
  

Część 3 

 
INFORMACJA OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA 

BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU 

 
Rada Powiatu Krapkowickiego, uchwałą nr IV/34/2015 w dniu 29 stycznia 2015 r. uchwaliła 

budżet zawierający plan: 
1) dochodów w kwocie 40.954.354 zł, w tym: 

a) dochody bieżące – 39.149.718 zł, 
b) dochody majątkowe – 1.804.636 zł; 

2) wydatków w kwocie 41.179.847 zł, w tym: 
a) wydatki bieżące – 37.064.912 zł, 
b) wydatki majątkowe – 4.114.935 zł; 

3) przychodów – 1.369.709 zł; 
4) rozchodów – 1.144.216 zł. 
 
I. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO  

W I PÓŁROCZU 2015 ROKU 
 

W wyniku wprowadzonych w trakcie I półrocza zmian, plan dochodów Powiatu Krapkowickiego 
ustalono na kwotę 40.876.128 zł (w tym dochody bieżące 39.331.136 zł, dochody majątkowe 
1.544.992 zł). 

 
Dochody wykonane na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 23.555.607,67 zł, co stanowi 57,6% planu.  

Na kwotę tę składały się: 
1) dochody bieżące – 23.549.974,67 zł (99,98%), 
2) dochody majątkowe – 5.633,00 zł (0,02%). 

 
 Strukturę wykonanych dochodów w I półroczu 2015 r. przedstawia Wykres 1. 
 
Wykres 1. Struktura wykonanych dochodów budżetu Powiatu Krapkowickiego w I półroczu 2015 r. 
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Dochody własne zostały wykonane w kwocie 9.958.964,97 zł (62,7% zakładanego planu).  
W grupie tych dochodów dominującą rolę odegrały: 
1) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (rozdział 70005 § 2360) wykonane w  wysokości 
801.911,83 zł, tj. 102,7% planu, 

2) dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75622  
§ 0010). W I półroczu 2015 r. wykonano dochody w kwocie 4.410.270 zł, co stanowi 47,2% 
planu. W stosunku do analogicznego okresu 2014 r. nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu  
o kwotę 37.596 zł, 

3) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019 § 0690). Wykonanie 
dochodów z tego tytułu na koniec I półrocza wyniosło 1.076.427,80 zł, tj. 112,1% planowanych 
dochodów, 

4) zwrot podatku VAT w kwocie 698.038 zł (rozdział 75020 § 0970) od inwestycji polegającej na 
rozbudowie i przebudowie szpitala w Krapkowicach. W II półroczu możliwe jest zwiększenie 
planu dochodów o kwotę zwrotu podatku. 

 

Dochody budżetu Powiatu Krapkowickiego z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 7.802.286 zł  
i zostały zrealizowane w wysokości 59,2%. Poszczególne części subwencji, tj. oświatowa, 
wyrównawcza i równoważąca otrzymywane były w terminach określonych ustawowo. 

 
Tytułem dotacji celowych z budżetu państwa Powiat Krapkowicki otrzymał środki w łącznej 

kwocie 3.209.609,25 zł na realizację: 
 

1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3.177.276,25 zł 
(53,2% planu). Dotacje te otrzymywane były w terminach umożliwiających ich realizację. Wyjątek 
stanowi dotacja w rozdziale 75212, gdzie do 30.06.2015 r. nie otrzymano środków, a  poniesiono 
wydatki na szkolenie z zakresu obronności;  

 
2) zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej – 8.765 zł (87,7% planu). Dotacje te dotyczyły zadań związanych z kwalifikacją 
wojskową w 2015 r.; 

 
3) bieżących zadań własnych – 23.568 zł (31,6% planu), w rozdziale 85202, z przeznaczeniem na 

utrzymanie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach. W planie 
dochodów w rozdziale 85204 ujęto także dotację na zatrudnienie dwóch koordynatorów 
rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy 
zastępczej na rok 2015. Realizacja tych dochodów przewidziana jest w II półroczu 2015 r.  

