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BR.0002.1.10.2019 
 
 

PROTOKÓŁ NR 10/2019 
Z VIII SESJI RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO VI KADENCJI  

w dniu 12 grudnia 2019 rok 
 
 

Sesja Rady Powiatu Krapkowickiego odbyła się w Sali Obrad Rady Powiatu 
Krapkowickiego. Obrady rozpoczęły się o godz. 1414 i trwały do godz. 1628. W Sesji 
uczestniczyło ogółem 17 Radnych, zgodnie z listą obecności załączoną do niniejszego 
protokołu,  która stanowi załącznik nr 2.  

Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele prasy, pracownicy 
starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu według listy obecności, która 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 
 

Zgodnie z §20 ust.3 Statutu Powiatu Krapkowickiego (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2018 r., poz. 
3657) nagranie zapisu dźwiękowego z posiedzenia Rady Powiatu Krapkowickiego stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu  (CD) oraz zamieszczone jest na stronie BIP Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach.i 

 
 
 
Ad.1.  Otwarcie sesji: 
 

a) stwierdzenie quorum, 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego Józef Bukowiński otworzył posiedzenie, 

po czym przywitał wszystkich obecnych radnych, zaproszonych gości oraz pracowników 
starostwa powiatowego. 

 
Przewodniczący rady stwierdził, że w obradach bierze udział 17 radnych, co stanowi 

wymagane quorum, tak więc rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał; nie ma 
radnych: Dawida Gembskiego, Sławomira Rowińskiego.  

 
 

b) przyjęcie wniosków do porządku obrad (stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu), 

 
Przewodniczący rady poinformował, że Zarząd Powiatu Krapkowickiego w dniu 5 grudnia br.  
przedłożył  nowy projekt uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2019 – wyrażony w druku 4k. 

 
W dniu 10 grudnia br. Zarząd Powiatu przedłożył autopoprawki do projektu uchwały 
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu 
Krapkowickiego w 2020 r. – wyrażony w druku 4g. 
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W dniu 12 grudnia br. Zarząd Powiatu przedłożył nowe projekty uchwał w sprawie:  
� odstąpienia od realizacji projektu pn. ,,Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 3” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – 

wyrażony w druku 4l; 
� wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 – wyrażony w druku 4m. 

 
oraz przedłożył  autopoprawki do projektów uchwał w sprawie: 
� zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 
r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033– wyrażona w druku 4i; 
� zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok – wyrażona w druku 4j; 
� wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 - 
wyrażona w druku 4k. 
 
Brak uwag. 
 
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie rozszerzony porządek obrad, który w obecności 
17 radnych został przyjęty 15 głosami za, przy 1 głosie wstrzymujący się, 1 radny nie brał 
udziału w głosowaniu. 
 

 
c) informacja o protokole z IX sesji; 

 
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z 9 sesji został dostarczony Radnym w postaci 
elektronicznej: 

� protokół nr 9 z dnia 10 października 2019 r. Przewodniczący Rady Powiatu 
Krapkowickiego Józef Bukowiński podpisał nie wnosząc uwag. 

 
 

Do obrad dołączył radny Krzysztof Molfa; na sali obrad znajduje się 17 radnych. 
 
 
 
Ad.2. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu. Głos zabrał 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński. 
 
Brak uwag. 
 
 
Ad.3. Informacja z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Krapkowickiego. Głos 
zabrał starosta Maciej Sonik. 
 

Brak uwag. 
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Ad.4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie: 

 
a) planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2020 rok (stanowi załącznik nr 5 

do niniejszego protokołu). 

 
Józef Bukowiński Przewodniczący Rady przedstawił stanowisko jakie zostało 

wypracowane do powyższego projektu uchwały oraz poinformował o dodatkowym zapisie 
pod załącznikiem: 
*plan pracy rady może zostać zmieniony lub rozszerzony w ramach bieżących potrzeb 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu Krapkowickiego na 2020 

rok. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr X/96/2019, 
która stanowi załącznik nr 5a do niniejszego protokołu ( w wyniku usterki technicznej odbyła 
się reasumpcja głosowania). 
 
 

b) opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym 
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 
usunięcia pojazdu w 2020 r. (stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu), 
 

Aleksander Gacek Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia przedstawił propozycje opłat 
oraz wysokości kosztów jakie zostały zapisane w przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Katarzyna Sonik 
poinformowała radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu dyrektora 
Gacka oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 

przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia 

od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2020 r. 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr X/97/2019, 
która stanowi załącznik nr 6a do niniejszego protokołu. 
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c) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (stanowi załącznik nr 7 

do niniejszego protokołu), 
 

Aleksander Gacek Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia omówił przedmiotowy projekt 
uchwały. 
 
Brak uwag. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Katarzyna Sonik 
poinformowała radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu wyjaśnień 
dyrektora Gacka oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali projekt 
uchwały. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr X/98/2019, 
która stanowi załącznik nr 7a do niniejszego protokołu. 
 
