
 

 
 

 
  

PORZĄDEK 
POSIEDZENIA ZARZĄDU 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
Nr 76/19 

w dniu 16 lipca 2019 r. 
ul. Basztowa 22, Gabinet Marszałka WM 
rozpoczęcie posiedzenia o godz. 10:00 

 

Referujący dyrektorzy są proszeni o dyspozycyjność podczas całego 
posiedzenia ZWM. Godziny przypisane poszczególnym punktom 

w porządku obrad mają jedynie charakter orientacyjny. 

 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 
1. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia. 

 
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń ZWM w dniach: 23 maja 2019 r. oraz 

6 czerwca 2019 r.  
 

OBSZAR P. MARTY MALEC-LECH  – CZŁONKA  ZWM 
 

3. Informacja w sprawie możliwości dofinansowania 
przebudowy/modernizacji zewnętrznych traktów komunikacyjnych jako 
logicznego dopełnienia planowanych działań termomodernizacyjnych 
w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera Sp. z o.o. w 
Krakowie. 
(Pkt ref. P. Lucyna Bożek - p.o. Z-cy Dyr. Dep. PS oraz P. Artur Asztabski - 
Prezes Zarządu Spółki Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika 
Rydygiera w Krakowie) godz. 10:00 
 

4. Informacja w sprawie zwiększenia środków finansowych dotyczących 
sfinansowania badań lekarskich kandydatów do szkół 
ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy 
zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich 
zleconego przez Samorząd Województwa w ramach zawartej umowy z 
Małopolskim  Ośrodkiem  Medycyny Pracy w Krakowie. 
(Pkt ref. P. Lucyna Bożek - p.o. Z-cy Dyr. Dep. PS) godz. 10:15 
 

5. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Jestem Aktywną Kobietą – warsztaty ogólnorozwojowe 



 

o charakterze sportowym” złożonego przez Fundację „RuszSię!” 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
(Pkt ref. P. Paulina Surman - p.o. Z-cy Dyr. Dep. PS) godz. 10:20 
 

6. Podjęcie postanowień w sprawie: 
a) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego 
płytę Rynku Głównego, 
b) uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru „Strzelnica - Sikornik”, 
c) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Sękowa w miejscowości Męcina Mała, 
d) uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 
e) pozytywnego zaopiniowania projektu inwestycji drogowej: „Budowa 
obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 
Wiśniówka – Kielce – Tarnów- Jasło”, 
f) uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” przy ul. Stróżowskiej i ul. 
Ks. Stanisława Tokarza. 
(Pkt. 6-10 ref. P. Joanna Urbanowicz - Dyr. Dep. ZR) godz. 10:25 
 

7. Podjęcie postanowienia w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa 
w sołectwie Owczary. 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania umowy partnerstwa pomiędzy 
Województwem Małopolskim a partnerem wiodącym i innymi 
partnerami projektu HoCare2.0 „Delivery and deployment of Innovative 
solutions for Home Care by strengthening quadruple helix cooperation 
and applying principles of co-creation in territorial innovation 
ecosystems” CE1401 (Dostarczanie i wdrażanie innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie opieki domowej poprzez wzmocnienie 
współpracy w ramach poczwórnej helisy oraz wdrażanie zasad współ-
tworzenia w terytorialnych ekosystemach innowacji); akronim 
HoCare2.0, w ramach III naboru do Programu Interreg Europa 
Środkowa. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wpisu Gminnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015 - 2025 oraz Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Iwanowice na lata 2017 - 2023 do 
Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego. 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 

10. Informacja w sprawie prefinansowania wydatków projektu 
pozakonkursowego „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 



 

wsparciem dla przedsiębiorców” zaplanowanego w ramach Działania 
1.3 RPO WM 2014 – 2020 przez Departament Zrównoważonego Rozwoju 
UMWM. 

OBSZAR P. WITOLDA KOZŁOWSKIEGO - MARSZAŁKA WM 
 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu 
pomostowego zaciąganego na realizację zadania inwestycyjnego przez 
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, ul. 
Wróblewskiego 10A, 38-300 Gorlice. 
(Pkt. 11-12 ref. P. Marta Tylek – Skarbnik WM) godz. 10:35 

 
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu 

zaciąganego na realizację zadania inwestycyjnego przez Krakowskie 
Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, ul. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1795/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 2 października 2018 r., w sprawie 
rozwiązania umów użyczenia nieruchomości zawartych z 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Nowym Sączu i zawarcia umowy użyczenia 
nieruchomości ze Szpitalem Specjalistycznym im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Nowym Sączu. 
(Pkt. 13-14 ref. P. Jerzy Kopeć - Dyr. Dep. SG) godz. 10:40  
 

