
 
 

 

Opole, dnia 20 marca 2012 r. 

NKO-401-22/5/11 

 

 

       Pan 

       Wiesław Plewa 

       Wójt Gminy Tułowice 

 

 

 

 

W y s t ą p i e n i e   p o k o n t r o l n e 

 

 

 Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 

dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 

2001 r. nr 55, poz. 577 ze zm.) przeprowadziła w dniach od 28.10.2011 r. do 13.01.2012 r. w 

tamtejszym Urzędzie kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Tułowice za 

2010 r. oraz wybranych zagadnień za lata 2007-2009 i 2011 r. Zakresem kontroli objęto 

również wykonanie przez Gminny Zespół Szkół w Tułowicach wniosków ujętych w 

wystąpieniu pokontrolnym nr NKO-401-25/10 z dnia 15 listopada 2010 r. przekazanym 

Dyrektorowi tej jednostki po przeprowadzeniu w dniach 6-22 września 2010 r. kontroli 

doraźnej wybranych zagadnień gospodarki finansowej GZS w Tułowicach. 

Kontrolę przeprowadzono metodą reprezentatywną, obejmując nią wybrane losowo operacje 

finansowo-gospodarcze, dowody źródłowe oraz ewidencję księgową. W oparciu o 

dokumentację udostępnioną inspektorom kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości 

w działalności Gminy będące konsekwencją nieprzestrzegania przepisów prawa.  

Podczas kontroli stwierdzono niewykonanie przez Gminny Zespół Szkół w Tułowicach 

wniosku pokontrolnego nr 3 zawartego w wystąpieniu pokontrolnym nr NKO-401-25/10 z 

dnia 15 listopada 2010 r. dotyczącego sporządzenia brakujących sprawozdań Rb-27S, Rb-Z i 
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Rb-N. W wyniku kontroli ustalono bowiem, że nie zostały sporządzone zaległe roczne 

sprawozdania Rb-27S za 2007 r. i 2009 r., miesięczne sprawozdania Rb-27S za okres od 

września 2007 r. do grudnia 2009 r., sprawozdania Rb-Z za IV kwartał 2007 r., I kwartał 2008 

r., III kwartał 2009 r. oraz sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2008 r., pomimo poinformowania 

RIO w Opolu pismem nr GZS/452/2011 z dnia 30.03.2011 r., że brakujące sprawozdania Rb-

27S, Rb-Z i Rb-N zostały sporządzone. Wskazuje to na niezgodne z prawdą poinformowanie 

Izby o wykonaniu tego wniosku pokontrolnego. 

Niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez kontrolujących zostały usunięte w trakcie 

kontroli. Dotyczy to: 

− opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,  

− zaprowadzenia prawidłowej ewidencji analitycznej do konta 130 – „Rachunek bieżący” w 

zakresie subkonta „Dochody” oraz do konta 902 – „Wydatki budżetu” umożliwiającej 

ustalenie stanu poszczególnych wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji 

budżetowej, 

− wystawienia decyzji zmieniającej wysokość zobowiązania z tytułu podatku od 

nieruchomości podatnikowi, któremu nieprawidłowo ustalono wysokość tego 

zobowiązania na 2010 r. 

 skorygowania sprawozdań Rb-PDP i Rb-27S za 2010 r. w zakresie skutków finansowych 

wynikających z decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - 

Ordynacja podatkowa,  

 skorygowania błędnej wartości środków trwałych powstałych w wyniku zakończonych 

inwestycji. 

Ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 20.01.2012 r.  

 

I. Ustalenia kontroli.  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

 

Urząd Gminy.  

1. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na:  
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− dokonywaniu zapisów księgowych niezawierających numeru identyfikacyjnego 

dowodu księgowego stanowiącego podstawę dokonania zapisu oraz daty dokonania 

zapisu (protokół kontroli str. 12, 18). 

Odpowiedzialność ponosi specjalista ds. wydatków i analiz finansowych.  

 niezachowaniu wymogu chronologii oraz kolejności numeracji zapisów dziennika 

(protokół kontroli str. 15-17). 

Odpowiedzialność ponoszą specjalista ds. wydatków i analiz finansowych i Skarbnik 

Gminy. 

 nieterminowym sporządzaniu dowodów wewnętrznych OT i PK oraz niesporządzeniu 

dowodów LT, co uniemożliwiło ujęcie operacji w księgach rachunkowych w okresie 

sprawozdawczym, w którym nastąpiło zdarzenie (protokół kontroli str. 113, 125-126, 

149-150). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. budownictwa i inwestycji oraz Zastępca 

Wójta. 

 prowadzeniu nieprawidłowej ewidencji analitycznej do konta 011 w zakresie gruntów 

oraz nieprowadzeniu ewidencji analitycznej do konta 310 (protokół kontroli str. 147-

148, 152). 

