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Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wisła z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie w roku 2021 

DZIAŁ I. 

Zasady i cele Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.  

Roczny Program Współpracy Gminy Wisła z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego                             

i o wolontariacie na rok 2021 został uchwalony w dniu 05 listopada 2020r. Uchwałą Rady Miasta 

Wisły nr XXIII/329/2020. Zgodnie z głównymi celami współpracy samorządu z organizacjami 

pozarządowymi w 2021 roku prowadzone były działania mające na względzie realizację założonych      

w programie zadań takich jak:  podejmowanie przedsięwzięć na rzecz mieszkańców i turystów w celu 

pełniejszego zaspokojenia ich potrzeb w dziedzinach turystyki i krajoznawstwa, ochrony i promocji 

zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, przeciwdziałania 

uzależnieniom i patologiom społecznym, ratownictwa i ochrony ludności i pomocy społecznej.   

Głównym celem Programu było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku 

lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami 

pozarządowymi, w tym wspieranie organizacji w realizacji ważnych celów społecznych, umacnianie                  

i promowanie lokalnych działań oraz świadomości społecznej i poczucia odpowiedzialności za siebie, 

swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje, wzmacnianie potencjału organizacji 

pozarządowych oraz rozwój wolontariatu, racjonalne wykorzystanie publicznych środków 

finansowych, jak również zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki 

społecznej w gminie i poprawę jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych                           

i integrację. 

 

DZIAŁ II. 

Współpraca finansowa  

Podstawą współpracy finansowej Gminy Wisła z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 było 

wspieranie wykonania zadań publicznych i udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie ich 

realizacji. 

W 2021 roku ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. 

 

W  konkursie złożono 8 ofert, z tego: 

 2 oferty z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

 1 oferty z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

 1 oferty z zakresu ochrony i promocji zdrowia, 

 3 ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa, 

 1 oferta z zakresu ratownictwa i ochrony zdrowia, 

 

Z uwagi na liczbę złożonych ofert i ograniczone środki finansowe zweryfikowano w niektórych 

ofertach wysokość wnioskowanej dotacji. Komisja oceniająca w głównej mierze zwróciła uwagę na: 

 atrakcyjność oferty 
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 wymierne korzyści dla mieszkańców Gminy Wisła, w tym na zapotrzebowanie społeczne 

świadczone w ramach oferty 

 adresatów oferty 

 ilość osób korzystających z realizacji danego projektu 

 stosunek ponoszonych nakładów do długofalowych efektów oferowanych zadań 

 koszt realizacji projektu w przeliczeniu na osobę 

 perspektywy kontynuacji i trwałości danego projektu 

 szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, które cieszą się dużą popularnością 

wśród wiślańskiej młodzieży, dzięki czemu uzyskuje ona duże osiągnięcia sportowe na różnego 

typu zawodach i turniejach. 

 

Najwięcej ofert złożyły organizacje działające na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa oraz 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Realizacja niektórych zadań wymagała zbyt dużych nakładów finansowych w stosunku do kalkulacji 

przewidywanych kosztów w ofercie realizacji zadania publicznego, w związku z czym przyznano 

dotację w zakresie niższym, niż wnioskowany. 

 

Ostatecznie w 2021r. podpisano 6 umów na wsparcie realizacji zadań publicznych. Podpisano także 1 

umowę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                                             

i o wolontariacie, czyli w  tzw. „Małym Grancie” dla zadania : 

–Towarzystwo Kulturalne Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca w Wiśle – Wyjazd Zespołu 

Regionalnego Wisła do Jaworzna . Koszt całkowity wykonania zadania planowo miał wynieść 5.000 

zł. Kwota ta nie została wykorzystana w całości, a zwrot w kwocie 1.249.99 został dokonany na 

rachunek Gminy Wisła. 

W marcu 2020r., po wybuchu epidemii koronawirusa Sars-Cov2 wśród organizacji pojawiła się 

niepewność, czy uda się zrealizować przewidziane cele zadań publicznych oraz w jakim zakresie. 

Pojawiły się obostrzenia w gospodarce, zamykano różne instytucje. Ostatecznie wpłynęło to na 

realizację zadań przez organizacje. Część organizacji przesunęła termin wykonania poszczególnych 

zadań (PTTK), natomiast, część nie zdecydowała się na podpisanie umowy, mimo otrzymania 

dofinansowania (Stowarzyszenie RTS). 

