Powiat Ropczycko – Sędziszowski
ul. Konopnickiej 5
39-100 Ropczyce

INFORMACJA DODATKOWA

I.
1.
1.1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
nazwę jednostki

Powiat Ropczycko – Sędziszowski
1.2.

siedzibę jednostki

Ropczyce
1.3.

adres jednostki

ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce
1.4.

podstawowy przedmiot działalności jednostki

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Do
najważniejszych zadań należy zaliczyć zadania w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony
zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej,
wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury oraz ochrony
zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i sportu, geodezji, kartografii i katastru,
gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej,
ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa, porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli, ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, przeciwdziałania bezrobociu oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronności, promocji powiatu,
współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Powyższe zadania Powiat realizuje przy udziale Starostwa Powiatowego i podległych
jednostek organizacyjnych.
2.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Niniejszym sprawozdaniem finansowym objęty jest rok obrotowy od 01.01.2019 r. do
31.12.2019 r.
3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne wynikające z jednostkowych sprawozdań finansowych
następujących jednostek budżetowych:
§ Starostwa Powiatowego w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce,
§ Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach, ul. Mickiewicza 14,

§ Zespołu Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego – Witosa w Ropczycach, ul. Mickiewicza 13,
§ Zespołu Szkół Technicznych im. Prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.,
ul. Wyspiańskiego 2,
§ Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp., ul. Fabryczna 5,
§ Liceum Ogólnokształcące go im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, ul. Mickiewicza 12,
§ Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach, ul. Ks. Kard. Stefana
Wyszyńskiego 14,
§ Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3,
§ Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie, Lubzina 47,
§ Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Rudzie, Ruda 102,
§ Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach, ul. Najświętszej Marii Panny 2,
§ Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach, ul. Św. Floriana 6,
§ Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5,
§ Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, ul. Konopnickiej 3.

4.
omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i
pasywów (także amortyzacji)
Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości i
rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych
mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i są stosowane w sposób ciągły przy
założeniu kontynuacji działalności jednostki.
Jednostka prowadzi ewidencję i rozliczanie kosztów według rodzajów na kontach zespołu 4. Wynik
ustala się w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat. Księgi rachunkowe prowadzi się w
języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe ujęte w sprawozdaniu finansowym
prezentowane są w złotych i groszach.
Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w szczególności;
1. Zasady wyceny występujących w jednostce aktywów trwałych;
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, kosztów
wytworzenia lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub
umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim
związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- należności długoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
2. Zasady wyceny występujących w jednostce aktywów obrotowych
- zapasy wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu,
- należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o dokonane
odpisy aktualizacyjne,
- środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się w według ich wartości nominalnej.
3. Zasady wyceny występujących w jednostce funduszy i zobowiązań;
- fundusze wycenia się w wartości nominalnej,
- zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Do środków trwałych zalicza się składniki majątkowe, jeżeli ich jednostkowa wartość początkowa
wg cen zakupu przekracza wielkość ustaloną w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych tj. 10 000,00 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
o wartości wyższej niż 10 000,00 zł umarza się stopniowo wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w
ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku.
Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych, których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszt uzyskania
przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania umarzane są jednorazowo
przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy.

5.

inne informacje

Z dniem 31 sierpnia 2019 roku na mocy Uchwał Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia
25 kwietnia 2019 roku Nr VII/45/2019 i Nr VII/44/2019 zlikwidowane zostały dwie jednostki
budżetowe, tj. Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 2 oraz
Międzyszkolna Bursa w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5. Majątek zlikwidowanych jednostek
budżetowych przekazany został wg stanu na dzień likwidacji Zespołowi Szkół im. ks. dra Jana
Zwierza w Ropczycach przy ul. Mickiewicza 14. Należności i zobowiązania zlikwidowanych
jednostek przejął Powiat Ropczycko – Sędziszowski.
II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.
1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,
zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia
wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i
tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - okres sprawozdawczy 2019

Zwiększenia

Lp.

Wyszczególnienie

1

2

I.

Razem wartości
niematerialne i prawne
(1.1 +1.2)

1.1.

Licencje i prawa
autorskie dot.
oprogramowania
komputerowego

1.2.

