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S P R A W O Z D A N I E 
z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Dąbrowa 

za okres od dnia 26 stycznia 2023 r. do dnia 22 lutego 2023 r. 

 

 

I. ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 

W okresie międzysesyjnym zostało podjętych 17 zarządzeń.  

 

 

II. OBSŁUGA DODATKÓW ZWIĄZANYCH ZE WZROSTEM CEN OGRZEWANIA  

 

DODATEK ELEKTRYCZNY 

Od 1 grudnia 2022 OPS rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego 

dla gospodarstw domowych (dotyczy gospodarstw, których głównym źródłem ogrzewania jest 

prąd tj. grzejniki elektryczne lub pompa ciepła).  

Wnioski przyjmowane były  do  1 lutego 2023 r. zostało złożonych  102 wnioski  czekamy na 

środki z  Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (OUW)  - gmina zawnioskowała o środki finansowe.  

Kwota zapotrzebowania środków na wypłatę wynosi: 125.970,00 zł. 

 

DODATEK NA INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA 

OPS przyjmował do 30 listopada wnioski na inne źródła ogrzewania tj.:  pelet drzewny lub inny 

rodzaj biomasy, skroplony gaz LPG, kocioł olejowy, drewno kawałkowe. 

OPS czeka na środki z OUW, aby wypłacić łącznie 17.000,00 zł.  dla 10 wnioskodawców. 

 

„DODATEK GAZOWY” - ZWROT podatku VAT wynikającego z opłaconych faktur 

dokumentujących dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia  do 31 grudnia 2023   

  

Od stycznia 2023 rozpoczęło się  przyjmowanie wniosków o wypłatę REFUNDACJI PODATKU 

VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE dla gospodarstw których głównym źródłem 

ogrzewania jest gaz ziemny. 
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Warunkiem do otrzymania zwrotu VAT jest próg dochodowy, dodatek gazowy dostaną więc 

gospodarstwa domowe o najniższych dochodach, czyli z dochodem miesięcznym wynoszącym: 

• 2 100 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego, 

• 1 500 zł w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego. 

 

Aktualnie złożono 2 wnioski na łączną kwotę 181,50 zł. -  czekamy na przekazanie środków 

z OUW. 

 

 

DODATEK WĘGLOWY  

 

Całość zadania została zrealizowana.  Środki z tytułu dodatku węglowego zostały wypłacone  

i rozliczone.   

 

PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA 

 

W okresie międzysesyjnym trwała obsługa zadania w zakresie preferencyjnego zakupu węgla.  

W 2023 otrzymaliśmy 26,24  t węgla typu orzech, oraz 26,24 t węgla typu groszek. 

Od 01.01.2023 do 22.02.2023 r. otrzymaliśmy 27 wniosków na preferencyjny zakup węgla. 

Wnioski są weryfikowane przez OPS, natomiast całość zadania związanego ze sprzedażą węgla 

prowadzona jest przez Urząd Gminy w Dąbrowie. 

Ilość zafakturowanego węgla w okresie 01.01.2023 - 22.02.2023 r.  42,5 t 

Wartość sprzedanego węgla do dnia dzisiejszego tj. 01.01.2023 - 12.02.2023  

wynosi 81.600,00 zł brutto. 

Obsługę transportową, przeładunek i skład węgla prowadzi firma Imex Piechota sp. k. ,  

która posiada składy opałowe w Opolu i Niemodlinie.  
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III OCHRONA ŚRODOWISKA i GOSPODARKA KOMUNALNA 

1. Od 1 lutego 2023 odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych 

realizuje firma PHU Komunalnik. Przypominamy, że wszelkie reklamacje związane  

z realizacją usługi (braki pojemników, niezrealizowany odbiór) należy zgłaszać  

do Urzędu Gminy Dąbrowa (telefonicznie, mailowo, poprzez aplikację) 

2. W ramach programu  „Czyste Powietrze” złożono 1 wniosek o dotację do WFOŚiGW 

oraz udzielono pomocy 3 mieszkańcom w rozliczeniu wniosków o płatność. Na bieżąco 

świadczone jest doradztwo w zakresie wymiany źródeł ogrzewania oraz 

termomodernizacji budynków (udzielono około 20 indywidualnych porad).  

