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OR.IV.0022.1.43.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 197/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 listopada 2022 r.  

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, 47 – 400 Racibórz 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia 

stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do podejmowania uchwał.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.00, odbyło się w budynku A, na I piętrze,  

w sali Zarządu. 

Starosta zaproponował, aby oddawanie głosu sygnalizowane było poprzez 

podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał pytanie kto jest za danym 

rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem uchwały, itp.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkowe materiały, tj. o: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu 

Pani Marzenie Kacprowicz do przygotowania i złożenia wniosku w ramach programu 

Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego „Generacja V4” - projekt  

pn. „Miasto nad rzeką”, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planu 

finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok, 

3) wniosek Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu nr ZP.033.43.2022  

z dnia 31 października 2022 r.,  

które omówione zostaną w pkt 4 protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? 

Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny  

w tej części posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 4 głosami 
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za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu  

do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem 

kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

I część 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 194/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 października 2022 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Materiały dodatkowe.  

 

II część 

Wspólne posiedzenie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz Raciborskiego  

w Kędzierzynie-Koźlu.   

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie  

14 listopada 2022 r. o godz. 09.00. 

 

I część – godz. 08.00 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 194/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 20 października 2022 r. bez odczytywania, który był  

do wglądu w Wydziale Organizacyjnym? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 2 głosami za, 0 głosów przeciw,  
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2 głosami wstrzymującymi – przyjął Protokół Nr 194/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 20 października 2022 r., po wniesieniu wniosków o sprostowanie 

zapisów na str. 7. 

 

Ad. 2 

 

Starosta poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektów uchwał Zarządu w zakresie 

spraw finansowych.  

 

W tym miejscu na posiedzenie przybył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Józef Stukator.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawkami 

(rezerwa). 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

715057. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami (rezerwa)? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia (rezerwa).  

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawkami. 

Jednocześnie nawiązał do ustaleń z posiedzenia w dniu 4 października br. i poinformował,  

że w przedmiotowym projekcie uchwały zaproponowano dokonanie przesunięć w planach 

wydatków szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
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Raciborski zabezpieczając środki na wypłatę wynagrodzeń do końca br., zgodnie  

z wyliczeniami dokonanymi przez Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu.  

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

715058. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2022 wraz z autopoprawkami.  

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

715059. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na rok 2022 wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2022, 

po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawkami.  
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

715060. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami?  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia.  

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  

za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie wyższe oraz specjalności i form 

kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2022 roku. Jednocześnie poinformował, 

że propozycję zmiany ww. projektu uchwały przygotowano na wniosek Dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.  

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

712918. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych 

przez uczelnie wyższe oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych 

dofinansowaniem w 2022 roku?  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 
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maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych  

przez uczelnie wyższe oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych 

dofinansowaniem w 2022 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. prośby Dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach o wyrażenie zgody na dofinansowanie 

studiów podyplomowych z wychowania fizycznego w szkole. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

714259. 

Po dyskusji, Starosta zapytał, kto jest za wyrażeniem zgody na dofinansowanie studiów 

podyplomowych z wychowania fizycznego w szkole dla Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach Pana Rafała Lazara w wysokości 50% obowiązującej opłaty  

za semestr, tj. 440,00 zł? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na dofinansowanie studiów podyplomowych  

z wychowania fizycznego w szkole dla Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Rudach Pana Rafała Lazara w wysokości 50% obowiązującej opłaty za semestr,  

tj. 440,00 zł. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na przekazanie do szkół środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

711957. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przekazanie do szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski środków  

na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w następującej wysokości: 

 

1) Licea ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomicznych, Centra Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego, Zespół Szkół Specjalnych, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  

- po 3 000,00 zł,  
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2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Młodzieżowy Dom Kultury - po 1 000,00 zł. 

 Łączna kwota środków do przekazania do szkół i placówek, to 23 000,00 zł. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na likwidację środka trwałego znajdującego się w ewidencji księgowej Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

714952. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację środka trwałego znajdującego się 

w ewidencji księgowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” 

w Raciborzu, tj. kserokopiarki Konica 7035 o wartości 5 490,00 zł z 21.12.2006 r., wartość 

umorzenia na dzień 27.10.2022 r. – 5 490,00 zł czyli 100%. 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2022 rok.  

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

714314. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych  

na 2022 rok: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu oraz Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował: 

1) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLV/353/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2022 – 2032,  

2) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLV/354/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok.  

Ww. karty informacyjne znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID: 

714284 i 714269. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował: 

1) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLV/353/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2022 – 2032,  

2) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLV/354/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 r. o  godz. 08:30  

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3. 

Ww. zawiadomienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

714295. 

 

Ad. 4 

 

Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu Pani Marzenie Kacprowicz do przygotowania i złożenia wniosku w ramach 

programu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego „Generacja V4” - projekt  

pn. „Miasto nad rzeką”. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

714637. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie Kacprowicz 

do przygotowania i złożenia wniosku w ramach programu Międzynarodowego Funduszu 

Wyszehradzkiego „Generacja V4” - projekt pn. „Miasto nad rzeką”? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie Kacprowicz 
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do przygotowania i złożenia wniosku w ramach programu Międzynarodowego Funduszu 

Wyszehradzkiego „Generacja V4” - projekt pn. „Miasto nad rzeką”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

Jednocześnie przekazał, że Powiat Raciborski otrzymał środki finansowe w wysokości 

273 043,66 zł przeznaczone na organizację pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym  

na terenie naszego powiatu za okres od 15/16 października 2022 r. do 30/31 października 

2022 r. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

715695. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planu finansowego 

środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok?  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego środków 

pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Starosta omówił wniosek Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu nr ZP.033.43.2022  

z dnia 31 października 2022 r. dotyczący podjęcia decyzji o organizacji przez Zamek 

Piastowski w Raciborzu Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

Ww. wniosek znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 715205. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu nr ZP.033.43.2022 z dnia 31 października 2022 r. i podjął decyzję o organizacji 

przez Zamek Piastowski w Raciborzu Jarmarku Bożonarodzeniowego  

w dniach 15-18 grudnia 2022 r. przy założeniu niskich kosztów z uwzględnieniem udziału 

lokalnych i młodzieżowych środowisk (np. młodzież MDK, RCK, członkowie KGW, 

wystawy rękodzieła, itp.).  

Założenia związane z organizacją jarmarku zostały przedstawione na roboczym spotkaniu  

z Dyrektorem Zamku w dniu 26 października 2022 r.  
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Wobec powyższego Zarząd oczekuje od Dyrektora propozycji szczegółowego harmonogramu 

przedsięwzięcia wraz z kosztorysem z uwzględnieniem własnych działań i aktywności  

o charakterze niskokosztowym. 

 

O godz. 08.45 Starosta zakończył I część posiedzenia.  

 

II część – godz. 10.00. 

 

Wspólne posiedzenie Zarządów Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz Raciborskiego  

w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki:  

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 listopada 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 listopada 2022 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa). 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2022. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

pobieranych przez uczelnie wyższe oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli 

objętych dofinansowaniem w 2022 roku. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie 

Kacprowicz do przygotowania i złożenia wniosku w ramach programu 

Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego „Generacja V4” - projekt pn. „Miasto 

nad rzeką”. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planu finansowego środków 

pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

 