 
W II półroczu przewidywane jest otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdziale 

60014 w kwocie 1.351.599 zł, z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej  
nr 1207 O Błażejowice Smolarnia od m. Dziedzice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414 – Etap 
II” realizowaną w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo 
– Dostępność – Rozwój. 
 

W I półroczu 2015 r. pozyskano środki bezzwrotne w wysokości 2.275.483,62 zł. Kwota ta 
obejmuje otrzymane przez Powiat Krapkowicki: 
1) dotacje celowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej, tj.: 
a) projektu „Szansa na rozwój bez barier 2 – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  

w Powiecie Krapkowickim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka (dotacja w rozdziale 75095 w kwocie 1.859.250,12 zł – 57,4% planu), 



  

b) projektu „Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli  
w powiecie krapkowickim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
(dotacja w rozdziale 80146 w kwocie 127.849,01 zł, co stanowi 64,8% planu), 

c) projektu „Razem możemy więcej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (dotacja w rozdziale 80195 w kwocie 280.380,63 zł – 100% planu), 

d) projektu „Lepszy Start” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
(uzupełnienie dotacji w rozdziale 85295 w kwocie 148,32 zł), 

e) projektu „PO Klucz do biznesu 2!” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, (dotacja w rozdziale 85395 w kwocie 2.850,24 zł, co stanowi 95% planu); 

2) środki z innych źródeł zagranicznych w wysokości 5.005,30 zł. Środki uzyskano w ramach Małych 
Projektów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na projekt „Uchwyć chwilę… czyli uroki Krainy 
św. Anny” zrealizowany w latach poprzednich ze środków własnych Powiatu Krapkowickiego, 
natomiast w roku 2015 nastąpiła refundacja poniesionych wydatków. 

 
Pozyskana pomoc finansowa w formie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 

40.000 zł. Środki zostały przekazane przez Gminę Walce na realizację zadania pn. „Remont chodnika 
przy ul. Osiedlowej w miejscowości Rozkochów”. 

  
W II półroczu 2015 r. na podstawie zawartych umów planowane jest otrzymanie od innych 

jednostek samorządu terytorialnego: 
1) pomocy finansowej z Gminy Walce na realizację własnych zadań bieżących pn.: 

a) „Przebudowa chodnika w miejscowości Brożec przy ulicy Reymonta od posesji nr 40 do 
kościoła oraz od posesji nr 67 do nr 77 i od posesji nr 68 do nr 72” – w wysokości 30.000 zł, 

b) „Remont nawierzchni jezdni ulicy Osiedlowej w Rozkochowie” – w wysokości 8.000 zł; 
2) dotacji celowych na zadania inwestycyjne pn: 

a) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1808 O ul. Góry Św. Anny wraz z budową ronda na 
skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzieszowicach – wykonanie dokumentacji projektowej” –  
z Gminy Zdzieszowice w wysokości 75.000 zł, 

b) „Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla zakładania i aktualizowania 
operatów ewidencji gruntów” – z budżetu Województwa Opolskiego w wysokości 30.859 zł;  

 
Środki z Funduszu Pracy otrzymano w kwocie 84.000 zł (51,4% planu) i zostały przeznaczone  

na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  
w Krapkowicach. 

 
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  

w kwocie 74.830,86 zł pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i są przeznaczone 
na wypłatę ekwiwalentów osobom prowadzącym uprawy leśne. 
 

Plan przychodów na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosił 3.203.814 zł z tytułu wolnych środków,  
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Na dzień 30 czerwca 2015 r. 
plan przychodów wykonano w kwocie 4.625.024,12 zł (144,4 % planu). Kwotę zrealizowanych 
przychodów stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 
publicznych pozostałe z lat ubiegłych do wykorzystania w 2015 r. 
 

