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Załącznik Nr 29 do Uchwały Nr 0025.97.135.2016 Zarządu
Powiatu Kolskiego z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie
przekazania informacji do opracowania projektów planów
finansowych podległym jednostkom.

Plan finansowy na 2017 rok
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO _PEDAGOGICZNA

WKOLE

I. Dochody:
Dział 854. rozdz. 85406. ogółem

w tym: 9 0920
500zł
500zł

II. Wydatki bieżące: rozdzial 85406 z subwencji oświatowej

z dochodów budżetowych

869 ł8ł

O
869181
6845() rozdział 85495

razem

z subwencji oświatowej

Wydatki: Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

c

L.p. Rozdział Nazwa rozdziału Wydatki Kwota w zł

I. 2. 3. 4. 5.

Poradnie psychol.-
pedagog. oraz inne
poradnie

1. 85406 specjalistyczne Ogółem 869 181
* 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

niepublicznej szkoły lub innej placówki
oświatowo - wychowawczej

* 3020 Wydatki osobowe niezal iczone do
wynagrodzeń 4000

* 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 554235
* 4040 Dodatkowe wynagrodzen ie roczne 56000
s 4110 Składki na ubezpieczenia spoleczne 103564
HI20 Składki na Fundusz Pracy 14838
HI40 Wplaty na Państwowy Fundusz Rehab.

Osób Niepełn.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11400
* 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25000
* 4220 Zakup środków żywności

* 4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksiażek 8500

* 4260 Zakup energii 26000
* 4270 Zakup uslug remontowych 2000
* 4280 Zakup usłus zdrowotnych 1500
* 4300 Zakup uslug pozostalych 10000
* 4360 Opiaty z tytułu zakupu uslug

telekomunikacyjnych 5000
* 4410 Podróże służbowe krajowe 3000
* 4430 Różne opiaty i składki 3600
* 4440 Odpisy na ZFSS 39044

w tym:

nauczyciele 34559



pracownicy niepedagogiczni 4485
§ 4480 Podatek od nieruchomości
§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących

członkarni korpusu służby cywilnej 1500
§ 4440

Środki na finansowanie
odpisów na ZFŚS dla

2. 85495 Pozostała działalność: emerytów i rencistów - razem 6845

w tym:

nauczyciele emeryci 6663
pracownicy niepedagogiczni

182- emef)'ci

()
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62D6~O lK O łL o Załączników nr 30 do Uchwały Nr 0025.97.135.2016
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 listopada 20 16r.
w sprawie przekazania informacji do opracowania
projektów planów finansowych jednostkom.

Pani
Wanda Musiał
Dyrektor
Centrum Szkoleniowego "Wiedza"
ul. Chopina 21 H
62-510 Konin

(j

W związku z przyjęciem projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok

(Uchwała Nr 0025.96.132.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 listopada 2016r. w

sprawie: projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok), Zarząd Powiatu

Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.97.135.2016 z dnia 16 listopada 2016r. podaje

informację o projektowanych kwotach dotacji dla nIw rozdziałów Centrum Szkoleniowego

"Wiedza" w Koninie - Filii w Kole, celem opracowania projektów planów finansowych na

2016 rok i przedłożenia Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia

2016r.

Jednocześnie informuje, że projekt planu dotacji dla szkół niepublicznych na 2017 rok

został wyliczony w oparciu o koszt kształcenia ucznia/słuchacza wypłacany w 2016 roku, po

zaokrągleniu do pełnych złotych. W związku z tym, po wyliczeniu kosztów kształcenia

ucznia/słuchacza w szkole niepublicznej na 2017 rok, plan dotacji dla Państwa placówek

zostanie uaktualniony.o
Dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu

dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 142.376 zł

Dz. 801, rozdz.80130 - Szkoły zawodowe, § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu

dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 58.494 zł

Z poważaniem

t) ~
'i'"J ./ •.- ,
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Załączników nr 31 do Uchwały Nr 0025.97.135.2016
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 listopada 20 16r.
w sprawie przekazania informacji do opracowania
projektów planów finansowych jednostkom.

Pani
Elżbieta Cytrowska
Dyrektor
Centrum Nauki "Eureka"
wKole

CI W związku z przyjęciem projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok

(Uchwała Nr 0025.96.132.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 listopada 2016r. w

sprawie: projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok), Zarząd Powiatu

Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.97.135.2016 z dnia 16 listopada 2016r. podaje

informację o projektowanych kwotach dotacji dla niw rozdziałów Centrum Nauki "Eureka"

w Kole, celem opracowania projektów planów finansowych na 2017 rok i przedłożenia

Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2016r.