 

Art. 15zzl. ustawy o COVID-19 ma odniesienie do organizacji pozarządowych i stanowi: 

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 30 

dni następujących po ich odwołaniu organ administracji publicznej zlecający realizację zadania 

publicznego organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 działalność pożytku publicznego, 

organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 

działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy 

ust. 3 tej ustawy jest uprawniony do przedłużenia terminu na złożenie sprawozdania z wykonania 

zleconego zadania publicznego oraz rozliczenia udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego                        

z pominięciem terminów wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,                   

a także do uznania za uzasadnione wydatków poniesionych na sfinansowanie działań realizowanych              

w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności 

związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, niewykonanie planu działań lub nieosiągnięcie rezultatów 

założonych w umowie, na podstawie której zlecono realizację zadania publicznego, nie może 

skutkować uznaniem dotacji na realizację zadania publicznego w tej części za wykorzystaną 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobraną nienależnie lub w nadmiernej wysokości i podlegającą 

zwrotowi 

W myśl powyższego przepisu nie sprawdzano osiągniętych rezultatów działań w sposób rygorystyczny i 

nie wiązano ich niewykonania z koniecznością zwrotów dotacji jako wykorzystanej niezgodnie                  

z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

 

Największą popularnością cieszyły się następujące zadania: 

1. Cykl Rajdów Turystycznych: 

 XVII Ogólnopolski Rajd Pieszy im. Jerzego Kukuczki. 

 XVII  Międzynarodowy Rajd Narciarsko – Pieszy   „Ku źródłom Wisły” 

2. Chrześcijańska Służba Charytatywna w Wiśle – „Klub Zdrowia” 

 

 

Informacja o konkursach była dostępna zgodnie z wymogami ustawy na stronie www.wisla.pl,                        

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miejskiego w  Wiśle. 

 

Podstawowym kryterium decydującym o przyznaniu wsparcia na realizację poszczególnych zadań                      

i podjęciu współpracy z danymi organizacjami pozarządowymi była użyteczność zadania dla 

mieszkańców Gminy Wisła oraz ranga i zasięg oddziaływania zadania. Do pozostałych kryteriów 

należały: atrakcyjność oferty, w tym program, baza, kadra, uczestnicy, wydarzenie cykliczne wpisane 

na stałe w kalendarz wydarzeń Miasta Wisła, proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje 

osób zaangażowanych w jego realizację,  ocena przedstawionej kalkulacji kosztów, jego zakres 

rzeczowy, planowany wkład środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł,   

planowany wkład rzeczowy oraz osobowy,  kontynuacja wcześniej podjętych celów i zadań (programy 

długofalowe, cykliczne itp.), doświadczenie organizacji,  efektywność i skuteczność w realizacji 

zakładanych celów oraz posiadane zasoby. Wpływ na ocenę wniosków konkursowych miała również 

ocena realizacji zadań zleconych w latach poprzednich, w szczególności brano pod uwagę rzetelność,                          

terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków. 

 

Gmina Wisła wspierała, w formie finansowej, działania na rzecz mieszkańców jak i turystów 

w ramach pięciu głównych zakresów zadań publicznych: 

 

1. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

a) organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, imprez środowiskowych i innych projektów 

kulturalnych integrujących społeczność lokalną,  

b) wspieranie przedsięwzięć artystycznych dzieci i młodzieży, 

c) edukacja folklorystyczna, 

d) wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o wydarzeniach historycznych, miejscach, wybitnych 

postaciach zasłużonych dla miasta,  

e) propagowanie i pielęgnacja tradycji regionalnych, kulturalnych, poprzez organizację lub 

współorganizowanie m.in.: festynów, dożynek, tematycznych spotkań i konkursów,  

f) wydawanie publikacji dotyczących lokalnej kultury, tradycji i historii. 

http://www.wisla.pl/
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Zaplanowane środki:   12.000,00 zł 

Rozdysponowano:        2.000,00 zł 

 

2. PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 

a) profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi – wspieranie działalności instytucji                           

i stowarzyszeń służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych m.in. poprzez organizację 

klubów AA, organizację dni trzeźwości itp., 

b)  profilaktyka i przeciwdziałanie innym uzależnieniom – wspieranie działalności instytucji                             

i stowarzyszeń służące rozwiązywaniu problemów narkotykowych i nikotynowych, wspieranie 

programów antynikotynowych i antynarkotykowych, 

c) prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i integracyjno-rekreacyjnej w zakresie 

profilaktyki uzależnień.  