Należności Powiatu Krapkowickiego na koniec I półrocza 2015 r. wynosiły ogółem 1.765.716,04 
zł, w tym: 
1) należności wymagalne w kwocie 486.043,53 zł, m.in. z tytułu niezapłaconych należności z tytułu 

wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa, odpłatności rodziców biologicznych za 
pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,  
nienależnie pobranych  świadczeń z Funduszu Pracy przez osoby bezrobotne i pracodawców oraz 
niezapłaconych należności za zajęcie pasa drogowego oraz za usuwanie porzuconych pojazdów; 



  

2) pozostałe należności – 733.359,20 zł, głównie z tytułu należnych Powiatowi Krapkowickiemu 
udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, nienależnie pobranych 
świadczeń z Funduszu Pracy oraz należnej refundacji poniesionych kosztów związanych  
z zatrudnieniem osób bezrobotnych na robotach publicznych, a także wpływy z gmin i powiatów 
na rodziny zastępcze; 

3) pożyczki w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych – 
546.313,31 zł. Kwota ta stanowi należności z tytułu udziału powiatu w dochodach budżetu 
państwa z tytułu rozłożonych na raty należności długoterminowych za przekształcenie prawa 
wieczystego użytkowania w prawo własności oraz sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
II. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO  

W I PÓŁROCZU 2015 ROKU 
 

W wyniku wprowadzonych w trakcie I półrocza 2015 r. zmian, plan wydatków Powiatu 
Krapkowickiego ustalono na kwotę 42.935.726 zł.  
 

Wydatki wykonane na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 20.421.989,37 zł, co stanowi 47,6% planu.  
Na kwotę tę składały się: 
1) wydatki bieżące – 18.660.393,74 zł (91,4%); 
2) wydatki majątkowe – 1.761.595,63 zł (8,6%). 
 

Wydatki bieżące w 2015 r. dotyczyły głównie zadań związanych z funkcjonowaniem jednostek 
organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego. Strukturę wydatków bieżących przedstawia Tabela 1. 
 
Tabela 1. Struktura wydatków bieżących Powiatu Krapkowickiego w I półroczu 2015 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
PLAN 

NA 30.06.2015 
WYKONANIE 

% 
WYKONANIA 

UDZIAŁ % 
W 

WYDATKACH 
OGÓŁEM 

Wydatki bieżące, w tym: 37.990.834,00 18.660.393,74 49,1 91,4 

1. 
Wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane 

19.852.955,00 10.272.436,61 51,7 50,3 

2. 
Wydatki związane z realizacją 
statutowych zadań jednostek 
budżetowych, w tym: 

10.823.131,00 4.550.707,95 42,0 22,3 

 2.1 Wydatki remontowe 1.057.405,00 651.056,24 61,6 3,2 

3. Dotacje na zadania bieżące 449.118,00 230.859,00 51,4 1,1 

4. 
Świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

2.665.995,00 1.253.111,21 47,0 6,1 

5. 

Wydatki na programy 
finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w 
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

3.852.515,00 2.333.036,93 60,6 11,4 

6. Obsługa długu 347.120,00 20.242,04 5,8 0,1 

 
Wydatki remontowe zaplanowano na kwotę 1.057.405 zł, a wykonano w kwocie  

651.056,24 zł (61,6% planu). 
 

W Starostwie Powiatowym w Krapkowicach w rozdziale 60014 na remonty na drogach 
powiatowych wydatkowano kwotę 602.532,96 zł. Zadania remontowe objęły: 
1) na terenie Gminy Walce: 

a) przebudowę chodnika w miejscowości Brożec przy ulicy Reymonta od posesji nr 40 do 
kościoła oraz od posesji nr 67 do nr 77 i od posesji nr 68 do nr 72 w kwocie 127.571,36 zł, 

b) naprawę uszkodzonego chodnika dla pieszych przy ul. Wiejskiej na wysokości posesji nr 3  
w miejscowości Rozkochów w kwocie 49.200 zł, 

c) remont nawierzchni jezdni ulicy Osiedlowej w Rozkochowie w kwocie 16.014,60 zł, 
d) naprawę uszkodzonego chodnika dla pieszych przy ul. Głogowskiej w Rozkochowie  

w kwocie 7.200 zł, 



  

e) remont chodnika przy ul. Osiedlowej w Rozkochowie w kwocie 73.343,90 zł; 
2) w Gminie Strzeleczki wymianę nawierzchni chodnika w miejscowości Racławiczki na skrzyżowaniu 

ulicy Opolskiej z Plebiscytową w kwocie 31.374,90 zł; 
3) na terenie całego powiatu: 

a) remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych w kwocie 260.879,16 zł, 
b) nieprzewidziane remonty i awarie w kwocie 36.949,04 zł.  
 
W Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach wydatki remontowe wyniosły 7.720,20 zł  

i dotyczyły przede wszystkim remontu ścian w bibliotece oraz instalacji elektrycznej. 
W Zespole Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach, gdzie na remonty wydatkowano 

środki w kwocie 7.387,92 zł, przeprowadzono naprawę oświetlenia zewnętrznego, roboty malarskie, 
a także wykonano podbudowę placu na terenie ogrodu sensorycznego. 

Wydatki remontowe w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach wyniosły 6.990 zł i objęły 
głównie remont sali komputerowej oraz części korytarza przy pomniku patrona szkoły. 
 W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach remonty pomieszczeń, 
budynków, sprzętu łączności, pojazdów służbowych oraz urządzeń hydraulicznych i pneumatycznych 
zamknęły się kwotą 16.304,10 zł. 
 Pozostałe wydatki remontowe dotyczyły bieżących napraw, przeglądów i konserwacji sprzętu, 
znajdującego się na wyposażeniu jednostek organizacyjnych. 
 

Plan dotacji z budżetu Powiatu Krapkowickiego na zadania bieżące ustalony został na łączną 
kwotę 449.118 zł, a wykonany w kwocie 230.859,00 zł (51,4% planu). 
Dotacje przekazano: 
1) Województwu Opolskiemu na wspólną organizację doradztwa metodycznego w szkołach Powiatu 

Krapkowickiego. Do końca I półrocza 2015 r. wydatkowano kwotę 8.399 zł w rozdziale 80146 –  
I transza. II transza, zgodnie z umową, zostanie przekazana w II półroczu; 

2) Gminie Krapkowice na dofinansowanie: 
a) kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej – dotacja w rozdziale 85311 w kwocie 

24.660 zł, 
b) prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej – dotacja w rozdziale 92116 w kwocie 12.500 zł 

stanowi I ratę. Zgodnie z umową II rata zostanie wypłacona w II półroczu 2015 r., 
c) XXXIII Krapkowickiego Biegu Ulicznego – dotacja w rozdziale 92605 w kwocie 8.000 zł; 

3) stowarzyszeniom oraz organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ogólnej 
kwocie 167.300 zł zgodnie z wykazem dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krapkowickiego na 
wsparcie zadań publicznych w I półroczu 2015 r., stanowiącym załącznik do niniejszej informacji 
opisowej, 

4) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie na wykonanie oraz 
montaż wiatrownicy pedałowej oraz intonację i strojenie piszczałek – dotacja w rozdziale 92120 
w kwocie 10.000 zł. 
 

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 4.944.892 zł, wykonano w kwocie  
1.761.595,63 zł (35,6% planu).  

Poniesione wydatki dotyczą następujących zadań inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo 
Powiatowe w Krapkowicach: 
1) w rozdziale 60014 wydatkowano środki w wysokości 1.003.597,84 zł na: 

a) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1207 O Błażejowice – Smolarnia od  
m. Dziedzice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 414 – II Etap” w wysokości 553.500 zł. 
Zadanie jest w trakcie realizacji, 

b) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej  
nr 1832 O Gogolin – Chorula od km 4+044 do projektowanego przez ZDW Opole ronda  
w ramach zadania budowy obwodnicy Malni i Choruli” w kwocie 60.105 zł – zadanie 
zakończono, 



