Protokół Nr IX/2019
sesji
Rady Powiatu w Oświęcimiu
w dniu 22 maja 2019 r.

VI kadencja
2018 - 2023

IX sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu odbyła się w sali audiowizualnej
im. Jana Klęczara Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu, przy ul. Bema 4.
Na podstawie § 35 ust. 2 pkt 5) Statutu Powiatu Oświęcimskiego przebieg obrad,
a w szczególności wystąpienia radnych utrwalane są na nośniku elektronicznym, co stanowi
integralną część protokołu.
Zawiadomienie o zwołaniu sesji (zał. nr 1).

Obecni:
Radni wg załączonej listy obecności (zał. nr 2).

Porządek sesji:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Ustalenie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu Nr VIII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019
r.
IV. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności i wykonania uchwał
Rady Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach
za okres od 9 kwietnia 2019 r. do 7 maja 2019 r.
V. Interpelacje i zapytania radnych.
VI. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
1. zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady
Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. – druk 77;
2. zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 76;
3. uchwalenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu – druk 72;
4. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
– druk 69;
5. uchwalenia Statutu Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu – druk 73;
6. zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Powiatowych Zakładów OpiekuńczoLeczniczych w Grojcu – druk 70;
7. przekazania Gminie Brzeszcze ograniczonego zarządu nad odcinkiem drogi powiatowej
nr 1870K ul. Wyzwolenia w Przecieszynie – druk 75;
8. przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2018 roku” – druk 71.
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VII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
VIII. Wnioski i oświadczenia radnych.
IX. Sprawy bieżące.
X. Zamknięcie sesji.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Śreniawski przed otwarciem IX sesji Rady Powiatu poinformował
Radnych oraz osoby uczestniczące w obradach sesji, że zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 t.j) obrady Rady Powiatu
w Oświęcimiu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk oraz będą udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
Powiatu Oświęcimskiego.
Wiceprzewodniczący poinformował również, że informacja na ten temat została umieszczona
przed drzwiami wejściowymi na salę audiowizualną.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
IX sesję Rady Powiatu w Oświęcimiu otworzył Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr
Śreniawski witając radnych, zaproszonych gości oraz wszystkie osoby biorące udział w sesji.
Na podstawie listy obecności Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy
24 radnych, co stanowi quorum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał Rady Powiatu
w Oświęcimiu.

Ad. II. Ustalenie porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał radnych oraz Zarząd Powiatu czy są wnioski o uzupełnienie
lub zmianę porządku obrad?
Wicestarosta Paweł Kobielusz zawnioskował o wprowadzenie w pkt. VI w ppkt 8 autopoprawki
do projektu uchwały w sprawie: przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu
Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2018 roku” – druk 71.
Rada nie wnosząc więcej uwag przystąpiła do głosowania imiennego na podstawie § 32 ust. 3 Statutu
Powiatu Oświęcimskiego zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
Głosowanie dot. wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały – druk 71.
Za:
24 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
3 osoby nieobecne
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Głosowanie porządku obrad IX sesji:
Za:
24 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
3 osoby nieobecne
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Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Porządek obrad został przyjęty.

Ad. III. Przyjęcie protokołu Nr VIII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
17 kwietnia 2019 r.
Radny Jarosław Jurzak zwrócił uwagę na zapis w protokole, w którym na ostatniej sesji wnioskował
o informację lub opinię prawną w związku z powołaniem Rady Muzeum Pamięci Mieszkańców
Ziemi Oświęcimskiej. Mimo zapewnień na ostatniej sesji, do tej pory odpowiedzi nie otrzymał.
Protokół Nr VIII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 kwietnia 2019 r. został przyjęty
bez uwag.
Głosowanie:
Za:
24 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. IV. Sprawozdania Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności
i wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego
o podejmowanych działaniach za okres od 9 kwietnia 2019 r. do 7 maja 2019 r.
Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności i wykonania uchwał
Rady Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach w okresie
od 9 kwietnia 2019 r. do 7 maja 2019 r. (zał. nr 6).
Radny Jarosław Jurzak poinformował, że w przedłożonym sprawozdaniu nie znalazł
rozstrzygnięcia dotyczącego zimowego utrzymania dróg.
Radny Jerzy Mieszczak wyjaśnił, że został ogłoszony przetarg na remonty cząstkowe, do którego
nie przystąpił żaden wykonawca. Przetarg został ponownie ogłoszony, natomiast w dniu 23 maja br.
nastąpi otwarcie ofert.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Oświęcimiu zostało przyjęte przez Radę Powiatu.