Odpowiedzialność ponoszą specjalista ds. płac i ewidencji finansowo-księgowej, 

Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

 prowadzeniu ksiąg inwentarzowych do konta 011 w sposób uniemożliwiający 

ustalenie osób bądź komórek odpowiedzialnych za powierzone mienie (protokół 

kontroli str. 148-149). 

Odpowiedzialność ponoszą specjalista ds. płac i ewidencji finansowo-księgowej oraz 

Skarbnik. 

2. Zaciągnięcie zobowiązań pieniężnych w wysokości przekraczającej granice kwot 

wydatków określonych w planie finansowym jednostki o kwoty: 14.540,00 zł na dzień 

20.04.2010 r., 121,79 zł na dzień 24.08.2010 r. oraz 7.456,79 zł na dzień 31.08.2010 r. 

(protokół kontroli str. 21-23). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy oraz Skarbnik. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w przepisach 

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze zm.). 



 4 

3. Zawarcie umów skutkujących powstaniem zobowiązań pieniężnych bez kontrasygnaty 

Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej (protokół kontroli str. 24, 66-69). 

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

4. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami polegające na 

nieprzestrzeganiu obowiązku zamieszczania w prasie ogłoszeń o przetargach dotyczących 

sprzedaży nieruchomości gminnych, których cena wywoławcza przekraczała 

równowartość 10.000 euro (protokół kontroli str. 47-48). 

Odpowiedzialność ponoszą Z-ca Wójta oraz Wójt Gminy. 

5. Nieustalenie przez Radę Gminy w Tułowicach wysokości składników wynagrodzenia 

Wójta kadencji 2010-2014 oraz wypłacanie wynagrodzenia Wójta na podstawie uchwały 

Rady Gminy nr XIV/119/08 z dnia 17.06.2008 r., której byt prawny ustał z chwilą 

wygaśnięcia mandatu tj. wygaśnięcia stosunku pracy (protokół kontroli str. 57-59). 

Odpowiedzialność ponoszą były Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy. 

6. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie udzielania zamówień publicznych polegające na: 

 udzieleniu zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie 

określonym w przepisach o zamówieniach publicznych (protokół kontroli str. 89-94). 

Odpowiedzialność ponoszą Wójt Gminy oraz członkowie komisji konkursowej. 

Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie 

określonym w przepisach o zamówieniach publicznych może wypełniać znamiona 

czynu określonego w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. 

nr 14, poz. 114 ze zm.). 

 nieodniesieniu się w czterech protokołach odbioru końcowego robót do stopnia i 

jakości wykonanych robót (protokół kontroli str. 86-88). 

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. budownictwa i inwestycji oraz Wójt Gminy. 

  braku należytej staranności przy sprawdzaniu, czy wykonawcy spełnili warunki 

udziału w postępowaniu przetargowym, co skutkowało niewykluczeniem z 

postępowania wykonawców nie spełniających tych warunków (protokół kontroli str. 

105-107).  

Odpowiedzialność ponoszą inspektor ds. budownictwa i inwestycji oraz Wójt Gminy. 
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 nieterminowym zwrocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w 

złotówkach oraz wadiów wniesionych w formie gwarancji ubezpieczeniowych i 

gwarancji bankowych (protokół kontroli str. 27-28, 109).  

Odpowiedzialność ponosi inspektor ds. budownictwa i inwestycji. 

7. Naruszenie przepisów w zakresie udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy 

podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych polegające na:  

 niezamieszczeniu wymaganych informacji w ogłoszeniu o konkursie ofert na wsparcie 

realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (protokół 

kontroli str. 139). 

Odpowiedzialność ponosi Wójt Gminy. 

 nieterminowym przekazywaniu transzy dotacji dla LZS Zieloni oraz dla Klubu 

Sportowego „UNIA” (protokół kontroli str. 141, 144-145). 

Odpowiedzialność ponosi osoba dokonująca przelewu, a z nadzoru Skarbnik i Wójt 

Gminy. 

 dopuszczeniu do złożenia sprawozdania z realizacji zadania po terminie określonym w 

umowie (protokół kontroli str. 143).  

Odpowiedzialność ponoszą Skarbnik oraz Wójt Gminy. 

 

Gminny Zespół Szkół w Tułowicach.  

