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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Dębicy (dalej Urząd), 

ul. Ratuszowa 2; 39-200 Dębica. 

 

Mariusz Szewczyk, Burmistrz Miasta Dębica, od 30 listopada 2014 r. 

(akta kontroli str.3-4) 

 

1. Wykorzystanie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego. 

2. Wykorzystanie dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych 
w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 oraz działania wcześniejsze i późniejsze 
dotyczące ustawy budżetowej na rok 2018. W przypadku konieczności porównania 
niektórych danych z danymi za lata 2015-2017, okres kontroli obejmuje również te 
lata. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 

 

 

Jacek Wolan, upoważnienie do kontroli nr LRZ/24/2019 z 16 stycznia 2019 r. 
(akta kontroli str.1-2) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 t.j., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Miasto prawidłowo wykorzystało w 2018 r. środki 
dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 
oraz w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.  

W ocenie NIK, otrzymane przez Miasto dotacje celowe wykorzystane były na 
realizację zadań określonych w decyzjach przyznających dotacje. Nie stwierdzono 
przeznaczenia środków dotacji na cele niebędące przedmiotem dotacji.  

Pozytywna ocena NIK odnosi się także do terminowego i rzetelnego rozliczenia tych 
dotacji. 

W ocenie NIK, nieprawidłowo prowadzona była ewidencja księgowa w zakresie 
ujęcia w niej dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego. Zapisy w księgach analitycznych dotyczących rozliczenia 
otrzymanej dotacji, nie odzwierciedlały rzeczywistego jej przeznaczenia dla 
wszystkich odbiorców tj. wielkości przekazywanych przez Miasto środków z dotacji 
celowej na przedszkola dla wszystkich jednostek, którym były one faktycznie 
przekazywane. 

Wskazana przez NIK nieprawidłowość nie miała wpływu na poprawność 
wydatkowania przez Miasto środków z dotacji celowej na dofinansowanie zadań 
w zakresie wychowania przedszkolnego. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa 

 

1.1 Kwota dotacji otrzymanych w 2018 r. od wojewody na 
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 
oraz w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019” 

W 2018 r. Urząd otrzymał łącznie 2.896 tys. zł dotacji od Wojewody Podkarpackiego 
na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (dalej „dotacji na 
przedszkola”) oraz w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (dalej „program drogowy”). 
Z wymienionej kwoty dotacji, 1.851 tys. zł dotyczyło dotacji na przedszkola oraz 
1.045 tys. zł na program drogowy.  
Dotacja Wojewody dotycząca wychowania przedszkolnego, obejmowała wsparcie 
25 placówek, z tego - 11 przedszkoli publicznych, - 7 przedszkoli niepublicznych, - 7 
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Dotacja 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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obejmowała dzieci w zakresie wychowania przedszkolnego, które nie ukończyły 6 
roku życia. 
Dotacja na realizację programu drogowego dotyczyła przebudowy drogi gminnej 
o długości 1,255 km, w tym wykonanie: - przebudowy drogi o szerokości pasa ruchu 
2x3 m na odcinku 1.255 m; - przebudowy 3 skrzyżowań; - 1 zatoki autobusowej; - 
chodników z kostki brukowej o łącznej długości 2.107 m; - ścieżek rowerowych 
o długości 1.873 m; - odwodnienia na długości 1.255 m oraz oznakowanie i pasy 
zieleni. 

(akta kontroli str. 5) 
 

1.2 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie 
wychowania przedszkolnego  

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dębicy4, Miejski Zarząd Oświaty (dalej MZO) 
zapewnia obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną, prawną, kadrową, 
płacową z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostkom oświatowym 
Miasta, w tym przedszkolom i szkołom z oddziałami przedszkolnymi. Do zadań MZO 
należy także prowadzenie ewidencji placówek oświatowych, dla których Miasto nie 
jest organem prowadzącym oraz obsługa naliczania i rozliczania dotacji dla 
publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby 
fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. 

(akta kontroli str. 6-12) 

1.2.1 Planowanie  

MZO terminowo otrzymało od jednostek prowadzących przedszkola (publicznych 
i niepublicznych) listę dzieci, którym Miasto miało zapewnić możliwość korzystania 
z wychowania przedszkolnego. Według otrzymanych przez MZO informacji od tych 
jednostek ustalono, że na dzień 30 września 2017 r. nie wystąpiły przypadki 
nieprzyjęcia dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Miasta. 
Informację zbiorczą dotyczącą liczby dzieci przyjętych do przedszkoli, Miasto 
przekazało do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w dniu 18 października 2017 r.  

