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Protokół Nr 170.2022
z posiedzenia Zarzqdu Powiatu w Opatowie - VI kadencji 

odbytego w dniu 22 lutego 2022 r. godz. 14:20

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli następujący członkowie:
- Małgorzata Jalowska
- Andrzej Gajek
- Krzysztof Hajdukiewicz
- Aneta Werońska
według załączonej listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 oraz osoby zaproszone zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu. Posiedzenie otworzyła i przewodniczyła jego obradom 
pani Małgorzata Jalowska - Wicestarosta, która oznajmiła, iż na podstawie listy obecności stwierdza 
jego prawomocność. Nieobecna 1 osoba pan Tomasz Staniek.

Projekt porządku posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zapoznanie się z wynikami konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu 

Opatowskiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie:
a) w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Opatowie w skład komisji 

inwentaryzacyjnej.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Opatowskiego na lata 2022- 2026,
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok,
c) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021-2030" wraz 

z „Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021- 
2030",

d) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu do Stowarzyszenia 
jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Stowarzyszenie Samorządów Ziemi 
Opatowskiej".

5. Sprawy organizacyjne.
a) Zapoznanie się z pismem dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w 

Opatowie dot. podjęcia działań zmierzających do przeniesienia Placówki Opiekuńczo - 
Wychowawczej typu Specjalistyczne - Terapeutycznego z nieruchomości mieszczącej się na ul. J. 
Słowackiego 13 w Opatowie.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.l. Otwarcie posiedzenia, porządku obrad i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Pani Wicestarosta Małgorzata Jalowska odczytała zaproponowany porządek posiedzenia. Następnie 
zapytała, czy są uwagi do porządku obrad.

Rozwinęła się dyskusja w temacie zaproponowanego pkt 4 ppkt d) tj. omówienia i zaopiniowania 
projektu uchwał Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Powiatu 
do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Stowarzyszenie Samorządów 
Ziemi Opatowskiej".
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\N toku przeprowadzonej dyskusji zaproponowano wycofanie pkt 4 ppkt d) z porządku obrad 
w związku z koniecznością ustalenia z Urzędem Marszałkowskim formy przyjmowania strategii 
i uzgodnienia wątpliwości pojawiających się w trybie uzgadniania aktu.

Pani Wicestarosta poddała pod głosowanie propozycję wycofania z zaproponowanego porządku 
obrad pkt 4ppkt d) w brzmieniu w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie 
Powiatu do Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Stowarzyszenie 
Samorządów Ziemi Opatowskiej".
W/w propozycja została przyjęta jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Następnie odczytała projekt porządku obrad po zmianie, a mianowicie:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zapoznanie się z wynikami konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu 

Opatowskiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".
3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie:
a) w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Opatowie w skład komisji 

in wen taryzacyjnej.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Opatowskiego na lata 2022- 2026,
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok,
c) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021-2030" wraz 

z „Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021- 
2030".

5. Sprawy organizacyjne.
a) Zapoznanie się z pismem dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 

w Opatowie dot. podjęcia działań zmierzających do przeniesienia Placówki Opiekuńczo - 
Wychowawczej typu Specjalistyczna - Terapeutycznego z nieruchomości mieszczącej się na 
ul. J. Słowackiego 13 w Opatowie.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Następnie pani Wicestarosta poddała odczytaną treść pod głosowanie.
Porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Kontynuując pani Wicestarosta zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego 
posiedzenia.
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pani Wicestarosta przeszła do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.
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Ad.2. Zapoznanie się z wynikami konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu 
Opatowskiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".
Pani Wicestarosta poinformowała, że Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu przedłożyła 
sprawozdanie z konsultacji społecznych. Oznajmiła, iż w wyniku przeprowadzonej procedury nie 
wzniesiono uwag ani opinii do projektu „ „Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021- 
2030" wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na 
lata 2021-2030".

Zarząd Powiatu w Opatowie zapoznał się z ww. sprawozdaniem.
Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pani Wicestarosta przeszła do realizacji kolejnego punktu 
posiedzenia.

Ad. 3. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu:
a) w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Opatowie w skład komisji 

inwentaryzacyjnej.
Pani Wicestarosta udzieliła głosu pani mecenas Ewelinie Płatek - Kosior, która poinformowała, 
że w celu uregulowania własności nieruchomości będących w posiadaniu Powiatu 
Opatowskiego, konieczne jest powołanie nowego składu komisji. Wskazała, że poprzednio 
obowiązująca uchwała obejmująca ten sam zakres powinna być uchylona ze względu na 
zmianę osób wyznaczonych przez zarząd powiatu. Zaproponowano nowe kandydatury. 
Ponadto dodała, że zadaniem komisji jest m.in. przygotowanie karty inwetaryzacyjnej oraz 
protokołu zdawczo - odbiorczego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lutego 
1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na 
prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania.

