
 

 

 

Opole, dnia 12 lipca 2021 r. 

NKO.401-10/2021 

 

Pan 

Jan Woźniak 

Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów 

 

 

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2137) przeprowadziła w dniach od 29 marca 2021 r. do 14 maja 2021 r. kontrolę kompleksową 

gospodarki finansowej Gminy Otmuchów za lata 2019-2020 oraz wybranych zagadnień za lata 

2018 i 2021. 

 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 głównie konsekwencją nieprzestrzegania 

przepisów prawa oraz braku właściwego nadzoru ze strony kierownictwa. 

 Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli doręczonym Panu w dniu 

14 maja 2021 r. 

 

I. Ustalenia kontroli  

W trakcie kontroli stwierdzono m.in. następujące nieprawidłowości: 

1. Niedokonanie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych, którym Gmina zapewniła 

wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną (protokół kontroli str. 9). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 
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2. Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego polegające na: 

a) zawarciu umowy z audytorem (usługodawcą) na okres krótszy niż minimalny okres 

ustawowy, a tym samym na niedopełnieniu obowiązku prowadzenia audytu 

wewnętrznego w okresie od kwietnia do grudnia 2020 r. (protokół kontroli str. 12-14). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

b) niedochowaniu obowiązku przeprowadzenia co najmniej raz na pięć lat oceny 

zewnętrznej audytu wewnętrznego (protokół kontroli str. 14). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

Nieprawidłowość wskazana w pkt nr 2 lit. a) może wypełniać znamiona czynu 

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

naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289). 

3. Naruszenie przepisów w zakresie sprawozdawczości polegające na: 

a) niewykazaniu w sprawozdaniu jednostkowym Rb-Z o stanie zobowiązań według 

tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2020 r. wartości 

zobowiązania wobec firmy T-Mobile Polska S.A. z tytułu pozostających do zapłaty na 

dzień 31 grudnia 2020 r. rat w łącznej wysokości 4 305,00 zł. za aparat telefoniczny 

(protokół kontroli str. 29-30). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

b) niesporządzeniu sprawozdań jednostkowych Rb-27S z wykonania planu dochodów 

oraz Rb-28S z wykonania planu wydatków za 2020 r. Żłobka w Kałkowie (protokół 

kontroli str. 41-42). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Zespołu Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie. 

c) nieprawidłowym sporządzeniu sprawozdań jednostkowych Rb-27S oraz Rb-28S za 

2020 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej oraz Publicznego 

Przedszkola w Kałkowie (protokół kontroli str. 41-42). 

Odpowiedzialność ponosi Dyrektor Zespołu Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie. 

d) sporządzeniu rocznych sprawozdań zbiorczych Rb-27S oraz Rb-28S za 2020 r. niezgodnie 

z przepisami dotyczącymi sposobu sporządzania sprawozdań (protokół kontroli str. 42).  

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz.  

Nieprawidłowość wymieniona w pkt nr 3 lit b) może wypełniać znamiona czynu określonego 

w przepisach cyt. ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. 
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4. Naruszenie przepisów prawa podatkowego polegające na:  

a) niezweryfikowaniu pod względem podatkowym łącznej powierzchni gruntów 

podlegających wymiarowi podatku leśnego z danymi wynikającymi z ewidencji 

gruntów i budynków (protokół kontroli str. 61-62).  

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Wydziału Finansowego i Podatków, Skarbnik 

oraz Burmistrz. 

b) nieterminowym załatwieniu spraw dotyczących ulg podatkowych (protokół kontroli 

str. 69-70). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Wydziału Finansowego i Podatków oraz 

Burmistrz. 

5. Naruszenie przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi 

polegające na: 

a) niezamieszczeniu w ogłoszeniu o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie 

nieruchomości terminu zgłoszenia uczestnictwa w przetargu (protokół kontroli str. 75-

76).  

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Wydziału Mienia Komunalnego i Geodezji 

oraz Burmistrz. 

b) nieoznaczeniu w ogłoszeniach o wynikach przetargów, nieruchomości według 

katastru nieruchomości i księgi wieczystej (protokół kontroli str. 77-79).  

