Sprawozdanie
z realizacji programu współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2015 roku

Czarnków, 2016 rok

W miesiącach wrzesień – październik 2014 r. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej przeprowadził konsultacje Programu
Współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Działania były
realizowane w ramach projektu „Bliżej Obywatela – konsultacje społeczne w Powiecie
Czarnkowsko-Trzcianeckim” (POKL, działanie 5.4.2.) współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konsultacje przeprowadzone zostały w następujących formach:
1. spotkanie konsultacyjne (odbyły się 2 spotkania)
2. konsultacje telefoniczne (ankieta)
3. konsultacje elektroniczne (ankieta na stronie internetowej Starostwa)
Dodatkowo projekt dokumentu został przed rozpoczęciem konsultacji rozesłany do
organizacji pozarządowych z terenu Powiatu.
Roczny program współpracy na 2015 rok uchwalony został przez
Czarnkowsko-Trzcianeckiego w dniu 28

października 2014 roku

Radę

Powiatu
(Uchwala

Nr XLVII/341/2014)
Niniejsze sprawozdanie jest dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi.
Celem programu było wyzwolenie potencjału aktywności obywatelskiej oraz umacnianie
poprzez wspólne działania lokalnych więzi, budowanie partnerstwa, a także wspieranie
organizacji pozarządowych w realizacji ważnych zadań społecznych.

Zgodnie z założeniami programu współpraca przybrała dwie formy: finansową
i pozafinansową.
Sfera finansowa opierała się przede wszystkim na wspieraniu realizacji zadań
publicznych powiatu poprzez udzielanie dotacji. Zlecanie zadań do realizacji w 2015 r.
odbywało się w drodze ogłoszonego przez Zarząd Powiatu otwartego konkursu ofert –
Uchwala Nr 8/2014 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 18 grudnia 2014 r.
Ogłoszenie o konkursie zamieszczone zostało na stronie internetowej powiatu, w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.

W ogłoszeniu przedstawiono rodzaje zlecanych zadań publicznych oraz planowaną wysokość
środków przeznaczonych na ich realizację:


z zakresu upowszechniania i wspierania sportu i kultury fizycznej- 68.000,00 zł
(środki przekazane w 2014 r. -76.500,00 zł)



z zakresu ochrony i promocji zdrowia

-

1.000,00 zł

-

3.200,00 zł

-

1.000,00 zł

-

800,00 zł

(środki przekazane w 2014 r. – 1.000,00 zł)


z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego
(środki przekazane w 2014 r. – 4.200,00 zł)



z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania
(środki przekazane w 2014 r. – 1.000,00 zł)



z zakresu turystyki
(środki przekazane w 2014 r. – 800,00 zł)



z zakresu edukacji ekologicznej

- 15.000,00 zł

(środki przekazane w 2014 r. – 15.000,00 zł)


z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych i starszych

-

8.000,00 zł

(środki przekazane w 2014 r. – 8.500,00 zł)

Określono również warunki i terminy realizacji zadań, zasady przyznawania dotacji, terminy
składania ofert oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert. Ustalono, że
dotacja może zostać przyznana w wysokości do 85% kosztów realizacji projektu.

Na ogłoszony konkurs wpłynęło 31 ofert.

Zadanie nr 1 – z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych i starszych
Zadanie nr 2 – z zakresu promocji i ochrony zdrowia
Zadanie nr 3 – z zakresu upowszechniania i wspierania sportu i kultury

11 ofert
Brak ofert
14 ofert

fizycznej

Zadanie nr 4 – z zakresu turystyki
Zadanie nr 5 - z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego
Zadanie nr 6 – z zakresu edukacji ekologicznej i zasad zrównoważonego

2 oferty
1 oferta
3 oferty

rozwoju

Zadanie nr 7 – z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

brak ofert

Po dokonanej przez Komisję Konkursową ocenie formalnej odrzucono 2 oferty:
1) oferta nr 27 - złożona na zadanie z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych
i starszych przez Stowarzyszenie „Hospicjum” w Trzciance, do oferty nie dołączono:


odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego



oświadczenia o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku



statutu organizacji,

2) oferta nr 1 – złożona na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej przez Ochotniczą
Straż Pożarną w Przybychowie, do oferty nie dołączono:


oświadczenia o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku



statutu organizacji.