1. Nieprzestrzeganie zasad przeprowadzania kontroli zarządczej ustalonych w jednostce w 

zakresie efektywności i skuteczności przepływu informacji pomiędzy komórkami, a także 

w zakresie zgodności działania z  procedurami wewnętrznymi, w wyniku czego: 

− nie ujęto w księgach rachunkowych nakazów płatniczych wystawionych wobec 

pracowników GZS,  

− ewidencjonowano w księgach rachunkowych dowody księgowe niespełniające 

wymogów określonych przepisami wewnętrznymi, 

− nie dokonano kontrasygnaty umów na dowozy dzieci do GZS w Tułowicach przez 

głównego księgowego. 

(protokół kontroli str. 160-161, 167-169, 183-184, 199-202, 195-196). 

Odpowiedzialność ponosi były Dyrektor GZS. 

 

2. Niewykonanie wniosku pokontrolnego nr 3 zawartego w wystąpieniu pokontrolnym nr 

NKO-401-25/10 z dnia 15 listopada 2010 r. w części dotyczącej sporządzenia brakujących 
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sprawozdań za lata 2007-2009 poprzez nie sporządzenie zaległych rocznych sprawozdań 

Rb-27S za 2007 r. i 2009 r., miesięcznych sprawozdań Rb-27S za okres od września 

2007 r. do grudnia 2009 r., sprawozdań Rb-Z za IV kwartał 2007 r., I kwartał 2008 r., III 

kwartał 2009 r. oraz sprawozdania Rb-N za I kwartał 2008 r., pomimo poinformowania 

RIO w Opolu pismem nr GZS/452/2011 z dnia 30.03.2011 r., że brakujące sprawozdania 

Rb-27S, Rb-Z i Rb-N zostały sporządzone (protokół kontroli str. 170-176).  

Odpowiedzialność ponosi były Dyrektor GZS.  

Poinformowanie Regionalnej Izby Obrachunkowej niezgodnie z prawdą o wykonaniu 

wniosku pokontrolnego może wypełniać dyspozycję przepisu art. 27 ustawy z dnia 

7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 

2001 r. nr 55, poz. 577 ze zm.) i podlega karze grzywny. 

3. Nieprzestrzeganie przepisów w zakresie zamówień publicznych polegające na: 

 niesporządzeniu protokołu z postępowania w trybie zapytania o cenę (protokół 

kontroli str. 193), 

 niezłożeniu oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez osoby wykonujące czynności w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia (protokół kontroli str. 194), 

 nieunieważnieniu postępowania w sytuacji, gdy w trybie zapytania o cenę nie złożono 

co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu (protokół kontroli str. 193-194).   

Odpowiedzialność ponosi były Dyrektor GZS i Wójt Gminy. 

Nieunieważnienie postępowania w sytuacji, gdy w trybie zapytania o cenę nie złożono co 

najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu oraz niezłożenie wymaganych art. 17 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczeń może wypełniać znamiona 

czynów określonych w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności 

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze zm.). 

4. Nieterminowe regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów (protokół 

kontroli str. 196-201). 

Odpowiedzialność ponosi były Dyrektor GZS. 

 

5. Dokonanie wstępnej kontroli dowodu źródłowego - faktury i zatwierdzenie jej do wypłaty 

przez pracownika, który jednocześnie był wykonawcą zlecenia udokumentowanego tym 

dowodem, co może wywoływać podejrzenia o stronniczość lub interesowność pracownika 

(protokół kontroli str. 201-204). 
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Odpowiedzialność ponoszą p.o. Kierownika Referatu Obsługi Finansowej GZS oraz były 

Dyrektor GZS. 

 

I I .  Wnioski pokontrolne.  

 

 W celu usunięcia stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości oraz usprawnienia 

prowadzenia zagadnień objętych kontrolą, Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu działając 

na podstawie art. 9 ust. 2 powołanej na wstępie ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, wnosi o pełne wykorzystanie ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o 

podjęcie skutecznych działań w celu wyeliminowania powstałych nieprawidłowości, a w 

szczególności o realizację następujących wniosków: 

 

Urząd Gminy.  

1. Zapewnić prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze 

zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 128 

poz. 861 ze zm.). Zapewnić dokonywanie prawidłowych zapisów księgowych zgodnie z 

dyspozycją art. 23 ust. 2i art. 14 ust. 1 i ust. 2 cyt. ustawy o rachunkowości. Doprowadzić 

do terminowego sporządzania dowodów wewnętrznych OT, PK i LT tak aby operacje 

gospodarcze księgowane na ich podstawie ujmowane były w księgach rachunkowych 

zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zaprowadzić prawidłową 

ewidencję analityczną kont o symbolach 011 i 310, zgodną z przepisami art. 13 ust. 4 i 

ust. 5, art. 16 i art. 23 ustawy o rachunkowości oraz zgodną z zasadami prowadzenia konta 

011 określonymi w przepisach cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 

2010 r. 

