatrzeniaprzez Komisję skaľg, wniosków i pctycji?
Staľosta Buski Jeľzy Kolaľz poinfoľnrował, iż skaľga mieszkańców na działalnośÓ pľzewoŹnika nie
dotyczy kompetencji Rady Powiatu' Nadana została j"j stosowana proceduľa wynikająca
z publicznego tľanspoftu zbioľowego'

4d.34
Wobec zĺ-ealizowania poľządku obľad, Pľzewodniczący Rady Powiattl Arrclľzej Gąclek dzięktrjąc
wszystkim obecnym za udział o godz. 12.00 zanknął VII Sesję Rady Powiatu
w Busku - Zclľoju.

Na tym pľotokół zakończono i podpisano.
l)rotĺlkÓł spoľządziłal
I]aľbara lJanaś

Niniejszy pľotokcił stanowi zwięzłą, skľĺiconą weľsję pľzebiegu posiedzenia VII Sesji Rady Powiatu
w Busku - Zdroju, któľa ocĺbyła się 10 maja 2019 ľoku. Dokładny jej pľzebieg zawieľa nagľanie'
udostępnianę na stľonie Bitrletylru InÍbľmacji Publicznej Staľostwa Powiatowego w Buskir - Zdľoju.

przedstawienia tei informacji na najblizszym

jak najszybszą wypłatę poclwyżek płac clla
poclległych oraz rozdzielenie tej kwestii od
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