Ocena formalna ofert dokonywana była na drukach stanowiących zał. nr 1 do regulaminu
pracy komisji konkursowej (Uchwała Nr 13/2015 Zarządu Powiatu CzarnkowskoTrzcianeckiego z dnia 15 stycznia 2015 r.).

Po dokonanej ocenie formalnej wszystkich złożonych ofert Komisja Konkursowa przystąpiła
do dokonania oceny merytorycznej pozostałych 29 ofert. Członkowie komisji dokonywali
oceny merytorycznej na drukach stanowiących zał.

nr 2 do regulaminu pracy komisji

konkursowej. Każdy z członków dokonywał indywidualnie oceny, przyznając punkty w skali
od 0 do 10. Oferta mogła otrzymać maksymalnie 240 punktów (4 oceniających członków x
60 pkt.). Komisja przyjęła, że środki finansowe przyznawane będą oferentom, których oferta
uzyska ocenę od 168 pkt. wzwyż.



Zadanie nr 1 – z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych i starszych
- ocenie poddano 10 ofert, jedna oferta złożona przez Uniwersytet Trzeciego Wieku

w Trzciance nie otrzymała propozycji dotacji, ponieważ oferta oceniona zostala poniżej
przyjętego limitu punktów. Komisja dla pozostałych 9 organizacji rozdysponowała kwotę
8.000,00 zł.


Zadanie nr 2 – z zakresu promocji i ochrony zdrowia – brak ofert.



Zadanie nr 3 – z zakresu upowszechniania i wspierania sportu i kultury fizycznej
– ocenie poddano 14 ofert, z tego jedna z dwóch ofert złożonych przez UKS

„Orzeł” w Gulczu została oceniona poniżej limitu punktów oraz nie przyznano dotacji
jednej z dwóch ofert złożonych przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska
Wielkopolskie Poznań – ze względu na ograniczone środki finansowe dotację przyznano

na ofertę, w której organizacja proponuje wykonanie zadania publicznego o większym
zasięgu.


Zadanie nr 4 – z zakresu turystyki – oceniano 2 oferty z czego jedna oferta złożona
przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Czarnkowie oceniona
została poniżej limitu.



Zadanie nr 5 – z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego – 1 oferta , ocena
pozytywna.



Zadanie nr 6 – z zakresu edukacji ekologicznej - ocenie poddano 2 oferty, z tego
pozytywnie oceniono ofertę złożoną przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec w
Trzciance, natomiast oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
„Salamandra” w Poznaniu oceniona została poniżej limitu punktów.



Zadanie nr 7 – z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania – brak ofert.

Propozycja dotacji na realizację zadań publicznych w 2015 r. przedstawiona została przez
członków Komisji Konkursowej Zarządowi Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, który
podjął ostateczną decyzję o wysokości dotacji dla poszczególnych organizacji na ogólną
kwotę 86.300,00 zł., zawarto 24 umowy na realizację zadań powiatu.

Art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadził tzw. tryb
uproszczony. Umożliwia on zlecanie zadania z pominięciem trybu otwartego konkursu.
Z tego trybu organizacja może skorzystać przy realizacji zadań o charakterze lokalnym lub
regionalnym trwających do 90 dni, jeśli wartość dofinansowania nie przekracza 10.000,00 zł.
Dla tak zlecanych zadań wprowadzone zostały dwa dodatkowe ograniczenia:
- łączna kwota środków przekazanych w tym trybie dla jednej organizacji nie może w danym
roku kalendarzowym przekraczać kwoty 20.000,00 zł,
- wysokość środków przyznanych przez organ wykonawczy w tym trybie nie może
przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.
Z tej formy uzyskania wsparcia finansowego w 2015 roku skorzystały 3 organizacje i zawarto
3 umowy na ogólną kwotę 8.800,00 zł. i realizowano zadania z zakresu:
- wspierania osób niepełnosprawnych i starszych
- edukacji ekologicznej
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Po zakończeniu realizacji zadań organizacje złożyły sprawozdania końcowe z wykorzystania
przydzielonych środków, z których wynika, że tylko jedna organizacja (PKPS Zarząd Miejski
w Krzyżu Wlkp.) nie wykorzystała w całości przyznanej kwoty dotacji w wysokości 1.000,00
zł. i dokonała zwrotu kwoty 223,74 zł. na konto Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
W wielu przypadkach do sprawozdań dołączone zostały fotografie, szczegółowe relacje,
artykuły z prasy ukazujące ogromne zainteresowanie społeczeństwa organizowanymi
imprezami i prowadzoną działalnością.

