INFORMACJA NR 1/2010
SPRAWOZDANIE
Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
ZA OKRES OD 06.12.2010 DO 09.12.2010 R.

1. POSIEDZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z DNIA 06.12.2010 R.
1.
1. Zarząd Województwa przyjął postanowienia w zakresie zgodności
z zadaniami Samorządu Województwa realizującymi cele publiczne
uwzględnione w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
- nr 1/10 - w sprawie ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowani przestrzennego w obrębach: Dochanowo, Brzyskorzystew,
Sobiejuchy, Brzyskorzystewko, Sulinowo, Sarbinowo, Słabomierz, Słębowo,
Jaroszewo, śnin-Wieś, gmina śnin,
- nr 2/10 - w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŜonego przy ul. Macieja
Rataja w Wąbrzeźnie,
- nr 3/10 - w sprawie sprostowania postanowienia Nr 86/337/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy
Ptasiej w Bydgoszczy.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa
- Druk Nr 1/ 10 w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Wojewódzkiego
we Włocławku,
- Druk Nr 2/10 w sprawie zmiany trybu prac nad projektem uchwały budŜetowej,
- Druk Nr 3/10 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych
dla przewoźników świadczących usługi publiczne w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osobowych,
- Druk Nr 4/10 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór podmiotu do badania sprawozdań
finansowych za 2010 rok Województwa Kujawsko-Pomorskiego
- Druk Nr 5/10 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2010 dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków połoŜonych w obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Druk Nr 6/10 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2010,
w drugim terminie, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
połoŜonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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3. Uchwały Zarządu Województwa
1. Nr 1/1/10 - powołano z dniem 6 grudnia 2010 r. Panią Małgorzatę Derendarz na członka Rady Nadzorczej Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz
Poręczeń Kredytowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu.
2. Nr 1/2/10 - zmieniono uchwałę Nr 67/1142/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wysokości
kwot dodatku motywacyjnego, przyznawanego dyrektorom szkól i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
3. Nr 1/3/10 - zmieniono załącznik do uchwały Nr 26/175/2003 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania drogom publicznym zaliczonym do kategorii dróg powiatowych nowych numerów.
4. Nr 1/4/10 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy dotyczące realizacji
inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi łączącej węzeł Grudziądz na autostradzie A-1 z drogą krajową nr 55.
5. Nr 1/5/10 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy dotyczące realizacji
inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie DK 25 na odcinku Obodowo - Mąkowarsko od km 106+850 do km 114+320 (dł. 7,47 km).
6. Nr 1/6/10 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Nowa
Wieś Wielka dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie nawierzchni ulicy Krótkiej i Cisowej, na dz. o nr: 118, 109/55,
109/8, 110/34, 110/35, 110/69, 109/45, 109/46, 109/47 obręb Brzoza,
w miejscowości Brzoza, gmina Nowa Wieś Wielka.
7. Nr 1/7/10 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Białe
Błota dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie
ulicy RóŜanej, na działkach o nr ewid. 68/10-LP, 104/17, 104/18, w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota.
8. Nr 1/8/10 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Białe
Błota dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie
ulicy Storczykowej w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota.
9. Nr 1/9/10 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Białe
Błota dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie
ulicy Ogrodowej, na działkach o nr ewid.: 116/1-LP, 117/1-LP, w miejscowości Drzewce, gmina Białe Błota.
10. Nr 1/10/10 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Białe
Błota dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie
ulicy Szpakowej, na działce o nr ewid.: 89/2, w miejscowości Zielonka,
gmina Białe Błota.
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11. Nr 1/11/10 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Wójta Gminy Białe
Błota dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie
ulicy Łowieckiej, na działkach o nr ewid.: 278/4-LP, 119/2, w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.
12. Nr 1/12/10 – zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. dotyczące lokalizacji inwestycji
w zakresie terminalu polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 relacji Gustorzyn - Odolanów wraz z lokalizacją zespołów
zaporowo-upustowych.
13. Nr 1/13/10 - zaopiniowano pozytywnie zamierzenie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dotyczące realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie połączenia ul. Kieleckiej
z ul. Chemiczną, na odcinku od ul. Smoleńskiej do ul. Chemicznej ul. Nowokielecka w Bydgoszczy.
14. Nr 1/14/10 - zaopiniowano pozytywnie projekt „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na lata 2009-2012 z prognozą do 2016", przedstawiony przy piśmie Burmistrza Miasta i Gminy
Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 października 2010 r.
15. Nr 1/15/10 - wyraŜono zgodę. Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy, na oddanie w uŜyczenie Firmie ENEA Operator Sp.
z o.o., z siedzibą w Poznaniu, trzech pomieszczeń w budynku stacji
transformatorowej, przy ul. Dr I. Romanowskiej 2 w Bydgoszczy, o łącznej powierzchni 55.37 m2.
16. Nr 1/16/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa prasy w 2011 roku na potrzeby
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
17. Nr 1/17/10 - w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie
publiczne dokonano wyboru oferty, spełniającej wymagania Zamawiającego, którą złoŜył Wykonawca oznaczony firmą: Sebastian Neuman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe UNITED w Toruniu.
18. Nr 1/18/10 – zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania
w ramach konkursu nr ll/POKL/8.2.1/2010 z Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorcy" Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
19. Nr 1/19/10 – zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania
w ramach konkursu nr 3/POKL/9.2/2010 z Działania 9.2 „Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
20. Nr 1/20/10 – zatwierdzono listę projektów wybranych do dofinansowania
w ramach konkursu nr 10/POKL/9.1.1 z Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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21. Nr 1/21/10 – przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5 Promocja i rozwój
markowych produktów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
W związku z tym, iŜ alokacja przeznaczona na przedmiotowy konkurs wystarcza na dofinansowanie wszystkich projektów złoŜonych w odpowiedzi na wyŜej
wymieniony konkurs nie utworzono rezerwy 5% na procedurę odwoławczą.