Ad. V. Interpelacje i zapytania radnych.
Wiceprzewodniczący Rady przypomniał, że na podstawie art. 21 ust. 10 i ust. 11 ustawy
o samorządzie powiatowym Interpelacje dotyczą spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu.
Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem
oraz wynikające z niej pytania. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów powiatu.
Art. 12 - Interpelacje radnych składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje
je niezwłocznie Staroście. Starosta, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana
do udzielenia odpowiedzi nie później niż 14 dni od dni otrzymania interpelacji lub zapytania.
§ 20 Statutu Powiatu Oświęcimskiego mówi, że w sprawach interpelacji nie prowadzi się dyskusji.
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Radny Wojciech Kajdas w imieniu grupy radnych złożył interpelację w sprawie zmniejszenia
obsady zespołu w karetce Ratownictwa Medycznego w Zatorze (zał. nr 7).
Radny Dariusz Gawęda interpelował w sprawie:
• przekazania Gminie Kęty zarządu zwykłego nad droga powiatową ul. Karpackiej w Witkowicach
w zakresie pozimowego utrzymania dróg (zał. nr 8),
• sprawdzenia stanu technicznego przepustu pod skrzyżowaniem ul. Beskidzkiej, Podkarpackiej
i Kanady (zał. nr 9).
Radny Jacek Pyrek interpelował w sprawie analizy prawnej przez Wydział Prawny wyroku WSA
i NSA dot. rozkładu godzin pracy aptek (zał. nr 10).
Radny Józef Szafran złożył interpelację w sprawie przeglądu stanu rowów przy drogach
powiatowych (zał. nr 11).
Radny Jarosław Jurzak zapytał, czy wszystkie pytania poruszane w tym punkcie mają być
kierowane do Zarządu na piśmie? Chciałby wiedzieć, czy zapytania można kierować drogą
elektroniczną, jeśli tak to prosi o potwierdzenie tego faktu.
Wiceprzewodniczący Piotr Śreniawski przypominał zapis art. 12 ustawy o samorządzie
powiatowym - interpelacje radnych składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który
przekazuje je niezwłocznie Staroście. Starosta, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana
do udzielenia odpowiedzi nie później niż 14 dni od dni otrzymania interpelacji lub zapytania.
Dodał, że należy trzymać się w/w zapisu, zapytania składane elektronicznie będą również
akceptowane.

Ad. VI. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Oświęcimiu.
ad. 1.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok
Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. – druk 77 (zał. nr 12).
Przewodnicząca Komisji Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego.
Głosowanie:
Za:
24 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 14).
ad. 2.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/36/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia
23 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – druk 76
(zał. nr 15).
Przewodnicząca Komisji Ewa Płonka poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego.
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Głosowanie:
Za:
24 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 17).
ad. 3.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu –
(zał. nr 18).

