Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym
I. W okresie międzysesyjnym wydane zostały zarządzenia:
1) nr 591/18 z dnia 14.03.2018 r. w sprawie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zarządzenie wydano na podstawie uchwały nr
XXX/323/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. W § 2 tej uchwały wskazano, że „Członkowie Zespołu (…) powoływani są na czas nieokreślony zarządzeniem Burmistrza
Miasta Kościana…” , a w § 7 pkt 4) stanowi, iż „Zespół działa w oparciu o (…) Regulamin Zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w Gminie Miejskiej Kościan wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Miasta Kościana”. Zarządzeniem powołano zespół w składzie Mirosława Lubińska - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, Alicja Markwitz - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kościanie, Blanka Przywecka-Bąk - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kościanie, Ireneusz Krzysiak - Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościanie, Leszek Gajewski - przedstawiciel Komendy Powiatowej
Policji w Kościanie, Katarzyna Taciak - pedagog Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie,
Anna Kauch-Galusik - kurator zawodowy Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie
Rejonowym w Kościanie, Przemysław Rajch - prokurator Prokuratury Rejonowej
w Kościanie, Alicja Dudarska - przedstawiciel powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, Jolanta Nowak - przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zespołu
opieki Zdrowotnej w Kościanie;
2) nr 592/18 z dnia 14.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 3 w Kościanie. Z dniem 31 sierpnia 2018 roku
upływa okres, na który stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 3 w Kościanie powierzono p. Aleksandrze Bartkowiak. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe wskazuje, że postępowanie konkursowe jest główną formą powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola/szkoły. W ogłoszeniu o konkursie, które jest
integralną częścią zarządzenia, określono wymagania związane z wykształceniem
i kwalifikacjami kandydata ubiegającego się o stanowisko dyrektora przedszkola,
wymagania dotyczące rodzajów dokumentów, które musi zawierać oferta kandydata,
termin i miejsce składania ofert;
3) nr 593/18 z dnia 14.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan. Z dniem 31 sierpnia 2018

roku upływa okres, na który ·stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Władysława Broniewskiego w Kościanie powierzono p. Beacie Szczepaniak oraz stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa
Stamma w Kościanie powierzono p. Izabeli Korzeniowskiej. Ustawa z dnia 14 grudnia
2016 roku - Prawo oświatowe wskazuje, że postępowanie konkursowe jest główną
formą powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. W ogłoszeniu o konkursie, które jest
integralną częścią zarządzenia, określono wymagania związane z wykształceniem
i kwalifikacjami kandydata ubiegającego się o stanowisko dyrektora publicznej szkoły
podstawowej, wymagania dotyczące rodzajów dokumentów, które musi zawierać
oferta kandydata, termin i miejsce składania ofert;
4) nr 594/18 z dnia 14.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie. Z dniem 31 sierpnia 2017 roku upływa okres, na który stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie powierzono p. Małgorzacie Andersz. Ustawa
z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe wskazuje, że postępowanie konkursowe jest główną formą powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. W ogłoszeniu
o konkursie, które jest integralną częścią zarządzenia, określono wymagania związane
z wykształceniem i kwalifikacjami kandydata ubiegającego się o stanowisko dyrektora
szkoły ponadgimnazjalnej, wymagania dotyczące rodzajów dokumentów, które musi
zawierać oferta kandydata, termin i miejsce składania ofert;
5) nr 595/18 z dnia 14.03.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 329/16 Burmistrza
Miasta Kościana z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie. Zarządzeniem
dokonano zmiany treści § 1 pkt A, ppkt 18 zarządzenia wprowadzając możliwość zakupu usługi BASEN + SAUNA w kilku wariantach czasowych;
6) nr 596/18 z dnia 14.03.2018 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu
z prawa pierwokupu. Zarządzenie dotyczy niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
wraz z przynależnym do niego udziałem w działce gruntu o powierzchni 0,1525 ha,
położonej w Kościanie przy ul. Kurpińskiego, stanowiącej nieruchomość gruntową.
Analiza cen transakcyjnych wynikających z umów zawartych na terenie Gminy Miejskiej Kościan pozwoliła na ustalenie, że umówiona przez strony cena sprzedaży nie
odbiega od cen rynkowych osiągniętych na rynku nieruchomości za lokale mieszkalne. Wykonanie prawa pierwokupu nie było uzasadnione ze względów ekonomicznych;
2