Jednocześnie informuje, że projekt planu dotacji dla szkół niepublicznych na 2017 rok

został wyliczony w oparciu o koszt kształcenia ucznia/słuchacza wypłacany w 2016 roku, po

zaokrągleniu do pełnych złotych. W związku z tym, po wyliczeniu kosztów kształcenia

ucznia/słuchacza w szkole niepublicznej na 2017 rok, plan dotacji dla Państwa placówek

O zostanie uaktualniony.

Dz. 80 l, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty 30.784 zł

Dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe, § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty 17.802 zł

Z poważaniem
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Iiil·6(]O K Q IŁG Załączników nr 32 do Uchwały Nr 0025.97.135.2016
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 listopada 20 16r.
w sprawie przekazania informacji do opracowania
projektów planów finansowych jednostkom.

Pani
Elżbieta Cytrówska
Dyrektor
Centrum Nauki "Eureka"
w Kłodawie
ul. 3 Maja 5
62-650 Kłodawa

W związku z przyjęciem projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok

(Uchwała Nr 0025.96.132.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 listopada 2016r. w

sprawie: projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok), Zarząd Powiatu

Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.97.135.2016 z dnia 16 listopada 2016r. podaje

informację o projektowanych kwotach dotacji dla niw rozdziału Centrum Nauki "Eureka"

w Kłodawie, celem opracowania projektów planów finansowych na 2017 rok i przedłożenia

Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2016r.

Jednocześnie informuje, że projekt planu dotacji dla szkół niepublicznych na 2017 rok

został wyliczony w oparciu o koszt kształcenia ucznia/słuchacza wypłacany w 2016 roku, po

zaokrągleniu do pełnych złotych. W związku z tym, po wyliczeniu kosztów kształcenia

ucznia/słuchacza w szkole niepublicznej na 2017 rok, plan dotacji dla Państwa placówek

zostanie uaktualniony.

Dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty 63.492 zł

Dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe, § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty 16.785 zł

Z poważaniem

, ..
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Załączników nr 33 do Uchwały Nr 0025.97.135.2016
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 listopada 20 16r.
w sprawie przekazania informacji do opracowania
projektów planów finansowych jednostkom.

Pani
Małgorzata Lewandowska
Prezes
Stowarzyszenia "Z Edukacją w Przyszłość"
w Korzeczniku

W związku z przyjęciem projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok

(Uchwała Nr 0025.96.132.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 listopada 2016r. w

sprawie: projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok), Zarząd Powiatu

Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.97.135.2016 z dnia 16 listopada 2016r. podaje

informację o projektowanych kwotach dotacji dla niw rozdziału Stowarzyszenia "Z Edukacją

w Przyszłość w Korzeczniku", celem opracowania projektów planów finansowych na 2017

rok i przedłożenia Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2016r.

Jednocześnie informuje, że projekt planu dotacji dla szkół niepublicznych na 2017 rok

został wyliczony w oparciu o koszt kształcenia ucznia/słuchacza wypłacany w 2016 roku, po

zaokrągleniu do pełnych złotych. W związku z tym, po wyliczeniu kosztów kształcenia

ucznia/słuchacza w szkole niepublicznej na 2017 rok, plan dotacji dla Państwa placówek

zostanie uaktualniony.

Dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe, § 2540

kwalifikacyjnymi)

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 275.033 zł

(wraz z zawodowymi kursami

Z poważaniem
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Załączników nr 34 do Uchwały Nr 0025.97.135.2016
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 listopada 20 16r.
w sprawie przekazania informacji do opracowania
projektów planów finansowych jednostkom.

Pani
Krystyna Śliwa
Dyrektor
Społecznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Babiaku

W związku z przyjęciem projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok

(Uchwała Nr 0025.96.132.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 listopada 2016r. w

sprawie: projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok), Zarząd Powiatu

Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.97.135.2016 z dnia 16 listopada 2016r. podaje

informację o projektowanych kwotach dotacji dla niw rozdziału Społecznej Zasadniczej

Szkoły Zawodowej w Babiaku, celem opracowania projektów planów finansowych na 2017

rok i przedłożenia Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2016r.

Jednocześnie informuje, że projekt planu dotacji dla szkół niepublicznych na 2017 rok

został wyliczony w oparciu o koszt kształcenia ucznia/słuchacza wypłacany w 2016 roku, po

zaokrągleniu do pełnych złotych. W związku z tym, po wyliczeniu kosztów kształcenia

ucznia/słuchacza w szkole niepublicznej na 2017 rok, plan dotacji dla Państwa placówek

zostanie uaktualniony.

Dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe, § 2540 (wraz z zawodowymi kursami

kwalifikacyjnymi)

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 363.601 zł

Z poważaniem
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Załączników nr 35 do Uchwały Nr 0025.97.135.2016
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 listopada 20 16r.
w sprawie przekazania informacji do opracowania
projektów planów finansowych jednostkom.

