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Protokół z zebrania 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów  

Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 

z dnia 15 czerwca 2021 r. w Chorzowie. 

 

 

W zebraniu uczestniczyli: 

1. Pani Katarzyna Jurczak-Klocek, z poważnienia Pana Marcina Bazylaka, Prezydenta Miasta Dąbrowa 

Górnicza. 

2. Pan Mariusz Śpiewok, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice - Przewodniczący Zarządu Związku.  

3. Pan Mariusz Skiba, z upoważnienia Pana Marcina Krupy, Prezydenta Miasta Katowice. 

4. Pan Edward Maniura, Burmistrz Miasta Lubliniec. 

5. Pan Mateusz Handel, z upoważnienia Pana Stanisława Piechuli, Burmistrza Miasta Mikołów. 

6. Pan Paweł Słota, z upoważnienia Pani Sławy Umińskiej-Duraj, Prezydent Miasta Piekary Śląskie. 

7. Pan Michał Pierończyk, z upoważnienia Pani Grażyny Dziedzic, Prezydent Miasta Ruda Śląska. 

8. Pani Agnieszka Gładysz, z upoważnienia Pana Rafała Piecha, Prezydenta Miasta Siemianowice 

Śląskie.  

9. Pani Anna Jedynak, z upoważnienia Pana Arkadiusza Chęcińskiego, Prezydenta Miasta 

Sosnowiec. 

10. Pan Jarosław Wasążnik, z upoważnienia Pana Arkadiusza Czecha, Burmistrza Miasta Tarnowskie 

Góry. 

11. Pan Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy.  

12. Pani Katarzyna Dzióba, z upoważnienia Pani Małgorzaty Mańki-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze. 

13. Pan Sebastian Szaleniec, Starosta Powiatu Będzińskiego. 

14. Pan Waldemar Dombek, Starosta Powiatu Gliwickiego. 

15. Pani Joanna Komendera-Niemczyk, z upoważnienia Pani Barbary Bandoły, Starosty Powiatu 

Pszczyńskiego. 

 

W zebraniu uczestniczyli również:  

 Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku. 

 Pan Michał Bieda, I Zastępca Prezydenta Miasta Bytom. 

 Pani Anna Domżalska, Kierownik Referatu w Departamencie Europejskiego Funduszu Rozwoju. 

Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. 

 Współpracownicy Członków Zarządu Związku. 

 Pracownicy Biura Związku. 
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Porządek obrad:  

1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania. 

2. Podjęcie uchwały nr 278/2021 w sprawie zatwierdzenia list ocenionych projektów w naborze 

nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-370/20, dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych 

źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1). 

3. Podjęcie uchwały nr 279/2021 w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich 

przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-370/20, 

dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych 

projektów. 

4. Podjęcie uchwały nr 280/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu 

dofinansowania dla projektu Gminy Piekary Śląskie pn. „Budowa zintegrowanego węzła 

przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich”, o numerze  

WND-RPSL.04.05.01-24-09E2/16-009. 

5. Podjęcie uchwały nr 281/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu 

dofinansowania dla projektu Gminy Kobiór pn. „Utworzenie mieszkań socjalnych 

i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym”, o numerze WND-RPSL.10.02.01-24-

01H9/18-007. 

6. Podjęcie uchwały nr 282/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu 

dofinansowania dla projektu Gminy Pyskowice pn. „Stacja kultury - Adaptacja dworca 

kolejowego w Pyskowicach celem aktywizacji gospodarczej, kulturalnej i społecznej”,  

o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-00D5/18-003. 

7. Podjęcie Stanowiska w sprawie niewykorzystanej alokacji środków w ramach Poddziałania 

4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej  

i mieszkaniowej –ZIT. 

8. Podjęcie Stanowiska w sprawie gospodarowania terenami pokopalnianymi będącymi  

w dyspozycji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

9. Dyskusja na temat listy projektów strategicznych/kluczowych rekomendowanych  

do realizacji w procedurze pozakonkursowej w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej 

Transformacji. 

10. Dyskusja na temat apelu podregionu katowickiego ws. podziału środków w ramach Funduszu 

Sprawiedliwej Transformacji (FST). 

11. Informacja Dyrektora Biura o działalności Biura Związku. 

12. Wolne wnioski. 

13. Zakończenie zebrania. 

 

 

Przebieg zebrania: 

Ad 1. 

Zebranie otworzył Pan Mariusz Śpiewok, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, Przewodniczący Zarządu 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który powitał uczestników 

posiedzenia. Następnie poinformował, że na sali jest wystarczająca liczba osób uprawnionych 

do podejmowania uchwał. Pan Przewodniczący zapytał uczestników o ewentualne uwagi do nowego 

porządku obrad, przekazanego członkom Zarządu bezpośrednio przed zebraniem. Wobec braku 

zgłoszeń przystąpiono do realizacji programu zebrania. 
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Ad 2 oraz 3. 

