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PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
w dniu 3 listopada 2016 r. 

ul. Zacisze 5, sala 180 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 11:00 

 
 

 
OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 

 
1. Przedstawienie projektu budżetu WM na 2017 r. – wersja po ustaleniach z posiedzeń 

Zarządu WM w dn. 20-21 października br.  
Pkt ref. P. M. Tylek – Skarbnik WM, godz. 11:00 

 
OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZWM 

 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 805/16 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Powiatem Olkuskim oraz Powiatem Suskim, dotyczących przekazania 
pomocy finansowej w formie dotacji celowej na działania związane z inicjatywą 
uruchomienia zawodu jeździec. 
Pkt ref. P. A. Suszczyńska – Z-ca Dyr. EK, godz. 11:30 

 
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury na lata 2016-2017 pn. 
„Uniwersytet integracji międzypokoleniowej w Domu Ludowym w Zbylitowskiej Górze”. 
Pkt ref. P. M. Wiejaczka – Z-ca Dyr. KD, godz. 11:35 

 
OBSZAR P. L. ZEGZDY – CZŁONKA ZWM 

 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania w 2016 roku Nagrody Województwa 

Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot 
Małopolski. 

 
5. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego w obszarze 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Małopolski Trial Ziemi Wojnickiej  
– Milówka 27 listopada 2016” przez Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznym 
Gimnazjum w Wojniczu, na podstawie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Pkt ref. P. T. Urynowicz – Dyr. TS, godz. 11:40 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1068/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu proszowickiego w Województwie Małopolskim. 
Pkt ref. P. G. Sapoń – Dyr. TK, godz. 11:45 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1076/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu myślenickiego w Województwie Małopolskim.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1071/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu bocheńskiego w Województwie Małopolskim.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1079/05 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 13 października 2005 r. w sprawie nadania numerów dla dróg 
gminnych na obszarze powiatu gorlickiego w Województwie Małopolskim. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia oraz umowy pomiędzy 
Województwem Małopolskim, a Gminą Brzeźnica dotyczących współpracy przy realizacji 
zadania p.n. „Budowa tras rowerowych w Małopolsce – Zadanie nr 1. Wiślana Trasa 
Rowerowa (WTR) - odcinek II: od Gminy Brzeszcze do Gminy Skawina”. 
Pkt ref. P. M. Maj – p.o. Dyr. ZDW w Krakowie, godz. 11:50 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerskiej pomiędzy Województwem 
Małopolskim, a Powiatem Krakowskim dotyczącej współpracy przy realizacji zadania p.n. 
„Budowa tras rowerowych w Małopolsce – Zadanie nr 1. Wiślana Trasa Rowerowa (WTR)”. 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa 

Małopolskiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Zakliczyn w sprawie przekazania 
zarządzania drogą wojewódzką nr 980 na odcinku 050 od km 1+ 540,60 do km 1+872,30  
w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 1+drogach publicznych. 

 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr X/3/ZDW/15 z dnia  

10 marca 2015 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Miechowskim oraz 
Miastem i Gminą Miechów dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. 
„Północne obejście Miechowa w ciągu DW 783”. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr X/147/ZDW/14 z dnia  

12 listopada 2014 r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a Powiatem Bocheńskim oraz 
Gminą Miastem Bochnia dotyczącej wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego p.n. 
„Połączenie drogowe węzła autostradowego A4 – Bochnia z drogą krajową nr 94”. 
 

15. Przyjęcie materiałów na XXX Sesję Sejmiku WM w dn. 21 listopada br.: 
Podjęcie uchwały sprawie zmiany Uchwały nr XXII/320/16 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz 
Gminy Gromnik. 
 

