Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Funduszy unijnych finansujących Wspólną
Politykę oraz ze środków Budżetu Państwa

Zarządzenie wewnętrzne Nr 19.2011
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 23 listopada 2011 rok
w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI STOSOWANYCH
PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII
EUROPEJSKIEJ
DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU:
„Równy start – indywidualizacja nauczania klas I – III szkoły podstawowej
w Gminie Dubicze Cerkiewne”
Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie.
Działanie 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
Umowa ramowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Nr UDA-POKL.09.01.02-20-473/10-00 z dnia 07.02.2011 r.
pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Dubicze Cerkiewne.
§ 1.
Wprowadza się szczegółowe zasady rachunkowości, w załączniku Nr 1.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia podpisania
umowy o dofinansowanie powyższego projektu.

Wójt Gminy
Leon Małaszewski
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Załącznik Nr 19.2011
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 23 listopada 2011 roku

Ewidencja księgowa dotycząca realizacji Projektu
Księgi rachunkowe prowadzone są w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych zgodnie z
ustalonym planem kont Zarządzeniem wewnętrznym Nr 09/07 Wójta Gminy Dubicze
Cerkiewne z dnia 15.09.2007 tj. poprzez realizację wydatków z wyodrębnionego rachunku
bankowego oraz stosowanie oznaczenia paragrafów dla wydatków z czwartą cyfrą "7" dla
środków EFS i „9” dla środków krajowych. Do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych
na realizacje projektu służy konto 130-8. Do ewidencji rozrachunków i roszczeń w zespole 2
kont syntetycznych służą konta 223-4.
Do ewidencji kosztów konta 401-409.
Do ewidencji planu finansowego projektu i zaangażowania środków Funduszy
Pomocowych służy konto pozabilansowe 998.
Prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej, o której mowa w § 7 ust 1 Umowy nr
UDA-POKL.09.01.02-20-473/10-00 realizowane jest na niżej wymienionych kontach:
Wykaz kont, na których ewidencjonuje się operacje związane z realizacją
Projektu ,, Równy start – indywidualizacja nauczania klas I – III szkoły podstawowej
w Gminie Dubicze Cerkiewne":

Lp.

