
Rawa Mazowiecka kwiecień 2019 

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018r.  poz. 450 ze 
zmianami ) Wójt Gminy Rawa Mazowiecka  przedstawia   

„Sprawozdanie z realizacji ,,Rocznego Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami pozarządowymi  oraz 
podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 
2018”. 

 

I. Wprowadzenie. 

       Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450.) nakłada na organy 
administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy (rozumianymi w tym sprawozdaniu jako 
„organizacje pozarządowe”). Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma art. 5 ust. 3, na mocy którego na organie stanowiącym jednostki samorządu 
terytorialnego ciąży obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego. 
        Uchwałą Nr  XLVI/262/10 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2010r  przyjęto szczegółowy sposób konsultacji 
 z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 (ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji. W związku z tym, że na terenie gminy, nie działa rada pożytku publicznego, przedstawiciele  organizacji 
pozarządowych uczestniczyli w procesie konsultacji społecznych treści proponowanego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
Ogłoszenie o spotkaniu, wyznaczonym na dzień  03 listopada 2017 r było umieszczone  w BIP, na stronie internetowej Urzędu Gminy Rawa 
Mazowiecka i na tablicy ogłoszeń w urzędzie. Ogłoszenie ukazało się w dniu 06.10.207 i informowano w nim o dwu sposobach konsultacji tj. 
drogą elektroniczna do dnia 02 listopada  na formularzach stanowiących załącznik do ogłoszenia i  o  spotkaniu. Na spotkaniu tym pracownik 
Urzędu Gminy Irmina Grzywka przedstawiła  projekt programu współpracy  przedstawicielom  organizacji przybyłych na spotkanie. 



W wymaganej formie nie wpłynęły żadne uwagi. Przedstawiono jednak pisma, które wpłynęły od organizacji w formie odrębnych wniosków. 
Podczas omawiania projektu uznano za zasadne argumenty podnoszone w nich.  W toku konsultacji  zostały uwzględnione i wpisane w program, 
który trafił pod obrady rady.  
         W dniu  27 listopada 2017r  Rada Gminy Rawa Mazowiecka podjęła Uchwałę Nr XXXIV 227/17  w sprawie uchwalenia Rocznego 
programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018( zwanego dalej programem współpracy). 

W programie jako cel nadrzędny wskazano włączenie organizacji pozarządowych w system funkcjonowania Gminy, dla jak najlepszego 
zaspokojenia potrzeb i polepszenia jakości życia mieszkańców Gminy. Założono, że nastąpi to poprzez budowanie suwerennego partnerstwa 
między samorządem terytorialnym i organizacjami pozarządowymi. 
Realizacja programu odbywała się przy udziale organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego  i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Rawa Mazowiecka bądź też na rzecz jej mieszkańców. 

 
II. Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

 Podstawową formą współpracy było różnorodne wspieranie  działalności, w formie finansowej i niefinansowej. Współpraca ta odbywała się 
przede wszystkim na zasadach pomocniczości, suwerenności , partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji.  Program współpracy podaje 
katalog   form współpracy  Gminy  Rawa Mazowiecka z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ustawa o działalności pożytku publicznego w artykule 4.1 wymienia zadania mieszczące się w sferze zadań publicznych możliwych do realizacji 
w ramach działalności pożytku publicznego. Gminne programu konstruowane są w taki sposób aby w miarę możliwości, środków i potrzeb..  

W programie współpracy wyznaczono  8 podstawowych priorytetów:      
1.  W zakresie  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej .  
    Na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 103.000.00 zł 
 2.  W zakresie  turystyki i krajoznawstwa. 
     Na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 1.500.00 zł. 
3.  W zakresie kultury i sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  



     Na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 5.000.00 zł 
4.  W zakresie ekologii i ochrony  zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
     Na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 90.000.00 zł 
5.  W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegające na podejmowaniu   
     działań,  mających na celu poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych  
    Na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 92.000.00zł . 
6.  W zakresie promocji i organizacji wolontariatu . 
    Na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 1.500.00 zł 
7.  W zakresie  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 
  Na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 2.000.00 zł 

