
GMINA MINSK VIAZOWIF-CKI

ul. rhfliDoiiskirgc) 14
05-300 Miiisk M;4/nwiecki

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowiidzenie do sprawozdania nnansowego, obejmuje w szczegolnosci:

1.1 nazw^ jednostki

Gmina Minsk Mazowlecki

1.2 siedzib? jednostki

Minsk Mazowlecki

1.3 adres jednostki

05-300 Mlhsk Mazowiecki ul. Cheimohsklego 14

;.4 podstawow) przedmiot dzialaiiiosci jednostki

Celem dziatania Gminy jest zaspokajanle zbiorowych potrzeb wspdinoty, tworzenie warunkdw dia racjonalnego
harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunkbw dia pelnego uczestnictwa obywateli w zyciu wsp6lnoty.

wskazanic okresu obj?iego sprawozdanteni

01.01.2019-31.12.2019

wskazanie. /.e sprawozdanie tmansowe zawiera dane Iqczne

Sprawozdanle zawiera dane l^czne

omowienie przyj^tych zasad (polityki) rachunkowosci, w tym metod wyceny aktyw6w i pasywow (takze
amortyzacji)

Aktywa 1 pasywa wycenia si^ na dzleh bilansowy w nast?pujqcy sposdb w poszczegblnych jednostkach
organizacyjnych:
1} urz^d gminy;

a) srodki irwaic w budowie - w wysokosci ogoiem koszlow poiiicsionych na ich nabycie, a w przypadku wj'tworzenia koszty
zw^zanc 7. ich wytworzenicm, pomnicjszonych o odpisy z tytuiii trwalcj ulraly wartosci,

b) udziaiy w innych jednoslkach , oraz inna inwestycje zaiiczane do akiywbw trwaiych wediug ceny nabycia, pomnicjszonej o odpisy
z tytulu trwaiej utraty wartoSci,

c) inwestycje krbtkotcmiinowe wediug ccn nabycia.

d) srodki trwaie oraz wartosci nicmalcnalnc i prawnc - wediug cen nabycia, aw przypadku wylworzenia wediug kosztbw
wyuvorzcnia . pomniejsziinych o odpisy iimorzeniowe. a lakze odpisy z lyiuiu trwaiej utraty wartosci,

e) rzec/owe skiadniki aktywow obrolowvch wediug ccn nabycia liib kosztow vvytworzcnia,

0  naleznosci - w kwocie wymagancj zapiaty. z ziichowaniem zasady ostroznosci

g) zobowi^z.ania - w kwocie wymagai^ccj zaplaiy.

h) rezerwy - wediug uzasadnionej osz^icowanci wiarygodnie wartosci

Srodki trwaie o wartosci do 10 000 zi uinarzanc sq jednorazowo w monicncic wydania do uzytkowania. Pozoslaie srodki trwaie
amortyzowane melody liniowg przy zastosowaniu siawek okreslonych w ustawic o podalku dochodowym od os6b prawnych
Ustalono prowadzcnie cwidencji wyiqcznic ilosciowcj dia srodkow trwaiych o niskiej wartosci pocz^tkowej, ktbrych cena nie przekracza

250 zl

2) jednostki oiwiatowe

Srodki trwaie oraz wanosci niemalcrialne i prawne wycenia si? w cenie nabycia Srodki trwaie o wartosci ponizcj400zi odnosi si?
aezposrednio w koszly i przyjmuje na stan ewidencji liosciowej Srodki trwaie od wartoSci 400zi do lOOOOzi odnosi si? bezposrednio w
<oszty I iimarza w 100% i wprowadza do ksi?gi inwcntarzowej. Srodki trwaie o wartosci powyzej lOOOOzl umarzasi? slopniowoz
zasiosowaniem siawek me nizszych niz w okrcslonc w przepisach o podatku dochodowym od osbb prawnych. Jednorazowo w koszty umarza
Si? ksiifzki. wicszaki. zaslony, wykiadziny, lustra, zegary scicnnc, kwiciniki. przediuZacze, wycieraczki Wartosc srodkow trwaiych w budowic
obejmuje koszty poniesione na nabycie (zakup), budow? wc wiasnym zakrcsic Srodka trwalego oraz kosztow zwi^zanych z ulepszeniem juZ
uzytkowanych srodkbw trwaiych poczqwszy od rozpocz?cia przygolowania budowy . do czasu przekazania Srodka trwalego do uzytkowania .
Malcznosci wycenia si? w kwocie wymagalnej zaplaiy z zachowanicm osiroZnoSci wyceny, zobowi^zania - w kwocie wymagalnej zapiaty.
iCrajowe srodki picni?2ne znajdujqce si? w kasie i na rachunkach bankowych wycenia si? w wartosci nominalncj. Odpisow amortyzacyjnych
umorzeniowych) dokonuje si? od pierwszego miesiijca nast?pujqcego po miesi^cu. w ktbrym srodck Irwaiy oraz wartosci niematerialne i
iirawne zoslaiy przyj?ic do uzywania Amortyzacji Srodkow invaiych dokonuje si? metoda liniow^. w kohcu roku obrotowcgo Malcriaiy (olej
opaiow)', an stomatologiczne i an spozywczc) obi?le s^ cwidcncja ilosciowo-wanoSciowij Rozchbd matcriaiow wycenia si? melodq Fife.
Nie dokonuje si? rozticzeh nu?dzyokresow7eh czynnych i biemych finansowanych z gory zakupu dosiaw i usiug. klbre b?d4 realizowane w



5.