 

Zaplanowane środki: 7.000,00 zł 

Rozdysponowano:            0,00 zł 

 

Zajęcia miały odbyć się w wiślańskich szkołach. Z uwagi na trwający stan zagrożenia 

epidemicznego i trwające przez niemal cały rok lekcje  zdalne, zadanie w 2021 roku nie było 

realizowane.   

3. TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO 

a) tworzenie i utrzymanie szlaków turystycznych (pieszych, narciarskich, rowerowych                        

i kulturowych itp.) na terenie Gminy Wisła, 

b) szkolenie i doskonalenie kadry turystycznej działającej na rzecz rozwoju turystyki, 

c) upowszechnianie i organizacja imprez turystycznych, krajoznawczych i rekreacyjnych, 

promujących walory turystyczne Gminy Wisła, 

d) wspieranie organizacji zapewniających bezpieczeństwo osób przebywających w górach, na 

szlakach turystycznych i trasach spacerowych, znajdujących się na terenie Gminy Wisła, 

e) tworzenie produktów turystycznych, wspieranie powstawania nowych oraz rekultywowanie już 

istniejących atrakcji turystycznych, 

f) rozwój produktów turystycznych mających wpływ na podniesienie i wzbogacenie atrakcyjności 

turystycznej Gminy Wisła, głównie poprzez organizację imprez turystycznych i zapewnienie 

atrakcji turystycznych, z których będą mogli korzystać również mieszkańcy miasta, 

g) tworzenie ogólnodostępnej informacji o istniejących atrakcjach i produktach turystycznych                           

w zakresie: turystyki rekreacyjnej i wypoczynkowej, pieszej, górskiej, rowerowej, krajoznawczej       

i kulturowej oraz agroturystyki, 

h) wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji w formie periodyków, książek, 

katalogów, druków, ulotek, gadżetów promocyjnych popularyzujących Gminę Wisła. 

 

Zaplanowane środki: 20.000,00 zł 

Rozdysponowano:     16.000,00 zł 

 

4. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 
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a) promowanie zdrowego stylu życia – profilaktyka chorób cywilizacyjnych, popularyzacja zasad 

zdrowia i zdrowego odżywiania, warsztaty zdrowego gotowania, 

 

Zaplanowane środki: 3.000,00 zł 

Rozdysponowano:     2.000,00 zł 

 

5. RATOWNICTWO  I OCHRONA ZDROWIA 

a) wspieranie organizacji zapewniających bezpieczeństwo osób przebywających                             

w górach, na szlakach turystycznych i trasach spacerowych,                                             

znajdujących się na terenie Gminy, 

b) popularyzacja działań z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci, młodzieży                                 

i dorosłych, 

c) organizowanie szkoleń, kursów i spotkań z zakresu promocji bezpieczeństwa na szlakach 

turystycznych i udzielania pierwszej pomocy. 

 

Zaplanowane środki: 5.000,00 zł 

Rozdysponowano:     5.000,00 zł 

 

W 2021 roku został ogłoszony jeden konkurs ofert na realizację zadań publicznych, w wyniku którego 

przyznano dotacje w łącznej wysokości 26.500,00 zł. Dodatkowo przyznano 1 dotację w ramach 

umowy tzw. „Małego Grantu” w kwocie 5.000 zł. Dotacja ta nie została wykorzystana w całości. 

Łącznie zwrócono kwotę: 1.249.99  zł. Jedna organizacja nie przystąpiła do podpisania umowy w 

wysokości 1.500,00 zł. 

Szczegółowy wykaz zadań publicznych wspartych finansowo / powierzonych przez Gminę Wisłę 

w roku 2021 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.  

 

DZIAŁ III. 