8. W zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy    
  z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej( Dz.U. z 2015 r. poz.618 z późn.zm.). 
 Na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 6.000.00 zł 
 
W sumie na realizację programu zabezpieczono w budżecie środki w  wysokości 301.000.00 zł 
 

     Powyższe priorytety brane były pod uwagę przy ogłaszaniu konkursów na realizację zadań publicznych. Wszystkie konkursy, które były 
ogłaszane dotyczyły wspierania organizacji zadań w związku z czym przystępujące do nich organizację musiały wykazać środki finansowe z 
innych źródeł. Wpłynęły również oferty w trybie artykułu 19a złożone  przez organizacje pomimo braku ogłoszenia konkursu. Oferty 
składane w trybie art.19 a mają inne wzory, z których nie wynika jaki wkład środków własnych, z innych źródeł ani praca społeczna angażowana 
jest przy realizacji zadania.  Nie istnieje wymóg mówiący, że należy jakiekolwiek środki niż te z wnioskowanej dotacji wykazywać i rozliczać.  
Ich wartość można ocenić po przeanalizowaniu sprawozdania. . Proponowane zadania aby móc otrzymać dotację muszą mieścić  się w ramach 
w/w. priorytetów.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Dane na temat organizacji, które pozyskały w konkursach środki finansowe na wsparcie realizacji zadań przedstawia poniższa tabela. 

 

LP. 
Prior
ytet 

 
 
 

Nazwa zadania 

 
 
 

Nazwa organizacji 

Wysokość 
środków  
przekazana w 
konkursie/ okres 
obowiązywania 
umowy 

 
 
Wysokość środków zaangażowanych przy 
realizacji zadania 

1 Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu wśród  młodzieży i dorosłych z 
terenu sołectwa Wołucza i okolice, 
poprzez  prowadzenie  działalności  
szkoleniowej, udział w zawodach i 
rozgrywkach, w dyscyplinie piłki 
nożnej, 

Gminno-Ludowy Klub Sportowy 
w Wołuczy 
Umowa zawarta 29.12.2017 
Termin realizacji zadania 
publicznego od dnia 01.01.2018 r. 
do dnia  31.12.2018 r 

32.000,00 zł 
 
 

Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę 
kwot dotacji, środków finansowych własnych, 
środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu 
osobowego 
 (w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej 
członków), wynosi  40,100,43 

Upowszechnianie kultury fizycznej  i 
sportu wśród młodzieży i dorosłych z 
terenu  sołectwa Konopnica i okolice, 
poprzez prowadzenie działalności  
szkoleniowej, udział w zawodach 
 i rozgrywkach, w dyscyplinie piłki 
nożnej, 

Gminno-Ludowy Klub Sportowy 
,,Sobpol” Konopnica 
Umowa zawarta29.12.2017 
Termin realizacji zadania 
publicznego od dnia 01.01.2018 r. 
do dnia  31.12.2018 r 
 

19.000,00 zł.  Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę 
kwot dotacji, środków finansowych własnych, 
środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu 
osobowego 
 (w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej 
członków), wynosi  22,730,85 

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu wśród młodzieży i dorosłych z 
terenu sołectwa Pukinin i okolice, 
poprzez prowadzenie działalności 
szkoleniowej, udział w zawodach i 
rozgrywkach, w dyscyplinie piłki 
nożnej, 

Ludowy Klub Sportowy ,,Start” 
Pukinin 
 Umowa zawarta 29.12.2017 
Termin realizacji zadania 
publicznego od dnia 01.01.2018 r. 
do dnia  31.12.2018 r 
 

16,000,00 zł  Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę 
kwot dotacji, środków finansowych własnych, 
środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu 
osobowego  
(w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej 
członków), wynosi  19,959,05 