II.

3) oirodek pomocy spolecznej
Srodki m*-a»e or^ wartosc. niematcnalnc i prawnc vvyccnia si? w cemc nabycia Srodkt irNv^le o vvanoSci poni2ct400zl odnosi sic

st^an cwidencji ilosciovvej Srodki trwiie od wanosci 400zJ do lOOOOzl odnosi si? bczposrcdnio wkoszty 1 umarza w 100/o i wprowadza do ksi?gi mweniar/owcj. Srodki trwalc o wanoSci powyzej lOOOOzl umar/a sic stopniowo z
/^tosowaniem stawek me nizsz\ cii mz w okreslonc w przcpisach o podatku dochodowm od osob prawnvclr Naleiinoki wvccnia si? w

^ f u"",' ' 'ohowiqzania - w kwocie wymagalnei z^platy. Krajowc srodki picni?2neznj)duj4ce si? w kasie i na rachunkach bankosvych wyccnia si? w wartoki nominalne) Odpisow amortyzacyjnych (umor/cniowych)
d^onujc si? od picnvszego miesi^ca nast?piij^ccgo po micsiqcu, w klorym srodck trwaly oraz svanosci memalcrialnc i prasvne zoslalv
przyjcic do uzywama. Amorlyzacji srodkdw irwalycli dokonujc si? mcloda Imiowq. w koncu roku obrotowego. Nie dokonuic si? ro/liczeh
nii?dzyokresowych czynnych i bicrnych finansowanych z gdry zakupu doslaw i usiug, ktore b?dq realizowanc w czasie
4) zaktad gospodarki komunalnej
• srodki trsvale oraz wanosci mematerialne i prawnc wyccnia si? w ccnic nabycia,
- srodki trwalc oraz wanosci mematerialne i prawne amonyzowanc sq metodg iiniow^,

pra3j!'d?u^tkSr''' po miesiqcu w klorym' przyj?to srodek trwaly lob wartosc mcniaierialnn
- jednor^wego odpisu amortyzacyjnego w ci?Zar kosztow dokonujc si? w odnicsicntu do srodkow trwalvch oraz wanosci niematenalnvcb
prawnych o wanosci poczqtkowej rowncj i nizszej od kwoly 10 000,00 zl.
Rozliczcnta mi?dzyokresowe kosztow dokonywanc sq w odniesieniu do poniesionych kosziow dotyczacych przvszlvch okrcsdw

d^c"^ rokToto^gr mt^dzyokresowych kosztow nasl?pujq stosownic do uplywu czasu - zahczcmu kwot dotyczacych
inne informacje

Dodatkowe informacje 1 objaSnienia obejmujij w szczegolno^ci:

I.I

1.2.

1.3.

1.4.

szczegolowy zakres zmian wanosci grup rodzajowych .srodkow trwalych, wartosci niematerialnych 1 prawnych,
zawierajgcy stan tych aktywow na pocz^tek roku obrotowego, zwi^kszenia i zmniejszenia z tytulu; aktualizacji
wartoki, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewn^trznego oraz stan koikowy. a dia maj^tku a'mortyzowanego
- podobne przedstawienie stanow i tytulow ztnian dotychczasowej amortyzacji lub uniorzenia

dane dotyczqce pkt 1.1. prezentowane sq w tabelach nr 1 I nr 2, ktdre stanowi^ zal^cznlkl do niniejszej informacji
aktualn^ wartosc rynkowa srodkow trwalych. w tym dobr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

kwot^ dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisow aktualizujgcych wartosc aktywow trwalych odr^bnie dia
dlugoterminowych aktywow niefinansowych oraz dlugoterminowych aktywow finansowych

wartosc gruntow uzytkowanych wieczyscie

1.5.

