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PROTOKÓŁ Nr LXVI/23 

z sesji VIII kadencji Rady Miasta Kościerzyna 

odbytej w dniu 1 lutego 2023 roku 
 

A. Miejsce obrad: sesja odbyła się na sali obrad Rady Miasta 

B. Przewodniczący obrad: 1. Helena Kaszubowska – Nitz  

C. Protokolant:   1. Sławomir Szkobel  

 

Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Helena Kaszubowska-Nitz 

podpis przewodniczącego otwierającego obrady  

 

D. Przebieg obrad. 

 

1. Otwarcie sesji  
Przewodniczący obrad, Helena Kaszubowska – Nitz, otworzyła obrady, powitała radnych, 

Burmistrza Kościerzyny, pracowników Urzędu, mieszkańców miasta (załącznik nr 1). 

 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad 
Przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad. Ilość podpisów radnych na liście obecności: 

15 osób. Lista obecności stanowi załącznik nr 2. 

 

3. Ustalenie porządku obrad 
Zaproszenie na sesję Rady stanowi załącznik nr 3.  

Wniosek o zmianę porządku obrad (załącznik nr 4) zgłosił Michał Majewski – Burmistrz Miasta.  

Głos zabrała Katarzyna Knopik. 

Głosowanie wniosku burmistrza o zmianę w porządku obrad w części dotyczącej zdjęcia 

projektu uchwały na druku nr 576 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 576a. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 16 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 

Wynik: Wniosek został przyjęty. 

Głosowanie wniosku burmistrza o zmianę w porządku obrad w części dotyczącej zdjęcia 

projektu uchwały na druku nr 577 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 577a. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 16 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 
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Wynik: Wniosek został przyjęty. 

Głosowanie wniosku burmistrza o zmianę w porządku obrad w części dotyczącej zdjęcia 

projektu uchwały na druku nr 587 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 587a. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 16 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 

Głosowanie wniosku burmistrza o zmianę w porządku obrad w części dotyczącej zdjęcia 

projektu uchwały na druku nr 588 i zastąpienie go projektem uchwały na druku 588a. 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 16 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 

Przyjęty porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

4. Przyjęcie protokołu LXV sesji 
Nie zgłoszono uwag do protokołu z sesji. 

Przyjęcie protokołu: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

Ilość głosów „za”: 17 

Ilość głosów „przeciw”: 0 

Ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Protokół  został przyjęty. 

 

5. Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie 

międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. 
Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

W dyskusji głos zabrali: Aleksander Mach, Michał Majewski, Tomasz Dargacz, Kazimierz 

Stoltmann, Kazimierz Borzyszkowski, Katarzyna Knopik. 

 

6. Podjęcie uchwał: 
 

a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/537/22 Rady Miasta 

Kościerzyna z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

Kościerzyna na 2023r 

Projekt uchwały na druku nr 576a zaprezentował pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta. 

Stanowisko Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 
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Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 16 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 2 

Wynik: Uchwała Nr LXVI/548/23 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 7. 

 

b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/10/11 Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Miejskiej Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 577a zaprezentował pan Jarosław Laska – Skarbnik Miasta. 

Stanowisko Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 13 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 6 

Wynik: Uchwała Nr LXVI/549/23 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 8. 

 

c. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny na rzecz Powiatu Kościerskiego działki 

gruntu ozn. nr geodez. 224/6, położonej w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta 

Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 578 zaprezentowała Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

W dyskusji głos zabrali: Aleksander Mach, Sylwia Burczyk, Katarzyna Knopik, Kazimierz 

Stoltmann. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 19 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr LXVI/550/23 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 9. 

 

d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu 

położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 579 zaprezentowała Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 
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Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 19 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr LXVI/551/23 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 10. 

 

e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej działki 

gruntu, położonej w rejonie ul. Klasztornej, w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta 

Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 580 zaprezentowała Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

W dyskusji głos zabrali: Kazimierz Stoltmann, Sylwia Burczyk. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 19 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr LXVI/552/23 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 11. 

 

f. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu 

działki gruntu ozn. nr geodez. 975, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta 

Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 581 zaprezentowała Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 19 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr LXVI/553/23 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 12. 
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g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu 

działki gruntu ozn. nr geodez. 159/46, położonej w obrębie geodezyjnym nr 05 

miasta Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 582 zaprezentowała Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 19 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr LXVI/554/23 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 13. 

