
 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       Zał. nr 1

P L A N   F I N A N S O W Y   B U D Ż E T U
wg. jednostek   realizujących   dochody   Gminy

Zdzieszowice  w  2020 r.

 
dz. rozdz. § Treść Plan Uwagi
 1 2 3 4 5 6

 
1 Urząd   Miejski 66.649.000,00

010

700

01095

70004

70005

0750

0630

0640

0750

0920

0970

Rolnictwo  i  łowiectwo

pozostała  działalność

Dochody  bieżące

wpływy  z  najmu  i  dzierżawy  składników
majątkowych  jednostek  samorządu  terytorialnego
oraz  innych  umów  o  podobnym  charakterze
1.wpływy  z  dzierżawy  obwodów  łowieckich
2.wpływy z dzierżawy  gruntów  rolnych

Gospodarka  mieszkaniowa

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Dochody  bieżące

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz 
innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z 
tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień

wpływy  z  najmu   i  dzierżawy  składników
majątkowych  jednostek  samorządu  terytorialnego  
oraz  innych  umów  o  podobnym
charakterze

wpływy z pozostałych  odsetek

wpływy z różnych dochodów
-bezumowne korzystanie z lokali

gospodarka  gruntami  i  nieruchomościami

4.800,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

1.700,00
3.100,00

1.120.200,00

229.500,00

229.500,00

10.000,00

4.000,00

187.000,00

7.500,00

21.000,00

890.700,00



750

75011

75023

0470

0550

0750

0920

0760

0770

2010

2360

Dochody  bieżące

wpływy  z  opłat  za  trwały zarząd, użytkowanie
i służebności 

wpływy z opłat z tytułu   użytkowania  wieczystego  
nieruchomości

wpływy  z  najmu  i  dzierżawy  składników
majątkowych  jednostek  samorządu  terytorialnego
oraz  innych  umów  o  podobnym  charakterze

wpływy z pozostałych  odsetek
\m.in.: od  należności  rozłożonych  na  raty \

Dochody  majątkowe

wpływy  z  tytułu  przekształcenia  prawa
użytkowania  wieczystego  w  prawo  własności

wpłaty  z  tytułu  odpłatnego  nabycia  prawa  
własności  oraz  prawa  użytkowania  wieczystego  
nieruchomości
-za gotówkę – 514.300,00 zł,
-na raty – 11.000,00 zł

Administracja  publiczna

urzędy   wojewódzkie

Dochody  bieżące

dotacja  celowa  otrzymana  z  budżetu  państwa  na
realizację  zadań  bieżących  z  zakresu  
administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  
zleconych  ustawami z przeznaczeniem na :
1.sprawy obywatelskie
2.zadania obronne
3.ewidencja działalności gospodarczej

dochody  jednostek  samorządu  terytorialnego
związane z  realizacją  zadań  z  zakresu  
administracji  rządowej  oraz  innych  zadań
zleconych  ustawami
-5 %  dochodów  uzyskiwanych  na  rzecz
budżetu  państwa

urzędy  gmin

Dochody  bieżące

341.100,00

2.100,00

35.000,00

301.000,00

3.000,00

549.600,00

24.300,00

525.300,00

129.107,25

118.107,25

118.107,25

118.075,00

96.279,00
13.326,00
8.470,00

32,25

11.000,00

11.000,00
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751

752

754

75101

75212

75414

0570

0690

0970

2010

2010

2010

wpływy z tytułu grzywien, mandatów  i  innych   kar
pieniężnych od osób fizycznych

wpływy z różnych opłat

wpływy  z  różnych  dochodów

Urzędy  naczelnych  organów  władzy  
państwowej, kontroli  i  ochrony  prawa  oraz
sądownictwa

urzędy  naczelnych  organów  władzy  państwowej,
kontroli  i  ochrony  prawa

Dochody  bieżące

dotacja  celowa  otrzymana  z  budżetu  państwa  na
realizację  zadań  bieżących  z  zakresu  
administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  
zleconych  gminie  ustawami
1.prowadzenie i  aktualizacja  stałego  rejestru
   wyborców