Ogółem na wsparcie realizacji zadań publicznych w powiecie przez organizacje
pozarządowe w 2015 roku zawarto 27 umów , na które rozdysponowano kwotę – 95.100 zł.
(kwota wydatkowana – 94.876,26 zł)
Zestawienie wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Współpraca pozafinansowa polegała, podobnie jak w latach poprzednich, w znacznym
stopniu na:
a) wzajemnym

informowaniu

się

o

planowanych

kierunkach

działania

i współdziałania w celu ich zharmonizowania,
b) konsultowaniu programu współpracy,
c) tworzeniu w miarę występujących

potrzeb wspólnych komisji

złożonych

z przedstawicieli organizacji i Powiatu (np. komisje konkursowe),
d) współudział w organizowaniu konferencji i szkoleń (udostępnianie sali, pomoc
w przygotowywaniu materiałów, udostępnianie artykułów biurowych),
e) prowadzenie doradztwa i informacji związanych z funkcjonowaniem stowarzyszeń
(współpraca prowadzona jest na bieżąco),
f) pomoc w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów z innymi
instytucjami w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność,
g) konsultacje telefoniczne, udzielanie porad,
h) promocja i popularyzacja organizacji, w tym umieszczanie na stronie internetowej
i w publikacjach Starostwa informacji o ich działalności
Również w celu lepszego przepływu informacji wszelkie bieżące informacje zamieszczane
są na stronie

internetowej Powiatu. W Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce

„organizacje pozarządowe” zamieszczane są informacje o ogłaszanych konkursach dla
organizacji, rozstrzygnięciach, konsultacjach społecznych. Zainteresowane osoby mogą też
zapoznać się z programem współpracy na dany rok oraz skorzystać z aktualnych druków

oferty, sprawozdania, umowy. Na stronie tej zamieszczony jest również wykaz stowarzyszeń
działających na terenie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego,

uzupełniany

o nowe

stowarzyszenia, w miarę otrzymywanych informacji o rejestracji lub zachodzących zmianach
w działalności.

W 2015 r. udzielono także wsparcia finansowego na działalność Ochotniczych Straży
Pożarnych w Powiecie.
Z planowanej kwoty 16.000,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę – 13.470,83 zł.

Zestawienie wykorzystania środków finansowych na działalność OSP stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego sprawozdania.

Realizacja programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi w 2015
roku daje podstawę do oceny, że wdrożony w życie program przyczynił się do zwiększenia
aktywności społecznej organizacji i bardziej racjonalnego wykorzystania publicznych
środków. Dzięki kontynuowanej od kilku lat współpracy z organizacjami i finansowemu
wspieraniu realizowanych przez nie zadań publicznych budowane jest aktywne partnerstwo
pomiędzy samorządem powiatowym a organizacjami. Zrealizowane zadania przyczyniły się
do poprawy jakości życia mieszkańców w wielu obszarach społecznej aktywności, a także do
pełniejszego zaspokojenia ich potrzeb. Natomiast organizacje poprzez aktywność mogły
promować wśród mieszkańców powiatu swoje osiągnięcia i dorobek.
Zestawienie przyznanych dotacji w poszczególnych miastach i gminach powiatu
załącznik nr 3.

Czarnków, kwiecień 2016 r.

-

zał. nr 1

Przekazane dotacje na realizację zadań publicznych w 2015 r. – organizacje pozarządowe
Zadanie nr 1 – z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych i starszych
Lp.
1

Oferta

Zadanie

2

3

Klasyfikacja
budżetowa

Przyznana kwota

4

5

1.

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci
Niepełnosprawnych w Połajewie
(oferta nr 2)

Piknik Sportowo-Integracyjny 2015

2.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło w Czarnkowie
(oferta nr 4)

Piknik Lato 2015 oraz Światowy Dzień Walki z
Cukrzycą

900

3.

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Oddział
Rejonowy w Czarnkowie
(oferta nr 6)

Dzień Seniora

900

4.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Czarnkowie
(oferta nr 9)

Aktywni, sprawni Seniorzy Powiatu CzarnkowskoTrzcianeckiego

5.