 

h. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową 

działek gruntu ozn. nr geodez. 137/19 i 137/23, położonych w obrębie 

geodezyjnym 06 miasta Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 583 zaprezentowała Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 18 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr LXVI/555/23 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 14. 

 

i. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową 

działki gruntu ozn. nr geodez. 98, położonej w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta 

Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 584 zaprezentowała Sylwia Burczyk – Naczelnik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 
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Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 18 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr LXVI/556/23 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 15. 

 

j. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Projekt uchwały na druku nr 585 zaprezentował Bartosz Borkowski – Naczelnik Wydziału 

Infrastruktury i Środowiska. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Zdrowia i Środowiska: pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 18 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 1 

Wynik: Uchwała Nr LXVI/557/23 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 16. 

 

k. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 586 zaprezentował Bartosz Borkowski – Naczelnik Wydziału 

Infrastruktury i Środowiska. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Komunalnej: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 16 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 2 

Wynik: Uchwała Nr LXVI/558/23 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 17. 

 

l. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/18 Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku, świadczenia 

pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 
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Projekt uchwały na druku nr 587a zaprezentowała Sylwia Trzebiatowska – dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Zdrowia i Środowiska: jednogłośnie pozytywne. 

W dyskusji głos zabrali: Tomasz Dargacz, Paweł Grochal. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 18 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr LXVI/559/23 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 18. 

 

m. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/18 Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

Projekt uchwały na druku nr 588a zaprezentowała Sylwia Trzebiatowska – dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Zdrowia i Środowiska: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 

Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 16 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr LXVI/560/23 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 19. 

 

n. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LXII/534/22 z dnia 30 listopada 

2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie 

Miejskiej Kościerzyna 

Projekt uchwały na druku nr 589 zaprezentował Karol Narloch – dyrektor Biura Obsługi 

Placówek Oświatowych. 

Stanowiska Komisji: 

Komisji Budżetowej: jednogłośnie pozytywne. 

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu: jednogłośnie pozytywne. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 

 

Podjęcie uchwały: 

Stwierdzenie kworum. 
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Głosowanie: 

• ilość głosów „za”: 17 

• ilość głosów „przeciw”: 0 

• ilość głosów „wstrzymujących się”: 0 

Wynik: Uchwała Nr LXVI/561/23 została podjęta zgodnie z załącznikiem nr 20. 

 

7. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miasta za 2022 r. 
• Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok zaprezentował Krzysztof 

Jażdżewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 21). 

• Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok 

zaprezentował Tomasz Szala – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

(załącznik nr 22). 

• Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2022 rok przedstawiła Justyna 

Gawin – Żygałko – Przewodniczący Komisji Budżetowej (załącznik nr 23). 

• Sprawozdanie z działalności Komisji Komunalnej za 2022 rok przedstawił Andrzej 

Wronikowski – Wiceprzewodniczący Komisji Komunalnej (załącznik nr 24). 

• Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji Kultury i  Sportu za 2022 rok przedstawił 

Michał Kujach – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu (załącznik nr 25). 

• Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Środowiska za 2022 rok przedstawił 

Kazimierz Stoltmann – przewodniczący Komisji Zdrowia i Środowiska (załącznik nr 26). 

 

8. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta za 2022 r. 
Sprawozdanie z działalności Rady Miasta za 2022 r. (załącznik nr 27) przedstawiła Helena 

Kaszubowska – Nitz – przewodniczący Rady Miasta. 

 

9. Informacja z przebiegu i stanu przygotowań inwestycji realizowa-

nych przez gminę miejską oraz gminne jednostki organizacyjne 
Prezentację multimedialną (załącznik nr 28) zaprezentował Daniel Młynarczyk – naczelnik 

Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych. 

W dyskusji głos zabrali: Kazimierz Stoltmann, Tomasz Nadolny, Daniel Młynarczyk, Michał 

Kujach, Krzysztof Jażdżewski, Kazimierz Maszk, Ewa Aleksandrowicz. 

 

10.Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych 
Katarzyna Knopik odczytała interpelację w sprawie ul Jana Matejki (załącznik nr 29) oraz 

interpelację w sprawie programu Opieka Wytchnieniowa (załącznik nr 30). 