7) nr 597/18 z dnia 14.03.2018 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu
z prawa pierwokupu. Zarządzenie dotyczy niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym o powierzchni 0,0023 ha, położonej w Kościanie przy ul. Kątnej. Analiza cen
transakcyjnych wynikających z umów zawartych na terenie Gminy Miejskiej Kościan
pozwoliła na ustalenie, że umówiona przez strony cena sprzedaży nie odbiega od cen
rynkowych osiągniętych na rynku nieruchomości za garaże. Wykonanie prawa pierwokupu nie było uzasadnione ze względów ekonomicznych;
8) nr 598/18 z dnia 14.03.2018 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu
z prawa pierwokupu prawa własności zabudowanej nieruchomości. Zarządzenie dotyczy niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z przynależnym do niego udziałem
w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni 0,1760 ha, położonej
w Kościanie przy ul. Nacławskiej, stanowiącej nieruchomość gruntową. Analiza cen
transakcyjnych wynikających z umów zawartych na terenie Gminy Miejskiej Kościan
pozwoliła na ustalenie, że umówiona przez strony cena sprzedaży brutto nie odbiega
od cen rynkowych osiągniętych na rynku nieruchomości za nieruchomości podobne
pod zabudowę mieszkaniową. Wykonanie prawa pierwokupu nie było uzasadnione ze
względów ekonomicznych;
9) nr 599/18 z dnia 19.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie oraz uchylenia zarządzenia Nr 594/18 z dnia 14 marca 2018 r. Z dniem 31 sierpnia 2017 roku upływa
okres, na który stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie powierzono p. Małgorzacie Andersz. Ustawa z dnia 14 grudnia
2016 roku - Prawo oświatowe wskazuje, że postępowanie konkursowe jest główną
formą powierzenia stanowiska dyrektora szkoły. W ogłoszeniu o konkursie, które jest
integralną częścią zarządzenia, określono wymagania związane z wykształceniem
i kwalifikacjami kandydata ubiegającego się o stanowisko dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej, wymagania dotyczące rodzajów dokumentów, które musi zawierać oferta kandydata, termin i miejsce składania ofert. W konkursach ogłaszanych na stanowisko dyrektora dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej należy uwzględnić rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu
konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, dlatego też zaszła konieczność uchylenia zarządzenia
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nr 594/18 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 14 marca 2018 roku i przyjęcia nowego
zarządzenia;
10) nr 600/18 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Miejskiej Kościan za 2017 rok. Zarządzenie dotyczy przedstawienia
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Kościan za 2017 r.;
11) nr 601/18 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych za
2017 rok i informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Kościan. Zarządzenie dotyczy
przedstawienia Radzie Miejskiej Kościana sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Miejskiej Kościan za 2017 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2017 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka
Rehabilitacyjnego w Kościanie, Kościańskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kościanie, Muzeum Regionalnego w Kościanie, informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Kościan na dzień 31 grudnia 2017 roku;
12) nr 602/18 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Miejskiej Kościan na lata 2018-2020. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3
ustawy o samorządzie gminnym do zadań burmistrza należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy
Miejskiej Kościan ustanawia się w celu prawidłowego wykonywania czynności gospodarowania zasobem nieruchomości. Z uwagi na upływ czasu obowiązywania dotychczasowego zarządzenia wydane zostało nowe zarządzenie określające plan wykorzystania zasobu nieruchomości na kolejne lata do 2020;
13) nr 603/18 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego
przeznaczonego do sprzedaży. Zarządzenie dotyczy ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego poł. na Os. Piastowskim o pow. 43,01 m² przeznaczonego do sprzedaży na
podstawie uchwały Rady Miejskiej Kościana na rzecz najemcy oraz ustanowienia
prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu;
14) nr 604/18 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego
przeznaczonego do sprzedaży. Zarządzenie dotyczy ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego poł. przy ul. Kosynierów o pow. 38,70 m² przeznaczonego do sprzedaży na
podstawie uchwały Rady Miejskiej Kościana na rzecz najemcy oraz ustanowienia
prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu;
15) nr 605/18 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu
z prawa pierwokupu. Zarządzenie dotyczy niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
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wraz z przynależnym do niego udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki
gruntu o powierzchni 0,0746 ha, położonej w Kościanie przy ul. Janusza Czaplickiego. Analiza cen transakcyjnych wynikających z umów zawartych na terenie Gminy
Miejskiej Kościan pozwoliła na ustalenie, że umówiona przez strony cena sprzedaży
nie odbiega od cen rynkowych osiągniętych na rynku nieruchomości za lokale mieszkalne. Wykonanie prawa pierwokupu nie było uzasadnione ze względów ekonomicznych;
16) nr 606/18 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu
z prawa pierwokupu prawa własności zabudowanej nieruchomości. Zarządzenie dotyczy niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności zabudowanej
działki gruntu o pow. 0,0666 ha położonej w Kościanie przy ul. Rynek 13 stanowiącej
nieruchomość gruntową. Analiza cen transakcyjnych wynikających z umów zawartych
na terenie Gminy Miejskiej Kościan pozwoliła na ustalenie, że umówiona przez strony
cena sprzedaży nie odbiega od cen rynkowych osiągniętych na rynku nieruchomości
za nieruchomości podobne zabudowane przeznaczone pod usługi i mieszkalnictwo.
Wykonanie prawa pierwokupu nie było uzasadnione ze względów ekonomicznych;
17) nr 607/18 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu
z prawa pierwokupu nieruchomości lokalowej wraz z prawami związanymi z własnością lokalu. Zarządzenie dotyczy niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do
prawa własności lokali mieszkalnych znajdujących się na działce będącej w użytkowaniu wieczystym o pow. 0,2332 ha, a także w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej parkingiem o pow. 0,1675 oraz w stosunku do
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej placem zabaw o pow.
0,0079 ha, położonych na Os. Generała Władysława Sikorskiego. Analiza cen transakcyjnych wynikających z umów zawartych na terenie Gminy Miejskiej Kościan pozwoliła na ustalenie, że umówiona przez strony ceny sprzedaży nie odbiegają od cen
rynkowych osiągniętych na rynku nieruchomości za lokale mieszkalne. Wykonanie
prawa pierwokupu nie było uzasadnione ze względów ekonomicznych;
18) nr 608/18 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień. Zarządzenie dotyczy przyznania stypendiów sportowych oraz jednorazowych nagród rzeczowych za osiągnięte wyniki sportowe. Stypendium wypłacane
będzie w okresie od marca do kwietnia 2018 r.;
19) nr 609/18 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie wskazania przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowych. Do komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 3 w Kościanie, I Li5