16. Przyjęcie materiałów na XXX Sesję Sejmiku WM w dn. 21 listopada br.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego nr 
XX/266/16 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Uzdrowiskowej 
Muszyna zadania własnego Województwa p.n. „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras 
Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków  
o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania  
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8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałania 8.6.1 Realizacja 
programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców. 
Pkt ref. P. A. Paluchowska – Z-ca Dyr. WUP w Krakowie, godz. 12:00 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-035/16  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi 
społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa 
– ZIT, typ C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej. 
Pkt ref. P. S. Bednarczyk-Mikuli – Z-ca Dyr. MCP w Krakowie, godz. 12:05 

 
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-011/16  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi 
społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa  
- ZIT, Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób 
niesamodzielnych oraz B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek 
zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych. 

 
20. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu  

nr RPMP.10.03.00-12-0435/16 pn. „Kierunek kariera” dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie w ramach 10 Osi Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE, 
Działania 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.  
 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 248/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi 
Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 
Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT, Typ projektu: A. 
działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, B. wsparcie dla 
tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób 
niesamodzielnych. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi 
Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 
9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ projektu A. kompleksowe programy 
na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. 
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OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy projektów ocenionych oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-031/16 dla 
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi 
priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje  
w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”. 
 

OBSZAR P. W. KOZAKA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
24. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego  z obszaru 

działalności na rzecz aktywizacji oraz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym pn.: „Seniorzy wśród przyjaciół” 
zgłoszonego przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Krakowie 
(procedura Mały grant). 
Pkt ref. P. W. Wilimska – Dyr. ROPS w Krakowie, godz. 12:15 
 

25. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego z obszaru 
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.: „Aktywny senior – wypoczynek i 
aktywne spędzanie wolnego czasu” zgłoszonego przez Lisiecki Klub Seniora (procedura 
Mały grant). 
 

26. Informacja dotycząca oceny celowości realizacji zadania publicznego  z obszaru  pomocy 
społecznej w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej pn.: Mikołajkowa 
Integracja Rodzin zgłoszonego przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja (procedura 
Mały grant).  
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń 
UTW złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

28. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Rozwoju Sądecczyzny złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 
 

29. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr Józefa 
Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie środków 
finansowych w wysokości 839 807, 26 zł na pokrycie straty netto (po dodaniu kosztów 
amortyzacji) za rok obrotowy 2015. 
Pkt ref. P. S. Grzesiak-Ambroży – Dyr. PS, godz. 12:25 
 

30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie Pani Ilony 
Pawlickiej Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie. 
 

31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 293/00 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 3 lipca 2000 roku w sprawie powołania na stanowisko dyrektora 
Krakowskiego Pogotowania Ratunkowego. 
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32. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty fundacji Cogito z siedziba w Krakowie 

złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie. 
 

33. Informacja w sprawie realizacji projektów ZR 9 oraz ZR 10 Szpitala Specjalistycznego im. 
J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ujętych w MPI. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności pieniężnej 
przypadającej Województwu Małopolskiemu. 
 

35. Informacja w sprawie dłużnika Województwa Małopolskiego w zakresie umorzenia 
należności z tytułu hospitalizacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym  
im. L. Rydygiera w Krakowie. 
 

OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

36. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Strategicznego Obszary Wiejskie. 
Pkt ref. P. W. Okrajek – p.o. Dyr. RO, godz. 12:40 
 

37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 334/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia wykazu kandydatów na 
ekspertów do udziału w wyborze do dofinansowania projektów w ramach Regionalnego 
Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
Pkt ref. P. J. Szymański – Dyr. ZPO, godz. 12:50 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 752/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia wykazów projektów 
subregionalnych w ramach poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR. 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 922/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru 
projektów w ramach 4. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Regionalna polityka energetyczna. 
 