  

c) usuwanie klęsk żywiołowych w miejscowości Dobieszowice poprzez odbudowę drogi 
powiatowej nr 1470 O, ul. Główna, relacji Pokrzywnica – Dobieszowice od km 0+000 do km 
0+768 oraz odbudowę kanalizacji deszczowej w ciągu tej drogi – w kwocie 42.432 zł. Zadanie 
zostało ukończone w I półroczu 2015 r., 

d) zadanie „Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika przy ul. Rolnej w Gogolinie” –  
w kwocie 158.410,33 zł. Zadanie zostało ukończone w I półroczu 2015 r., 

e) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1837 O Dobra –
Rzepcze – w kwocie 69.500 zł. Zadanie zostało wykonane w 100% w I półroczu, 

f) zakup wraz z dostawą samochodu dostawczego do 3,5 tony na potrzeby realizacji zadań  
w ramach utrzymania dróg powiatowych – w kwocie 119.650,51 zł; 

2) w rozdziale 80130 wydatkowano środki w kwocie 163.920,64 zł na: 
a) realizację przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach zadania mającego na celu 

przebudowę pomieszczeń nr 40 i 42 na parterze budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. 
Piastów Opolskich w Krapkowicach, z przeznaczeniem na pomieszczenia lekcyjne 
dostosowane do standardów wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych dla kwalifikacji A-18 
(prowadzenie sprzedaży)” – w kwocie 128.558,51 zł, 

b) zakup przez Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach mebli do 
nowopowstałej pracowni handlowej – w kwocie 35.362,13 zł, 

3) w rozdziale 85111 przeznaczono środki w kwocie 500.000 zł na podniesienie wkładu własnego  
w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.; 

4) w rozdziale 90005 wydatki zostały wykonane w kwocie 94.077,15 zł. Środki zostały przeznaczone 
na dotacje dla osób fizycznych i osoby prawnej na wymianę kotłów c.o., zakup pomp ciepła oraz 
zakup solarów. 

 

Na dzień 30.06.2015 r. Powiat Krapkowicki posiadał zobowiązania finansowe w łącznej kwocie 
7.570.964 zł, w tym z tytułu wyemitowanych w 2009 roku obligacji komunalnych w łącznej kwocie 
6.710.000 zł oraz dwóch zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Opolu w łącznej kwocie 860.964 zł.  

Umowę emisji obligacji komunalnych zawarto z Bankiem DnB NORD Polska S.A. z siedzibą  
w Warszawie w dniu 24.08.2009 r. Przedmiotowe obligacje zostały wyemitowane w 13 seriach  
z terminem wykupu przypadającym na lata 2011 – 2023. Emisja obligacji miała na celu pokrycie 
wydatków związanych z rozbudową szpitala w Krapkowicach na Osiedlu XXX – lecia. 

Powiat Krapkowicki zawarł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu: 
1) 29 grudnia 2011 r. umowę o pożyczkę w kwocie 611.900 zł na dofinansowanie zadania 

„Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego w Krapkowicach na Osiedlu XXX – lecia”. 
Spłatę pożyczki przewidziano w latach 2012 do 2017. Łączne raty do spłaty w II półroczu 2015 r. 
wynoszą 54.392 zł; 

2) 14 listopada 2012 r. umowę o pożyczkę w kwocie 986.800 zł na dofinansowanie zadania 
„Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 7 w Krapkowicach”. Spłata pożyczki została 
przewidziana w latach 2013 – 2017. Łączne raty do spłaty w II półroczu 2015 r. wynoszą  
87.716 zł. 

 

Wykonane rozchody Powiatu Krapkowickiego w I półroczu 2015 r. obejmują  wykup piątej serii 
obligacji komunalnych w wysokości 860.000 zł oraz spłatę rat pożyczek – 142.108 zł. 
 

Na dzień 30.06.2015 r. Powiat Krapkowicki nie posiadał żadnych wymagalnych zobowiązań 
finansowych. 

 

Wydatki z tytułu wynagrodzeń według wykonania oraz przy utrzymaniu zatrudnienia i poziomu 
wynagrodzeń z dnia 30.06.2015 r. mogą przekroczyć na koniec 2015 roku ustalony plan wydatków w 
następujących jednostkach: 



  

1) Starostwie Powiatowym w Krapkowicach o kwotę 414.731 zł; 
2) Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach o kwotę 174.098 zł; 
3) Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach o kwotę 66.769,02 zł. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


