
Rozliczenie finansowe działalności Rady Rodziców za okres: 

czerwiec – październik 2018 

 
 

WPŁYWY 

Wpłaty składek na Radę Rodziców 1 310,00 

Wpłaty składki celowej na promocję WBO 831,32 

Wpłaty składki celowej na zakup podręczników 2 955,00 

Darowizna Fundacja Fani Mani  7,14 

Łącznie wpływy w okresie od 1.06 do 31.10.2018  5 103,46 

 

WYDATKI  

Organizacja imprez: 

Zakup materiałów promocyjnych WBO 506,88 

Pomoce szkolne: 

Zakup podręczników dla klas 4 i 5 3 112,65 

Wsparcie Samorządu Uczniowskiego: 

Poczęstunek dla Nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej 70,00 

Inne wydatki – prowizje bankowe 10,00 

Łącznie wydatki w okresie od 1.06 do 31.10.2018  3 699,53 

 

Stan środków pieniężnych na dzień 31.05.2018 r.  237,55 

Wpływy 5 103,46 

Wydatki 3 699,53 

Stan środków pieniężnych na dzień 31.10.2018 r.  1 641,48 

Zobowiązania: 

Promocja WBO 100,00 

Stan po opłaceniu zaległych zobowiązań  1 541,48 

 

 

Skarbnik Rady Rodziców                                        Przewodnicząca Rady Rodziców 

Aleksandra Szałajko                                                  Aneta Swachta 



PROTOKÓŁ 

z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 68  przy ul. Szczęśliwej 28  

we Wrocławiu w dniu 7 maja 2019 r.  

 
 

1. Po otwarciu zebrania i podpisaniu listy obecności (lista stanowi załącznik do protokołu) 
przedstawiono porządek obrad.  

2. Powołano komisję skrutacyjną w składzie:  

 Aleksandra Szałajko 

 Sylwia Szwarc-Tomkowicz 
oraz protokolanta spotkania – Aleksandrę Szałajko.   

  
3. Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z działań podjętych przez RR od ostatniego 

spotkania, w tym: 

a. 9.03.2019 r.  zaangażowaliśmy się w organizację Dnia Otwartego Szkoły - 
zorganizowaliśmy kawiarenkę. Dochód z kawiarenki wyniósł 1 312,75 zł (przeznaczony 
zostanie na promocję projektu 269 zgłoszonego w ramach Wrocławskiego Budżetu 
Obywatelskiego). 

b. 13.03.2019 r. nasze przedstawicielki wzięły udział w pracach komisji konkursowej 
powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora SP 68. 

c. 14.03.2019 r. na specjalne zaproszenie, Przewodnicząca RR uczestniczyła jako „gość”  
w XV Olimpiadzie Mitologicznej organizowanej przez naszą Szkołę. 

d. Wsparliśmy organizację udziału uczniów SP68 we Wrocławskich Biegach 
Sponsorowanych w dniu 21.03.2019 r., poprzez zbiórkę pozyskanych przez dzieci 
środków od swoich „sponsorów” i przekazaliśmy całość, tj. 16 774,52 na konto 
organizatora - Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci; 

e. 27.03.2019 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącej RR z Dyrektorem Szkoły w sprawie 
zapowiadanego strajku nauczycieli. 

f. 28.03.2019 r. – na zaproszenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty- wzięliśmy udział 
(Przewodnicząca, Skarbnik oraz Członek Komisji Rewizyjnej) w II Dolnośląskiej 
Konferencji Rad Rodziców organizowanej przez Fundację „Rodzice Szkole”. 

g. 3.04.2019 r. - przy wsparciu p. Iwony Szymy - zorganizowaliśmy II Rodzinne Warsztaty 
Świąteczne – Wielkanoc 2019 r.  

4. Uchwałą nr 14/2018//19 uchwalono regulamin organizacyjny Rady Rodziców Szkoły 
Podstawowej nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia we Wrocławiu. Tym samym traci moc uchwała 
Rady Rodziców nr 3/2017/18 z dnia 7 listopada 2017 r.  