Obrona  narodowa

pozostałe  wydatki  obronne

Dochody  bieżące

dotacja  celowa  otrzymana  z  budżetu  państwa
na  realizację  zadań  bieżących  z  zakresu
administracji  rządowej  oraz  innych  zadań
zleconych  gminie  ustawami z przeznaczeniem
 na :
1.szkolenia obronne

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
przeciwpożarowa

Obrona cywilna

Dochody  bieżące

dotacja  celowa  otrzymana  z  budżetu  państwa
na  realizację  zadań  bieżących  z  zakresu
administracji  rządowej  oraz  innych  zadań
zleconych  gminie  ustawami

1.300,00

1.000,00

8.700,00

3.084,00

3.084,00

3.084,00

3.084,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

7.600,00

7.600,00

7.600,00

7.600,00
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756

75601

75615

75616

0350

0310

0320

0330

0340

0500

0640

0910

0310

0320

0330

0340

Dochody  od  osób  prawnych, od  osób  
fizycznych  i  od  innych  jednostek  nie  
posiadających  osobowości  prawnej  oraz  
wydatki  związane  z  ich  poborem

wpływy  z  podatku  dochodowego  od  osób
fizycznych

Dochody  bieżące

wpływy z podatku  od  działalności  gospodarczej  
osób fizycznych, opłacanego  w  formie  karty  
podatkowej

wpływy  z  podatku  rolnego, podatku  leśnego, 
podatku  od  czynności  cywilnoprawnych, 
podatków  i  opłat  lokalnych  od  osób  prawnych    
i  innych  jednostek  organizacyjnych

Dochody  bieżące

wpływy z  podatku  od  nieruchomości

wpływy z podatku  rolnego

wpływy z podatku  leśnego

wpływy z podatku  od  środków  transportowych

wpływy z podatku  od  czynności  cywilnoprawnych

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień 

wpływy z odsetek  od  nieterminowych  wpłat  z  
tytułu  podatków  i  opłat

wpływy  z  podatku  rolnego, podatku  leśnego,
podatku  od  czynności  cywilnoprawnych, podatku
od  spadków  i  darowizn  oraz  podatków  i  opłat
lokalnych  od  osób  fizycznych
Dochody  bieżące

wpływy z podatku  od  nieruchomości

wpływy z podatku  rolnego

wpływy z podatku  leśnego

wpływy z podatku  od  środków  transportowych

33.760.666,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

14.451.200,00

14.451.200,00

14.306.000,00

6.000,00

21.300,00

114.700,00

1.400,00

300,00

1.500,00

2.733.800,00

2.733.800,00

1.884.500,00

255.400,00

5.100,00

57.600,00
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758

75618

75621

75801

75814

0360

0430

0500

0640

0910

 

0410

0490

0640

0690

0010

0020

2920

wpływy z podatku  od  spadków  i  darowizn

wpływy  z  opłaty  targowej

wpływy z podatku  od  czynności  cywilnoprawnych

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień 

wpływy z odsetek  od  nieterminowych  wpłat  z  
tytułu podatków  i  opłat

wpływy  z  innych  opłat  stanowiących  dochody
j.s.t  na  podstawie  ustaw
Dochody  bieżące

wpływy  z  opłaty  skarbowej

wpływy  z  innych  opłat  pobieranych  przez  j.s.t.  
na  podstawie  odrębnych  ustaw

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 
komorniczej i kosztów upomnień 

wpływy z różnych opłat

udziały  gmin  w  podatkach  stanowiących  dochód
budżetu  państwa
Dochody  bieżące

wpływy z podatku  dochodowego od  osób  
fizycznych

wpływy z podatku  dochodowego  od  osób  
prawnych

Różne  rozliczenia

część  oświatowa   subwencji  ogólnej  dla  j.s.t.