Następnie pani Wicestarosta odczytała projekt uchwały w sprawie powołania dwóch 
przedstawicieli Zarządu Powiatu w Opatowie w skład komisji inwentaryzacyjnej, a następnie 
zapytała, czy są pytania są pytania do przedłożonego projektu uchwały.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytała, kto jest za podjęciem uchwały w zaproponowanej 
treści.

W głosowaniu jawnym uchwała Nr 170.15.2022 została podjęta jednogłośnie i stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pani Wicestarosta poinformowała o przejściu do realizacji 
kolejnego punktu posiedzenia.

Ad. 4.0mówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Opatowskiego na lata 2022- 2026.
Pani Wicestarosta udzieliła głosu pani Zofii Rusak - Skarbnikowi Powiatu, która poinformowała, że 
w niniejszym projekcie uchwały dokonuje się zmian w WPF Powiatu Opatowskiego na lata 2022 - 
2026. Zmiany w WPF wynikają ze zwiększenia planu dochodów budżetu na 2022 r. o kwotę 
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159.285 zł i zwiększenia planu wydatków budżetu na 2022 rok o kwotę 4.281.285 zł. Ponadto 
niniejszą uchwałą dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 4.122.000 zł, a powyższe zmiany 
wpływają na wynik finansowy budżetu na rok 2022 i po zmianie wynik budżetu - deficyt wyniesie 
14.519.020 zł. Pani Skarbnik poinformowała, że w przedłożonym projekcie uchwały zwiększa się 
wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2022 r. o kwotę 603.508 zł. 
Dochody bieżące w kwocie 106.573.238 zł, tj. zwiększają się o 159.285 zł, w związku z:
1) zwiększenie dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 50.000 zł z tytułu wpływów 
z usług z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego na zakup samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych w DPS Zochcinek.
2) zwiększenie dochodów w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 109.285 zł 
z tytułu refundacji kosztów przewozu wychowanków w SOSW w Jałowęsach w kwocie 30.000 zł 
oraz refundacji PUP w kwocie 79.285 zł. Kontynuując pani Skarbnik powiedziała, że wydatki 
bieżące w kwocie 105.897.074 zł, tj. zwiększają się o 3.413.777 zł, w tym: wydatki na 
wynagrodzenia i pochodne w kwocie 70.281.152 zł, wydatki statutowe w kwocie 28.158.902 zł, 
dotacje w kwocie 3.388.278 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.095.238 zł, 
wydatki na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 
ustawy w kwocie 164.487 zł. Wydatki majątkowe 24.863.193 zł, tj. zwiększają się o 867.508 zł 
w związku ze:
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa dachu budynku użytkowego ZS Nr 2 
w Opatowie" o kwotę 70.000 zł;
- realizacją zadania „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS 
w Zochcinku" o wartości 50.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych i zatoki 
autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 0711T w m. Jastrzębska Wola" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi 
powiatowej nr 0776T w m. Ujazd" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu 
drogi powiatowej nr 0716T w m. Baćkowice" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na 
skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0720T i 0725T w m. Włostów" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 
0717T z drogami gminnymi w m. Modliborzyce" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa przejść dla pieszych na 
skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0720T i 0722T w m. Mydłów" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych w km 0+016 
w ciągu DP nr 0685T w m. Jakubowice" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych w km 0+216 
w ciągu DP nr 0685T w m. Jakubowice" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych na wysokości 
ośrodka zdrowia NFZ w ciągu drogi powiatowej nr 0703T m. Sadowię" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych na wysokości 
szkoły podstawowej w ciągu drogi powiatowej nr 0703T m. Sadowię" o wartości 12.000 zł.
- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 
„Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz 
dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych (wcześniej: Opracowanie dokumentacji 
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dot. remontu pomieszczenia z przeznaczeniem na Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 
w Starostwie Powiatowym w Opatowie)" o wartości 603.508 zł.
Przychody w roku 2022 wynoszą 14.519.020 zł, tj. zwiększają się o 4.122.000 zł w związku z:
- zwiększeniem wydatków na realizację zadania „Przebudowa dachu budynku użytkowego ZS Nr 2 
w Opatowie" o kwotę 70.000 zł;
- zwiększeniem wydatków bieżących w Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych 
w Opatowie o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na zakup mebli i środków dydaktycznych 
niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy zaburzeń systemów integracyjnych;
- zwiększenie wydatków na dopłaty do udziałów na pokrycie częściowej straty z działalności 
w spółce Szpital Św. Leona w Opatowie w kwocie 3.263.492 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych i zatoki 
autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 0711T w m. Jastrzębska Wola" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi 
powiatowej nr 0776T w m. Ujazd" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu 
drogi powiatowej nr 0716T w m. Baćkowice" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych na 
skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0720T i 0725T w m. Włostów" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu DP 
0717T z drogami gminnymi w m. Modliborzyce" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa przejść dla pieszych na 
skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0720T i 0722T w m. Mydłów" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych w km 0+016 
w ciągu DP nr 0685T w m. Jakubowice" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych w km 0+216 
w ciągu DP nr 0685T w m. Jakubowice" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych na wysokości 
ośrodka zdrowia NFZ w ciągu drogi powiatowej nr 0703T m. Sadowię" o wartości 12.000 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa przejścia dla pieszych na wysokości 
szkoły podstawowej w ciągu drogi powiatowej nr 0703T m. Sadowię" o wartości 12.000 zł.
- zwiększenie wydatków na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 
„Przebudowa układu pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz 
dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych (wcześniej: Opracowanie dokumentacji 
dot. remontu pomieszczenia z przeznaczeniem na Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg 
w Starostwie Powiatowym w Opatowie)" o wartości 603.508 zł.