3. W gazetce gminnej ukazał się artykuł finansowany ze środków Programu „Czyste 

Powietrze” w ramach prowadzonego punktu konsultacyjno – informacyjnego w 

Urzędzie Gminy Dąbrowa, dotyczący nowych zasad realizacji Programu „ Czyste 

Powietrze”. 

4. 14.02.2023 - sporządzono sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza   

za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku. 

5. 15.02.2023 r. -  sporządzono sprawozdanie do GUS pn. Sprawozdanie o cieple ze źródeł 

odnawialnych rok 2022. 

Gospodarka komunalna 

1.  Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:  

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej 

nr 435 od m. Wawelno do DK 46”. 

Zakres: Rozbudowa DW 435 w m. Wawelno do DK46 w km 23+361,60 do 27+844,59. 

2.  Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:  

„Budowa farmy fotowoltaicznej PV Skarbiszów o łącznej mocy do 4MW realizowanej  

w granicach działki o nr ew.: 154/1 obręb 0012 Skarbiszów (woj. opolskie, gm. Dąbrowa) 

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem, w tym  

z magazynem energii”. 
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IV GOSPODARKA PRZESTRZENNA  

 

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego:  

Wpływ wniosków 2 

Wydanych decyzji  3 

 

Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu: 

Wpływ wniosków   35 ( w tym 5 wniosków o przeniesienie decyzji na inny podmiot) 

Wydanych decyzji   13 (w tym 1 przeniesienie decyzji na inny podmiot, 5 decyzji 

zmieniających decyzję o warunkach zabudowy oraz 1 umorzenie 

postępowania) 

 

W dniach od 17 lutego 2023 r. do 13 marca 2023 r. został wyłożony  do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa 

w obrębie wsi Narok – część A  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.  

 

Z projektem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. Józefa 

Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, w godzinach pracy urzędu (pokój nr 108, I piętro) lub  w wersji 

elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa, w zakładce 

„Zagospodarowanie przestrzenne – projekty miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego”. 

 

W dniu 2 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. Józefa Sztonyka 56, 

49-120 Dąbrowa, sala konferencyjna nr 106, I piętro, o godz. 1600, odbędzie się dyskusja 

publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami. 
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V GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

1. Ustalono numery porządkowe dla 4 nieruchomości. 

2. Oddano w trwały zarząd z dniem 1 lutego 2023 r.: 

- pomieszczenia biurowe na I piętrze budynku Urzędu Gminy Dąbrowa, o łącznej powierzchni 

81,23 m², na rzecz GZEASiP w Dąbrowie, 

- pomieszczenia na I piętrze budynku przy pl. Powstańców Śl. 2 w Dąbrowie, o łącznej 

powierzchni 132,5 m², na rzecz OPS w Dąbrowie. 

3. Nabyta została z mocy prawa, nieodpłatnie działka nr 41/1 z arkusza mapy 1 obręb Nowa 

Jamka o powierzchni 0,0900 ha, w trybie komunalizacji (Decyzja Wojewody Opolskiego 

IN.II.7532.1.153.2021.MR z dnia 16.12.2023) 

4. W dniu 15.02.2023 podjęte zostały 2 zarządzenia o zrzeczeniu się prawa pierwokupu 

nieruchomości dotyczą one następujących działek: 

1) działka nr 233/63 i udział w drodze działka nr 233/78, obie z arkusza mapy 1 obręb 

Narok, 

2) działki nr 378/3, 378/4, 378/5, 378/6, 378/7, 378/8, 378/9, 378/10 i 378/11 z arkusza 

mapy 1 obręb Karczów. 

 

VI PROJEKTY  I PROGRAMY RZĄDOWE – W TRAKCIE REALIZACJI 

 

1. Trwa inwestycja „Budowa sali gimnastycznej z infrastrukturą w Naroku”, 

dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Wykonano stan 

zamknięty oraz posadzki wewnątrz budynku, trwają prace wykończeniowe wewnątrz 

łącznika i hali. Planowane zakończenie – marzec 2023 r.  

 

2. Oczekujemy na zatwierdzenie wniosku o płatność, dotyczący zakończonego zadania 

„Zagospodarowanie zabytkowej części wsi Ciepielowice – ETAP I” i otrzymanie dotacji. 

Inwestycja jest dofinansowana w kwocie 111.928,00 zł ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
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3. Oczekujemy na ocenę wniosku o dofinansowanie Przebudowy drogi – ul. Polnej  

w Mechnicach do Funduszu Ochrony Gruntów Ornych. Wartość kosztorysowa robót to 

1.078.754,85 zł brutto. Oczekujemy na rozpatrzenie wniosku. 