Według danych zawartych w tej informacji, liczba dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym i przyjętych do przedszkoli (publicznych i niepublicznych) oraz 
oddziałów przedszkolnych wynosiła 1.341 dzieci. 

(akta kontroli str. 13-19; 396-397) 

Weryfikację danych, zawartych w arkuszach systemu informacji oświatowej (SIO), 
MZO przeprowadził po otrzymaniu informacji (z dnia 5 stycznia 2018 r.) od Ministra 
Edukacji Narodowej dotyczącego weryfikacji danych, zawartych w systemie SIO. 
Weryfikacja ta polegała na przesłaniu do poszczególnych placówek danych 
widniejących w SIO i odnoszących się do danej placówki, z jednoczesnym ich 
potwierdzeniem przez dyrektorów co do ich zgodności ze stanem faktycznym. 

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji, w jednym przypadku (Przedszkole Miejskie 
nr 9) dokonano korekty dotyczącej liczby dzieci objętych dotacją na przedszkola. 
Korekta dotyczyła zmniejszenia liczby grupy 6-latków w tym przedszkolu o 10 (z 50 
do 40 dzieci), przy jednoczesnym zwiększeniu liczby grupy 5-latków i młodszych 
o 10 (z 75 do 85 dzieci). W wyniku dokonanej korekty, liczba dzieci objętych dotacją 
budżetową wyniosła 1.351. 

Ustalono, że planując budżet na 2018 r., Miasto przyjęło kwotę dotacji celowej na 
przedszkola w wysokości 1.783.740 zł, która wynikała z liczby dzieci przyjętych do 

                                                      
4 Nr XXVI/277/2019 z dnia 14 listopada 2016 r. 
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przedszkoli (publicznych i niepublicznych wg stanu na 30 września 2017 r.) i kwoty 
dotacji przypadającej na jedno dziecko w 2018 r. 

Przyjęta w uchwale budżetu Miasta5 na 2018 r. kwota dotacji była taka sama jak 
w projekcie budżetu. Ustalono, że przyjmując kwotę dotacji budżetowej na 2018 r., 
przy jej obliczeniu, nie uwzględniono dzieci w grupie 5-latków i młodszych, 
przyjętych do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.  

Jak wyjaśnił Kierownik Działu Kadr MZO, zaniżona kwota dotacji wynikała 
z błędnego przyjęcia do obliczenia kwoty dotacji danych zawartych w zbiorczym 
zestawieniu sprawozdań SIO (tabela U3.3) uwzględniających podział dzieci na 
„oddział 0” i „poniżej 0”. Tabela nie wykazuje liczby dzieci w grupie 5-latków 
i młodszych przyjętych do „oddziałów 0”. Właściwa weryfikacja danych dokonana 
została po udostępnieniu przez MEN (cyt. pismo z dnia 5 stycznia 2018 r.) arkuszy 
weryfikacyjnych wygenerowanych na podstawie tabel U5A sprawozdań SIO – 
uwzględniających podział wychowanków według roku urodzenia. 

(akta kontroli str. 13-203) 

Miasto terminowo zrealizowało dyspozycje Ministra Edukacji Narodowej, związane 
z planowaniem tej dotacji na przedszkola i w dniu 22 stycznia 2018 r. przekazało do 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zweryfikowane dane w SIO. 

(akta kontroli str. 13-19; 204) 

 

NIK zauważa, że Miasto błędnie planowało dochody dotyczące kwoty dotacji 
celowej na wychowanie przedszkolne, przyjmując do jej obliczenia liczbę dzieci 
w poszczególnych placówkach, a nie kierując się ich wiekiem. 

 

1.2.2 Wykorzystanie 

W dniu 25 kwietnia 2018 r. Miasto otrzymało od Wojewody Podkarpackiego 
informację o wysokości przyznanej dotacji na przedszkola. Kwota przyznanej dotacji 
w rozdziale 80104 Przedszkola w wysokości 1.850.870 zł, była wyliczona 
prawidłowo i wynikała z kwoty dotacji przypadającej na jedno dziecko w 2018 r. tj. 
1.370 zł oraz liczby 1.351 dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, tj. zgodnie 
z dokonaną korektą z dnia 22 stycznia 2018 r.  

W dniu 30 kwietnia 2018 r. Burmistrz6 zwiększył dochody budżetowe Miasta 
w rozdziale 80104 Przedszkola z tytułu dotacji na przedszkola, o kwotę 67.130 zł do 
kwoty 1.850.870 zł (w uchwale budżetowej z dnia 18 grudnia 2017 r. przyjęto 
dochody w wysokości 1.783.740 zł). 