ceum Ogólnokształcącego im. O. Kolberga w Kościanie, Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Władysława Broniewskiego w Kościanie, Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie wskazano Annę Łakomą, Łukasza Postaremczaka oraz Irenę Tomczak jako przedstawicieli organu prowadzącego;
20) nr 610/18 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu
Miejskiego Kościana. Zaproponowana zmiana regulaminu organizacyjnego ma na celu aktualizację zadań realizowanych przez Urząd Miejski Kościana. Główna zmiana
polega na wyodrębnieniu w strukturze urzędu Biura Komunikacji Społecznej i Promocji oraz Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
21) nr 611/18 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady
Miejskiej Kościana podjętych na XXXI sesji w dniu 22 marca 2018 r. Zarządzenie dotyczy przekazania naczelnikom wydziałów, kierownikom biur Urzędu Miejskiego, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych do realizacji uchwał Rady podjętych na XXXI sesji oraz wskazania terminu złożenia sprawozdania z ich wykonania;
22) nr 612/18 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 258.384,00 zł w związku
ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na
realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020. Przeniesiono planowane wydatki między paragrafami w ramach działów:
„Transport i łączność”, „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie”, „Pomoc
społeczna”, „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. W wyniku podziału rezerwy

ogólnej

zwiększono

plan

wydatków

o kwotę

2.500,00 zł

w dziale

600 „Transport i łączność” w celu zabezpieczenia środków na opłaty stałe za usługi
wodne wynikające z decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ustalającej

wysokość

opłat

na

2018 rok,

o kwotę

15.000,00 zł

w dziale

750 „Administracja publiczna” w związku z koniecznością dokonania zakupu sprzętu
komputerowego, o kwotę 5.000,00 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska” w celu zabezpieczenia środków na remonty obiektów małej architektury
na terenach zieleni miejskiej w Parku Miejskim im. Kajetana Morawskiego
w Kościanie, o kwotę 1.500,00 zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska” z przeznaczeniem na odławianie zwierząt dzikich stwarzających zagrożenie dla mieszkańców miasta Kościana;
23) nr 613/18 z dnia 03.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym. Zarządzenie dotyczy ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej poł. na Os. Generała Włady6