Pozostałe wartości
niematerialne i prawne

II.

Razem rzeczowe
aktywa trwałe (2+3+4)

2.

Razem środki trwałe
(2.1 +2.2+2.3+2.4)

2.1.

2.1.1.

2.2.

Grunty, w tym;
Grunty stanowiące
własność JST
przekazane w
użytkowanie wieczyste
innym podmiotom

Wartość
początkowa stan na
początek okresu
sprawozdawcze
go

3

Zmniejszenia

aktualizacja

nabycie

przemieszczenie
wewnętrzne

inne
zwiększenia

Zwiększenia
ogółem
(4+5+6+7)

zbycie

likwidacja

przemieszczenie
wewnętrzne

inne
zmniejszenia

Zmniejszenia
ogółem
(9+10+11+12+13)

Wartość końcowa
- stan na koniec
okresu
sprawozdawczego
(3+8-14)

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

1 202 180,79

0,00

30 489,12

35 912,94

0,00

66 402,06

0,00

114 932,59

0,00

0,00

114 932,59

1 153 650,26

976 808,31

0,00

26 992,12

35 912,94

0,00

62 905,06

0,00

114 932,59

0,00

0,00

114 932,59

924 780,78

225 372,48

0,00

3 497,00

0,00

0,00

3 497,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228 869,48

391 532 494,13

6 908 757,35

3 883 630,77

25 493 518,40

0,00

36 285 906,52

134 791,00

1 024 354,37

0,00

2 975 234,27

4 134 379,64

423 684 021,01

391 532 494,13

6 908 757,35

3 883 630,77

25 493 518,40

0,00

36 285 906,52

134 791,00

1 024 354,37

0,00

2 975 234,27

4 134 379,64

423 684 021,01

48 298 669,43

6 512 417,00

256 143,80

371 100,00

0,00

7 139 660,80

9 700,00

0,00

0,00

559 425,00

569 125,00

54 869 205,23

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

2.3.

Urządzenia techniczne i
maszyny

2.4.

Środki transportu

2.5.

Inne środki trwałe

313 075 182,03

0,00

0,00

18 070 929,96

0,00

18 070 929,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

331 146 111,99

5 166 841,57

0,00

552 850,00

4 413 876,06

0,00

4 966 726,06

0,00

321 770,94

0,00

44 774,50

366 545,44

9 767 022,19

2 565 410,20

0,00

755 158,78

105 150,00

0,00

860 308,78

125 091,00

0,00

0,00

49 973,28

175 064,28

3 250 654,70

22 426 390,90

396 340,35

2 319 478,19

2 532 462,38

0,00

5 248 280,92

0,00

702 583,43

0,00

2 321 061,49

3 023 644,92

24 651 026,90

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - okres sprawozdawczy 2019

Zwiększenia

Lp.

1
I.

Wyszczególnienie

2
Razem wartości
niematerialne i prawne
(1.1 +1.2)

Umorzenie - stan
na początek
okresu
sprawozdawczego

3

Zmniejszenia

aktualizacja

amortyzacja/
umorzenie za
okres
sprawozdawczy

inne
zwiększenia

Zwiększenia
ogółem (4+5+6)

dotyczące
zbytych
składników

dotyczące
zlikwidowanych

inne
zmniejszenia

Zmniejszenia
ogółem
(8+9+10)

Wartość końcowa
- stan na koniec
okresu
sprawozdawczego
(3+7-11)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 200 187,29

0,00

32 482,62

35 912,94

68 395,56

0,00

114 932,59

0,00

114 932,59

1 153 650,26

1.1.

Licencje i prawa autorskie
dot. oprogramowania
komputerowego

974 814,81

0,00

28 985,62

35 912,94

64 898,56

0,00

114 932,59

0,00

114 932,59

924 780,78

1.2.

Pozostałe wartości
niematerialne i prawne

225 372,48

0,00

3 497,00

0,00

3 497,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228 869,48

II.

Razem rzeczowe aktywa
trwałe (2+3+4)

139 170 843,77

0,00

17 548 136,99

6 376 131,75

23 924 268,74

0,00

873 394,92

776 008,24

1 649 403,16

161 445 709,35

2.