(akta kontroli str. 13-19; 139-203; 205-219) 

Miasto terminowo otrzymywało od Wojewody środki z przyznanej dotacji, otrzymując 
pierwszą transzę w kwocie 616.957 zł w dniu 26 kwietnia 2018 r (z wyrównaniem od 
początku roku), pozostałe transze w równych kwotach przekazywane były 
miesięcznie do 15-go dnia danego miesiąca. 

(akta kontroli str. 220-221) 

Kwota otrzymanej w 2018 r. przez Miasto dotacji na przedszkola (1.850.870 zł), 
stanowiła 9,6% ogółu poniesionych wydatków (19.320.440 zł) przez Miasto na 
realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.  
Kwota wydatków Miasta, przypadająca na jedno dziecko w 2018 r. w publicznych 
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, wyniosła 10.713 zł, natomiast kwota 

                                                      
5 Uchwała nr XLII/468/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. 

6 Zarządzenie nr 108/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r. 

Uwaga NIK 
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wydatków Miasta (przekazanych dotacji) w przedszkolach niepublicznych 
przypadająca na jedno dziecko wyniosła 8.035 zł.  
Wielkość przekazanych środków (dotacji) przez Miasto dla niepublicznych 
przedszkoli była zgodna z przepisem art. 12 ustawy o finansowaniu zadań 
oświatowych i stanowiła 75% kwoty wydatków Miasta poniesionych w 2018 r. na 
publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne. 

(akta kontroli str. 220-223) 

Miasto terminowo i we właściwych wysokościach przekazywało środki jednostkom 
realizującym zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Przekazywanie 
środków do jednostek samorządu (publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne) 
odbywało się na podstawie składanych przez nie zapotrzebowań, wynikających 
z terminów płatności. W przypadku przedszkoli niepublicznych, środki 
przekazywane były raz w miesiącu w dniach 20-23 danego miesiąca. 

Nie stwierdzono zapłaty odsetek z tytułu nieterminowego przekazywania środków 
dla przedszkoli jak również nie odnotowano monitów dotyczących przekazywania 
dotacji dla jednostek publicznych lub niepublicznych. 

W 2018 r. obowiązywała uchwała Rady Miejskiej w Dębicy7 w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym 
formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, 
w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy 
Miasta Dębicy, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych 
dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.  

Miasto, sprawując nadzór nad wykorzystaniem dotacji, dokonywało weryfikacji 
przedkładanych rozliczeń przez dotowane jednostki (zgodnie z przyjętym wzorem). 

W 2018 r. Miasto przeprowadziło 3 kontrole w przedszkolach (w tym 2 
w niepublicznych), dotyczące wykorzystania dotacji. Nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Miasto prawidłowo i zgodnie z przeznaczeniem wykorzystało otrzymane w 2018 r. 
środki dotacji na wychowanie przedszkolne. Dotacja rozliczona była w całości 
i terminowo w dniu 25 stycznia 2019 r. przekazano Wojewodzie Podkarpackiemu 
rozliczenie końcowe. 

(akta kontroli str. 222-332; 403-409) 

Z analitycznej ewidencji księgowej dotyczącej rozliczenia otrzymanej w 2018 r. 
dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynika, iż 
została ona przypisana i rozliczona jedynie w przedszkolach publicznych Gminy. 
Takie zapisy mogły wskazywać, iż przyznana dotacja nie została przekazana dla 
przedszkoli niepublicznych, w których na dzień 22 stycznia 2018 r. było 330 dzieci 
poniżej 6-go roku życia objętych wychowaniem przedszkolnym. 

(akta kontroli str. 222-320; 331-332; 333-395) 

Zgodnie z przepisami art. 20 ust. 1 oraz 24 ust. 2 ustawy o rachunkowości8: 

Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci 
zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym /…/ Księgi 
rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają 
stan rzeczywisty.  

 

Wyjaśniając Dyrektor MZO Pan Ireneusz Kozak podał, że dotacja na 
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla niepublicznych 

                                                      
7 Nr XLII/471/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. zmieniona uchwałą Nr XLV/486/2018 

8 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. -  Dz.U. z 2019 r. poz. 351 j.t. ze zm. 
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przedszkoli została naliczona i przekazana łącznie z podstawową kwotą dotacji, 
o której mowa w art.12 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Jak wyjaśnił 
Dyrektor, /…/ nie wynika to z ewidencji księgowej. /…/ Należy zwrócić uwagę, że 
przyjęty sposób rozliczenia nie spowodował nieprawidłowego wydatkowania dotacji, 
a otrzymane środki zostały wykorzystane w należyty sposób. 