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu 
sołectwa Boguszyce 

Ludowo Uczniowski Klub 
Sportowy ,,BOGUSZYCE” 
Umowa zawarta 29.12.2017 

16.000,00 zł  Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę 
kwot dotacji, środków finansowych własnych, 
środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu 



 i okolice, poprzez prowadzenie 
działalności szkoleniowej, udział w 
zawodach i rozgrywkach,  w lekko 
atletyce 

Termin realizacji zadania 
publicznego od dnia 01.01.2018 r. 
do dnia  31.12.2018 r 

osobowego 
 (w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej 
członków), wynosi  21,475,15 

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu wśród młodzieży i dorosłych z 
terenu sołectwa Stary Dwór i okolice, 
poprzez prowadzenie działalności 
szkoleniowej, udział w zawodach i 
rozgrywkach, w dyscyplinie piłki nożnej 

Gminny Klub Sportowy 
,,Korona” Stary Dwór 
Umowa zawarta29.12.2017 
Termin realizacji zadania 
publicznego od dnia 01.01.2018 r. 
do dnia  31.12.2018 r 

16.000,00 zł Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę 
kwot dotacji, środków finansowych własnych, 
środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu 
osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy i pracy 
społecznej członków), wynosi  20,109,85 

Upowszechnianie kultury fizycznej i 
sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Rawa Mazowiecka, poprzez 
prowadzenie działalności szkoleniowej, 
udział w zawodach i pokazach,  w  judo 
 
 

Uczniowskiego Klubu 
Sportowego ,, JUDO-RAWA 
Umowa zawarta 29.12.2017 
Termin realizacji zadania 
publicznego od dnia 01.01.2018 r. 
do dnia  31.12.2018 r 

4.000,00 zł Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę 
kwot dotacji, środków finansowych własnych, 
środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu 
osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy i pracy 
społecznej członków), wynosi  5,536,50 

2 Akcją oczyszczania i 
uporządkowania terenów w dolinie 
rzeki Rawki połączona z różnymi 
formami aktywności fizycznej 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania ,, Kraina Rawki” z 
siedzibą w miejscowości Stara 
Rossocha 1 Umowa zawarta w 
dniu 28.05.2018 na czas 
11.06.208 do 31.07.2018 

1.500,00 zł. 
 

Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę 
kwot dotacji, środków finansowych własnych, 
środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu 
osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy i pracy 
społecznej członków), wynosi    
1.863,61 

3  
W zakresie kultury i sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Nie ogłaszano konkursów na realizację zadań  z tego zakresu. 
Nie wpłynęły na realizację oferty w trybie art. 19 a 

4 ,, Opieka nad bezdomnymi zwierzętami 
z terenu Gminy Rawa Mazowiecka” 
Zadanie polegało na 

1) Przyjęciu i utrzymaniu przebywających 
w Schronisku dla zwierząt w 
Boguszycach Małych 25 Gmina Rawa 

Fundacja Ostatnia Szansa 
Umowa zawarta29.12.2017 
Termin realizacji zadania 
publicznego  
od dnia 01.01.2018 r. do dnia  
31.12.2018 r 

90.000,00 zł Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę 
kwot dotacji, środków finansowych własnych, 
środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu 
osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy i pracy 
społecznej członków), wynosi   129,293,39 



Mazowiecka zwierząt w ilości około 90 
sztuk odłowionych z terenu gminy Rawa 
Mazowiecka.  
2)  W schronisku zwierzęta muszą mieć 
zapewniona opiekę tj. odpowiednie 
miejsce przebywania, całodzienne 
wyżywienie oraz odpowiednią  opiekę 
weterynaryjną. 
3) Poszukiwaniu  nowych właścicieli dla 

bezdomnych zwierząt. 
Procentowa ilość adopcji w skali 
rocznej powinna być nie mniejsza niż 
30% przyjętych zwierząt.  

4)  Zleceniobiorca  prowadzi rejestr, w 
którym umieszczono dane dotyczące 
zwierząt wynikające z ogłoszenia 
konkursowego 
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Wykonywanie zabiegów 
rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych               ( również  
dzieci) z terenu Gminy Rawa 
Mazowiecka poprzez zapewnienie 
zabiegów   w wymiarze  2 godzin 
tygodniowo dla każdej osoby 
korzystającej z rehabilitacji 
    ( szacunkowo dla 13-15 osób). 
 