 

4. Oczekujemy na ocenę wniosku o dofinansowanie zadania pod nazwą Przebudowa  

ul. Szkolnej w Karczowie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Wartość kosztorysowa zadania: 2.996.724,02 zł brutto. Przewidywane dofinansowanie 

to 63,63% wartości kwalifikowanej.  

 

5. Przygotowujemy się do złożenia wniosków na dofinansowanie inwestycji ze środków 

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład, w którym wartość 

dofinansowania wynosi 98%: 

 

6. Złożono i uzupełniono wniosek do Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej MIS na lata 

2023-2025. Wniosek obejmuje zadania czterech sołectw: 

 

Prądy – Doposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego – na kwotę 26 500 zł; 

Siedliska – Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej – na kwotę 16 236,00 zł; 

Karczów – Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej – na kwotę 20 172,00 zł; 

Narok – Utwardzenie placu postojowego przy ul. Bocznej – na kwotę 16 500,00 zł. 

 

W każdym z ww. zadań wartość dotacji z MIS wynosi 6.500,00 zł, pozostała wartość 

pochodzi z Funduszu Sołeckiego. 

 

7. Złożono cztery wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Remonty na 

następujące zadania: 

Remont ul. Szkolnej w Karczowie – wartość kosztorysowa robót ok. 950.000,00 zł; 

Remont ul. Szkolnej w Mechnicach – wartość kosztorysowa robót ok. 277.000,00 zł; 

Remont ul. Wiejskiej w Niewodnikach – wartość kosztorysowa robót ok. 231.000,00 zł; 

Remont ul. Leśnej w Ciepielowicach – wartość kosztorysowa robót ok. 132.000,00 zł. 
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8. Gmina zakupiła i zamontowała 10 sztuk lamp solarnych typu „Bocian” ze środków 

własnych. Łączna wartość zakupu: 97.500,00 zł. Lampy zamontowano: 

- w Żelaznej (2 szt.),  

- w Dąbrowie (2 szt.) 

- w Karczowie (2 szt.) 

- w Mechnicach ( 1 szt.) 

- w Ciepielowicach ( 2 szt.) 

- w Naroku (1 szt.). 

 

9. Prowadzony jest bieżący monitoring i kontrola prawidłowości realizacji zadań 

inwestycyjnych dofinansowanych z UE lub dotacji rządowych. Oczekujemy na 

akceptację złożonych sprawozdań  i wypłatę dotacji. 

 

VII PRZETARGI 

 

1. Dnia 31 stycznia 2023 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa ul. Leśnej w Ciepielowicach”. 

W dniu 16 lutego 2023 r. nastąpiło otwarcie ofert. W ramach przedmiotowego 

postępowania złożono 9 ofert. Najtańsza oferta obejmuje kwotę  143.969,99 zł 

brutto, najdroższa kwotę 318.903,93 zł brutto. Postępowanie jest w toku. 

 

2. Dnia 17 lutego 2023 r. wszczęto następujące postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

1) Przebudowa ul. Polnej i Stawowej w Siedliskach; 

2) Przebudowa ul. Wiejskiej w Mechnicach. 

Termin na składanie ofert upływa 7 marca 2023 r. 
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VIII GZEASIP – OŚWIATA 

1. Zostały złożone wstępne deklaracje uczestnictwa wszystkich naszych przedszkoli  

w Programie Dwujęzyczna Opolszczyzna – program zakłada naukę języka angielskiego  

i niemieckiego – jako dodatkowe zajęcia w przedszkolu.  

2. Przyznano 7 stypendiów naukowych ( PSP Dąbrowa 3, PSP Chróścina 1,  

PSP Narok 3) i 20  sportowych (PSP Dąbrowa: 20).  Łącznie na kwotę 6.480 zł. 

3. Uczeń Alan Ruszczak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Naroka uzyskał tytuł laureata 

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka niemieckiego. 

4. Wydana została 1 decyzja w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia 

pracownika młodocianego na kwotę: 9.716,14 zł (są to środki z Funduszu Pracy 

przekazywane przez Wojewodę).  

5. Podpisano aneksy na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – uwzględniające nowe 

stawki określone uchwałą podjętą w styczniu. 