Dochody  bieżące

subwencje  ogólne  z  budżetu  państwa

różne  rozliczenia  finansowe

Dochody  bieżące

31.200,00

30.000,00

460.000,00

5.000,00

5.000,00

180.300,00

180.300,00

53.000,00

125.000,00

100,00

2.200,00

16.377.366,00

16.377.366,00

14.327.366,00

2.050.000,00

11.634.709,00

11.543.188,00

11.543.188,00

11.543.188,00

23.000,00

23.000,00
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801

75831

80101

80103

80104

0920

2920

6257

2030

0830

wpływy z pozostałych  odsetki
-odsetki  od  środków  na  rachunkach  bankowych

część  równoważąca  subwencji  ogólnej  dla  
gmin

Dochody  bieżące

subwencje  ogólne  z  budżetu  państwa

Oświata i wychowanie

szkoły podstawowe

Dochody majątkowe 

1.dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.
a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 
środków europejskich, realizowanych przez 
jednostki samorządu  terytorialnego – 
dofinansowanie Projektu: „Termomodernizacja 
budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w 
Zdzieszowicach (OŚiGW) – segment G” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020 współfinansowanego ze środków Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.  

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody  bieżące

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gminy z 
przeznaczeniem na realizacje zadań własnych gminy
w zakresie wychowania przedszkolnego

Przedszkola  

Dochody  bieżące

wpływy  z  usług
1.środki otrzymane od gmin z tytułu uczęszczania 
dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli – 
zwrot kosztów utrzymania tych dzieci

23.000,00

68.521,00

68.521,00

68.521,00

962.233,75

349.657,75

349.657,75

349.657,75

349.657,75

31.614,00

31.614,00

31.614,00

580.962,00

580.962,00

112.500,00
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851

852

85154

85213

85214

85216

85219

85228

2030

0480

2030

2030

2030

2030

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gminy z 
przeznaczeniem na realizacje zadań własnych gminy
w zakresie wychowania przedszkolnego

Ochrona  zdrowia

przeciwdziałanie  alkoholizmowi

Dochody  bieżące

wpływy  z  opłat  za  zezwolenia  na  sprzedaż
alkoholu

Pomoc  społeczna

składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  opłacane  za
osoby  pobierające  niektóre  świadczenia  z  
pomocy  społecznej  oraz za osoby uczestniczące w 
zajęciach w centrum integracji społecznej
Dochody  bieżące

dotacja  celowa  otrzymana  z  budżetu  państwa  na 
realizację  własnych  zadań  bieżących  gminy 

zasiłki okresowe, celowe i  pomoc  w  naturze  oraz  
składki  na ubezpieczenie   emerytalne  i  rentowe
Dochody  bieżące

dotacja  celowa  otrzymana  z  budżetu  państwa  na 
realizację  własnych  zadań  bieżących  gminy 

zasiłki  stałe

Dochody  bieżące

dotacja  celowa  otrzymana  z  budżetu  państwa  na 
realizację  własnych  zadań  bieżących  gminy 

Ośrodek  pomocy  społecznej

Dochody  bieżące

dotacja  celowa  otrzymana  z  budżetu  państwa  na
realizację  własnych  zadań  bieżących  gminy

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze

468.462,00

266.500,00

266.500,00

266.500,00

266.500,00

445.000,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

217.000,00

217.000,00

217.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

2.000,00
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855

85230

85501

85502

85504

2010

2030

2060

2010

2360

Dochody  bieżące

dotacja  celowa  otrzymana  z  budżetu  państwa  na
realizację  zadań  bieżących  z  zakresu  
administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  
zleconych  gminie  ustawami

pomoc w zakresie dożywiania 

Dochody  bieżące

dotacja  celowa  otrzymana  z  budżetu   państwa  na
realizację  własnych  zadań  bieżących  gminy
-pomoc państwa w zakresie  dożywiania

Rodzina

Świadczenie wychowawcze

Dochody  bieżące

dotacja  celowa  otrzymana  z  budżetu  państwa
 na  zadania  bieżące  z  zakresu administracji  
rządowej  zlecone  gminom, związane z realizacją 
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc 
państwa w wychowaniu dzieci

świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody  bieżące

dotacja  celowa  otrzymana  z  budżetu  państwa
 na  realizację  zadań  bieżących  z  zakresu
administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  
zleconych  gminie  ustawami

dochody  jednostek  samorządu  terytorialnego
związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu  
administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  
zleconych  ustawami
-dochody  uzyskiwane  na  rzecz  budżetu  państwa  
z tyt. funduszu i zaliczek  alimentacyjnych