22. Nr 1/22/10 - ogłoszono następujące otwarte konkursy ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2011 roku:
1) Konkurs nr 1/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie kultury pod
nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”,
2) Konkurs nr 2/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”,
3) Konkurs nr 3/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień pod nazwą: „Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”,
4) Konkurs nr 4/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień pod nazwą: „Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim”,
5) Konkurs nr 5/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŜnień pod nazwą: „Aktywizacja
środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
narkomanii i innych uzaleŜnień”,
6) Konkurs nr 6/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieŜy
zagroŜonych wykluczeniem społecznym”,
7) Konkurs nr 7/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieŜą
realizowanej przez organizacje młodzieŜowe”,
8) Konkurs nr 8/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wspieranie aktywności i integracji społecznej seniorów”,
9) Konkurs nr 9/2010 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie pomocy społecznej pod nazwą „Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi”,
10) Konkurs nr 10/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie promocji
i ochrony zdrowia pod nazwą „Ochrona i promocja zdrowia”,
11) Konkurs nr 11/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie turystyki pod
nazwą „Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa”,

5
12) Konkurs nr 12/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. w zakresie działalności
na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja dzieci niewidomych i słabowidzących”,
13) Konkurs nr 13/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy
zewnętrznych”,
14) Konkurs nr 14/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: „Forum
Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego”,
15) Konkurs nr 15/2011 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Ostateczny termin składania ofert, w przypadku konkursów nr 1/2011
do 12/2011 oraz konkursu nr 15/2011 ustala się na dzień 10 stycznia 2011 r.,
w przypadku konkursu nr 14/2011 na dzień 1 lutego 2011 r. a w przypadku konkursu nr 13/2011 ustala się nabór ciągły w terminie od dnia 10 stycznia 2011 r.
do dnia 1 września 2011 r.

23. Nr 1/23/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa 30 laptopów wraz z oprogramowaniem.
Wybrano tryb przetargu nieograniczonego, ustalono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołano komisję przetargową.

24. Nr 1/24/10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący
postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, którego przedmiotem jest świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasaŜerskich na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne udzielono
zamówienia spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ze stawką dopłaty do pociągokilometra - 15,36 zł. brutto.

25. Nr 1/25/10 - przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektowi z Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.1. Rozwój instytucji
otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
26. Nr 1/26/10 - zmieniono uchwałę nr 84/1380/10 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie udzielenia poręczenia.
27. Nr 1/27/10 - wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie regionalnych kolejowych
przewozów osób w okresie od 12 grudnia 2010 roku do 10 grudnia 2011
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roku na linii 207 na odcinku Grudziądz do granicy województwa.
28. Nr 1/28//10 - zatwierdzono protokół Komisji Przetargowej dotyczący postępowania o zamówienie publiczne, przeprowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup jednego czteroczłonowego elektrycznego zestawu trakcyjnego.
Postępowanie uniewaŜniono.
*)