2. Zapewnić przestrzeganie przepisu art. 261 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) w zakresie kwot zaciąganych 

zobowiązań pieniężnych. 
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3. Wdrożyć skuteczne procedury, które wyeliminują przypadki zawierania umów 

powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych bez kontrasygnaty Skarbnika Gminy 

lub osoby upoważnionej. Przestrzegać w tym zakresie przepisu art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 

1591 ze zm.). 

4.  W przypadku przetargów na zbycie nieruchomości, których cena wywoławcza jest wyższa 

niż równowartość 10.000 euro przestrzegać wymogu zamieszczania w prasie ogłoszenia o 

przetargu stosownie do przepisów § 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 

września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 

zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108 ze zm.). 

5. Zaprzestać wypłaty wynagrodzenia Wójta na podstawie uchwały Rady Gminy nr 

XIV/119/08 z dnia 17.06.2008 r., której byt prawny ustał. Ustalić składniki 

wynagrodzenia Wójta kadencji 2010-2014 i ich wysokość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie, w formie uchwały Rady Gminy stosownie do przepisu art. 8 

ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, 

poz. 1458 ze zm.). 

6. Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości 

związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Stosować w tym zakresie przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). Przy zawieraniu umów, których przedmiotem są usługi, 

dostawy lub roboty budowlane zapewnić stosowanie zasad określonych w przepisach o 

zamówieniach publicznych stosownie do przepisów art. 44 ust 4 przepisów ustawy z dnia 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) w 

związku z art. 7 ust. 3 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych. Dołożyć należytej 

staranności przy wykonywaniu czynności związanych z dokumentowaniem czynności 

odbiorowych robót, stosownie do dyspozycji art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 ze zm.). Zapewnić 

prawidłowe stosowanie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych w 

zakresie wykluczania wykonawców z postepowania. Przestrzegać terminowego zwrotu 

wniesionych wadiów oraz zabezpieczeń należytego wykonania umów, stosownie do 

przepisów art. 46 ust. 1 i art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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7. Wzmocnić nadzór nad udzielaniem i rozliczaniem dotacji z budżetu Gminy na realizację 

zadań publicznych zlecanych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 

ze zm.). Zapewnić sporządzanie kompletnych ogłoszeń o konkursach ofert stosownie do 

przepisu art. 13 ust 2 cyt. ustawy. Terminowo przekazywać dotacje dla tych podmiotów.  

 

Gminny Zespół Szkół w Tułowicach. 

 

1. Zapewnić funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej 

stosownie do wymogów art. 68 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 

dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów 

publicznych (Dz. Urz. M.F. nr 15, poz. 84). Szczególnie wzmocnić nadzór w zakresie 

przepływu informacji i zgodności działania z przepisami prawa oraz procedurami 

wewnętrznymi  w celu zapewnienia realizacji zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, 

efektywny, oszczędny i terminowy.  

 

2. Podjąć skuteczne działania celem niedopuszczenia do powstawania nieprawidłowości 

związanych z udzielaniem zamówień publicznych. Stosować w tym zakresie przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). Zapewnić sporządzanie pisemnego protokołu z każdego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz złożenie wymaganych 

oświadczeń przez osoby wykonujące czynności w postępowaniu, stosownie do przepisów 

art. 96 ust. 1 i art. 17 ust. 2 cyt. ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy w 

postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę nie złożono co najmniej dwóch 

ofert niepodlegających odrzuceniu, unieważnić postępowanie stosownie do przepisu art. 93 

ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy. 

 

3. Podjąć działania celem zapewnienia terminowego regulowania zobowiązań, stosownie do 

wymogów art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.). 

 

4. Wyeliminować przypadki wykonywania przez pracowników zajęć pozostających w 

sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków 

służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność. 
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Stosować w tym zakresie przepisy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 ze zm.). 

 

 Stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 cyt. ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych, oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego pisemnej informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych w nim zawartych 

lub przyczynach ich niewykonania. 

Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosku pokontrolnego w myśl art. 

27 ww. ustawy zagrożone jest karą grzywny. 

 Zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do 

wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń 

do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 

Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa przez błędną jego 

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. 

 

Do wiadomości:  

Rada Gminy  

Prezes  

Janusz Gałkiewicz                                                                                                                

/--/ 

 

 