Wspieranie rodziny

Dochody  bieżące

2.000,00

2.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

17.877.500,00

14.293.000,00

14.293.000,00

14.293.000,00

3.125.500,00

3.125.500,00

3.101.000,00

24.500,00

446.000,00

446.000,00
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900

85513

90019

90020

90095

2010

2010

0690

0400

0830

dotacja  celowa  otrzymana  z  budżetu  państwa
 na  realizację  zadań  bieżących  z  zakresu
administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  
zleconych  gminie  ustawami

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów
Dochody  bieżące

dotacja  celowa  otrzymana  z  budżetu  państwa
 na  realizację  zadań  bieżących  z  zakresu
administracji  rządowej  oraz  innych  zadań  
zleconych  gminie  ustawami

Gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska

wpływy i wydatki związane z gromadzeniem  
środków  z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Dochody  bieżące

wpływy  z  różnych  opłat
-opłaty dot.GFOŚ

wpływy  i wydatki  związane  z  gromadzeniem  
środków  z  opłaty  produktowej
Dochody  bieżące

wpływy  z  opłaty  produktowej

pozostała działalność

Dochody  bieżące

wpływy z usług
(wpływy z tytułu korzystania z szaletu publicznego)

446.000,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

437.100,00

435.000,00

435.000,00

435.000,00

1.100,00

1.100,00

1.100,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

 
2 Żłobek  samorządowy 157.250,00
 

855

85505

Rodzina

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

157.250,00

157.250,00
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0690

0830

0920

0970

Dochody  bieżące

wpływy  z  różnych  opłat
-opłata  stała  rodziców

wpływy  z  usług
-odpłatność  za  wyżywienie 

wpływy z pozostałych odsetek

wpływy  z  różnych  dochodów

157.250,00

105.000,00

52.000,00

50,00

200,00

4 Przedszkole   Publiczne  Nr 2 71.100,00

801

80104

0660

0670

0970

Oświata  i  wychowanie

Przedszkola 

Dochody  bieżące

wpływy  z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 
jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego

wpływy  z  różnych  dochodów

71.100,00

71.100,00

71.100,00

11.000,00

60.000,00

100,00

5 Przedszkole   Publiczne  Nr 3 139.300,00

801

80104

0660

0670

0970

Oświata  i  wychowanie

Przedszkola  

Dochody  bieżące

wpływy  z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 
jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego

wpływy  z  różnych  dochodów

139.300,00

139.300,00

139.300,00

32.000,00

107.000,00

300,00

6 Przedszkole   Publiczne   Nr 5 125.650,00

801 Oświata  i  wychowanie 125.650,00
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80104

0660

0670

0970 

Przedszkola  

Dochody  bieżące

wpływy  z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 
jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego

wpływy  z  różnych  dochodów

125.650,00

125.650,00

25.400,00

100.000,00

250,00

7 Przedszkole   Publiczne  Nr 6 153.900,00

801

80104

0660

0670

0750

0970

Oświata  i  wychowanie

Przedszkola 

Dochody  bieżące

wpływy  z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 
jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego

wpływy  z  najmu  i   dzierżawy   składników
majątkowych   j.s.t.  oraz  innych   umów  
o   podobnym   charakterze

 wpływy  z  różnych  dochodów

153.900,00

137.900,00

153.900,00

29.000,00

120.000,00

4.500,00

400,00

8 Przedszkole   Publiczne  w  Żyrowej 55.100,00

801

80104

0660

0670

0970

Oświata  i  wychowanie

Przedszkola 
 
Dochody  bieżące

wpływy  z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 
jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego

wpływy  z  różnych  dochodów

55.100,00

55.100,00

55.100,00

12.000,00

43.000,00

100,00
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9
Publiczna  Szkoła  Podstawowa

w  Januszkowicach 20.500,00

801

80101

80103

0970

0660

0670

Oświata  i  wychowanie

szkoły  podstawowe  

Dochody  bieżące

wpływy  z różnych  dochodów

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Dochody  bieżące

wpływy  z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 
jednostkach realizujących zadania z zakresu 
wychowania przedszkolnego