druk 72

Przewodniczący Komisji Józef Szafran poinformował o pozytywnej opinii Komisji Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Głosowanie:
Za:
24 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 20).
ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Oświęcimiu – druk 69 (zał. nr 21).
Przewodniczący Komisji Józef Szafran poinformował o pozytywnej opinii Komisji Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Głos w dyskusji zabrali Radni Andrzej Skrzypiński, Adam Merta oraz Sabina Bigos-Jaworowska
dyrektor ZOZ Oświęcim.
Radny Andrzej Skrzypiński zawnioskował o usunięcie § 9 w regulaminie rady społecznej
stanowiącym załącznik do projektu uchwały.
Dyrektor ZOZ wyjaśniła, że nie czuje się upoważniona, tym bardziej, że zapis dotyczy i reguluje
pracę rady społecznej. Dodała, że na najbliższym posiedzeniu rady zostanie złożony stosowny
wniosek o zmianę w regulaminie rady społecznej.
Radca Prawny Szymon Wojnarski wyjaśnił, że rada powiatu głosuje za lub nie nad projektem
uchwały, a zmiana regulaminu należy do wyłącznej kompetencji rady społecznej.
Głosowanie:
Za:
20 radnych
Przeciw:
3
Wstrzymało się:
1
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 23).
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ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatowych Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych
w Grojcu – druk 73 (zał. nr 24).
Przewodniczący Komisji Józef Szafran poinformował o pozytywnej opinii Komisji Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Radny Adam Merta zwrócił uwagę na zapisy w Statucie PZOL Grojec, a mianowicie w rozdziale
3 § 6 ust. 7. Radny proponuje, aby w statucie określić termin wyboru nowej rady społecznej
we wskazanym paragrafie.
Radny zwrócił uwagę na zwołanie pierwszego posiedzenia rady, które może być problematyczne
zwłaszcza po upływie kadencji.
Radca Prawny wyjaśnił, że wskazywanie terminu np. 4, 5 miesięcy nie ma znaczenia. Kadencja rady
społecznej trwa 5 lat i powinna być związana kadencyjnie z radą powiatu. Kadencja rady społecznej
trwa dłużej niż rady powiatu z uwagi na to, że rada powiatu po ukonstytuowaniu się ma obowiązek
taką radą powołać.
Radny Artur Mendyk stwierdził, że rada powiatu nie mam kompetencji do zmiany regulaminu.
Zapis o powołaniu rady społecznej do 4 miesięcy został wcześniej usunięty, a dyskusja powinna
przenieść się na gremium rady społecznej. Radny złożył wniosek formalny o zakończenie dyskusji.
Radny Adam Merta nie zgodził się z przedmówcą z uwagi na fakt, że jest to statut, a nie regulamin
organizacyjny i rada powiatu jako organ założycielski ma prawo do zmian w statucie.
Ponadto złożył wniosek o określenie terminu (4 miesiące) powołania rady społecznej i wprowadzenie
tego zapisu do statutu.
Radca Prawny Szymon Wojnarski wyjaśnił, że inicjatorem uchwały jest Zarząd Powiatu, zgodnie
ze Statutem Powiatu, aby wprowadzać zmiany do uchwały wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
W momencie braku zgody inicjatora uchwały taki wniosek nie może być głosowany. Dodał, że radni
posiadają inicjatywę uchwałodawczą i mogą taki wniosek złożyć na następnej sesji.
Radny Adam Merta zwrócił uwagę, że taki zapis w Statucie dotyczy tylko sesji zwołanej w trybie
tzw. nadzwyczajnym. Radny poprosił o uzasadnienie na piśmie, że radny nie może zgłaszać
poprawek do projektów uchwał.
Radca Prawny Szymon Wojnarski wyjaśnił, że nie ma przepisu, który zabrania radnemu składania
wniosku. Natomiast § 14 ust. 6 Statutu Powiatu dotyczący zmiany porządku obrad sesji mówi,
że wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
Wiceprzewodniczący Piotr Śreniawski poprosił Radnego Adama Mertę o doprecyzowanie
wniosku. Jednocześnie ogłosił 10 minutową przerwę.
Po przerwie Radny Adam Merta odstąpił od złożenia wniosku, wstrzymując się do czasu
przedstawienia uzasadnienia pisemnego przez Radcę Prawnego.
Radny Jarosław Jurzak poinformował, iż w ustawie o samorządzie powiatowym nie znalazł
regulacji prawnej, która zabrania radnemu składania wniosków do projektów uchwał. W związku
z tym poprosił o przygotowanie na piśmie podstawy prawnej wraz z uzasadnieniem w temacie j.w.
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Wicestarosta poprosił Radnego Jarosława Jurzaka o złożenie wniosku na piśmie.
Głosowanie:
Za:
17 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
7
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 26).
ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Powiatowych Zakładów
Opiekuńczo – Leczniczych w Grojcu – druk 70 (zał. nr 27).
Przewodniczący Komisji Józef Szafran poinformował o pozytywnej opinii Komisji Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Głosowanie:
Za:
23 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
1
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 29).
ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie przekazania Gminie Brzeszcze ograniczonego zarządu nad odcinkiem
drogi powiatowej nr 1870 ul. Wyzwolenia w Przecieszynie – druk 75 (zał. nr 30).
Przewodnicząca Komisja Ewa Płonka poinformował o pozytywnej opinii Komisji Budżetu
i Rozwoju Gospodarczego.
Głosowanie:
Za:
24 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 32).
ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcie ”Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu
Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2018 roku” po autopoprawce – druk 71 (zał. nr 33).
Przewodniczący Komisji Leszek Szuster poinformował o pozytywnej opinii Komisji Prawa,
Porządku Publicznego i Promocji.
Głos w dyskusji zabrał Radny Sławomir Momot. Odpowiedzi udzielił Wicestarosta.
Głosowanie:
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Za:
24 radnych
Przeciw:
0
Wstrzymało się:
0
3 osoby nieobecne.
Wynik głosowania imiennego stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
Uchwała została podjęta (zał. nr 35).