Polski Związek Niewidomych Zarząd
Koła Czarnkowsko-Trzcianecki w
Czarnkowie
(oferta nr 11)

Rajd zdrowotno-integracyjny

800

6.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów Zarząd Rejonowy w
Trzciance
(oferta nr 12)

Obchody Dnia Inwalidy i Dzień Seniora

900

853 85395 2360

1.000

1.000

7.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym „Serce Dziecka” w
Lubaszu
(oferta nr 15)

Dajmy dzieciom odrobinę radości

8.

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Rejonowy w Czarnkowie
(oferta nr 20)

XI Powiatowy Dzień Seniora

1.000

9.

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Zarząd Miejski w Krzyżu Wlkp.
(oferta nr 25)

V edycja – Zdrowo i wesoło

776,26

10.

Stowarzyszenie „Hospicjum” im. dr I Powiatowe Dni Integracji z osobami
nauk med. Ewy Dipont-Kukawskiej niepełnosprawnymi i osobami starszymi
w Trzciance, ul. Mickiewicza 50,
64-980 Trzcianka

500

1.200
Dotacja w trybie
pozakonkursowym
( art. 19a ustawy o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie)

Łącznie:

8.976.26 zł

Zadanie nr 3 – z zakresu upowszechniania i wspierania sportu i kultury fizycznej
1

2

3

1.

Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate
Tradycyjnego „Fudokan” w Krzyżu Wlkp. z
siedzibą w Pęckowie
(oferta nr 3)

Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Karate Shotokan
Młodzików i Juniorów Młodszych S.G.I. POLAND,
organizacja Cyklicznego VII Międzynarodowego Turnieju
Karate Shotokan Młodzików oraz udział dzieci i młodzieży
w zawodach sportowych o zasięgu ogólnopolskim

2.

Rowerowa Sekcja Turystyczna w
Czarnkowie
oferta nr 5)

Rowerowe Imprezy Turystyczno-Rekreacyjne

4

926 92605 2360

5

2.500

2.000

3.

Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy w Czarnkowie
(oferta nr 10)

Upowszechnianie i wspieranie sportu i kultury fizycznej
oraz popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez
organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych i
sportowo-rekreacyjnych, współzawodnictwo sportowe
dzieci i młodzieży oraz udział zawodników w imprezach i
zawodach sportowych o zasięgu regionalnym i
wojewódzkim.

4.

UKS „Płomień” Wieleń
(oferta nr 13)

XII Ogólnopolski Maraton w Kolarstwie Górskim CrossCountry „Michałki 2015 Wieleń”

2.000

5.

Wieleńskie Stowarzyszenie Sportowe im.
Józefa Nojiego w Wieleniu
(oferta nr 14)

XXXVI Notecki Półmaraton im. Józefa Nojiego w Wieleniu

2.500

6.

Akademia Piłkarka Bambinis w Trzciance
(oferta nr 16)

Turniej Piłki Nożnej „Bambinis Cup Gramy z Sercem” o
Puchar Starosty Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

2.000

7.

Stowarzyszenie Miłośników Brydża
„DAMA PIK”
(oferta nr 18)

II Mistrzostwa Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
w Brydżu Sportowym

1.000

8.

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły
Sportowe w Czarnkowie
(oferta nr 22)

Współzawodnictwo Sportowo-Turystyczne Gmin Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego w ramach struktur LZS w
roku 2015 oraz udział zawodników w zawodach sportowych
o zasięgu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim

24.000

9.

Klub „Gramy z Sercem” w Trzciance
(oferta nr 24)

Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Kibiców im. Piotra
Arentowicza

3.000

10.

UKS „Orzeł” w Gulczu
(oferta nr 28)

XI Nadnotecki Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców
Szkół Podstawowych Gulcz CUP 2015

24.500

500

11.

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne
Polska Wielkopolskie Poznań, Klub
Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk”
Trzcianka
(oferta nr 30)

IX Ogólnopolski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych
Trzcianka

2.000

12.

Klub Sportowy TSD Wapniarnia III
(oferta nr 31)

Arcan Cup – turniej koszykówki ulicznej przy ulicznej
muzyce

2.000

Łącznie :

68.000,- zł

Zadanie nr 4 – z zakresu turystyki

1

1.