Współpraca pozafinansowa  

Miasto zachęcało organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do aktywnego działania w społeczności 

lokalnej: 

 ogłoszenie informacji o konkursach na stronie internetowej miasta,  

 rozsyłanie mailowo informacji o możliwościach pozyskania środków na działalność statutową, 

 przekazywanie informacji o szkoleniach, projektach i ogłaszanych konkursach przez inne 

instytucje np.: Urząd Marszałkowski, Śląską Organizację Turystyczną, Zamek Cieszyn,  

Ministerstwa, Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko – Amerykańską Fundację 

Wolności. 

W ramach wsparcia organizacji pozarządowych Gmina Wisła podpisała umowę ze Stowarzyszeniem 

Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w zakresie 

pozyskania funduszy z programu Działaj Lokalnie. W ramach przedmiotowej umowy przeprowadzono 

szkolenie dotyczące zasad i celów programu Działaj Lokalnie oraz wypełniania wniosków. 

Zorganizowano również dwie sesje konsultacyjne i koordynowano wnioski aplikacyjne w tym 

zakresie.  
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Na stronie internetowej Miasta Wisła www.wisla.pl prowadzony jest spis organizacji mających 

siedzibę na terenie Miasta Wisła z podaniem zakresu działań, kontaktu oraz osób prowadzących 

poszczególne organizacje, jak również linki do stron internetowych, jeśli organizacje takowe 

posiadają.  

Urząd Miejski w Wiśle udostępniał lokale na spotkania i szkolenia każdej organizacji pozarządowej, 

która zwróciła się z taką prośbą. W pomieszczeniach należących do Gminy Wisła niektóre organizacje 

pozarządowe mają również swoje siedziby (np.: Wiślańska Organizacja Turystyczna, Zespół Wisła, 

Stowarzyszenie Grupa Twórców "Wiślanie", "Stowarzyszenie Pszczelarzy", Towarzystwo Miłośników 

Wisły).  

W 2020 roku ogłoszono konsultacje Programu współpracy Gminy Wisła z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2021. Konsultacje odbyły się w dniach od 14.10.2020r. do 23.10.2020r. Nadzór 

nad ich przebiegiem sprawował Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wiśle. Informacja                                  

o trwających konsultacjach została umieszczona na stronie www.wisla.pl, bip.wisla.pl oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wiśle, co jest zgodne z § 4 ust. 3 Regulaminu sposobu konsultacji                                      

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 

L/616/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 30 września 2010r. W przewidzianym terminie nie wpłynęła 

żadna propozycja zmian do Programu. Protokół z konsultacji został przedstawiony Burmistrzowi 

Miasta Wisła w dniu  26 października 2020r. Po zaakceptowaniu jego treść udostępniono na stronie 

www.wisla.pl w dziale Sprawy społeczne. 

 

http://www.wisla.pl/
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Załącznik Nr 1 

do Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie z dnia  

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku 

 

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WSPARTYCH FINANSOWO PRZEZ GMINĘ WISŁA W ROKU 2021 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Budżet Ogólna wartość zadań Udzielone dotacje 

12.000,00 2.800,00 2.000,00 

         

Lp. Organizacja Oferta 

Termin 

realizacji 

zadania 

Realizacja zadania 

Ogólna 

wartość 

zadania 

Wysokość  

dotacji 

% 

wykorzy

stanej 

dotacji 

1.  

Chrześcijańska 

Służba 

Charytatywna w 

Wiśle 

Koncerty Orkiestry  

15.06– 

30.09.   

2021 

 
 5 godzinnych koncertów orkiestry dętej 

połączonych z promocją zdrowia 

 poszerzenie oferty koncertowej Wisły + 

muzykoterapia 

z każdego koncertu korzysta średnio 600 osób  

2.800,00 2.000,00 100% 
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Turystyka i krajoznawstwo 

Budżet Ogólna wartość zadań Udzielone dotacje 

 

20.000,00 

 

41.109,26 16.000,00 

 

Lp. Organizacja Oferta 

Termin 

realizacji 

zadania 

Realizacja zadania 

Ogólna 

wartość 

zadania 

Wysokość  

dotacji 

% 

wykorzysta

nej dotacji 

2.  PTTK o/Wisła 

Cykl rajdów turystycznych: 

 XVII  Międzynarodowy Rajd 

Narciarsko – Pieszy  

 „Ku źródłom Wisły” 

 XIX Ogólnopolski Rajd Pieszy im. 