IX KULTURA 

Zadania realizowane przez GOKIR: 

 

29.01.2023  organizacja finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - część 

artystyczna, obsługa wydarzenia, wręczenie nagród w konkursie  

„Magia świąt” 

13-17.02.2023  Zimowa Akademia- ferie dla dzieci z terenu gminy 

22.02.2023 spektakl Plum Plusk w świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach, przez cały 

okres międzysesyjny trwała promocja i sprzedaż biletów na spektakl 

Plum Plusk,  

• Opracowano wspólnie ze stowarzyszeniem „Dąbrowskie Skarby” wniosek do Marszałka 

Województwa Opolskiego „Opolska Kultura czeka na ciebie” na dofinansowanie 

festiwalu „Zamczysko” 

• Trwa promocja i sprzedaż biletów na kabaret K2, spektakl 09.03.2023 w świetlicy 

wiejskiej w Ciepielowicach 

• Realizowane są zajęcia z zakresu Amatorskiego Ruchu Artystycznego : koło gitarowe, 

pracownia rękodzieła artystycznego, studio piosenki, Gminna Orkiestra Dęta Wind 

Power. 
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X OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

1. OPS otrzymał dofinansowanie na realizację programu Asystent Osoby 

Niepełnosprawnej edycja 2023 – całkowita wartość: 141.478,00 zł, w tym 

dofinansowanie 131.478,00zł. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych 

pow. 16 r.ż.  (posiadających orzeczenie o niepełnosprawności) – asystent będzie 

pomagał zmagać się z obowiązkami dnia codziennego np. zakupy, czynności 

pielęgnacyjne, sprzątanie, gotowanie itp.  

2. Gmina podpisała umowę z Bankiem Żywności dot. realizacji programu tzw.  

nie marnuj żywności (żywność z krótkim terminem ważności).  W umowie wskazano 

80 mieszkańców gm.  którzy skorzystają z takiego wsparcia (nie obowiązuje 

kryterium dochodowe). Realizatorem jest OPS w Dąbrowie.  

3. Gmina podpisała porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie realizacji 

prac społecznie - użytecznych. Wskazano 36 osób bez prawa do zasiłku, 

korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Łączna liczba godzin wynosi 

1440.  Realizatorem prac jest OPS w Dąbrowie. Realizacja porozumienia nastąpi w 

okresie od 1 marca do 30 listopada 2023. 

 

XI. SPOTKANIA i WYDARZENIA 

Wzięłam udział w następujących spotkaniach i wydarzeniach: 

27.01. udział w spotkaniu zorganizowanym przez Opolski Związek Piłki Nożnej  

28.01  wodzenie niedźwiedzia w Chróścinie 

28.01 Babski Comber w Karczowie 

29.01 koncert kolęd w kościele parafialnym w Chróścinie 

29.01 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na hali w Dąbrowie, do puszek  

zebrano rekordową kwotę 26.747,59 zł, trwają jeszcze aukcje internetowe. 

30.01 udział w walnym zgromadzeniu Związku Gmin PROKADO 

01.02 Dzień Głośnego Czytania w Przedszkolu w Żelaznej  

01.02 wizyta u poszkodowanych przez wichurę mieszkańców Niewodnik 
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01.02 podpisanie umowy przekazującej  dotację dla Uczniowskiego Ludowego Klubu 

Sportowego „Akademia Piłkarska Striker” 27.600 zł  

02.02 podpisanie umowy przekazującej dotację dla Stowarzyszenie Sympatyków 

Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa (piłka ręczna) 18.400 zł 

02.02 spotkanie z mieszkańcami Prądów oraz przedstawicielami Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 435 

06.02 spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych gminy Dąbrowa  

dotyczące wnioskowania o środki zewnętrzne na działania kulturalne  

i integracyjne 

09.02 podpisanie umów przekazujących dotacje dla: Stowarzyszenia Klub Sportowy 

Dąbrowa (piłka nożna) 27.800 zł, Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły 