Pani
Dyrektor
Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno -
Wychowawczego w Kole
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
Terenowe Koło
wKole

o
W związku z przyjęciem projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok

(Uchwała Nr 0025.96.132.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 listopada 2016r. w

sprawie: projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok), Zarząd Powiatu

Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.97.135.2016 z dnia 16 listopada 20161'. podaje

informację o projektowanej kwocie dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno -

Wychowawczego w Kole, celem opracowania projektu planu finansowego na 2017 rok

i przedłożenia Zarządowi Powiatu w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2016r.

Dział 854, rozdz. 85419 - Ośrodki Rewalidacyjno - Wychowawcze, § 2540o
- kwota 1.726.488 zł.

Z poważaniem
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Załączników nr 36 do Uchwały Nr 0025.97.135.2016
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 listopada 20 16r.
w sprawie przekazania informacji do opracowania
projektów planów finansowych jednostkom.

Pan
Jan Leszczyński
Prezes Zarządu
Fundacji "PRO VOBIS"
w Poznaniu
ul. A. Karpińskiej 25
60-462 Poznań

W związku z przyjęciem projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok

(Uchwała Nr 0025.96.132.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 09 listopada 2016r. w

sprawie: projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok), Zarząd Powiatu

Kolskiego na podstawie Uchwały Nr 0025.97.135.2016 z dnia 16 listopada 2016r. podaje

informację o projektowanych kwotach dotacji dla niw rozdziału Fundacji "PRO VOBIS"

(termin rozpoczęcia działalności placówki: l wrzesień 2017), celem opracowania

projektów planów finansowych na 2017 rok i przedłożenia Zarządowi Powiatu

w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia 2016r.

Jednocześnie informuje, że projekt planu dotacji dla szkół niepublicznych na 2017 rok

został wyliczony w oparciu o koszt kształcenia ucznia/słuchacza wypłacany w 2016 roku, po

zaokrągleniu do pełnych złotych. W związku z tym, po wyliczeniu kosztów kształcenia

ucznia/słuchacza w szkole niepublicznej na 2017 rok, plan dotacji dla Państwa placówek

zostanie uaktualniony.

Dz. 80 l, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla

niepublicznej jednostki systemu oświaty 7.696 zł

Z poważaniem
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Załącznik Nr 37 do Uchwały Nr 0025.97.135.2016
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 16 listopada 2016r. w
sprawie przekazania informacji do opracowania
projektów planów finansowych podległym jednostkom.

Plan finansowy na 2017 rok
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki z subwencji oświatowej. Dział 801 - Oświata i Wychowanie

o

L.n. Rozdział Nazwa rozdziału
I. 2. 3.

Dokształcanie i
doskonalenie

1. 80146 nauczycieli
~ 2540

Wydatki
4.

Ogółem

Kwota w zł
5.

58190
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej szkoły lub innej
placówki oświatowo -
wychowawczej o

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczane do wynagrodzeń o

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników o

§ 4040

§ 4ł 10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

o
o

§ 4ł20
Składki na Fundusz Pracy o

§ 4ł40 Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehab. Osób Niepełn. o

§ 4ł70
Wynagrodzenia bezosobowe o

§ 4210 Zakup materialów i wyposażenia o
§ 4220

Zakup środków żywności o
§ 4230 Zakup leków i materiałów

medycznych o
§ 4240

Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek o

§ 4260 Zakup energii oo o§ 4270 Zakup usług remontowych
§ 4280

§ 4300

§ 4360

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Opiaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefoni i
komórkowej

o
17457

o
§ 4370 Opiaty z tytulu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej o

§ 4410
Podróże służbowe krajowe o

§ 4430
Różne opłaty i składki o

§ 4440 Odpisy na ZFŚS o
w tym:

nauczyciele o

§ 4480
pracownicy niepedagogiczni

Podatek od nieruchomości

Szkolenia pracowników nie
będących członkami korpusu służby
cywilnej

o
o

40733
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Załącznik Nr 38 do Uchwały Nr 0025.97.135.2016 Zarządu
Powiatu Kolskiego z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie
przekazania informacji do opracowania projektów planów
finansowych podległym jednostkom.

Plan finansowy na 2017 rok
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Wydatki z subwencji oświatowej. Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

L.o. Rozdział Nazwa rozdziału Wydatki Kwota w zł
I. 2. 3. 4. 5.