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią 

Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 278/2021 w sprawie 

zatwierdzenia list ocenionych projektów w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-370/20, dotyczącym 

efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej 

(poddziałanie 4.3.1) oraz nr 279/2021 w sprawie zwiększenia kwoty środków europejskich 

przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-370/20, 

dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej 

i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1) oraz zatwierdzenia listy ocenionych projektów. 

Pani Dyrektor omówiła bieżący stan alokacji w ramach poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna 

i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT. Całkowita alokacja 

w ramach omawianego poddziałania wynosi 588 mln zł wraz z rezerwą wykonania wg kursu  

1 euro = 4,4865 zł. Dotychczasowe wykorzystanie na poziomie 466,1 mln zł stanowi prawie 79% 

dostępnej alokacji.  

Pani Dyrektor omówiła listę projektów realizowanych w formule grantowej oraz poinformowała,  

że wydzielona alokacja dostępna w ramach naboru w wysokości 3,2 mln zł (kurs z 28.11.2019, gdzie  

1 euro = 4,3212 zł) pozwala na wybór do dofinansowania wszystkich projektów pozytywnie 

ocenionych.  Następnie Pani Dyrektor omówiła listę projektów realizowanych w formule niegrantowej 

oraz poinformowała, że pozostała kwota alokacji na nabór nie pozwala na wybór do dofinansowania 

wszystkich pozytywnie ocenionych projektów. Wolna alokacja, jaka pozostaje do zagospodarowania 

wynosi 122 mln zł wg kursu 1 euro = 4,4865 zł. 

Następnie Pani Dyrektor przeszła do omawiania projektu uchwały nr 279/2021 w sprawie zwiększenia 

kwoty środków europejskich przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze 

nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-370/20, dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł 

energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (poddziałanie 4.3.1) oraz zatwierdzenia listy 

ocenionych projektów. Pani Dyrektor poinformowała, że projekt uchwały rekomenduje zwiększenie 

środków europejskich do kwoty ponad 79 mln zł, co pozwala na wybór do dofinansowania wszystkich 

pozytywnie ocenionych projektów. Pani Dyrektor omówiła również listę projektów negatywnie 

ocenionych. Omawiana uchwała dotyczy rozstrzygnięcia ostatniego naboru w przedmiotowym 

poddziałaniu. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania.  

Uchwała nr 278/2021 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 

uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania.  

Uchwała nr 279/2021 została przyjęta jednogłośnie przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 

uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania.  

 

Ad 4. 

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią 

Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 280/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Piekary Śląskie  

pn. „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach 

Śląskich”, o numerze WND-RPSL.04.05.01-24-09E2/16-009. 
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Pani Dyrektor omówiła wniosek Gminy Piekary Śląskie oraz poinformowała uczestników zebrania, 

iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 19 755 151,01 zł do kwoty 23 623 078,17 zł (łącznie  

o 3 867 927,16 zł) zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu bytomskiego.  

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 280/2021 została przyjęta 

jednogłośnie przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania obecnych 

podczas zebrania.  

 

Ad 5. 

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią 

Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 281/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Kobiór pn. „Utworzenie 

mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym”, o numerze  

WND-RPSL.10.02.01-24-01H9/18-007. 

Pani Dyrektor omówiła wniosek Gminy Kobiór oraz poinformowała uczestników zebrania, 

iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 775 305,40 zł do kwoty 1 000 889,36 zł (łącznie  

o 225 583,96 zł) zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu tyskiego.  

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 281/2021 została przyjęta 

jednogłośnie przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania obecnych 

podczas zebrania.  

 

Ad 6. 

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią 

Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie projektu uchwały nr 282/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na zwiększenie poziomu dofinansowania dla projektu Gminy Pyskowice pn. „Stacja 

kultury - Adaptacja dworca kolejowego w Pyskowicach celem aktywizacji gospodarczej, kulturalnej 

i społecznej”, o numerze WND-RPSL.10.03.01-24-00D5/18-003. 

Pani Dyrektor omówiła wniosek Gminy Pyskowice oraz poinformowała uczestników zebrania, 

iż zwiększenie dofinansowania z kwoty 1 872 256,87 zł do kwoty 9 082 254,18 zł (łącznie  

o 7 209 997,31 zł) zostało pozytywnie zaopiniowane przez lidera podregionu gliwickiego.  

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 282/2021 została przyjęta 

jednogłośnie przez Zarząd Związku – 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania obecnych 

podczas zebrania.  

 

Ad 7. 

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią 

Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie projektu stanowiska w sprawie 

niewykorzystanej alokacji środków w ramach Poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna 

i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej –ZIT.  