Kazimierz Stoltmann poruszył sprawę wypadków na ulicach miasta, szczególnie na  

ul. Kartuskiej, ale nie tylko. 

Głos zabrali: Kazimierz Maszk, Tomasz Nadolny. 

Kazimierz Borzyszkowski poprosił o naprawę tablic pokazujących prędkość nadjeżdżających 

samochodów na ul. Staszica i Chojnickiej. 

Aleksander Mach zapytał, co za sprawą budowy ul. Staffa,  Broniewskiego i odnogi 

ul. Kopernika. 

Odpowiedzi udzielił: Tomasz Nadolny. 
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Aleksander Mach zapytał, czy przy ul. Kopernika powstaną miejsca postojowe. 

Odpowiedzi udzielił: Tomasz Nadolny. 

Aleksander Mach zapytał, ilu mieszkańców mieszka przy ul. Paderewskiego.  

Głos zabrali: Tomasz Nadolny, Aleksander Mach, Tomasz Dargacz, Michał Kujach, Kazimierz 

Stoltmann, Michał Majewski. 

Andrzej Wronikowski poprosił o zamontowanie chociaż jednej lampy przy ul. Sosnowej 

i Modrzewiowej. Dodał, że mieszkańcy tych ulic marzą chociaż o płytach betonowych. 

Tomasz Szala poruszył sprawę pisma Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, w którym, zarząd i 

działacze zwrócili się z prośbą o znalezienie rozwiązania dotyczącego odstąpienia od płacenia 

podatku od nieruchomości. 

Odpowiedzi udzielił Michał Majewski. 

 

11.Wolne wnioski i informacje 
Nikt nie zabrał głosu. 

 

12.Zakończenie sesji  
Dnia 1 lutego 2023r. nastąpiło zakończenie LXVI sesji Rady Miasta Kościerzyna.  

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

H. Podpisy: 

    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sławomir Szkobel 

Protokolant 1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Helena Kaszubowska–Nitz 

Przewodniczący obrad 1 
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1.  
Lista obecności przedstawicieli Urzędu i kierowników jednostek 

podległych 
tak tak 

2.  Lista obecności radnych tak tak 

3.  Zaproszenie na sesję tak tak 

4.  Wniosek burmistrza o zmianę porządku obrad tak tak 

5.  Przyjęty porządek obrad nie tak 

6.  Sprawozdanie Burmistrza z pracy Urzędu nie tak 

7.  Uchwała Nr LXVI/548/23 tak tak 

8.  Uchwała Nr LXVI/549/23 tak tak 

9.  Uchwała Nr LXVI/550/23 tak tak 

10.  Uchwała Nr LXVI/551/23 tak tak 

11.  Uchwała Nr LXVI/552/23 tak tak 

12.  Uchwała Nr LXVI/553/23 tak tak 

13.  Uchwała Nr LXVI/554/23 tak tak 

14.  Uchwała Nr LXVI/555/23 tak tak 
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15.  Uchwała Nr LXVI/556/23 tak tak 

16.  Uchwała Nr LXVI/557/23 tak tak 

17.  Uchwała Nr LXVI/558/23 tak tak 

18.  Uchwała Nr LXVI/559/23 tak tak 

19.  Uchwała Nr LXVI/560/23 tak tak 

20.  Uchwała Nr LXVI/561/23 tak tak 

21.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok tak tak 

22.  Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2022 rok tak tak 

23.  Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2022 tak tak 

24.  Sprawozdanie z działalności Komisji Komunalnej za 2022 rok tak tak 

25.  Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji Kultury i  Sportu za 2022 rok tak tak 

26.  Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Środowiska za 2022 rok tak tak 

27.  Sprawozdanie z działalności Rady Miasta za 2022 r. tak tak 

28.  Prezentacja multimedialna zaprezentowana w punkcie 9 nie tak 

29.  Interpelacja radnej Katarzyny Knopik tak tak 

30.  Interpelacja radnej Katarzyny Knopik tak tak 

31.  Wyniki głosowania podczas sesji nie tak 

32.  
Projekty uchwał na sesję  

(od 576 do 589 oraz 576a, 577a, 587a i 588a– 18 plików) 
nie tak 

33.  Spis materiałów i dokumentów na cyfrowych nośnikach danych tak tak 

34.  Cyfrowy nośnik danych – CD nr 1/LXVI/2023 

 

 

 

 

 