20.500,00

200,00

200,00

200,00

20.300,00

20.300,00

4.700,00

15.600,00

10 Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Krępnej 100,00

801

80101

0970

Oświata  i  wychowanie

szkoły  podstawowe  

Dochody  bieżące

wpływy  z różnych  dochodów

100,00

100,00

100,00

100,00

11 Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Nr 2
 

7.200,00

801

80101

0750

0970

Oświata  i  wychowanie

szkoły  podstawowe

Dochody  bieżące

wpływy  z  najmu  i  dzierżawy  składników
majątkowych  j.s.t.  oraz  innych  umów  o  
podobnym  charakterze
-wynajem  pomieszczeń  

wpływy  z różnych  dochodów

7.200,00

7.200,00

7.200,00

7.000,00

200,00
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12 Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Nr 1 4.200,00

801

80101

0750

0970

Oświata  i  wychowanie

szkoły  podstawowe

Dochody  bieżące

wpływy  z  najmu  i  dzierżawy  składników 
majątkowych  j.s.t.  oraz  innych  umów  o  
podobnym  charakterze 
-wynajem  pomieszczeń

wpływy  z różnych  dochodów

4.200,00

4.200,00

4.200,00

3.500,00

700,00

13 Publiczna  Szkoła  Podstawowa  Nr 3 56.800,00

801

80101

0750

0970

Oświata  i  wychowanie

szkoły  podstawowe

Dochody  bieżące

wpływy  z  najmu  i  dzierżawy  składników 
majątkowych  j.s.t.  oraz  innych  umów  o  
podobnym  charakterze 

wpływy  z różnych  dochodów

56.800,00

56.800,00

56.800,00

56.000,00

800,00

14 Publiczna  Szkoła  Podstawowa  w  Żyrowej 250,00

801

80101

0970

Oświata  i  wychowanie

szkoły  podstawowe

Dochody  bieżące

wpływy  z różnych  dochodów

250,00

250,00

250,00

250,00

15 Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej 213.400,00

852

85213

Pomoc  społeczna

składki  na  ubezpieczenie  zdrowotne  opłacane  
za  osoby  pobierające  niektóre  świadczenia
z  pomocy  społecznej  oraz  za osoby uczestniczące 
w zajęciach w centrach integracji społecznej

164.100,00

500,00
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855

85214

85216

85219

85228

85501

85502

0940

0830

0940

0940

0970

0830

0920

0940

Dochody  bieżące

wpływy  z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

zasiłki okresowe, celowe  i  pomoc  w  naturze  oraz 
składki  na ubezpieczenie  emerytalne  i  rentowe

Dochody  bieżące

wpływy  z  usług
-m.in.: opłata  za  pobyt  w DPS

wpływy  z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

zasiłki  stałe

Dochody  bieżące

wpływy  z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Ośrodek  pomocy  społecznej

Dochody  bieżące

wpływy  z  różnych  dochodów

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze
Dochody  bieżące

wpływy  z  usług

Rodzina

Świadczenie wychowawcze

Dochody  bieżące

wpływy z pozostałych  odsetek

wpływy  z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody  bieżące

500,00

500,00

119.000,00

119.000,00

118.500,00

500,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

600,00

600,00

600,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

49.300,00

22.000,00

22.000,00

2.000,00

20.000,00

27.000,00

27.000,00
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85513

0920

0940

0940

wpływy z pozostałych  odsetek

wpływy  z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów
Dochody  bieżące

wpływy  z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

7.000,00

20.000,00

300,00

300,00

300,00

16 Biuro  Administracyjno-Ekonomiczne  Oświaty 200,00

750
 

75085

0970

Administracja publiczna

Wspólna obsługa jednostek samorządu 
terytorialnego

Dochody  bieżące

wpływy  z  różnych  dochodów
   

200,00

200,00

200,00

200,00

Ogółem  dochody  w/w  jednostek 67.653.950,00

Zdzieszowice  2019-12-27
 

                                                                                                                                BURMISTRZ
                                                                                                                                      mgr Sybila Zimerman
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