Dokształcanie i
doskonalenie

l. 85446 nauczycieli Ogółem 3530
* 2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej szkoły łub innej płacówki

Ooświatowo - wychowawczej
§ 3020

Nagrody i wydatki osobowe niezałiczane do
wynagrodzeń O

* 40łO OWynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne O
§ 4ł 10

Składki na ubezpieczenia społeczne O
§ 4ł20

Składki na Fundusz Pracy O
§ 4ł40 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehab. Osób

Niepe/n. O
* 4170 Wynagrodzenia bezosobowe O
§ 42łO

Zakup materiałów i wyposażenia O
§ 4220

OZakup środków żywności
§ 4230

Zakup łeków i materiałów medycznych O
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

książek O
§ 4260 Zakup energii O
§ 4270

Zakup usług remontowych O
§ 4280

Zakup usług zdrowotnych O
§ 4300 Zakup usług pozostałych 953
* 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej O
§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej O

§ 4410
OPodróże służbowe krajowe

§ 4430 Różne opłaty i składki O
§ 4440 Odpisy na ZFŚS O

w tym:

nauczyciele O

pracownicy niepedagogiczni O
§ 4480

OPodatek od nieruchomości
§ 4700

Szkolenia pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywiłnej 2577
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Załącznik Nr 39 do Uchwały Nr 0025.97.135.2016 Zarządu
Powiatu Kolskiego z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie
przekazania informacji do opracowania projektów planów
finansowych podległym jednostkom.

Plan finansowy na 2017 rok
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki z subwencji oświatowej. Dział 801 - Oświata i Wychowanie

L.p. Rozdział Nazwa rozdziału Wydatki Kwota w zł
l. 2. 3. 4. 5.

Pozostała
l. 80195 działalność Ogółem 1197211

Dotacja podmiotowa z budżetu dla
niepublicznej szkoły lub innej placówki

O* 2540 oświatowo - wychowawczej
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane

O* 3020 do wynagrodzeń

* 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników O
* 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne O
HIIO Składki na ubezpieczenia społeczne O
* 4120 Składki na Fundusz Pracy O

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehab.
O* 4140 Osób Niepełn.

* 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6000
* 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100000

* 4220 Zakup środków żywności O

* 4230 Zakup łeków i materiałów medycznych O
Zakup pomocy naukowych,

O* 4240 dydaktycznych i książek

* 4260 Zakup energii O
* 4270 Zakup usług remontowych O
* 4280 Zakup usług zdrowotnych O
* 4300 Zakup usług pozostałych 1 091 211

Opłaty z tytułu zakupu usług
tełekomunikacyjnych telefonii

O* 4360 komórkowej
Opiaty z tytulu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii

O* 4370 stacjonarnej

* 4410 Podróże slużbowe krajowe O
§ 4430 Różne opiaty i składki O
§ 4440 Odpisy na ZFŚS O

w tym:

nauczyciele O
pracownicy niepedagogiczni O

§ 4480 Podatek od nieruchomości O
Szkolenia pracowników nie będących

O* 4700 czlonkami korpusu slużby cywilnej
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Załącznik Nr 40 do Uchwały Nr 0025.97.135.2016 Zarządu
Powiatu Kolskiego z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie
przekazania informacji do opracowania projektów planów
finansowych podległym jednostkom.

Plan finansowy na 2017 rok
Dział 854, Rozdział 85412 - Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Wydatki z subwencji oświatowej.

ej

L.n. Rozdział Nazwa rozdziału Wydatki Kwota \V zł
I. 2. 3. 4. 5.

Kolonie i obozy dla dzieci i
l. 85412 młodzieży szkolnej Ogółem 20000

~ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, udzielone w trybie
art. 221 ustawy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do
real izacji organizacjom prowadzącym

20000działalność pożytku publicznego
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla

niepubl icznej szkoły lub innej placówki
Ooświatowo - wychowawczej

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń O

§ 4010
OWynagrodzenia osobowe pracowników

* 4040 Dodatkowe wynagrodzen ie roczne O
~ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne O
s 4120 Skladki na Fundusz Pracy O
~ 4140 Wplaty na Państwowy Fundusz Rehab. Osób

Niepeln. O
* 4170 Wynagrodzenia bezosobowe O
§ 4210 Zakup materialów i wyposażenia O
§ 4220

Zakup środków żywności O
§ 4230

Zakup leków i materiałów medycznych O
* 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

książek O
§ 4260 Zakup energii O
* 4270 Zakup usluc remontowych O
* 4280 Zakup usług zdrowotnych O
* 4300 Zakup usług pozostalych O
§ 4360 Opiaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej O
* 4370 Opiaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych tełefonii stacjonarnej O
~ 4410 Podróże służbowe krajowe O
* 4430 Różne opłaty i składki O
§ 4480

Podatek od nieruchomości O
* 4700 Szkolenia pracowników nie będących

członkami korpusu służby cywilnej O

. k
Wipńr;rvsław Oblizaje
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