Jerzego Kukuczki 

 

01.06 – 

15.12. 

2021 

 2 rajdy – 2 cykliczne imprezy turystyczne 

 międzynarodowy zasięg imprez 

 popularyzacja turystyki pieszej,  narciarsko-

pieszej i rowerowej 

21.700,00 7.000,00 100% 

3.  PTTK o/Wisła 
Prowadzenie punktu  

Informacji Turystycznej w Wiśle 

01.06 – 

30.11. 

2021 

 informacja turystyczna w pełnym zakresie 

 współpraca z innymi  IT 

 promocja miasta 

 popularyzacja turystyki 

 

15.056,74 6.000,00 100% 

4.  PTTK o/Wisła Akcja „Przewodnik Czeka” 

01.06-

30.09  

2021 

 

 

 aktywne spędzanie wolnego czasu 

 zwiększenie oferty turystycznej Wisły 

 impreza cykliczna ciesząca się 

dużym zainteresowaniem 
 

4.352,52 3.000,00 100% 
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Ratownictwo i ochrona zdrowia 

Budżet Ogólna wartość zadań Udzielone dotacje 

5.000,00 6.700,00 5.000,00 

         

Lp. Organizacja Oferta 

Termin 

realizacji 

zadania 

Realizacja zadania 

Ogólna 

wartość 

zadania 

Wysokość  

dotacji 

% 

wykorzysta

nej dotacji 

5.  

Grupa Regionalna 

GOPR Grupa 

Beskidzka 

Wspieranie organizacji 

zapewniających bezpieczeństwo 

osób przebywających w górach, 

na szlakach turystycznych i 

trasach spacerowych, 

znajdujących się na terenie 

Gminy Wisła 

15.02– 

10.12. 

2021 

 Doposażenie ratowników GOPR sekcji Cieszyn 

w 2 komplety nart skiturowych z wiązaniami 

 Grupa Beskidzka GOPR jest jedyną tego typu 

instytucją działającą w zakresie ratownictwa 

górskiego 

 Grupa Beskidzka GOPR liczy 350 osób 

(ratownicy zawodowi, ochotnicy, kandydaci 

na ratowników) 

 

6.700,00 5.000,00 100% 
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Ochrona i promocja zdrowia  

Budżet Ogólna wartość zadań Udzielone dotacje 

3.000,00 2.236,33 2.000,00 

 

Lp. Organizacja Oferta 

Termin 

realizacji 

zadania 

Realizacja zadania 

Ogólna 

wartość 

zadania 

Wysokość  

dotacji 

% 

wykorzystan

ej dotacji 

6.  

Chrześcijańska 

Służba 

Charytatywna w 

Wiśle 

Klub Zdrowia 

10.06- 

31.10. 

2021 

 Zorganizowanie cyklicznych spotkań 

mających na celu ochronę i promocję 

zdrowia. 

 Podczas spotkań: pomiar ciśnienia, poziomu 

glukozy we krwi, prelekcje, każdorazowo 

degustacja jedna zdrowej potrawy  

 Miejsce spotkań: świetlica środowiskowa 

C.Z.A.S.  przy SP2 w Wiśle-Czarnem 

 5 spotkań/rok łączna ilość uczestników 86 

osób 

 

 

 

 

 

 

 

2.236,33 

 

 

 

 

 

 

2.000,00 

 

 

 

 

100% 
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Mały Grant 

   

   

         

Lp. Organizacja Oferta 

Termin 

realizacji 

zadania 

Realizacja zadania 

końcowa 

wartość 

zadania 

Wysokość  

dotacji 

% 

wykorzysta

nej dotacji 

7.  

Towarzystwo 

Kulturalne 

Regionalnego 

Zespołu Pieśni i 

Tańca w Wiśle 

Wyjazd Zespołu 

Regionalnego Wisła do 

Jaworzna 

01.07– 

10.08.   

2021 

 

 Celem wyjazdu jest jak największe wykorzystanie 

czasu na ćwiczenia programu artystycznego  

 poznanie nowych tańców, chęć godnego 

reprezentowania Miasta Wisła 

 

 

  5.476,00 
 

 

 

 

5.000,00 

(zwrot 

1.249,99 

PLN) 

75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