sława Sikorskiego o pow. 1243 m² (22 miejsca o pow. 21 m² pod garaże) przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na podstawie uchwały Rady Miejskiej Kościana.
II. W okresie sprawozdawczym podejmowane były czynności i decyzje związane z realizacją
budżetu 2018 r., bieżącymi zadaniami miasta, realizacją uchwał Rady Miejskiej
i przygotowaniem materiałów na sesję Rady Miejskiej.
III. W okresie od 12 marca 2018 roku do 8 kwietnia 2018 roku brałem udział w następują-

cych spotkaniach:
12.03.2018 – spotkaniu, zorganizowanym przez Starostę Kościańskiego, z Panią Magdaleną
Żmudą, Dyrektorem Regionalnym Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
– posiedzeniu Rady Osiedla „Śródmieście” (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
13.03.2018 – rozdaniu nagród w VI Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego „How do
you spell it?” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami
Integracyjnymi,
15.03.2018 – rozdaniu nagród laureatom Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla
uczniów klas drugich szkół podstawowych zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi,
16.03.2018 – ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Eliminacje Powiatowe zorganizowanym w Borowie przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Burmistrza Gminy
Czempiń,
17.03.2018 – XV Międzyosiedlowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej zorganizowanym przez Radę Osiedla „Wesołe Miasteczko”,
19.03.2018 – posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca
Burmistrza),
20.03.2018 – XIX seminarium historyków powstania wielkopolskiego 1918 -1919 r. Ku
prawdzie. Historycy powstania wielkopolskiego w pamięci następców, część II.
zorganizowanym w Muzeum Regionalnym,
– posiedzeniu Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska (uczestniczyli
Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
21.03.2018 – konsultacjach społecznych dotyczących realizacji projektu pn. „Kościańskie
Pudełko Życia” skierowanego do osób starszych, schorowanych, samotnych,
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niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Kościana, zorganizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
21.03.2018 – posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca
Burmistrza),
22.03.2018 – sesji Rady Miejskiej Kościana (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
23.03.2018 – uroczystości ogłoszenia wyników i wręczeniu nagród w Miejskim Konkursie
Plastycznym „Bezpieczni w Internecie – Plakat” zorganizowanym przez Szkołę
Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi,
26.03.2018 – posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy,
– podsumowaniu etapu powiatowego XXII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce
zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 1,
28.03.2018 – śniadaniu wielkanocnym zorganizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy Ośrodku Pomocy Społecznej,
03.04.2018 – złożeniu kwiatów pod pomnikiem papieża na Placu Niezłomnych w rocznicę
śmierci Papieża Jana Pawła II,
– konferencji prasowej w Urzędzie Gminy (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca
Burmistrza),
07.04.2018 – Wiosennych biegach przełajowych zorganizowanych w Racocie przez Szkolny
Klub Sportowy „JANTAR” (uczestniczył Zastępca Burmistrza).
IV. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowy z:
1) firmą Usługi Leśne Magdalena Marciniak z Leszna na wykaszanie trawy na powierzchniach pochyłych (skarpach Kościańskiego Kanału Obry, skarpach nasypu torów oraz rowów wzdłuż nieczynnej linii kolejowej Kościan – Grodzisk Wlkp.) na kwotę 79 117,00
zł na czas 23 miesięcy od podpisania umowy;
2) firmą OGRÓD-MAX Handel – Usługi Maciej Kaczmarek z Kiełczewa na pielęgnację
zieleńców miejskich, pielęgnację drzew i krzewów oraz dostawę, sadzenie i pielęgnację
kwiatów na rabatach, w wazach, wieżach, skrzynkach i konstrukcjach kwietnikowych
w mieście Kościanie na kwotę 349 879,22 zł na czas 23 miesięcy od podpisania umowy.
Kościan, 10.04.2018 r.
Tamara Turek

Burmistrz
Miasta Kościana
/-/ Michał Jurga

Opracowanie:
Biuro Rady
we współpracy z Wydziałem Organizacyjnym.
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