5. Czekamy na wyniki I etapu oceny projektów zgłoszonych w ramach Wrocławskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2019. Weryfikacja powinna zakończyć się do 31.05.2019 r. 

6. Ustalono, że Wyprzedaż Garażowa odbędzie się w czerwcu, a w przypadku problemów 
organizacyjnych, przeniesiona zostanie na wrzesień.  

7. Przed zakończeniem roku szkolnego postanowiono zorganizować zbiórkę i inwentaryzację 
podręczników zakupionych przez Radę Rodziców. Rodziców klas 4, 5 i 7 poproszono  
o zwrócenie uwagi, aby dzieci nie zabierały tych podręczników do domu, a w przypadku 
stwierdzenia takiej sytuacji, niezwłocznie odniosły je do szkoły.   

8. Termin kolejnego spotkania ustalono na 4.06.2019 r. (wtorek). 

9. Z uwagi na brak wolnych wniosków na tym zebranie zakończono  

 

 

Protokołowała:        Zatwierdziła: 
 

Aleksandra Szałajko       Aneta Swachta 



PROTOKÓŁ 

z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 68  przy ul. Szczęśliwej 28  

we Wrocławiu w dniu 5 marca 2019 r.  

 
 

1. Po otwarciu zebrania i podpisaniu listy obecności (lista stanowi załącznik  
do protokołu) przedstawiono porządek obrad.  

2. Powołano komisję skrutacyjną w składzie:  

 Sylwia Szwarc-Tomkowicz 

 Anna Kulikowska  
oraz protokolanta spotkania – Aleksandrę Szałajko.   

  

3. Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z działań podjętych przez RR  
od ostatniego spotkania, w tym: 

a. Realizacja uchwały nr 9/2018/19 – skierowanie do Dyrektora SP68 pisma  
w sprawie organizacji konkursów „Świetlik” i „Kangur Matematyczny”.   

Odpowiedź Dyrektora – pismo z 30.01.2019 r. – podtrzymanie stanowiska, tj. brak 
zgody na udział Szkoły w ww. konkursach.  

b. 23.01.2019 r. – udział Przewodniczącej RR w spotkaniu organizowanym przez 
aktywistów z Gajowic (Aktywnie na Gajowicach, Gajowice tu mieszkam, Rada 
Osiedla Gajowice, mieszkańcy Gajowic) w sprawie m.in. propozycji projektów 
WBO, które mogłyby zostać zgłoszone w edycji 2019.  

c. W związku z pismem Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WPP-DPR.2111.17.2019  
z dnia 23.01.2019 r. Rada, bezwzględną większością głosów, podjęła  
w głosowaniu elektronicznym uchwałę nr 10/2018/19 w sprawie wyboru 
przedstawicieli do komisji konkursowej na dyrektora SP 68; 

d. odpowiedź na pismo UM, wskazujące zatwierdzonych przedstawicieli do komisji 
ww. konkursu, złożono w Departamencie Edukacji 5.02.2019 r. 

4. Konkurs na dyrektora SP68 odbędzie się 13.03.2019 r.  

Na podstawie obowiązujących przepisów, omówiono zasady powoływania komisji 
oraz przeprowadzania konkursu. Poinformowano, że Zarządzeniem nr 425/19  
z dnia 18 lutego 2019 r. Prezydent Wrocławia powołał komisję konkursową dla 
wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 68  
we Wrocławiu, w tym 2 przedstawicieli RR wskazanych przez Radę.     

5. Wrocławski Budżet Obywatelski 2019 

 ponownie zgłoszono projekt SZCZĘŚLIWA ŁĄCZY POKOLENIA. Etap 1  
zakładający budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie SP68, 

 projekt zarejestrowany został pod nr 269 jako osiedlowy – w progu do 750 tys. zł,  

 I etap oceny projektów trwa do 31.05.2019 r.  

6. 9 marca 2019 r. (sobota) odbędzie się Dzień Otwarty Szkoły.  

RR poproszona została o zorganizowanie kawiarenki. Dochód ze sprzedaży zasili 
fundusz Rady Rodziców. 