Wywiązała się dyskusja w temacie wykonania dokumentacji projektowej dla zadań dotyczących 
budowy przejść dla pieszych w m. Ciszyca Górna. Pani Wicestarosta zaproponowała 
wprowadzenie niniejszych zadań do projektów uchwał na sesję (28.02.2022 r.).
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie przychylili się do powyższej propozycji. Poprosili 
o wprowadzenie zadań:
> realizacja zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejścia 

dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0686T w m. Ciszyca Górna" o wartości 12.000 zł;
> realizacja zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa przejść dla 

pieszych na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 0686T i 0763T w m. Ciszyca Górna" o wartości
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12.000 zł oraz przekazania projektów uchwał po naniesionych zmianach do wszystkich 
radnych drogą elektroniczną.

Następnie pani Wicestarosta zapytała kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego 
projektu uchwały.
W głosowaniu jawnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2022- 2026 został jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowany i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2022 rok.
Pani Wicestarosta odczytała projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Opatowskiego na 2022 rok, a następnie zapytała, czy są pytania.

Wobec ich braku poddała odczytaną treść pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Opatowskiego na 2022 rok został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany i stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

c) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021-2030" wraz 
z „Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021- 
2030".
Na wstępie została przedstawiona prezentacja Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 
2021-2030.
Przedmiotowa prezentacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Następnie pani Wicestarosta odczytała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju 
Powiatu Opatowskiego na lata 2021-2030" wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko 
Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021-2030", po czym zapytał czy ktoś chciałby 
zabrać głos.

Wobec ich braku zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem powyższego projektu 
uchwały.
W głosowaniu jawnym projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu 
Opatowskiego na lata 2021-2030" wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii 
Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021-2030" został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany 
i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 4 członków zarządu.
„Za" - 4 głosy, „przeciw" - 0 głosów, „wstrzymało się" - 0 głosów.

Wobec wyczerpania bieżącego punktu pani Wicestarosta poinformowała o przejściu do realizacji 
kolejnego punktu posiedzenia.
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Ad.5. Sprawy organizacyjne.
a) Zapoznanie się z pismem dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych 

w Opatowie dot. podjęcia działań zmierzających do przeniesienia Placówki Opiekuńczo - 
Wychowawczej typu Specjalistyczno - Terapeutycznego z nieruchomości mieszczącej się na 
ul. J. Słowackiego 13 w Opatowie.
Pani Wicestarosta poinformowała, że wszyscy członkowie zarządu otrzymali pismo dyrektora 
drogą elektroniczną, który zwrócił się oficjalnie z prośbą o podjęcie działań zmierzających do 
przeniesienia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Specjalistyczno - Terapeutycznego 
z nieruchomości mieszczącej się na ul. J. Słowackiego 13 w Opatowie.
Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
W ww. temacie rozwinęła się dyskusja, w wyniku której ustalono, że członkowie zarządu udadzą 
się osobiście na miejsce z dyrektorem Sanepidu celem oględzin, aby można było poczynić dalsze 
kroki.
Pani Wicestarosta omówiła również sprawy/plany organizacyjne i inwestycyjne na najbliższe 
miesiące dotyczące Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej typu Specjalistyczno - 
Terapeutycznego oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Kontynuując pani Wicestarosta Małgorzata Jalowska zapytała, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos 
w bieżącym punkcie posiedzenia.
Nikt nie zabrał głosu, wobec czego pani Wicestarosta przeszła do realizacji ostatniego punktu 
posiedzenia.

Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.
Wobec zrealizowania przyjętego porządku obrad pani Wicestarosta wypowiedziała formułę 
„zamykam posiedzenie Zarządu Powiatu".
Na tym posiedzenie zostało zakończone (godz. 15:30).
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