Razem środki trwałe (2.1
+2.2+2.3+2.4)

139 170 843,77

0,00

17 548 136,99

6 376 131,75

23 924 268,74

0,00

873 394,92

776 008,24

1 649 403,16

161 445 709,35

2.1.

Grunty, w tym;

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.1.1.

Grunty stanowiące
własność JST przekazane
w użytkowanie wieczyste
innym podmiotom

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.2.

Budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i
wodnej

113 575 658,55

0,00

13 230 072,27

1 450 290,64

14 680 362,91

0,00

0,00

0,00

0,00

128 256 021,46

2.3.

Urządzenia techniczne i
maszyny

3 748 279,69

0,00

545 291,35

3 374 041,47

3 919 332,82

0,00

321 542,65

44 774,50

366 317,15

7 301 295,36

2.4.

Środki transportu

2 308 163,27

0,00

211 435,65

105 150,00

316 585,65

0,00

36 767,06

49 973,28

86 740,34

2 538 008,58

2.5.

Inne środki trwałe

19 538 742,26

0,00

3 561 337,72

1 446 649,64

5 007 987,36

0,00

515 085,21

681 260,46

1 196 345,67

23 350 383,95

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje
takimi informacjami
Jednostka nie dysponuje takimi informacjami.
1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów
trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
finansowych
Jednostka nie dysponuje takimi danymi.
1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Jednostka nie dysponuje takimi danymi.
1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na
podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
Nie dotyczy.
1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
papierów wartościowych
Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku
obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z
uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek
zagrożonych)
Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość należności - okres sprawozdawczy 2019
Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu
sprawozdawczego

Lp.

1

Wyszczególnienie wg grup
należności

2

1.

Należności z tytułu
dostaw i usług

2.

Pozostałe należności
Ogółem

Stan odpisów
aktualizujących na
początek okresu
sprawozdawczego

Zwiększenia odpisów
aktualizujących w
ciągu okresu
sprawozdawczego

3

4

wykorzystanie

rozwiązanie
odpisów
aktualizujących
(uznanie odpisów za
zbędne)

zmniejszenia razem (5+6)

5

6

7

Stan odpisów
aktualizujących na
koniec okresu
sprawozdawczego
(3+4-7)

8

148 419,63

129 265,87

0,00

0,00

0,00

277 685,50

455 566,48

124 142,10

133 229,62

0,00

133 229,62

446 478,96

603 986,11

253 407,97

133 229,62

0,00

133 229,62

724 164,46

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Nie posiada danych podlegających wykazaniu.

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym
umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
Jednostka samorządu terytorialnego posiada zobowiązania finansowe długoterminowe wynikające z
zaciągniętych kredytów, które wykazane zostały w Bilansie z wykonania budżetu. Na koniec okresu
sprawozdawczego zobowiązania te biorąc pod uwagę okres spłaty można przedstawić w następujący
sposób;
a) powyżej 1 roku do 3 lat - 4 399 424,88 zł,
b) powyżej 3 do 5 lat
- 3 799 424,88 zł,
c) powyżej 5 lat
- 5 836 908,17 zł.
1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami
podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy
lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
Jednostka nie posiada danych do wykazania.
1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i
formy tych zabezpieczeń
Jednostka nie posiada danych do wykazania.
1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji
i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań
zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
Tabela 4. Łączna kwota zobowiązań warunkowych , w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i
poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku
jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń na dzień bilansowy – okres sprawozdawczy 2019

Lp.

Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań
warunkowych

Stan na
początek roku

Stan na koniec roku

1

2

3

4

1
2.

Poręczenie kredytu obrotowego udzielonego zgodnie z Umową
kredytową nr 19/0223 Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.
Poręczenie obejmuje kwotę kredytu wraz z odsetkami
Poręczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego zgodnie z Umową
kredytową nr 19/0224 Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.
Poręczenie obejmuje kwotę kredytu wraz z odsetkami

Ogółem

0,00

6 198 993,75

0,00

9 316 681,68

0,00

15 515 675,43

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę
czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych
finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 5. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe jednostek budżetowych - okres sprawozdawczy 2019

Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń
międzyokresowych

Lp.

1.

Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:
początek okresu
sprawozdawczego

koniec okresu
sprawozdawczego

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów

8 055,00

238 625,50

1.1.

Polisa na ubezpieczenie samochodów

4 965,00

0,00

1.2.

Polisa na ubezpieczenie mienia

3 090,00

0,00

1.3.

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości

0,00

57 383,46

1.4.

Kauno Rajono Świetimo Centras

0,00

38 728,06

1.5.

Agrupamento de escolas de moure eriberia do nevia

0,00

41 562,58

1.6.

Casa corpuli didactic teleorman

0,00

36 867,47

1.7.

Labc s.r.l socjenta a responsabilit alimitata

0,00

62 063,93

1.8.

Ministerstwo Finansów

0,00

2 020,00

Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów

246 073,06

158 831,29

Należności długoterminowe

246 073,06

158 831,29

Ogółem

254 128,06

397 456,79

2.
2.1.

Ponadto w bilansie z wykonania budżetu wykazana została w pozycji rozliczenia międzyokresowe
kwota 2 556 072,00 zł obejmująca przekazane w grudniu 2019 roku środki subwencji i dotacji
celowej, które zostaną zaliczone do przychodów roku 2020.
1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Jednostka nie posiada danych do wykazania.
1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Tabela 6. Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku

L.p.

Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku
obrotowego z podziałem na:

Stan na koniec roku
obrotowego

1

2

3

1. Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami

49 680 445,80

2. Nagrody jubileuszowe

562 454,56

3. Odprawy emerytalne i rentowe

437 420,86

4. Świadczenia urlopowe

576 257,69

5. Inne świadczenia pracownicze

314 540,32

Razem

1.16. inne informacje
Nie dotyczy
2.
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Jednostka nie posiada danych podlegających wykazaniu.

51 571 119,23

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które
powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
Jednostka nie posiada danych do wykazania.
2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub
które wystąpiły incydentalnie
Jednostka nie posiada danych do wykazani w tej pozycji.
2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z
wykonania planu dochodów budżetowych
Nie dotyczy
2.5. inne informacje
Nie dotyczy
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nie dotyczy
Jacek
Stanisław
Worowski
.....................................

Elektronicznie podpisany przez Jacek
Stanisław Worowski
DN: c=PL,
serialNumber=PNOPL-63121101816,
cn=Jacek Stanisław Worowski,
givenName=Jacek Stanisław,
sn=Worowski
Data: 2020.04.29 14:19:54 +02'00'

(główny księgowy)

2020-04-29
......................................
(rok, miesiąc, dzień)

Witold
Darłak
..........................................

Elektronicznie podpisany przez Witold
Darłak
DN: c=PL,
serialNumber=PNOPL-75041813195,
cn=Witold Darłak, givenName=Witold,
sn=Darłak
Data: 2020.04.29 14:22:47 +02'00'

(kierownik jednostki)

Bernadeta
Dorota
Frysztak

Andrzej
Bączkowski

Elektronicznie podpisany przez
Bernadeta Dorota Frysztak
DN: c=PL,
serialNumber=PNOPL-69051004289,
cn=Bernadeta Dorota Frysztak,
givenName=Bernadeta Dorota,
sn=Frysztak
Data: 2020.04.29 14:24:00 +02'00'

Elektronicznie podpisany przez Andrzej
Bączkowski
DN: c=PL,
serialNumber=PNOPL-56072606253,
cn=Andrzej Bączkowski,
givenName=Andrzej, sn=Bączkowski
Data: 2020.04.29 14:24:56 +02'00'

Wiesław
Bogusław
Wojdon

Elektronicznie podpisany przez Wiesław
Bogusław Wojdon
DN: c=PL,
serialNumber=PNOPL-57110217934,
cn=Wiesław Bogusław Wojdon,
givenName=Wiesław Bogusław,
sn=Wojdon
Data: 2020.04.29 14:36:10 +02'00'

Sławomir
Bezara

Elektronicznie podpisany przez
Sławomir Bezara
DN: c=PL,
serialNumber=PNOPL-7108061181
3, cn=Sławomir Bezara,
givenName=Sławomir, sn=Bezara
Data: 2020.04.29 14:39:18 +02'00'