Omówiono sprawy organizacyjne. Ustalono, że dochód ze sprzedaży przeznaczony 
zostanie na promocję projektu WBO. Uchwałą nr 11/2018/19 zdecydowano  
o wydatkowaniu środków na organizację kawiarenki - do kwoty 200 zł.   

 

 



7. Rodzinne Warsztaty Świąteczne – „Wielkanoc”.  

Mając na względzie zainteresowanie ostatnimi Rodzinnymi Warsztatami 
Świątecznymi, postanowiono zorganizować warsztaty wielkanocne. Termin 
warsztatów ogłoszony zostanie po konsultacji z dyrekcją szkoły. Wstępnie ustalono 
ostatni tydzień marca. Uchwałą nr 12/2018/19 zdecydowano o wydatkowaniu środków 
na organizację warsztatów – do kwoty 100 zł.   

8.  „Rowerowy Maj”.  

Omówiono wyniki sondażu przeprowadzonego w klasach nt. stanowiska  
i zainteresowania programem Rowerowy Maj. Rodzice pozytywnie ocenili program. 
Dzieci i rodzice mieszkających w okolicy szkoły wyrazili zainteresowanie 
uczestnictwem. W związku z powyższym Rada Rodziców przedstawi dyrekcji Szkoły 
zasady ww. akcji i stanowisko rodziców w tej sprawie. Rada podejmie również 
niezbędne działania w celu zwiększenia ilości stojaków na rowery znajdujących się na 
terenie szkoły.  

Z uwagi na upływ terminu zgłaszania szkół do tegorocznej edycji, w przypadku zgody 
dyrekcji, udział w programie możliwy będzie dopiero w przyszłym roku szkolnym.   

Przy okazji prowadzonego sondażu, rodzice zgłosili problemy związane z kartami 
rowerowymi.  

9. Obiady.   

Na ostatnim spotkaniu RR zgłoszono uwagi odnośnie do pogarszającej się jakości 
obiadów szkolnych. W czasie zebrań z rodzicami przeprowadzono sondaż w tej 
sprawie. Ustalono, że problem dotyczy głównie klas młodszych i związany jest raczej  
z preferencjami smakowymi niż kwestią pogarszającej się jakości obiadów.  
Klasy starsze oraz kadra pedagogiczna, nie zgłaszają takiego problemu. Rodzice 
skarżą się natomiast na organizację wydawania posiłków oraz negatywne skutki 
likwidacji trzeciej przerwy obiadowej. 

10. Wyprzedaż Garażowa. 

Podjęto uchwałę nr 13/2018/19 w sprawie organizacji drugiej Wyprzedaży Garażowej. 
Termin i miejsce przeprowadzenia wyprzedaży podany zostanie do wiadomości  
po uzgodnieniu z dyrekcją Szkoły oraz zatwierdzeniu Regulaminu. Ustalono, że koszt 
wynajęcia miejsca sprzedaży wynosił będzie 5 zł. Dzieci biorące udział  
w zeszłorocznej Wyprzedaży Garażowej, w tym roku zwolnione będą z opłaty.  

11. W ramach wolnych wniosków zgłoszono: 

 obawy związane z zapowiadanymi strajkami nauczycieli;  

 uwagi odnośnie do pracy nauczyciela informatyki oraz komunikacji na linii 
nauczyciel-uczeń.  

12. Na tym zebranie zakończono.  

 

 

Protokołowała: 

Aleksandra Szałajko 

 

Zatwierdziła: 

Aneta Swachta 



PROTOKÓŁ 

z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 68  przy ul. Szczęśliwej 28  

we Wrocławiu w dniu 15 stycznia 2019 r.  

 
 

1. Po otwarciu zebrania i podpisaniu listy obecności (lista stanowi załącznik do 

protokołu) przedstawiono porządek obrad.  

2. Powołano komisję skrutacyjną w składzie:  

 Anna Łozińska - Surowiec 

 Anna Kulikowska 

oraz protokolanta zebrania: Annę Łozińską - Surowiec.   

3. Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z działań podjętych od ostatniego 

spotkania, w tym: 

 realizacja uchwał: zakup podręczników dla kl. 7 oraz materiałów dla kółka 

plastycznego, w tym pistoletu do kleju na gorąco; 

 organizacja Rodzinnych Warsztatów Świątecznych – warsztaty cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, uczestnicy proszą o powtórzenie takiej inicjatywy 
przed świętami wielkanocnymi; 

 udział w Kiermaszu Świątecznym; 

 w głosowaniu elektronicznym przeprowadzonym w dniach 30.11 – 2.12. 2018r. 
podjęto uchwałę nr 8/2018/19 o przekazaniu Dyrektorowi Szkoły pozytywnej 
opinii nt. przystąpienia Szkoły do programu Archipelag Skarbów – program nie 
będzie jednak realizowany w tym roku szkolnym.   

4. Omówiono nowe zasady Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego - edycja 2019. 

 rodzaje projektów: projekty osiedlowe i ponadosiedlowe 

 uprawnieni do głosowania – każdy mieszkaniec Wrocławia posiadający nr PESEL 

 formy głosowania – papierowa i elektroniczna..  

5. Dyskusji poddano przedstawienie Dyrekcji Szkoły propozycji włączenia się  

w kampanię „Rowerowy Maj”  

– jest to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną 

mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz grona 

nauczycielskiego. „Rowerowy Maj”, poprzez zabawę połączoną z elementami 

rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły.  

Zasady kampanii: każdy przedszkolak, uczeń i nauczyciel, który w maju dotrze na 

lekcje w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymuje 

naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Dla 

najaktywniejszych uczestników, klas i placówek przewidziane są nagrody. 

Ustalono, że w trakcie zebrań rodziców w dniach 21-22.01.2019 r. przedstawiciele RR 

omówią tą propozycję w swoich klasach oraz poinformują Prezydium RR o stanowisku 

rodziców w tej sprawie– przesyłając informację na adres rr68.wroclaw@gmail.com.  

do dnia 25.01.2019 r.  

Szczegóły na stronie www.rowerowymaj.eu 

6. Podjęto uchwałę nr 9/2018/19 o skierowaniu pisma do Dyrektora Szkoły w sprawie 

organizacji konkursów: „Świetlik” i „Kangur Matematyczny”. Uchwałę podjęto  

w związku z informacjami o rezygnacji Szkoły z udziału w ww. konkursach.  

mailto:rr68.wroclaw@gmail.com
http://www.rowerowymaj.eu/


 

7. Ustalono terminy kolejnych spotkań: 

 5.03.2019 r. (wtorek) godz. 17.00 

 9.04.2019 r. (wtorek) godz. 17.00 

8. W ramach wolnych wniosków zgłoszono ponadto:  

 problem pogorszenia się jakości obiadów szkolnych 

- temat do omówienia w czasie zebrań rodziców – wynik sondażu przedstawiciele 

RR przekazują wraz ze stanowiskiem nt. kampanii „Rowerowy Maj”;  

 zastrzeżenia co do produktów sprzedawanych w sklepiku szkolnym; 

 problem coraz częściej pojawiających się aktów przemocy wśród dzieci; 

 zmiany przepisów dot. m.in. zgód rodziców na wyjścia poza szkołę; 

 uwagi odnośnie do organizacji Kiermaszu świątecznego; 

 pytanie o przeszkolenie nauczycieli w zakresie procedury postępowania  

w przypadku wypadków, bójek uczniów, zgłaszania takich incydentów Dyrektorowi 

oraz Pogotowiu Ratunkowemu. 

9.  Na tym zebranie zakończono.  

 

 

 

 

Protokołowała: 

Anna Łozińska – Surowiec  

 

 

Zatwierdziła: 

Aneta Swachta 



PROTOKÓŁ 

z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 68  przy ul. Szczęśliwej 28  

we Wrocławiu w dniu 6 listopada 2018r.  

 
 

1. Po otwarciu zebrania i podpisaniu listy obecności (lista stanowi załącznik do 

protokołu) przedstawiono porządek obrad.  