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Wydziału Mienia Komunalnego i Geodezji 

oraz Burmistrz. 

c) zawarciu w umowie dzierżawy nieruchomości innej stawki czynszu niż stawka 

określona i podana do publicznej wiadomości w wykazie nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę (protokół kontroli str. 86-87). 

Odpowiedzialność ponoszą Kierownik Wydziału Mienia Komunalnego i Geodezji 

oraz Burmistrz. 

6. Naruszenie przepisów w zakresie praw pracowniczych polegające na: 

a)  niedoprowadzeniu do udzielenia Burmistrzowi Otmuchowa zaległego urlopu 

wypoczynkowego za 2017 r. w terminie wynikającym z przepisów prawa, czego 

konsekwencją była konieczność dokonania z tego tytułu wypłaty ekwiwalentu 

pieniężnego w kwocie 12 146,40 zł (protokół kontroli str. 91-92). 

Odpowiedzialność ponoszą Sekretarz Miasta i Gminy oraz Burmistrz 
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b) nieterminowym wypłaceniu pracownikom Urzędu Miejskiego dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za lata 2019 i 2020 (protokół kontroli str. 95-97). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

7. Nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych polegające na: 

a) nieterminowym przekazywaniu odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

w 2020 r. (protokół kontroli str. 104-105). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

b) przyznaniu świadczeń z Funduszu w formie zakupu posiłków dla pracowników Urzędu 

Miejskiego bez uzależnienia powyższego do sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej 

osób uprawnionych do korzystania z Funduszu (protokół kontroli str. 105-107). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

8. Udzielenie dotacji Międzyzakładowemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Czarni” 

Otmuchów niezgodnie z zasadami udzielania dotacji (protokół kontroli str. 100-103). 

Odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

Powyższa nieprawidłowość może wypełniać znamiona czynu określonego w przepisach 

cyt. ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 

9. Nieterminowe przekazanie niektórym dyrektorom szkół, przewodniczącemu Rady 

Miejskiej w Otmuchowie oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli, 

sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego (protokół kontroli str. 108-109).  

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy i Dyrektor Zespołu Obsługi Szkolnictwa w 

Otmuchowie oraz Burmistrz.  

10. Nieprawidłowość w zakresie zamówień publicznych polegająca na zwrocie wykonawcy 

wadium bez zachowania zasady niezwłoczności (protokół kontroli str. 140). 

Odpowiedzialność ponosi były pracownik merytoryczny odpowiedzialny za realizację 

zadania. 

11. Naruszenie przepisów w zakresie rachunkowości polegające na: 

a) ewidencjonowaniu operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych w księgach 

rachunkowych innego okresu sprawozdawczego niż ten, w którym one nastąpiły, co 
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zostało spowodowane nieterminowym sporządzaniem dowodów wewnętrznych OT 

(protokół kontroli str. 133, 144-151). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za zakup i 

likwidację środków trwałych oraz prowadzący zadania inwestycyjne, kierownicy 

wydziałów merytorycznych oraz Burmistrz. 

b) zaniżeniu wartości środka trwałego w skutek nieujęcia w ewidencji konta 080 kosztu 

dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego (protokół kontroli str. 134-135). 

Odpowiedzialność ponoszą pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za realizację 

zadania. 

12. Niesporządzenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Otmuchów w latach 2019-2020 (protokół kontroli str. 142-143). 

Odpowiedzialność ponoszą Podinspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, 

Bezpieczeństwa Mieszkańców, Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 

Komunalnej oraz Burmistrz. 

 

 Ponadto kontrola wykazała dopuszczenie do ponownego wystąpienia nieprawidłowości 

stwierdzonych podczas poprzednich kontroli kompleksowych gospodarki finansowej Gminy 

Otmuchów, co w świetle informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych z dwóch 

poprzednich kontroli, zawartych w pismach: SM 9/300/2013 z dnia 22.10.2013 r., nr SM 