14. Przyjęcie materiałów na XII Sesję SWM w dniu 26 sierpnia 2019 r.: 
Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze 
przetargu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Opatów. 
 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 
Dyrektora Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w 
Krakowie. 
(Pkt. 15-22 ref. P. Anna Glixelli - Dyr. Dep. RO) godz. 10:45 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dla 
Dyrektora Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w 
Krakowie. 
 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora 
Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie do 
zawierania w imieniu Województwa Małopolskiego umów i porozumień 
z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami administracji 
rządowej, dotyczących realizacji zadań geodezyjnych znajdujących się 
w corocznym planie rzeczowo- finansowym Krakowskiego Biura 
Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. 
 

OBSZAR P. ŁUKASZA SMÓŁKI – WICEMARSZAŁKA WM 
 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa 
Małopolskiego Nr 510/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia 



 

konkursu pn. „BEZPIECZNA MAŁOPOLSKA 2019” na zapewnienie 
gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z 
terenu województwa małopolskiego. 
 

19. Informacja dotycząca wsparcia finansowego Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Krakowie. 
 

20. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Święto Plonów 2019 w Gminie Łapanów złożonego przez 
Stowarzyszenie „Przyjazna Wolica”  na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

21. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. III Proszowickie Miodobranie złożonego przez Stowarzyszenie 
Pszczelarzy Ziemi Proszowickiej  na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem 
Małopolskim a gminami z terenu województwa małopolskiego 
dotyczących udzielenia pomocy finansowej gminom na realizację 
zadań własnych gmin w sołectwach, które są laureatami konkursu pn. 
„Małopolska Wieś 2019”. 
 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 2077/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 971 w m. Krynica - 
Zdrój” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, 
Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałania 7.1.1 Drogi 
regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020. 
(Pkt 23-34 ref. P. P. Knapczyk – Dyr. FE) godz. 11:00 
 

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1156/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie 
podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie pt. „Zintegrowany system 
informatyczny – bezpieczeństwo i chmura prywatna” w ramach Osi 
Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska, Działania 2.1 E-administracja i 
otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja, w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020. 
 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.07.02.04-IZ.00-12-070/18 w ramach Działania 7.2 Transport 
kolejowy, 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 (RPO WM). 



 

 
26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 

oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.04.05.02-IZ.00-12-069/18, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport 
miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru do dofinansowania projektu 
nr RPMP.04.04.01-12-0075/19 pn. „Realizacja Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś – etap II” złożonego 
przez Gminę Wielka Wieś, znajdującego się w wykazie projektów 
zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
 

28. Informacja nt. przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr 
RPMP.04.01.02-12-0287/18, pn. „Budowa linii kablowej 15 kV na dnie 
Zbiornika Czorsztyńskiego” złożonego przez Zespół Elektrowni 
Wodnych Niedzica S.A. w ramach naboru nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-
007/18 Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze 
źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM). 
 

29. Informacja nt. przedłużenia terminu na złożenie dokumentów 
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr 
RPMP.05.03.02-12-1014/17, pn. „Budowa i przebudowa sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Proszowice” złożonego 
przez Gminę Proszowice w ramach naboru nr RPMP.05.03.02-IZ.00-12-
072/17 Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020 (RPO WM). 
 

30. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektów pn. „Restauracja 
Fortu 52A „Łapianka” i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu 
Harcerskiego„ oraz „Rewitalizacja i adaptacja zachowanych 
zabytkowych części Fortu 52 A „Łapianka” wraz z rozbudową w celu 
utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie”. 
 

31. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.03.01.01-
12-0432/17 pn. „Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności 
Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie 
Wieliczka”. 
 

32. Informacja nt. wydłużenia okresu realizacji projektu nr RPMP.06.01.01-
12-0086/16 pn. Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu 
Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w 
Wygiełzowie realizowanego przez Muzeum Nadwiślański Park 



 

Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec. 
 

33. Informacja nt. zwiększenia udziału budżetu państwa (BP) w 
finansowaniu kosztów kwalifikowalnych projektu nr RPMP.07.01.01-12-
0146/18 pn. „Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym 
przebiegu drogi wojewódzkiej 964 wraz z połączeniem Niepołomickiej 
Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych - etap I” 
realizowanego przez Gminę Niepołomice. 
 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji 
zakwalifikowanych do przyznania pomocy w ramach III naboru 
wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów" w 
ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 
modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

35. Informacja w sprawie  wyrażenia zgody na montaż klimatyzacji  przez 
MBGiTR w budynku w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5 w zamian za 
obniżenie czynszu w wysokości poniesionych kosztów. 
(Pkt. 35-37 ref. P. Marta Maj - Dyr. ZDW w Krakowie) godz. 11:20 

 
36. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy 

Województwem Małopolskim, a Gminą Zielonki dotyczącej udzielenia 
przez Gminę Zielonki pomocy finansowej z przeznaczeniem na 
dofinansowanie zadania utrzymania letniego i zimowego odcinków 
chodników. 
 

37. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 644/18 z dnia 17 kwietnia 
2018 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu zadań z zakresu 
kompleksowego utrzymania dróg wojewódzkich podlegających 
przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego na cztery sezony 
utrzymania letniego i/lub zimowego oraz wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumień objętych wykazem. 
 

38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 61/08 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie 
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości. 
(Pkt ref. P. Rafał Solecki – Dyr. MCP w Krakowie) godz. 11:30 
 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia list ocenionych projektów 
oraz list podstawowych projektów, które uzyskały wymaganą liczbę 
punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach I rundy 
konkursu nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-005/19 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 8.5 Wsparcie na rzecz 
łączenia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/lub 
funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym 
żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania 



 

na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach i Typ B 
tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez 
dziennego opiekuna. 
(Pkt ref. P. Alina Paluchowska – Wicedyrektor WUP w Krakowie) godz. 
11:35 
 

OBSZAR P. T. URYNOWICZA – WICEMARSZAŁKA WM 
 

40. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Spotkanie międzypokoleniowe na szlakach turystycznych obszaru 
podbabiogórza”, złożonego przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich 
na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
(Pkt ref. P. Dominika Osiak - Kierownik Zespołu ds. Gospodarki Turystycznej 
w Dep. TS) godz. 11:40 
 

41. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. ,,Aplikacja – czyli siatkówka w dziecięcym wydaniu” złożonego 
przez Akademię Małego Sportowca na podstawie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt. 41-43 ref. P. Dorota Skotnicka – Dyr. Dep. TS) godz. 11:45 
 

42. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. ,,Rajd Rowerowy im. mjr Henryka Sucharskiego z Gręboszowa 
na Westerplatte” złożonego przez Fundacja Mosty Rozwoju na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 

43. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. ,,Przygotowanie i wyjazd na Mistrzostwa Świata Juniorów w 
szachach” złożonego przez Krakowski Klub Szachistów na podstawie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

OBSZAR P. ANNY PIECZARKI – CZŁONKA  ZWM 
 

44. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Propagowanie aktywności społecznej i idei wolontariatu wśród 
mieszkańców Gminy Łużna złożonego przez Ochotnicza Straż Pożarną 
w Łużnej na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt. 44-45 ref. P. Katarzyna Pasiut - Dyr. KZ) godz. 11:55 
 

45. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad współpracy pomiędzy 
Województwem Małopolskim a Małopolską Agencją Rozwoju 
Regionalnego S.A. w związku z organizacją przez Województwo 
Małopolskie konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa 
Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność 
pożytku publicznego „Kryształy Soli” – XV edycja, rok 2019. 

 
46. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1200/15 Zarządu 



 

Województwa Małopolskiego z dnia 15 września 2015 r. w sprawie 
powołania członków rady muzeum przy Muzeum Dom Rodzinny Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zmienionej uchwałami Nr 
1668/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 października 
2017 r. i Nr 459/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 
marca 2019 r. 
(Pkt. 46-51 ref. P. Monika Gubała - Dyr. Dep. KDP) godz. 12:00 
 

47. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
TWÓRCOWNIA pn. Festiwal Gadafest, złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 

48. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie pn. „Głogoczowska tożsamość – 
utworzenie grupy rekonstrukcyjnej”, złożonej z pominięciem otwartego 
konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

49. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Batorskiej pn. „Regionalny Festyn 
Strażacki”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert na 
podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 

50. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. „Święto Rudawy” złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w 
Rudawie na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 

51. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Bądź dumnym Polakiem złożonego przez Stowarzyszenie 
Kulturalne Chór Bel Canto na podstawie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 

52. Informacja w sprawie oceny celowości realizacji zadania publicznego 
pn. Letnia Akcja Szkoleniowa 2019 złożonego przez Związek 
Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Małopolski na podstawie art. 19a 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
(Pkt ref. P. Dariusz Styrna – Dyr. Dep. EK) godz. 12:15 
 
Wolne wnioski, sprawy bieżące. 

 
 