2. Powołano komisję skrutacyjną w składzie:  

 Aleksandra Szałajko 

 Anna Łozińska - Surowiec 

oraz protokolanta zebrania: Aleksandrę Szałajko.   

3. Przewodnicząca i skarbnik RR przedstawiły sprawozdanie z działań podjętych od 

ostatniego spotkania, w tym: 

 przekazanie oraz realizacja uchwał, przekazanie opinii w sprawie dni wolnych 

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zakup podręczników dla kl. 5 oraz 

brakujących kompletów dla kl. 4; 

 sprawozdanie finansowe działalności RR za okres 1.06.2018 – 31.10.2018; 

 możliwości wykorzystania środków finansowych.  

4. Uchwałą nr 6/2018/19 Rada Rodziców zatwierdziła przekazanie części 

niewykorzystanej „składki celowej na promocję WBO” na zakup materiałów szkolnych 

z przeznaczeniem dla kółka plastycznego.  

5. Omówiono wyniki głosowania Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2018:   

 projekt 348 – zajął 2 miejsce – 1831 głosów; zwycięzca rejonu 9 – uzyskał 

2664 głosy; 

 projekt 348 – 2 miejsce na 9 projektów z rejonu 9;  

 projekt 348 – 8 miejsce w ilości głosów na 99 projektów w progu do 750 tys.  

6. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu Drugiej Wyprzedaży Garażowej, jednak ze 

względu na napięty harmonogram wydarzeń szkolnych w ostatnim czasie, termin 

wyprzedaży podany zostanie do wiadomości dopiero po konsultacji z p. Dyrektor.  

7. Podjęto decyzję o zakupie dodatkowych podręczników dla klas siódmych do:  

j. polskiego, matematyki i historii.  Koszty zakupu ww. podręczników Rada Rodziców 

pokryje ze składki celowej rodziców klas siódmych – uchwała nr 7/2018/19.  

8. Ze względu na wyznaczenie Rady Rodziców jako jednego z „odpowiedzialnych” za 

organizację Kiermaszu świątecznego, poproszono o wsparcie i zaangażowanie 

rodziców w przygotowanie i udział w kiermaszu.  

9. Poddano wstępnej analizie Regulamin Rady Rodziców. Uwagi do regulaminu można 

zgłaszać do końca listopada na adres rr68.wroclaw@gmail.com. 

10. Przedstawiono kandydatów SP68 zgłoszonych do Plebiscytu NAUCZYCIEL NA 

MEDAL oraz wyniki głosowania - wg stanu z dnia 6.11.2018 r., godz. 8.00: 

 „Nauczyciel na Medal Edukacji Wczesnoszkolnej”: 

 Jolanta Kluska – 16 miejsce - 23 głosy 

 Jadwiga Przywóska – zgłoszona – 0 głosów 

 „Nauczyciel na Medal Klas 4-8 i Gimnazjum”: 

 Zbigniew Galas (nauczyciel matematyki) – 1 miejsce – 127 głosów  

 Beata Żarska (nauczyciel biologii) – 19 miejsce – 22 głosy.  



 

 pierwszy, powiatowy etap plebiscytu trwał będzie do środy, 21 listopada do 

godz. 21.00, 

 zwycięzcy z Wrocławia i każdego powiatu awansują do wojewódzkiego finału 

zachowując głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie głosowania, 

 głosowanie w wojewódzkim finale rozpocznie się w piątek, 23 listopada  

i trwało będzie do piątku, 30 listopada do godz. 21.00. 

 więcej informacji na stronie Gazety Wrocławskiej:  

https://gazetawroclawska.pl/nauczyciel-na-medal-2018-glosuj-na-najlepszych-

nauczycieli-szkolnych-i-akademickich-oraz-szkoly-w-swoim 

powiecie/ar/13513079 

 Zachęcamy do głosowania.  