7.300.2018 z dnia 22.06.2018 r., SM 8.300.2018 z dnia 20.08.2018 r. oraz SM 11.300.2018 z 

dnia 29.10.2018 r. nie powinno mieć miejsca. Powtórzenie nastąpiło w zakresie poniżej 

wymienionych nieprawidłowości: 

 nr 6 lit. a) polegającej na niedoprowadzeniu do udzielenia Burmistrzowi Otmuchowa 

niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w terminie do 30 września roku 

następnego, co skutkowało naliczeniem i wypłatą ekwiwalentu za niewykorzystany 

urlop wypoczynkowy. Nieprawidłowość stwierdzono również podczas poprzedniej 

kontroli kompleksowej, 

 nr 6 lit. b) dotyczącej nieterminowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

pracownikom Urzędu Miejskiego. Nieprawidłowość stwierdzono również podczas 

poprzedniej kontroli kompleksowej, 

 nr 11 lit. a) dotyczącej ewidencjonowania operacji gospodarczych na koncie 011 w 

innym okresie sprawozdawczym niż ten, w którym one nastąpiły, z powodu 

nieterminowego sporządzania dowodów wewnętrznych OT. Wskazana 
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nieprawidłowość została stwierdzona podczas trzech kolejnych kontroli 

kompleksowych gospodarki finansowej Gminy Otmuchów. 

Powyższe wskazuje nie tylko na powtarzającą się nieskuteczność działań podjętych przez 

Burmistrza Otmuchowa w celu realizacji wniosków pokontrolnych w wymienionych zakresach 

oraz na nieprawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostce, ale również na 

możliwość wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. 27 ustawy o regionalnych izbach 

obrachunkowych.  

 Na uwagę zasługuje fakt, że niektóre nieprawidłowości stwierdzone przez 

kontrolujących zostały w trakcie kontroli usunięte. Dotyczyło to nieprawidłowości 

wymienionych w punktach nr 3 lit. a) oraz nr 12 i polegało na: 

 dokonaniu korekty sprawozdania Rb-Z za IV kwartał 2020 r., 

 opracowaniu oraz uchwaleniu wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2021-2026 przyjętego uchwałą Nr 

XXIII/248/2021 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 31 marca 2021 r. 

 

 

II.  Wnioski pokontrolne  

 W celu usunięcia stwierdzonych 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: 

1. Zgodnie z przepisem art. 10b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) dokonać określenia aktualnych jednostek 

organizacyjnych, dla których Gmina zapewniła wspólną obsługę administracyjną, 

finansową i organizacyjną. 

2. Doprowadzić do prawidłowego stosowania przepisów w zakresie audytu wewnętrznego, a 

w szczególności: 

a) w przypadku prowadzenia audytu wewnętrznego przez usługodawców zapewnić 

zawieranie z nimi umów na okres co najmniej roku, zgodnie z dyspozycją art. 279 



Strona 7 / 10 

Wystąpienie pokontrolne nr NKO.401-10/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. 

ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 305), 

b) doprowadzić do przeprowadzenia oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego, zgodnie 

ze standardem nr 1312 określonym w Komunikacie Ministra Rozwoju i Finansów 

z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek 

sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Rozwoju i Finansów z 2016 r. poz. 

28). 

3. Przestrzegać przepisów w zakresie sprawozdawczości, a w szczególności: 

a) zapewnić wykazywanie w sprawozdaniach jednostkowych Rb-Z wszystkich 

zobowiązań ciążących na jednostce, zgodnie z uregulowaniami § 2 ust. 1 pkt 2 

załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 

publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2396) z 

uwzględnieniem przepisu art. 46 ust. 3 cyt. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym, 

b) zobowiązać Dyrektora Zespołu Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie do składania 

jednostkowych sprawozdań Rb-27S oraz Rb-28S wszystkich obsługiwanych 

jednostek, zgodnie z przepisem § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości 

budżetowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1564 ze zm.), 

c) sprawozdania Rb-27S i Rb-28S sporządzać rzetelnie i prawidłowo pod względem 

merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz w kwotach zgodnych z danymi 

wynikającymi z ewidencji księgowej, stosownie do § 9 ust. 1 i 2 cyt. rozporządzenia 

w sprawie sprawozdawczości budżetowej, 

d) zbiorcze sprawozdania Rb-27S i Rb-28S sporządzać na podstawie sprawozdań 

jednostkowych wszystkich jednostek podległych oraz sprawozdania jednostkowego 

jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z dyspozycją § 6 ust. 1 pkt 3 i § 9 ust. 1 i 

2 cyt. rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. 