Pani Dyrektor poinformowała, że w związku z zakończeniem procedury oceny w konkursie 

RPSL.04.03.01-IZ.01-24-370/20, dotyczącym efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii 

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, mając na uwadze efektywne wykorzystanie dostępnej 
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alokacji ZIT w ramach RPO WSL 2014-2020, rekomenduje, aby po zakończeniu procedury odwoławczej 

w niniejszym naborze wniosków, przenieść niewykorzystaną kwotę alokacji ZIT na Poddziałanie 4.1.1 

Odnawialne źródła energii – ZIT. 

Pani Dyrektor dodała, że mając na celu efektywne wrażanie instrumentu terytorialnego ZIT 

wystosowała pisma do Subregionów Województwa Śląskiego (Północnego i Zachodniego) 

ws. ewentualnego zainteresowania wymianą alokacji pomiędzy działaniami 4.3. Efektywność 

energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej  

a 4.1. Odnawialne źródła energii. Do Biura Związku wpłynęły odpowiedzi z Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego oraz Subregionu Północnego Województwa Śląskiego ws. ewentualnych 

przesunięć alokacji w ramach RPO WSL 2014-2020. Subregion Zachodni deklaruje przekazanie 

niewykorzystanej alokacji w ramach poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT w kwocie  

4,1 mln zł na rzecz Subregionu Centralnego, natomiast Subregion Północny wyraża zainteresowanie 

wymianą niezagospodarowanych środków w ramach poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – 

RIT w zamian za środki w ramach poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła 

energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej –ZIT w kwocie 1,5 mln zł, jednocześnie wskazując, 

że w Subregionie Północnym w ocenianym aktualnie naborze wniosków brakuje ok. 10 mln zł, aby 

zabezpieczyć wybór wszystkich złożonych wniosków. Pani Dyrektor przedstawiła aktualny stan alokacji 

w ramach poddziałania 4.3.1 oraz dodała, że obecnie listy pozytywnie ocenionych projektów nie 

zapewniają pełnego wykorzystania alokacji w ramach omawianego podziałania. Jednocześnie 

zaproponowała, aby wyrazić zgodę na przesunięcie równowartości otrzymanych środków z dwóch 

Subregionów w kwocie 5,6 mln zł na rzecz Subregionu Północnego. Następnie Pani Dyrektor zapytała 

Członków Zarządu Związku czy wyrażają zgodę na dalsze procedowanie sprawy przekazania środków 

z Subregionem Północnym. Członkowie Zarządu Związku wyrazili zgodę na przedstawioną propozycję 

Pani Dyrektor. 

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Stanowisko w sprawie niewykorzystanej 

alokacji środków w ramach Poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej –ZIT zostało przyjęte jednogłośnie przez Zarząd Związku 

– 15 głosów za, na 15 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania.  

 

Ad 8. 

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią 

Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku o przedstawienie projektu stanowiska w sprawie 

gospodarowania terenami pokopalnianymi będącymi w dyspozycji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.  

Pani Dyrektor poinformowała zebranych, że stanowisko postuluje o podjęcie działań zmierzających 

do rozpoczęcia rozmów w zakresie dalszego racjonalnego gospodarowania mieniem pokopalnianym, 

większego włączenia samorządów w ten proces, tworzenia nowych instrumentów zagospodarowania 

terenów pokopalnianych, zabezpieczania oraz rekultywacji terenów pogórniczych i poprzemysłowych. 

Stanowisko zawiera również apel o przeprowadzenie reform legislacyjnych, które usprawnią proces 

sprawiedliwej transformacji, szczególnie w kontekście dalszego racjonalnego gospodarowania 

mieniem pokopalnianym. Pani Dyrektor dodała, że stanowisko było konsultowane z przedstawicielami 

Forum Burmistrzów na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Stowarzyszeniem Gmin Górniczych w Polsce 

oraz koordynatorami ZIT. 

Pan Michał Pierończyk, II Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. zagospodarowania 

przestrzennego zaproponował autopoprawkę na str. 2 stanowiska „Jednym z możliwych działań jest 
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przyspieszenie procesów komunalizacji terenów pokopalnianych.” Wobec braku sprzeciwu ze strony 

Członków Związku autopoprawka została zaakceptowana. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania. Stanowisko w sprawie 

gospodarowania terenami pokopalnianymi będącymi w dyspozycji Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A 

z autopoprawką zostało przyjęte jednogłośnie przez Zarząd Związku – 15 głosów za,  

na 15 uprawnionych do głosowania obecnych podczas zebrania. 

 

Ad 9 oraz 10. 

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego poprosił Panią 

Karolinę Jaszczyk, Dyrektora Biura Związku o wprowadzenie do punktu zebrania dot. dyskusji na temat 

listy projektów strategicznych/kluczowych rekomendowanych do realizacji w procedurze 

pozakonkursowej w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji. 