11. Ustalono terminy kolejnych spotkań: 

 11.12.2018 r. (wtorek) godz. 17.00 

 15.01.2019 r. (wtorek) godz. 17.00 

12. Z uwagi na brak wolnych wniosków na tym zebranie zakończono.  

 

 

 

 

Protokołowała: 

Aleksandra Szałajko 

 

 

Zatwierdziła: 

Aneta Swachta 

https://gazetawroclawska.pl/nauczyciel-na-medal-2018-glosuj-na-najlepszych-nauczycieli-szkolnych-i-akademickich-oraz-szkoly-w-swoim%20powiecie/ar/13513079
https://gazetawroclawska.pl/nauczyciel-na-medal-2018-glosuj-na-najlepszych-nauczycieli-szkolnych-i-akademickich-oraz-szkoly-w-swoim%20powiecie/ar/13513079
https://gazetawroclawska.pl/nauczyciel-na-medal-2018-glosuj-na-najlepszych-nauczycieli-szkolnych-i-akademickich-oraz-szkoly-w-swoim%20powiecie/ar/13513079


PROTOKÓŁ 

z zebrania Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 68  przy ul. Szczęśliwej 28  

we Wrocławiu w dniu 27 września 2018r.  

 

 

1. Po otwarciu zebrania i podpisaniu listy obecności (lista stanowi załącznik do 

protokołu) przedstawiono porządek obrad.  

2. Przewodnicząca i skarbnik RR 2017/2018 przedstawiły sprawozdanie z działań RR  

w ubiegłym roku szkolnym.   

3. Powołano komisję skrutacyjną w składzie:  

 Aleksandra Szałajko 

 Sylwia Szwarc- Tomkowicz. 

 

4. Wybrano Prezydium RR na rok szkolny 2018/2019 w składzie: 

Przewodnicząca – Aneta Swachta 

Z-ca Przewodniczącej – Anna Łozińska - Surowiec 

Sekretarz –  Sylwia Szwarc- Tomkowicz 

Skarbnik – Aleksandra Szałajko. 

Wybór Prezydium zatwierdzono uchwałą Rady Rodziców nr 1/2018/2019.  

5. Wybrano Komisję Rewizyjną RR na rok szkolny 2018/2019 w składzie: 

Przewodnicząca – Dorota Ciastek 

Sekretarz –  Anna Kulikowska 

Członek – Ewa Wańczyk – Grod. 

Wybór Komisji Rewizyjnej zatwierdzono uchwałą nr 2/2018/19.    

6. Uchwałą nr 3/2018/19 Rada Rodziców zatwierdziła program wychowawczo - 

profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 68 we Wrocławiu w treści stanowiącej 

załącznik do uchwały.  

7. Podjęto decyzję o zakupie dodatkowych podręczników dla klas piątych do  

j. polskiego, matematyki i historii oraz dokupieniu brakujących kompletów dla klas 

czwartych do j. polskiego i historii. Koszty zakupu ww. podręczników Rada Rodziców 

pokryje ze składki celowej rodziców klas czwartych i piątych – uchwała nr 4/2018/19.  

8. Nowych członków Rady Rodziców zapoznano z zasadami współpracy wynikającymi  

z Regulaminu RR (spotkania, omawianie spraw pilnych między spotkaniami w formie 

korespondencji mailowej, uchwały, składki celowe, rachunek bankowy RR). 

9. Do czasu kolejnego spotkania, weryfikacji poddany zostanie Regulamin Rady 

Rodziców.  

10. Rada Rodziców przedstawi Dyrektorowi Szkoły opinię w sprawie dni wolnych od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019, uwzględniającą uwagi 

zgłoszone przez rodziców.  

11. Wrocławski Budżet Obywatelski – projekt 348 „SZCZĘŚLIWA ŁĄCZY POKOLENIA. 

Etap I”.  Omówiono promocję projektu.  



Głosowanie trwa do 1.10.2018 r.  

Wyniki powinniśmy poznać do końca października 2018 r. 

12. Ustalono termin kolejnego spotkania: 

 6.11.2018 r. (wtorek) godz. 17.00 

13. Z uwagi na brak wolnych wniosków na tym zebranie zakończono.  

 

 

 

Protokołowała: 

Sylwia Szwarc-Tomkowicz 

 

 

Zatwierdziła: 

Aneta Swachta 