Konto syntetyczne

Nazwa konta syntetycznego

1

013

Pozostałe środki trwałe

2

020

Wartości niematerialne i prawne

3

072

Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych

4

101

Kasa

5

130-8

Rachunek środków funduszy pomocowych

6

201

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

7

223-4

Rozliczenie wydatków budżetowych

8

225

Rozrachunki z budżetem

9

228

Rozliczenie wydatków ze środków Funduszy
Pomocowych

10

229

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

11

231

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

2

12

401

Zużycie materiałów i energii

13

402

Usługi obce

14

403

Podatki i opłaty

15

404

Wynagrodzenia

16

405

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

17

409

Pozostałe koszty rodzajowe

18

998

Zaangażowanie środków z Budżetu Państwa

Opis kont dotyczących funduszy pomocowych
Konto 013 Pozostałe środki trwałe
Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej
pozostałych środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach 011, 014, 016, wydanych
do używania na potrzeby działalności podstawowej jednostki Urzędu Gminy Dubicze
Cerkiewne lub działalności finansowo wyodrębnionej, które podlegają umorzeniu w pełnej
wartości w miesiącu wydania do używania.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu
i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu,
z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności:
1) środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji,
2) nadwyżki środków trwałych w używaniu,
3) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych.
Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:
1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia lub zużycia,
sprzedaży, nieodpłatnego przekazania oraz zdjęcia z ewidencji syntetycznej,
2) ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 prowadzona jest w postaci ksiąg
inwentarzowych. Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków
trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej.
Konto 020 Wartości niematerialne i prawne
Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej
wartości niematerialnych i prawnych.
Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie
zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem
umorzenia ujmowanego na kontach 071 i 072.
Na stronie Wn konta 020 ujmuje się w szczególności:
1) zakup wartości niematerialnych i prawnych, w korespondencji z kontem 130, 201,
2) otrzymane nieodpłatnie wartości niematerialnych i prawnych, w korespondencji
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z kontem 760.
Na stronie Ma konta 020 ujmuje się w szczególności:
1) rozchód wartości niematerialnych i prawnych, w korespondencji z kontem 071
(wartość dotychczasowego umorzenia) i 800 (wartość nie umorzona).
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 umożliwia należyte obliczanie umorzenia
wartości niematerialnych i prawnych, podział wg ich tytułów lub osób odpowiedzialnych.
Ewidencja ta prowadzona jest na odrębnych kartach kontowych.
Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych
i prawnych w wartości początkowej.
Konto 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych
Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej
wartości, w miesiącu wydania ich do używania.
Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 401.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia
wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych,
przekazanych nieodpłatnie oraz zdjętych z ewidencji syntetycznej, a także stanowiących
niedobór lub szkodę.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obciążające odpowiednie koszty,
dotyczące nadwyżek środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dotyczące
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.
Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej wartości
w miesiącu wydania ich do używania.
Konto 101 Kasa
Konto 101 -służy do ewidencji gotówki pobranej z rachunku środków pomocowych,
wszystkie operacje kasowe (wpłaty, wypłaty) wykazuje się w raportach kasowych w tym
samym dniu, w którym zostały dokonane. Podstawą księgowań stanowią dowody źródłowe
prawidłowo opisane, zatwierdzone do wypłaty (faktury, listy płac) ujęte w raporcie kasowym.
Na stronie Wn konta 101- ujmuje się pojęcie gotówki z banku oraz nadwyżki kasowe, a na
stronie Ma -rozchody gotówki i niedobory kasowe. Ewidencja szczegółowa prowadzona do
konta 101 umożliwia ustalenie stanu gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią
odpowiedzialnym. Konto 101 może wykazywać saldo Wn, oznaczając stan gotówki w kasie.
Konto 130 - Rachunek bieżący jednostki (na potrzeby projektu wyodrębniono rachunek o
numerze 130-8)
Konto 130-8 służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych z organu prowadzącego
na realizację zadań z funduszy pomocowych, w zakresie których umowa lub przepis określają
konieczność wydzielenia środków pomocowych na odrębnym rachunku bankowym.
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Po stronie Wn konta 130-8 ujmuje się wpływy środków, a po stronie Ma konta 130-8 wypłaty
środków. Konto 130-8 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków
pochodzących z funduszy pomocowych na wyodrębnionych rachunkach bankowych.
Konto 201 – Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.
Konto 225 – Rozrachunki z budżetami
Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami w szczególności z tytułu podatków,
nadpłat w rozliczeniach z budżetami.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma
zobowiązania wobec budżetów i wpłaty od budżetów.
Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu
należności zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie.

Konto 223 - Rozliczenie wydatków ze środków Funduszy Pomocowych „Równy start –
indywidualizacja nauczania klas I – III szkoły podstawowej w Gminie Dubicze
Cerkiewne”
Konto 223-4 służy do ewidencji rozliczeń wydatków dokonywanych przez jednostkę ze
środków funduszy pomocowych lub innych środków, z których dokonane wydatki podlegają
refundacji ze środków funduszy pomocowych, a w szczególności z budżetu Unii Europejskiej
albo ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
Po stronie Wn 223-4 ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe przeniesienie
zrealizowanych wydatków w korespondencji z kontem 800, zwrot środków pieniężnych
niewykorzystanych do końca roku na wydatki do organu prowadzącego w korespondencji z
kontem 130-8. Saldo Wn oznacza - zwrot niewykorzystanych środków funduszy
pomocowych ,
Na stronie Ma 223-4 ujmuje się środki otrzymane na pokrycie wydatków dokonywanych
przez jednostkę na realizację programu oraz przeznaczonych dla innych jednostek, w
korespondencji z kontem 130-8. Saldo Ma oznacza stan środków otrzymanych z funduszy
pomocowych lub innych na wyodrębnione rachunki jednostki, lecz jeszcze
niewykorzystanych na pokrycie wydatków .
Konto 229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
Konto 229 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków publicznoprawnych, a
w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę zmniejszenie zobowiązań, a na
stronie Ma – zobowiązania, spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków
publicznoprawnych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić możliwość ustalenia
stanu należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi
dokonywane są rozliczenia.
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Konto 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi osobami
fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z
odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną
na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej.
Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności:
•
•
•
•

wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń,
wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń,
wartość świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń,
potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika.

Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń.
Konto 401 – Zużycie materiałów i energii
Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności
podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu.
Na stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii,
a na stronie Ma konta 401 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zużycia
materiałów i energii oraz na dzień bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku
kosztów zużycia materiałów i energii na konto 860.
Do konta 401 prowadzi się ewidencję szczegółową według klasyfikacji budżetowej.
Konto 402 – Usługi obce
Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz
działalności podstawowej jednostki.
Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma konta
402 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie
kosztów usług obcych na konto 860.
Do konta 402 prowadzi się ewidencję szczegółową według klasyfikacji budżetowej.
Konto 403 – Podatki i opłaty
Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku akcyzowego,
podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty
skarbowej i opłaty administracyjnej.
Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ujmuje się
zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy - przeniesienie kosztów z tego
tytułu na konto 860.
Do konta 403 prowadzi się ewidencję szczegółową według klasyfikacji budżetowej.
Konto 404 – Wynagrodzenia
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Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń
z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę,
umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi
przepisami.
Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę należnego pracownikom i innym osobom fizycznym
wynagrodzenia brutto (tj. bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych na listach płac),
w korespondencji z kontem 231.
Na stronie Ma konta 404 księguje się korekty uprzednio zewidencjonowanych kosztów
działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń oraz na dzień bilansowy przenosi się je na
konto 860.
Do konta 404 prowadzi się ewidencję szczegółową według klasyfikacji budżetowej.
Konto 405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju
świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.
Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych
i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.
Na stronie Ma konta ujmuje się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia społecznego
i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę, umowy o dzieło i innych umów, a na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.
Do konta 405 prowadzi się ewidencję szczegółową według klasyfikacji budżetowej.
Konto 409 – Pozostałe koszty rodzajowe
Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do
ujęcia na kontach 401-405. Na koncie tym ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za
używanie samochodów prywatnych pracowników do zadań służbowych, koszty krajowych
i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych,
odprawy z tytułu wypadków przy pracy oraz innych kosztów niezaliczanych do kosztów
działalności finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych.
Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ich
zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na
konto 860.
Do konta 409 prowadzi się ewidencję szczegółową według klasyfikacji budżetowej.
Konto 998 - Zaangażowanie środków funduszy z Budżetu Państwa
Na koncie Wn 998 ujmuje się:
1. równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym
2. równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku
następnego.
Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków budżetowych, na które
składają się:
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•

•
•
•
•

•
•

zaangażowanie będące efektem umów, decyzji i innych postanowień z lat
poprzednich, które będą realizowane i spowodują konieczność dokonania wydatków
w roku bieżącym,
nieopłacone zobowiązania z roku poprzedniego wymagające dokonania wydatków w
roku bieżącym,
wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje
konieczność dokonania wydatków w roku bieżącym,
zwiększenie wartości umów, ale tylko do wysokości kwot przewidzianych na dany cel
w planie finansowym wydatków,
drobne zakupy powodujące równoczesne występowanie zaangażowania i wykonania
wydatków.
Przyjęto zasadę, iż zapisów na koncie 998 dokonuje się jednostronnie, a wszelkie
korekty lub zmiany umów ujmuje się po tej samej stronie zapisem czerwonym. Na
koniec roku na stronie Wn konta 998 należy zaksięgować dwie pozycje:
równowartość wydatków wykonanych w danym roku budżetowym,
różnicę między sumą zaangażowania wykazanego na stronie Ma konta 998 a
równowartością wydatków wykonanych w danym roku budżetowym. Różnica ta w
całości lub w części zostaje uwzględniona w planie finansowym roku następnego i na
początku roku zaksięgowana na stronie Ma konta 998.