 

d) zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego 
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (stanowi załącznik nr 8 

do niniejszego protokołu), 
 

Katarzyna Gondek – Jaśkowska Dyrektor Wydziału Budownictwa i Środowiska 
przedstawiła zmiany jakie zaproponował Zarząd w przedmiotowym projekcie uchwały. 
 
Starosta Maciej Sonik poinformował, iż wpłynął do Zarządu wniosek Komisji Budżetu, 
Finansów i Mienia Powiatu wniosek o dopisaniu w regulaminie przyznawania bonu 
ekologicznego kotła c.o. opalanego ekogroszkiem; wniosek decyzją członków Zarządu 
pozostał nierozpatrzony i przekazany do rozpatrzenia na Sesję. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Katarzyna Sonik 
przypomniała radnym, iż na posiedzeniu komisji został zgłoszony wniosek o dopisaniu 
w regulaminie przyznawania bonu ekologicznego w § 1, ust. 4, punkt 2), lit e) kocioł c.o. 
opalany ekogroszkiem; wniosek został pozytywnie zaopiniowany i przegłosowany przez 
członków komisji, do pozostałych zapisów w przedmiotowym regulaminie nie wniesiono 
uwag.  
 
Przewodniczący rady Józef Bukowiński poddał pod głosowanie propozycję Komisji Budżet  
o uzupełnienie regulaminu o powyższą propozycję, wniosek został pozytywnie zaopiniowany 
przy 13 głosach za, 3 głosach przeciwko i 1 głosie wstrzymujący się. Przewodniczący oddał 
głos w kolejności: radnemu Joachimowi Kamradowi, staroście, radnemu Krystianowi 
Komander, radnej Katarzynie Sonik, radnemu Krystianowi Komander, radnej Katarzynie 
Sonik, staroście, radnemu Joachimowi Kamradowi, radnemu Krzysztofowi Molfie, staroście, 
radnemu Arnoldowi Donitza. 
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Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu 

Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska. 

 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 
się  - uchwała Nr X/99/2019, która stanowi załącznik nr 8a do niniejszego protokołu. 

 
 

e) pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego 
(stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu), 
 

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Mienia Aleksander Gacek omówił przedmiotowy projekt 
uchwały. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Katarzyna Sonik 
poinformowała radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu Skarbnika 
oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec dalszych uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy 1 głosie wstrzymujący 
się - uchwała Nr X/100/2019, która stanowi załącznik nr 7a do niniejszego protokołu. 

 
 

f) zmiany uchwały nr V/41/2019 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 14 marca 2019 
r. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób 
niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania 
przypadających według algorytmu w 2019 r. (stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu), 
 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach Beata Krzeszowska – 
Stroka zreferowała propozycje zmian w powyższym projekcie uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu komisji zapoznali się ze szczegółowymi 
wyjaśnieniami dyrektor PCPR-u Beaty Krzeszowskiej – Stroki oraz pozytywnie zaopiniowali 
powyższy materiał. 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/41/2019 Rady Powiatu 
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Krapkowickiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

oraz społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te 

zadania przypadających według algorytmu w 2019 r.. 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr X/101/2019, 
która stanowi załącznik nr 10a do niniejszego protokołu. 

 
 

g) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego 
w 2020 r. (stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu), 
 

Starosta poinformował o negatywnej opinii Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej dla 
przedmiotowego projektu uchwały, dodał, że żadna rada powiatowa z województwa 
opolskiego nie otrzymała pozytywnej opinii z izby aptekarskiej, brak pozytywnej opinii nie 
wpływa na rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Koryna Bernardt Dyrektor 
Wydziału Polityki przedstawiła propozycje autopoprawek Zarządu, które stanowią załącznik 
nr 11a do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu komisji zapoznali się ze szczegółowymi 
wyjaśnieniami dyrektor Bernardt oraz pozytywnie zaopiniowali powyższy materiał. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2020 r. 

 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy 3 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr X/102/2019, która stanowi załącznik nr 11b do niniejszego 
protokołu. 
 
Głos zabrali w kolejności starosta Dyrektor Wydziału PS Koryna Bernardt, przewodniczący 
rady. 

 
 

h) programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (stanowi załącznik nr 12 

do niniejszego protokołu), 
 

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Koryna Bernardt przedstawiła radnym wytyczne 
programu. 

 
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Irena Pachowicz poinformowała radnych, 
iż członkowie ww. komisji na posiedzeniu komisji zapoznali się ze szczegółowymi 
wyjaśnieniami dyrektor Bernardt oraz pozytywnie zaopiniowali powyższy materiał. 
 
Brak uwag. 
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Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 

głosowanie projektu uchwały w sprawie programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej”. 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr X/103/2019, 
która stanowi załącznik nr 12a do niniejszego protokołu. 
 

 
i) zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 

2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2033 (stanowi 

załącznik nr 13 do niniejszego protokołu), 
 

Skarbnik Powiatu Ilona Adamkiewicz omówiła wprowadzone zmiany wraz 
z autopoprawkami, stanowią załącznik nr 13a do niniejszego protokołu. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Katarzyna Sonik 
poinformowała radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu Skarbnika 
oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu 

Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2019 – 2033. 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy 1 głosie 
wstrzymującym się - uchwała Nr X/104/2019, która stanowi załącznik nr 13b do niniejszego 
protokołu. 
 