przygotowało Biuro Obsługi Zarządu Województwa

KALENDARIUM **)
NajwaŜniejsze wydarzenia
6.12.2010 - Odbyło się I posiedzenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Więcej informacji o posiedzeniu w sprawozdaniu z prac Zarządu.
6.12.2010 - Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył uroczystej gali konkursu
„Województwo kujawsko-pomorskie bez barier” w Teatrze im. W. Horzycy
w Toruniu. Organizowany przez Urząd Marszałkowski konkurs wyróŜnia inwestorów oraz gospodarzy obiektów, którzy biorą pod uwagę potrzeby i ograniczenia osób niepełnosprawnych. Gala konkursowa była połączona z obchodami
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
Do rywalizacji moŜna było zgłaszać obiekty w pełni przystosowane do potrzeb
osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku i słuchu. O tytuł
obiektu bez barier rywalizowało tym razem 13 obiektów. Komisja konkursowa
złoŜona z przedstawicieli organizacji pozarządowych na podstawie przeprowadzonych wizytacji nominowała 5 obiektów do nagrody głównej. Tegorocznym
obiektem bez barier został gmach Banku Spółdzielczego w Koronowie. Komisja
przyznała teŜ dwie nagrody specjalne za rozwiązania zastosowane w Gminnym
Centrum Administracyjno-Kulturalnym w Sadkach oraz Warsztatach Terapii
Zajęciowej w Nowej Wsi.
Dotychczas nagrody i wyróŜnienia w konkursie otrzymało kilkadziesiąt instytucji
i placówek z naszego regionu. Obiektami bez barier zostały między innymi:
- Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia „Homer” Polskiego Związku Niewidomych
w Bydgoszczy,
- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. Księdza J. Popiełuszki w Toruniu,
- Kryta Pływalnia Delfin w Inowrocławiu,
- Sanatorium Uzdrowiskowe „Pod TęŜniami" w Ciechocinku,
- ścieŜka rowerowa Jeziorem Zamkowym w Wąbrzeźnie.
6.12.2010 - Odbyła się II sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
7.12.2010 - Marszałek Piotr Całbecki gościł Tomasza Golloba, tegorocznego
indywidualnego mistrza świata na ŜuŜlu. W trakcie spotkania w Urzędzie Marszałkowskim gospodarz województwa wręczył ŜuŜlowcowi medal Unitas Durat
Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.
Tomasz Gollob jest wychowankiem bydgoskiej Polonii, a obecnie zawodnikiem
Stali Gorzów Wielkopolski, ma w swoim dorobku siedem medali Indywidualnych
Mistrzostw Świata – złoty, dwa srebrne i cztery brązowe. Pięciokrotnie zdobywał złote medale w DruŜynowych Mistrzostwach Świata. Czterokrotnie stawał
teŜ na drugim miejscu podium tych zawodów. Jest teŜ wielokrotnym medalistą
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Indywidualnych Mistrzostw Polski. Tegoroczne zwycięstwo Tomasza Golloba
w klasyfikacji indywidualnej mistrzostw świata to pierwsze złoto Polaka od 1973
roku.
7.12.2010 - Członek zarządu Sławomir Kopyść uczestniczył w konferencji
„Nowa Jakość Kształcenia Zawodowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim” w Pałacu Bursztynowym we Włocławku. Konferencje zorganizowało włocławskie Centrum Edukacji Nauczycieli.
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest liderem
projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim". Głównym celem przedsięwzięcia jest wzrost umiejętności 2000
uczniów techników branŜ: budowlanej, handlowej, hotelarskiej i mechanicznej
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i uczynienie ich bardziej konkurencyjnymi na regionalnym rynku pracy. Do udziału w projekcie zgłosiło się
15 szkół z 9 powiatów i 2 miast na prawach powiatu. Uczennice i uczniowie wezmą udział m.in. w dodatkowych zajęciach z matematyki i języka obcego zawodowego, a takŜe z obsługi kas fiskalnych i oprogramowania typu CAD, zdobędą
uprawnienia barmana i uzyskają prawo jazdy kat. B oraz koparko-ładowarki.
Ponadto będą mieli moŜliwość udziału w wyjazdach studyjnych do nowoczesnych firm branŜowych krajowych i zagranicznych, zajęciach w centrach kształcenia zawodowego i miesięcznych praktykach u pracodawców.
8.12.2010 - Wicemarszałek Dariusz Kurzawa wziął udział w Wojewódzkim
Finale XX Olimpiady Wiedzy Rolniczej w Zespole Szkół nr 3 w Rypinie. Organizatorem Olimpiady Wiedzy Rolniczej jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Minikowie. W olimpiadzie mogli startować rolnicy
w wieku 18-40 lat, zarówno właściciele gospodarstw rolnych, jak i osoby gospodarujące z rodzicami, posiadający grunty rolne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W olimpiadzie wzięli udział równieŜ rolnicy prowadzący własną, dodatkową działalność w ramach gospodarstwa. Uczestnicy rywalizacji
musieli rozwiązać test, do kolejnego etapu-odpowiedzi na pytania komisji, przeszło 5 osób, które uzyskały w teście najwięcej punktów. Pytania dotyczyły produkcji rolniczej, ekonomiki, organizacji produkcji, ochrony środowiska, przedsiębiorczości, zagadnień unijnych.
8.12.2010 – W Warszawie nastąpiło nieodpłatne przekazanie przez Skarb Państwa na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego pakietów akcji i udziałów
spółek: PKS Inowrocław S.A., PKS Brodnica S.A. PKS Włocławek sp. z o.o.,
PKS Lipno sp. z o.o. Województwo reprezentowali Pan Edward Hartwich – Wicemarszałek Województwa oraz Pan Sławomir Kopyść – Członek Zarządu, natomiast w imieniu Skarbu Państwa działał Pan Aleksander Grad - Minister
Skarbu Państwa. Na podstawie zawartych umów Województwo KujawskoPomorskie nabyło 100% udziału w kapitale zakładowym wskazanych spółek,
co daje 100% głosów odpowiednio: na Walnych Zgromadzeniach i Zgromadzeniach Wspólników.
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