Księgowość analityczną projektu „Równy start – indywidualizacja nauczania klas I –
III szkoły podstawowej w Gminie Dubicze Cerkiewne” prowadzona jest w rozbiciu
na zadania zgodne z budżetem projektu i w pełnej klasyfikacji budżetowej
(rozdział 85395):
Numer zadania
z programu
ID Zadania
,,Rachunkowość
Budżetowa’’
430
RÓWNY START WYPOSAŻENIE
431

•

RÓWNY START –
CYKLICZNE
ZAJĘCIA

Nazwa
Równy start – indywidualizacja nauczania klas I –
III szkoły podstawowej w Gminie Dubicze
Cerkiewne
Równy start – indywidualizacja nauczania klas I –
III szkoły podstawowej w Gminie Dubicze
Cerkiewne

Opis dokumentów finansowych

Wydatki związane z personelem realizowane są na podstawie zatwierdzonych do wypłaty
dokumentów płacowo-kadrowych wraz z wyciągami z konta potwierdzającymi dokonanie
przelewu. W/w wydatki są realizowane z wyodrębnionego rachunku bankowego po
otrzymaniu środków z Województwa Podlaskiego. Wydatki realizowanie przed otrzymaniem
środków z Województwa Podlaskiego ponoszone są z rachunku budżetu gminy.
Wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych oraz inne wydatki realizowane są na
podstawie faktur i /lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z
wyciągami z konta potwierdzającymi dokonanie przelewu lub innymi dowodami płatności.
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Ww. wydatki są realizowane z wyodrębnionego rachunku bankowego, zasilanego przez
Grantobiorcę.
Faktury i/lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej dla zrealizowanych
wydatków powinny zawierać;
- opis wydatku, zgodny z wytycznymi do umowy;
- data i podpis osoby uprawnionej do sprawdzania dokumentów pod względem
merytorycznym, pod względem gospodarności, legalności i celowości operacji gospodarczej
oraz sprawdzania zgodności z procedurami wynikającymi z ustawy o zamówieniach
publicznych;
- data i podpis osoby uprawnionej do sprawdzania pod względem formalno - rachunkowym;
- data i podpis osoby uprawnionej do zatwierdzania dokonania wypłaty.
Oryginały ww., faktur i/lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dla
zrealizowanych wydatków związanych z realizacją projektu wraz z wyciągami z konta
potwierdzającymi dokonanie przelewu lub innymi dowodami płatności, przechowywane
są w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych.
Przelewy/płatności dotyczące Projektu dokonywane są w systemie HOME BANKING
Potwierdzeniem dokonania przelewu/zapłaty jest - wyciąg bankowy z konta potwierdzający
dokonanie przelewu.
Przechowywanie dokumentów związanych z realizacją Projektu.
1. Oryginały umowy podpisanej z Grantodawcą przechowywany jest u Grantobiorcy
oraz Realizatora Projektu.
2. Oryginały korespondencji prowadzonej
przechowywane są w urzędzie gminy.

z

Grantodawcą

i

Grantobiorcą

3. Oryginały sprawozdań oraz wszelkie dokumenty potwierdzające monitorowanie
przebiegu realizacji projektu przechowywane są w Urzędzie Gminy.
4.

Oryginały wniosków o płatność wraz z załączonymi do wniosków potwierdzonymi za
zgodność z oryginałem kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o
równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, o których mowa w
rozdziale II niniejszego dokumentu,, przechowywane są w urzędzie gminy.

5. Oryginały dokumentów finansowych o którym mowa w rozdziale II niniejszego
dokumentu, przechowywane są w urzędzie gminy z zachowaniem prowadzenia
wyodrębnionej ewidencji księgowej Projektu zgodnie z § 7 umowy, w następujący
sposób:
a) prowadzony jest jeden dziennik główny z zachowaniem ciągłości numeracji i
chronologii wszystkich zarejestrowanych zdarzeń, w tym zdarzeń związanych z
realizacja Projektu.
b) prowadzone są księgi pomocnicze (konta analityczne) odrębnie dla realizowanego
projektu, z oznaczeniem umożliwiającym identyfikację kont występujących w
projekcie;
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c) oryginały dokumentów przechowuje się w odrębnym podzbiorze księgowym segregatorze oznaczonym nazwą Projektu i numerem umowy, zgodnie z zasadami
promocji Projektu - zawierającymi zamknięty spis zbioru.

Wójt Gminy
Leon Małaszewski
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