Stowarzyszenie Rodziców i 
Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych ,, Dobro 
Dzieci” z siedzibą w Rawie 
Mazowieckiej 
Umowa zawarta 29.12.2017 
Termin realizacji zadania 
publicznego od dnia 01.01.2018 r. 
do dnia  31.12.2018 r 

40.000,00 zł Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę 
kwot dotacji, środków finansowych własnych, 
środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu 
osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy i pracy 
społecznej członków), wynosi 
49,200,00 
 
Uwaga. 
Rehabilitowano 13 osób niepełnosprawnych z terenu 
Gminy Rawa Mazowiecka. Rehabilitacja została 
zrealizowana w ilości 96 godzin na osobę w skali 
roku 

Rehabilitacja i opieka nad osobami po 
udarach, wylewach, wypadkach 
komunikacyjnych głównie takimi, które 
nie mają możliwości dojechać do 
miejsca rehabilitacji.                                         

Fundacja,, Obudźmy Nadzieję” z 
siedzibą w Rawie Mazowieckiej 
Umowa zawarta 29.12.2017 
Termin realizacji zadania 
publicznego od dnia 01.01.2018 r. 

50.000 ,00zł Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę 
kwot dotacji, środków finansowych własnych, 
środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu 
osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy i pracy 
społecznej członków), wynosi 62,852,11 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
oferta 
złożon
a w 
trybie 
artyk
ułu 
19a  

Szacunkowa liczba osób 8- 10. 
Rehabilitacją winny być objęte między 
innymi osoby, które korzystały ze 
wsparcia realizacji  tego zadania w roku 
2017 a nadal jej potrzebują.. 
Podmiot ubiegający się o realizację 
zadania powinien wypracować na rzecz 
mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka 
minimum 1080 godzin w ciągu roku. 
                                                                                                   

do dnia  31.12.2018 r  
 
Uwaga. 
Rehabilitacja została zrealizowana w wymiarze 1190 
godzin, w tym 110 godzin w ramach wolontariatu. 
Rehabilitowano 9 osób niepełnosprawnych z terenu 
Gminy Rawa Mazowiecka. 

organizacja imprezy integracyjnej 
mającej na celu zmianę społecznego 
obrazu autyzmu i podniesie  
świadomości na temat tej choroby 
Tytuł zadania: 
Piknik sportowy 07.09.2018 

Stowarzyszenie Autyzm- Ktoś 
Zaczarował Mój Świat z 
siedzibą w miejscowości 
Rossocha 1, 96-200 Rawa 
Mazowiecka 
Umowa zawarta 07.09.2018 
Termin realizacji zadania 
publicznego od dnia 28.08.2018 r. 
do dnia  10.09.2018 r 
 

2.000,00zł Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 
2.052,90. 
 

6 
  

 
W zakresie promocji i organizacji wolontariatu . Nie ogłaszano konkursów na realizację zadań  z tego zakresu. 

Nie wpłynęły na realizację oferty w trybie art. 19 a 
7 
oferta 
złożon
a w 
trybie 
artyku
łu 19a 

Tytuł zadania: Światowy Dzień 
Seniora 

 

Polski Związek Emerytów 
Rencistów i Inwalidów 

Oddział Rejonowy w Rawie 
Mazowieckiej z siedzibą w 

miejscowości Rawa 
Mazowiecka ul. Krakowska 6c. 
Umowa zawarta 21.09.2018 
Termin realizacji zadania 
publicznego od dnia 01.10.2018 r. 
do dnia  30.11.2018 r 
 

2.000,00zł Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę 
kwot dotacji, środków finansowych własnych, 
środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu 
osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy i pracy 
społecznej członków), wynosi 2,500,00 