Sportowe w Dąbrowie 500 zł, Stowarzyszenia Sportu, Turystyki i Rekreacji 

Ludowy Zespół Sportowy w Mechnicach 50.300 zł 

10.02 udział w spotkaniu sprawozdawczym OSP Żelazna  

10.02 spotkanie z Marszałkiem Województwa Opolskiego  

14.02 Spotkanie z ZGKiM na temat eksploatacji sieci kanalizacyjnej 

13.02  spotkanie z Markiem Cholewą Nadleśniczym Nadleśnictwa Opole  

15.02  spotkanie on-line z doradcą energetycznym na temat rozwiązań nowych 

rozwiązań związanych z wytwarzaniem i zużyciem energii elektrycznej  

15.02 spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli, omówienie planu Jubileuszu 50- lecia 

gminy oraz spraw oświatowych  

Na terenie Gminy Dąbrowa miały miejsce takie wydarzenia kulturalne jak: 

04.02   Wodzenie Niedźwiedzia w Żelaznej  

04.02  Wodzenie Niedźwiedzia w Mechnicach 

11.02  Wodzenie Niedźwiedzia w Naroku 
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W dniu 21.02.2023 pracownicy Urzędu wzięli udział w spotkaniu  Stowarzyszenia Gmin 

Aglomeracji Opolskiej z udziałem Marszałka Województwa Opolskiego na temat „Fundusze 

Europejskie dla Opolskiego 2021-2027” 

 

XII. INNE INFORMACJE 

1. TRANSPORT:  

10 stycznia odbyło się spotkanie z firmą GTV w celu omówienia zmian do rozkładu jazdy 

busów. Ustalono, że dodany zostanie kurs z pętli w Sławicach po godzinie 16:00 (16:55) 

tak aby mieszkańcy, którzy przyjeżdżają spóźnionym autobusem MZK linii 13 nie musieli 

czekać ponad godzinę na kolejnego busa. Uwzględniono również wnioski mieszkańców 

z miejscowości Prądy, którzy prosili o późniejszy kurs dzieci do szkoły, w związku z czym 

w nowym rozkładzie jazdy bus będzie kursował o godzinie 7:10, a nie 6:45 , dodano 

także dwa dodatkowe kursy o 4:25 i 5:40, aby mieszkańcy mogli w Wawelnie przesiąść 

się na autobus MZK linii 16. 

Zlikwidowany został przystanek w Chróścinie przy ulicy Kolejowej oraz przystanek przy 

ulicy Kolejowej w Dąbrowie, który został zastąpiony przez przystanek przy ulicy 

Ciepielowickiej (przy boisku LZS Dąbrowa).  

Nowy rozkład jazdy będzie obowiązywał po feriach od 27.02.2023 r. 

Nowy rozkład jazdy dostępny będzie na naszej stronie internetowej oraz w aplikacji 

mobilnej jak również pod linkiem https://lokalnie.gtvbus.pl/opole/  

01.02.2023 r. wysłaliśmy do Urzędu Wojewódzkiego drugą kalkulację do wniosku  

o dopłatę ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych  do transportu 

publicznego za miesiąc luty na kwotę 50.808,60 zł ( 19 065 wozokilometrów) o 

6.386,40zł mniej z tytułu nadpłaty za miesiąc styczeń. W miesiącu styczniu 

wnioskowaliśmy o dopłatę 65.186,10 zł, a wykorzystaliśmy 58.799,70 zł. Faktura z firmy 

GTV za miesiąc styczeń wyniosła 82.996,65 zł (linia D1 – 11.547,9 wozokilometrów, linia 

D2 – 6 895,8).  

Wartość całego zadania szacowana jest na kwotę 1.121.778 zł, gdzie dofinansowanie  

z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wynosi 747.852,30 zł. 

https://lokalnie.gtvbus.pl/opole/
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2. Od dnia 1 do 28 lutego 2023 r. rolnicy składają w Urzędzie Gminy Dąbrowa wnioski  

o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

do produkcji rolnej.  

Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi: (1,20* 110 zł * ilość ha użytków rolnych)  

+ (1,20* 40* średnia roczna liczba DJP w 2022 r.). 

Do dnia dzisiejszego złożono 77 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego  

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 

 

3. 15.02.2023 na BIP oraz na stronie internetowej zostały ogłoszone konsultacje społeczne 

projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Dąbrowa w roku 2023. Termin składania uwag do projektu uwag mija 1 marca br. 

 

4. W okresie międzysesyjnym zostało sporządzonych 17 rocznych sprawozdań 

budżetowych oraz w zakresie z operacji finansowych. Powyższe sprawozdania 

uwzględniają dane z 83 sprawozdań cząstkowych. 

 

 
 
          Wójt Gminy Dąbrowa 
/-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 

 
 

 

Dąbrowa, 23.02.2023 r. 
 