(akta kontroli str. 398-402) 

Stwierdzona przez NIK nieprawidłowość, odnosi się do rzetelności ujęcia 
w ewidencji księgowej wykorzystania dotacji na przedszkola, gdyż sposób 
ujmowania i rozliczenia otrzymanej dotacji tj. zapisy księgowe nie odzwierciedlają 
rzeczywistego stanu, co narusza cyt. przepisy ustawy o rachunkowości odnoszące 
się do rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

- zapisy księgowe w ewidencji analitycznej przyznanej dotacji na wychowanie 
przedszkolne nie odzwierciedlały rzeczywistego jej przekazywania dla wszystkich 
odbiorców, co naruszało przepisy ustawy o rachunkowości, odnoszące się do 
rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

 

1.3 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych 
w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 

 

W dniu 14 września 2017 r. Miasto złożyło w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim 
w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie w ramach programu gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (dalej Program).  

Program został pozytywnie zaopiniowany i umieszczony na liście rankingowej.  

W dniu 12 marca 2018 r. Miasto zostało poinformowane przez Wojewodę 
Podkarpackiego o przyznaniu środków w kwocie 1.044.602 zł w ramach Programu 
na przebudowę drogi gminnej nr 10590R – ul. Tysiąclecia i ul. Poddęby w Dębicy. 
Kwota przyznanej dotacji była zgodna z wielkością wnioskowaną. 
Zadanie objęte dotacją w ramach Programu, zostało wykonane i odebrane 
terminowo tj. do końca listopada 2018 r. Zgodnie z umową przyznania dotacji, 
Miasto w dniu 5 grudnia 2018 r. wystąpiło do Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego z wnioskiem o dokonanie płatności. W dniu 17 grudnia 2018 r. 
Miasto otrzymało środki w ramach Programu w wysokości 1.044.602 zł. Do 
prowadzenia i rozliczenia otrzymanej dotacji w ramach Programu, prowadzona była 
wyodrębniona ewidencja księgowa.  
Kwota otrzymanej dotacji stanowiła 45% wartości robót kwalifikowanych (tj. 
2.309.908 zł poniesione w 2018 r. zgodnie z umową) zrealizowanego zadania. 
Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych9.  
Miasto wykorzystało całość przyznanych środków z dotacji w ramach Programu. 
Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem tj. zadania określone we 
wniosku oraz umowie zostały w pełni prawidłowo zrealizowane. Realizacja zadania 
przebiegała zgodnie z określonym w umowie harmonogramem. Wymieniony we 
wniosku zakres robót został wykonany. W dniu 30 listopada 2018 r. dokonano 
odbioru końcowego robót i przekazania drogi do eksploatacji. 

                                                      
9 Ustawa z dnia 29 stycznia 2014 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 j.t. ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Miasto rzetelnie i terminowo dokonało rozliczenia otrzymanej w 2018 r. dotacji, 
w dniu 25 stycznia 2019 r. przekazano do PUW sprawozdanie – rozliczenie 
końcowe otrzymanej dotacji. 
Realizowane zadanie, nie było objęte kontrolą Wojewody Podkarpackiego. 

(akta kontroli str. 410-553) 
 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wykorzystanie przez Miasto 
otrzymanych dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania 
przedszkolnego oraz w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Realizowane przez 
Miasto zadania w ramach przyznanych dotacji, były zgodne z przeznaczeniem tych 
dotacji. Miasto terminowo dokonało rozliczenia otrzymanych dotacji.  

Wskazana przez NIK nieprawidłowość odnosi się do nierzetelnego prowadzenia 
ewidencji księgowej i sposobu ujmowania w niej dotacji na przedszkola. 
Prowadzenie ksiąg analitycznych, nie odzwierciedlało rzeczywistego stanu tj. 
wielkości i odbiorców środków dotacji celowej na przedszkola, którym były one 
faktycznie przekazywane. 

 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli, o NIK, wnosi o: 

 
 zapewnienie prowadzenia analitycznej ewidencji księgowej otrzymywanych 1.

dotacji na przedszkola zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, 
w sposób pozwalający na odzwierciedlenie rzeczywistych odbiorców 
przekazywanych kwot dotacji celowej z budżetu państwa dla poszczególnych 
jednostek.  

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 



 

9 

 

 

 

 

Rzeszów, 29 marca 2019 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

 

Jacek Wolan 

Główny Specjalista  

Kontroli Państwowej 

 

 

 

/…/ 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 

 

 

p.o Dyrektora 

 

 

Wiesław Motyka 

 

 

 

 

/…/ 

 

 