 

j) zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2019 rok (stanowi załącznik nr 14 

do niniejszego protokołu) 
 

Skarbnik Ilona Adamkiewicz omówiła propozycje zmian w przedmiotowym projekcie 
uchwały wraz z propozycjami autopoprawek Zarządu, które stanowią załącznik nr 14a do 
niniejszego protokołu. 
 
Głos w dyskusji zabrali w kolejności  radny Joachim Kamrad, Wicestarosta Krapkowicki 
Sabina Gorzkulla, starosta. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Katarzyna Sonik 
poinformowała radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu Skarbnika 
oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 
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Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Krapkowickiego 

na 2019 rok. 

 

 

W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 12 głosami za przy 5 głosach 
wstrzymujący się - uchwała Nr X/105/2019, która stanowi załącznik nr 14b do niniejszego 
protokołu. 

 
 

k) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (stanowi 

załącznik nr 15 do niniejszego protokołu), 
 

Starosta oraz skarbnik przedstawili powyższy projekt uchwały wraz z proponowanymi 
autopoprawkami Zarządu, które stanowią załącznik nr 15a do niniejszego protokołu.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Katarzyna Sonik 
poinformowała radnych, iż członkowie komisji na posiedzeniu po wysłuchaniu Skarbnika 
oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały. 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2019. 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za przy 1 głosie wstrzymujący 
się- uchwała Nr X/106/2019, która stanowi załącznik nr 15b do niniejszego protokołu. 

 
 

l) odstąpienia od realizacji projektu pn. ,,Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 3” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 
2020 (stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu), 

 
Dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Iwona Jagoda – Jamioł przedstawiła powody 

odstąpienia od realizacji powyższego projektu. 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku uwag, pytań i wniosków zarządził 
głosowanie projektu uchwały w odstąpienia od realizacji projektu pn. ,,Spółdzielnia socjalna 

Twoją szansą 3” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 

2020. 
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W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta jednomyślnie - uchwała Nr X/107/2019, 
która stanowi załącznik nr 16a do niniejszego protokołu. 

 
 
m) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2033 (stanowi załącznik nr 17 

do niniejszego protokołu), 
 

Skarbnik Ilona Adamkiewicz omówił przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu Katarzyna Sonik 
poinformowała radnych, iż członkowie komisji na dzisiejszym przedsesyjnym posiedzeniu 
po wysłuchaniu Skarbnika oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji pozytywnie zaopiniowali 
projekt uchwały. 
 
Brak uwag. 
 

Przewodniczący Rady Józef Bukowiński wobec braku dalszych uwag, pytań i wniosków 
zarządził głosowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 

2020 – 2033. 

 
W obecności 17 radnych, uchwała została przyjęta 16 głosami za, przy 1 głosie wstrzymujący 
się - uchwała Nr X/108/2019, która stanowi załącznik nr 17a do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad.5. Interpelacje i zapytania Radnych. 
 
Brak zgłoszonych w formie pisemnej interpelacji i zapytań. 
 
 
Ad.6. Zapytania, wolne wnioski. 
 

Radny Joachim Kamrad zwrócił się z pytaniem czy powiat ma zabezpieczone środki na 
zimowe utrzymanie dróg? Głos zabrał starosta. Radny Szczepan Bryś poruszył kwestię 
zakupienia i zainstalowania radaru hydrologicznego, czy meteorologicznego w związku z 
klęskami żywiołowymi jakie w ostatnich latach nawiedzają powiat krapkowicki. Głos w 
temacie zabrali w kolejności starosta, radny Szczepan Bryś, starosta. Radny Krystian 
Komander zwrócił się z pytaniem o termin zakończenia prac remontowych na ulicy 
Kamiennej w Gogolinie, odpowiedzi udzielili wicestarosta oraz starosta. Radny Marko 
Markowski poprosił o przedstawienie sytuacji linii autobusowych w Gminie Walce w związku 
z sygnałami mieszkańców informującymi o ich całkowitym braku. Głos zabrał starosta. Radny 
Arnold Donitza zaproponował aby ogłaszać na łamach prasy lokalnej, tzn. tygodnika 
krapkowickiego  informacje dotyczące linii autobusowych w Gminie Walce. 
 

Ad.7. Zamknięcie obrad.                 
 
Przewodniczący rady wygłosił życzenia świąteczno Noworoczne. 
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Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego 
Józef Bukowiński podziękował radnym za przybycie i merytoryczną dyskusję.  
Przewodniczący rady zamknął obrady X Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego. 
 
 
 
 
 
 

                 Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego  

 
Józef Bukowiński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała:  
Bożena Chrobok Inspektor BR 

                                                           
i Nagranie zapisu dźwiękowego na płycie CD z X Sesji Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 12 grudnia 2019 r. stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu; nośnik przechowywany jest w segregatorze BR.0002 