4. Przestrzegać przepisów prawa podatkowego, a w szczególności: 

a) dokonać analizy w zakresie powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu 

podatkiem leśnym w celu zachowania zasady powszechności opodatkowania. Stosować 

w tym zakresie przepisy art. 1 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 3 ustawy z dnia 30 października 

2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.), w związku z art. 21 ust. 1 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkobtgqzde
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ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

2052 ze zm.). 

b) zapewnić terminowe załatwianie spraw dotyczących udzielania ulg podatkowych, z 

uwzględnieniem przepisów art. 139 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.). 

5. Wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.), a 

w szczególności:  

a) doprowadzić do sporządzania kompletnych ogłoszeń o przetargach ustnych 

ograniczonych na zbycie nieruchomości, zawierających wszystkie wymagane informacje 

określone w § 15 ust. 1 cyt. rozporządzenia, 

b) doprowadzić do sporządzania kompletnych ogłoszeń o wynikach przetargów na sprzedaż 

nieruchomości, zawierających wszystkie wymagane informacje określone w § 12 ust. 1 

cyt. rozporządzenia,  

c) zapewnić stosowanie w umowach dzierżawy stawek czynszu zgodnych z określonymi w 

prawidłowych wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, 

sporządzonych zgodnie z przepisami art. 35 cyt. ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

6. Skutecznie wyeliminować powtarzające się nieprawidłowości w zakresie realizacji praw 

pracowniczych, a w szczególności: 

a) nie dopuszczać do kumulowania się urlopu wypoczynkowego Burmistrza wbrew 

obowiązującym przepisom i do obciążania budżetu wydatkami z tytułu ekwiwalentu 

za niewykorzystany urlop. Urlopów udzielać w terminach wynikających z przepisów 

art. 161 i art. 168 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1320 ze zm.), 

b) zapewnić wypłatę pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego w terminie 

zgodnym z przepisem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym 

wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 

1872). 

7. Przestrzegać przepisów w zakresie funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych, a w szczególności: 
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a) zapewnić przekazywanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

zgodnie z terminami wynikającymi z dyspozycji art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 

1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 746), 

b) doprowadzić do przyznawania świadczeń socjalnych z Funduszu z zastosowaniem 

przepisu art. 8 ust. 1 cyt. ustawy oraz uregulowań § 10 ust. 1 Regulaminu ZFSŚ. 

8. Przy zawieraniu umów dotacji dla organizacji pożytku publicznego przestrzegać zasad 

określonych w normie art. 126 cyt. ustawy o finansach publicznych. 

9. Zapewnić przekazywanie sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego w terminie określonym w art. 30 a ust. 5 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.). 

10.  Przestrzegać przepisów w zakresie zamówień publicznych, a w szczególności zapewnić 

dokonywanie terminowych zwrotów wadiów, zgodnie z przepisem art. 98 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.). 

11. Wzmocnić nadzór odnośnie przestrzegania przepisów w zakresie rachunkowości, a w 

szczególności wdrożyć procedury zapewniające: 

a) ujmowanie w księgach rachunkowych operacji gospodarczych dotyczących zmian w 

stanie środków trwałych w okresach sprawozdawczych, w których operacje te 

faktycznie nastąpiły, tj. stosownie do dyspozycji art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 217 ze zm.). Skutecznie 

wyeliminować powtarzającą się nieprawidłowość poprzez doprowadzenie do 

sporządzania dowodów wewnętrznych OT w terminie wynikającym z uregulowań 

Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta i 

Gminy w Otmuchowie stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 46/2019 z dnia 

14 marca 2019 r., 

b) ustalanie właściwej wartości środków trwałych w budowie poprzez ujmowanie w 

ewidencji księgowej wszystkich kosztów pozostających w bezpośrednim związku z 

ich wytworzeniem. 

 

 

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

obrachunkowych, oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 
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pokontrolnego pisemnej informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych w nim zawartych 

lub przyczynach ich niewykonania. 

Poinformowanie Izby niezgodnie z prawdą o wykonaniu wniosków pokontrolnych 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. 

 

 

          Prezes 

         Regionalnej Izby Obrachunkowej  

         w Opolu 
 

        Grzegorz Czarnocki 

 

 

Do wiadomości: 

Rada Miejska w Otmuchowie. 
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