2

3

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Trzcianka
(oferta nr 17)

XIV Rajd „Pajęczyna”

4

5

630 63095 2360

800

Zadanie nr 5 – z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego
1

1.

2

Stowarzyszenie
Czarnkowie
(oferta nr 23)

„Bezpieczny Powiat” w

3

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

4

754 75495 2360

5

2.500

Zadanie nr 6 – z zakresu edukacji ekologicznej
1

2

3

1.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew
Wielkopolska, Hufiec Trzcianka
(oferta nr 18)

Powiatowy Obóz Edukacji Ekologicznej – XI edycja

2.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Przybychowie

Prowadzenie zajęć
z dziećmi i młodzieżą z terenu
Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego w zakresie
edukacji
ekologicznej
i
ochrony
dziedzictwa
przyrodniczego

4
900 90095 2360

5
7.000

7.000
Dotacja w trybie
pozakonkursowym
( art. 19a ustawy
o działalności
pożytku
publicznego i o
wolontariacie

Zadanie z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania

1

1.

2

Stowarzyszenie
Absolwentów, Przeglądy teatralne
Wychowawców i Sympatyków Liceum
Ogólnokształcącego
im.
Janka
z Czarnkowa.

3

4

854 85495 2360

5

600
Dotacja w trybie
pozakonkursowym
( art. 19a ustawy
o działalności
pożytku
publicznego i o
wolontariacie

Zał. nr 2

Wykorzystanie środków finansowych OSP - w 2015 r.
Klasyfikacja
budżetowa

kwota

przeznaczenie
1.497,41 Nagrody dla uczestników w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej (Trzcianka
20.03.2015 r.)
2.499,00 Nagrody dla uczestników w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w
Połajewie

754 75412 4190

Plan
- 4.450,00
Wykonanie - 3.996,41
Pozostało
453,59
754 75412 4210

499,97 125 rocznica powstania OSP Piłka
500,00 70 rocznica powstania OSP Trzcianka
500,00 70 rocznica powstania OSP Krzyż Wlkp.
500,00 70 rocznica powstania OSP Chełst
5.598,68 Obchody rocznicowe powstania OSP w Powiecie
Plan
- 9.150,00
Wykonanie - 7.598,65
Pozostało
- 1.551,35

754 75412 4300

375,77 Obchody Powiatowego Dnia Strażaka w Czarnkowie w dniu 15.05.2015 r.
1.000,00 Obchody Powiatowego Dnia Strażaka w Czarnkowie w dniu 15.05.2015 r.
500,00 Obchody 70- lecia OSP Przybychowo.
Plan
- 2.400,00
Wykonanie - 1.875,77
Pozostało
524,23

Zał. nr 3

Zestawienie przyznanych dotacji w poszczególnych miastach i gminach powiatu - 2015 rok
Miasto/gmina

Realizacja zadań z
zakresu upowszechniania
i wspierania sportu i
kultury fizycznej

Realizacja zadań z
zakresu wspierania osób
niepełnosprawnych i
starszych

Realizacja zadań z
zakresu turystyki

M.i Gm. Trzcianka

4 umowy na kwotę 9.000,-

2 umowy na kwotę 2.100,-

1 umowa na kwotę 800,-

M. Czarnków

4 umowy na kwotę 51.500,-

5 umów na kwotę 4.600,-

-

1 umowa na kwotę 2.500,-

M i Gm. Krzyż
Wlkp.

1 umowa na kwotę 2.500,-

1 umowa na kwotę 1.000,-

-

-

1 umowa na kwotę 500,-

-

-

-

Gm. Lubasz
M.i Gm. Wieleń

3 umowy na kwotę 5.000,-

Gm. Czarnków

-

Gm.Połajewo

-

1 umowa na kwotę 1.000,-

Realizacja zadań z
zakresu nauki, edukacji,
oświaty i wychowania

Realizacja zadań z
zakresu bezpieczeństwa i
porządku publicznego

Realizacja zadań z
zakresu edukacji
ekologicznej

Ogółem
kwota
przyznanych
dotacji dla
miasta/gminy

1 umowa na kwotę 7.000,-

18.900,-

-

59.200,-

-

-

3.500,-

-

-

-

500,-

-

-

-

-

5.000,-

-

-

-

-

-

-

1 umowa na kwotę 7.000,-

8.000,-

-

1 umowa na kwotę 4.200,-

-

95.100,-