Ad. IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wiceprzewodniczący Rady Wojciech Kajdas zapoznał Radę z odpowiedziami na interpelacje
radnych złożone na sesji w dniu 17 kwietnia 2019 r. oraz w okresie w międzysesyjnym.
Odpowiedź na interpelację Radnego Wojciecha Kajdasa w sprawie przedłożenia informacji
na temat wynagrodzeń i podwyżek pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu
w latach 2015 – 2019 (zał. nr 36).
Odpowiedź na interpelacje Radnej Katarzyny Bliźniak w sprawie:
• pisma Przewodniczącego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej, które zostało przekazane
Radnym Powiatu w sprawie niskich poborów pracowników Starostwa Powiatowego
w Oświęcimiu (zał. nr 37),
• interwencji poprawiającej bezpieczeństwo pieszych, którzy zmuszeni są do przechodzenia
po pasach przy ul. Mickiewicza w Brzeszczach (zał. nr 38).
Odpowiedź na interpelacje Radnego Józefa Szafrana w sprawie udzielenia informacji na jakim
etapie jest proces pozyskiwania dofinansowania ze środków rządowych na zadanie remont
ul. Świętojańskiej i Mostowej w Malcu (zał. nr 39).
Odpowiedź na interpelacje Radnego Jacka Pyrka w sprawie umieszczenia znaku ograniczonego
prędkość do 40 km przed ostrym łukiem na drodze powiatowej przy ul. Mickiewicza 18
w Chełmku (zał. nr 40).
Wiceprzewodniczący Rady Wojciech Kajdas poinformował, że interpelacje wraz z odpowiedziami
są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na platformie eSesja.

Ad. X. Wnioski i oświadczenia radnych.
Radny Bogusław Bartula złożył oświadczenia w sprawach:
• protestu w związku z brakiem zaplanowanej obwodnicy Zatora w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 781 (zał. nr 41),
• obsady Zespołu Ratownictwa Medycznego w Zatorze (zał. nr 42).
Radny Artur Mendyk zawnioskował, aby w planie inwestycyjnym remontów dróg powiatowych
uwzględniono odcinek drogi głównej w Grojcu (skrzyżowanie z aleją kasztanową oraz z aleją
sportową). Do radyklanej poprawy jest również nakładka na odcinku na granicy pomiędzy
miejscowością Łazy i Poręba Wielka – stan nakładki bezpośrednio zagraża bezpieczeństwu ruchu.
Stosowny wniosek radny złoży w Biurze Rady.
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Radny Jarosław Jurzak odniósł się do sytuacji dot. obniżenia dodatków motywacyjnych
dla nauczycieli podczas prowadzonego strajku. Radny poprosił o uzasadnienie tej sytuacji.
Radny Józef Szafran podziękował pracownikom Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa
Powiatowego w Oświęcimiu za szybką interwencję na ulicy Karpackiej w Kętach.
Radny Dariusz Gawęda oświadczył, iż nie otrzymał odpowiedzi na interpelacje dot. poprawy
bezpieczeństwa na ulicy Karpackiej. Poinformował o zapewnieniu ze strony Pana Starosty,
że dodatkowe wyjaśnienie zostanie udzielone.
Radny Wojciech Kajdas zabrał głos w zakresie pozimowego utrzymania dróg, prosząc Zarząd
Powiatu o priorytetowe potraktowane drogi Zator-Graboszyce przez Trzebieńczyce, Laskową
Grodzisko oraz ulicy Centralnej w Łowiczkach.
Ponadto przekazał podziękowania od OSP z gminy Zator za pozytywne rozpatrzenie wniosków
o dotacje.
Radny Sławomir Momot poprosił Zarząd Powiatu o przychylenie się do wniosku sołtysa wsi
Smolice w zakresie rozbudowy barier ochronnych oraz o pomalowanie i odnowienie pasów.
Radny Adam Merta zapytał, czy wniosek, który wcześniej składał ustnie dot. zmiany projektu
uchwały ma złożyć do Zarządu Powiatu w formie pisemnej?
Wicestarosta odpowiedział, że wniosek nie musi mieć formy pisemnej, ale nie ma tez obowiązku
udzielania odpowiedzi wniosek złożony w formie ustnej. Dodał, że skoro Radny oczekuje
odpowiedzi na piśmie, to zapytanie również powinno mieć charakter pisemny.

Ad. XI. Sprawy bieżące.
Radny Sławomir Momot poprosił Zarząd Powiatu o podpisanie umowy z gminą Zator w sprawie
współfinansowania zadania dot. projektu ul. Centralnej w Zatorze.

Ad. XII. Zamknięcie sesji.
Na powyższym zakończono obrady IX sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu. Obrady sesji trwały
od godz. 1400 do godziny 1610.
Relacja z obrad rady: https://youtu.be/ruy02C10QDM

Protokołowała: Ewelina Stefańczyk
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