Pani Dyrektor zaprezentowała metody podziału orientacyjnej alokacji TPST per capita oraz wg 

metodologii MFiPR, następnie przeszła do przedstawienia uzgodnień w poszczególnych podregionach 

dot. wskazania projektów kluczowych do realizacji w procedurze pozakonkursowej w ramach TPST. 

Następnie Pan Przewodniczący otworzył dyskusję.  

Dyskusję rozpoczął Pan Mariusz Skiba, Wiceprezydent Miasta Katowice przedstawiając argumenty 

podregionu katowickiego dotyczące metodologii podziału środków w ramach Funduszu Sprawiedliwej 

Transformacji (FST). Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Gładysz, I Zastępca Prezydenta Miasta 

Siemianowice Śląskie wyjaśniając intencję powstania stanowiska gmin w podregionie. W dalszej 

kolejności Pan Michał Pierończyk, II Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. zagospodarowania 

przestrzennego zaapelował, aby w podziale środków w ramach FST uwzględnić bezpośrednie skutki 

zamykania kopalń oraz ich oddziaływania na otoczenie.  

Głos w dyskusji zabrał również Pan Andrzej Dziuba, Prezydent Miasta Tychy, który wskazał, że nie tylko 

podregion katowicki będzie mierzył się z trudnym procesem transformacji, jako przykład Pan Prezydent 

wskazał sytuację Miasta Łaziska Górne na terenie którego wskazana do likwidacji została kopalnia 

węgla kamiennego „Bolesław Śmiały” oraz elektrownia „Łaziska”. Kolejno głos zabrał Pan Michał Bieda, 

I Zastępca Prezydenta Miasta Bytom powołując się na prezentację pn. „Wskaźnik wrażliwości regionów 

górniczych na transformację energetyczną – obraz na podstawie danych z powiatów”, wg której 

gminami najbardziej wrażliwymi na transformację są takie gminy jak Jastrzębie Zdrój, Bytom, Zabrze i 

Ruda Śląska. Następnie głos zabrała Pani Anna Jedynak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Sosnowiec ds. 

Funduszy Zewnętrznych i Polityki Społecznej, która również wskazała, że w podregionie sosnowieckim 

są gminy, które już borykają się ze skutkami transformacji, ponieważ na ich terenie kilka lat temu 

zlikwidowano kopalnie, a nie są wskazane w TPST jako gminy w transformacji górniczej, następnie Pani 

Pełnomocnik zaproponowała by podział środków w ramach FST dokonywany był wg statusu gminy                    

w transformacji górniczej.  

Następnie Pan Mariusz Śpiewok, I Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice - Przewodniczący Zarządu 

Związku poinformował, że podział środków per capita jest sprawiedliwy i metodologia ta sprawdziła 

się w Subregionie Centralnym w perspektywie finansowej 2014-2020.   

W wyniku dyskusji Członkowie Zarządu Związku nie podjęli decyzji ws. uzgodnienia listy projektów oraz 

metody podziału środków w ramach FST. Pan Przewodniczący zaproponował, aby w sytuacji kiedy 

dojdzie do uzgodnień w podregionie katowickim, zwołać dodatkowe zebranie Zarządu, w celu podjęcia 
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decyzji ws. listy projektów strategicznych/kluczowych rekomendowanych do realizacji w procedurze 

pozakonkursowej w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji. Członkowie Zarządu 

zgodzili się z propozycją Przewodniczącego. 

 

Ad 11. 

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego zapytał zebranych 

o ewentualne uwagi do informacji Dyrektora Biura o działalności Biura Związku, która została przesłana 

do Członków Zarządu w formie prezentacji elektronicznej. 

Ze względu na brak uwag do przesłanych materiałów Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego 

punktu porządku zebrania. 

 

Ad 12. 

Pan Mariusz Śpiewok, Przewodniczący Zarządu Związku Subregionu Centralnego otworzył kolejny 

punkt zebrania Zarządu Związku – wolne wnioski.  

Głos zabrał Pan Paweł Słota, II Zastępca Prezydent Miasta Piekary Śląskie, który poinformował, że Pani 
Sława Umińska-Duraj, Prezydent Miasta Piekary Śląskie złożyła na ręce Pana Marcina Krupy, 
Prezydenta Miasta Katowice, Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Związku rezygnację 
z funkcji Członka Zarządu Związku. Pan Prezydent w imieniu Pani Prezydent podziękował 
za dotychczasową współpracę Członkom Zarządu Związku. 

Wobec braku kolejnych zgłoszeń Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku 

zebrania. 

 

Ad 13. 

Na tym zebranie zakończono. 

 

      Przewodniczący Zarządu Związku  

 

 

 

 

 

 

 

Protokolantka:  

Justyna Birna 

Biuro Związku Subregionu Centralnego   

 
 
 
 
 
 
Dyrektor Biura Związku 
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