8 
 
oferta 
złożon
a w 
trybie 
artyku
łu 19a 

 
organizacja  działań na rzecz  osób 
dotkniętych rakiem piersi, kobiet po 
mastektomii piersi między innymi 
służące poprawie stanu fizycznego i 
psychicznego 
Tytuł zadania: 
XVI Spartakiada Amazonek Unii 
Łódzkiej-,,Dzielne Amazonki” 
 

Rawskie Stowarzyszenie 
Amazonek  z siedzibą w 
miejscowości Rawa 
Mazowiecka ul Zwolińskiego 
7. 
Umowa zawarta 24.07.2018 
Termin realizacji zadania 
publicznego od dnia 01.08.2018 r. 
do dnia  30.09.2018 

3.000,00zł Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 
18.611,59. 
W spartakiadzie wzięło udział około 120 osób. W 
zawodach sportowych brało udział 48 zawodniczek 
po 4 z Klubów Amazonek z regionu łódzkiego. 
Zawody przeprowadzała kadra trenerska składająca 
się z 7 osób.  Zawody nadzorowała 10 osobowa 
służba medyczna. 

oferta 
złożon
a w 
trybie 
artyku
łu 19a 

 
 
Bądźmy  świadomi- testy i prelekcje 

Stowarzyszenie ,,Nowe Życie w 
Rawie” siedzibą w Rawie 
Mazowieckiej ul. Tadeusza 
Kościuszki 5 
Umowa zawarta 27.09.2018 
Termin realizacji zadania 
publicznego od dnia 01.10.2018 r. 
do dnia  21.12.2018 

3.000,00zł Całkowity koszt zadania publicznego 
3.488,73zł 

 

Ze środków planowanych na realizację programu pozostało 6,500,00 zł. Wynika to z braku realizacji zadań, na które środki zabezpieczono w 
priorytecie 3 i 6.  

 

 

 

 

 

 



Współpraca pozafinansowa  

Kolejną formą współpracy wymienioną w Rocznym Programie Współpracy jest.,, Udostępnianie organizacjom lokali na spotkania, szkolenia , 
konferencję.„                                                                                                                                                                                                         
Wszystkie zainteresowane organizacje mogą korzystać( w miarę wolnych terminów) bezpłatnie z Sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.                                             
Możliwość korzystania z budynków szkolnych ( po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorami) mają wszystkie organizacje i stowarzyszenia 
działające na terenie Gminy Rawa Mazowiecka. Część  stowarzyszeń i zespołów ludowych ma swoje siedziby w budynkach zarządzanych przez 
gminę położonych w miejscowościach Boguszyce, Rossocha i   Wilkowice. 

Pracownicy urzędu  udzielają (w miarę swoich możliwości) pomocy merytorycznej i organizacyjnej przy realizacji różnych przedsięwzięć 
np.. Przeglądów. 
  W ramach współpracy przedstawiciele gminy zapraszani są również na spotkania okolicznościowe tj. Wigilia, Wielkanoc, rocznice  itd. 
Również przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczą w uroczystościach organizowanych przez gminę. Wpływa to pozytywnie na 
zacieśnianie współpracy.  Spotkania w luźnej, przyjaznej atmosferze pozwalają również na lepsze, wzajemne poznanie się  sprecyzowanie  
wzajemnych oczekiwań. .       

                                                                                             

III. Podsumowanie 

      W realizację zadań określonych w ,,Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka  
z Organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy 
 z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” zaangażowanych było bardzo dużo osób, w tym 
członkowie stowarzyszeń i organizacji. Od kilku lat w   odpowiedzi na  potrzeby mieszkańców  w programie ujmowane są koleje zadania co 
wiąże się  z zwiększaniem nakładów budżetowych na jego realizację .                                                                                                                     

Zarówno na terenie Gminy Rawa Mazowiecka i na obszarach sąsiadujących powstaje coraz więcej organizacji skupiających mieszkańców naszej 
gminy, lub działających między innymi na ich rzecz. Mamy nadzieję, że współpraca ta będzie się rozwijać coraz lepiej. Dzięki temu nie tylko 
będą wspierać samorząd w realizacji postawionych zadań ale także wskazywać nowe cele. 

 



 
 

 

 

 

 