 

40. Podjęcie decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków 
europejskich oraz ze środków budżetu państwa, znak: FE-I.3160.22.7.2016 - Związek Gmin 
Dolnego Dorzecza Rzeki Raby. 
Pkt ref. P. H. Guz – Dyr. FE, godz. 12:55 

 
41. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 776/15 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 
7 Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, 
poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym 
budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 - 2020, z późn. zm. 
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42. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 777/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 
7 Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, 
poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów B Nowoczesne systemy zarządzania 
infrastrukturą i sterowania ruchem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 

 
OBSZAR P. J. KRUPY – MARSZAŁKA WM 

 
43. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1473/14 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad planowania  
i przeprowadzania kontroli przez Departament Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego. 
Pkt ref. P. K. Aue-Kęsek – Dyr. AK, godz. 13:05 
 

44. Informacja w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  
z dn. 11 października 2016r., dotyczącego nieruchomości przy ul. Kapelanka 60  
w Krakowie, ozn. jako dz. nr 122/6. 
Pkt ref. P. R. Maciaszek - Dyr. RG, godz. 13:10 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie opinii do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Skała na lata 2016-2030”. 
 

46. Podjęcie postanowienia w sprawie opinii dotyczącej zmiany koncesji na dystrybucję 
energii elektrycznej przedsiębiorcy Green Lights Holding Sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie. 

 
47. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podpisania listu intencyjnego dotyczącego 

współpracy w zakresie utworzenia inkubatorów przedsiębiorczości Europejskiej Agencji 
Kosmicznej i wspólnego działania w obrębie rozwoju technologii kosmicznych. 

 

48. Informacja w sprawie spotkań w Brukseli w dniach 7-8.11.2016 r. organizowanych przez 
Inicjatywę Awangarda (Awangardową Inicjatywę na rzecz Nowego Rozwoju przez 
Inteligentną Specjalizację - Vanguard Initiative for New Growth through Smart 
Specialisation). 

 
49. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Studentów BEST AGH 

Kraków pn. „BEST Automatics and Information Technology Festival” złożonej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

50. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 1310/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia  
do podejmowania czynności w ramach organizacji Obchodów Święta Niepodległości  
w Krakowie w dniu 11 listopada 2016 r. 
Pkt ref. P. W. Kochan – Dyr. KZ, godz. 13:15 
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OBSZAR P. S. SORYSA – WICEMARSZAŁKA WM 
 
51. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Charsznica na lata 2016-2025 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 
Pkt ref. P. J. Urbanowicz – Dyr. PR, godz. 13:20   
 

52. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji Bolesławia na lata 2016-2026 z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 
 

OBSZAR P. G. LIPCA – CZŁONKA ZARZĄDU WM 
 

53. Podjęcie postanowienia w sprawie: 
− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa ulicy Azaliowej  

w Gorlicach”, 
− uzgodnienia  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Chrosna, Czułów, Kaszów, Rączna, Jeziorzany, Ściejowice, Piekary, dla obszaru 
położonego we wsi Kaszów wskazanego w uchwale Rady Gminy Liszki Nr XX/215/2016 
z dnia 7 kwietnia 2016 r., 

− uzgodnienia  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
na obszarze gminy Zielonki Nr 05 w granicach administracyjnych miejscowości Bibice, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
rozbudowy cmentarza komunalnego w Lgocie wraz z otoczeniem, 

− uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Pleśna, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w obszarze miasta Tarnowa, w rejonie potoku Wątok, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Żabno dla obszaru „Sieradzki Las” 

− pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji: „Gazociąg wysokiego ciśnienia  
N 1000, MOP 8,4 MPa od tłoczni Podgórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy 
gazociągu Hermanowice - Strachocina - Podgórska Wola - Tworzeń - Tworóg  
- Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw 
podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego 
i wielkopolskiego” - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego - Zadanie  
1 (Odcinek Podgórska Wola - Opatowiec), 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Biecz, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
na obszarze gminy Zielonki  nr 39  w granicach administracyjnych miejscowości  
Węgrzce/rejon dawnej jednostki wojskowej. 

 
54. Podjęcie postanowienia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru miasta Tarnowa w rejonie ul. Wilczej - „Krzyż - Wschód II”. 
 

55. Wolne wnioski, sprawy bieżące.  