Stan na poczatek roku

140000,00

Zwiekszenia

0,00

Zmniejszenia

0,00

Stan na koniec roku

140000,00

warlok nicamortyzowanych lub nicuiiiarzanycli przez Jediiostk? .srodkow trwalych. u^wanych na podstawie
umow najmu, dzierzawy i innych umow, w tym z tytulu iimow leasingu
Lp. Grupa irodkdw trwatych wedtug

k6t
0-Grunty

4-Maszyny, urz^dzenla I aparaty
specjalistyczne

8-Narz?dzIa, przyrz^dy, ruchomo4ci
i wyposazenie, gdzle indziej nie
sklasyfikowane

Stan na pocz^tek
roku

472465,00

0,00

17536,21

Zwi^kszenia

9000,00

15584,88

0,00

Zmniejszenia

0,00

0,00

0,00

Stan na koniec

roku

481465.00

15584,88

17536,21

Og6fem
490001,21 24584.88 0,00 514566,09

1.6. liczb? oraz wartosc posiadanych papierow wartokiowych, w tym akcji i udzialow oraz dluznych papierow
wartokiowych



1.7. dane o odpisach aktualizuj^cych wartosc naleznosci, ze wskazaniem stanu na pocz^tek roku obrotowego,
zwi^kszeniach, wykorzystaniu, rozwi^zaniu i slanie na koniec roku obrotowego, z uwzgi?dnieniem naleznosci
finansovN^ch jednostek samorzadu terytorialnego (stan pozyczek zagrozonycli)

dane dotyczace pkt 1.7. prezentowane sq w tabeli nr 3, ktbra stanowi zal^cznik do niniejszej Informacji

dane o stanie rezerw wedlug celu ich utworzenia na pocz^tek roku obrotowego, zwi^kszeniach, wykorzystaniu,
rozwi^zaniu i stanie koncowyin

.9. podzial zobowiqzan dtugoterminowych o pozostalym od dnia bilansowego, przewidywanym umow^ lub

wynikaj^cyni z innego tytulu prawnego, okresie splaty:

a) powNzej 1 roku do 3 lat

Stan na poczatek roku

6133614,54

Stan na koniec roku

7406000,00

b) powyzej .1 do 5 lat

Stan na poczqtek roku

4086000,00

Stan na koniec roku

4400000,00

C) powyzej 5 lat

Stan na poczqtek roku

6820000,00

Stan na koniec roku

2420000,00

.10. kwot? zobowi^zan w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi
(leasing operacyjny), a wedlug przepisow o rachunkowosci bylby to leasing finansowy lub zwrotny z podzialem
na kwol? zobowigzan z tytulu leasingu flnansowego lub leasingu zwrolnego

l^czna kwot(? zobowi^n zabezpieczonych na majatku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych
zabezpieczeii

Stan na poczqtek roku Stan na koniec roku

wartosc zobowiazah forma zabezpteczenia wartoSc zobowiazah forma zabezpieczenia

20182257,40 weksie in bianco 17557785,70 weksie in bianco

1.12. lacznq kwot^ zobowiqzaii warunkowycli, w tym rowniez udzielonych przez jednostk<? gwarancji i por^czen, takze
wekslowych. niewykazanych w biiansie, ze wskazaniem zobowiqzari zabezpieczonych na majqtku jednostki oraz
charakteru i Ibrmy tych zabezpieczeii

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biemych rozliczeh mi^dzyokresowych, w tym kwot? czynnych rozliczeh
mi^dzyokresowych kosztow stanowiqcych roznic? mi^dzy wartosciq otrzymanych finansowych skladnikow
aktywow a zobowiqzaniem zaplaty za nie

wykaz istotnych pozycji biernych I czynnych rozliczeh mi^dzyokresowych zawlera tabela nr 4, ktdra stanowi zatqcznik
do niniejszej informacji

1 .14. Iqcznq kwot? otrzymanych przez jednostk? gwarancji i por^czeri niewykazanych w biiansie

, 15. <wot? wyplaconych srodkow pienitjznych na swiadczenia pracownicze

734672,02

, 16. inne informacje

2.1 wysokosc odpisow aktualizujqcych wartosc zapasow



2.2. koszt wytworzenia srodkow trwalych w budovvie, w tyni odsetki oraz roznice kursowe, ktore povvi^kszyty koszt
wytworzenia srodkow trwatych w budowie w roku obrotowym

12651122,18 wtym odsetki 0,00

2.3. kwot? 1 charakter poszczegolnych pozycji przychodow lub kosztow o nadzwyczajnej wartosci lub ktore wystapily
incydentalnie '

-

2.4. informacj? o kwocie nalezno^ci z tytuhi podatkow realizowanych przez organy podatkowe podlegle ministrowi
wtasciwemu do spraw flnansow publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodow
budzetowych

-

2.5. inne informacje

-

3. Inne informacje niz wymienione powyiej. jezeli mogtyby w istotny sposob wplyn^c na ocen? sytuacji maj^tkowej
i flnansowej oraz wynik flnansowy Jednostki

Informacje dotycz^ce wzajemnych rozllczen ml^dzy Jednostkaml:
1) wyl^czenia wzajemnych nale2noScl izobowi^an (bilans)-177447,18 (wtym: wiersze Bin Dili -175420 43

oraz wiersze B.II.4. : D.ll.5. - 2026,75), ■ • • • i
2) wyi^czenla wzajemne przychodbw 1 kosztdw (rachunek zyskow 1 strat) - 685257,95 (w tym- wiersz A1 -

685257,95; wiersze B.II.-15570,37, 8.111.-652148,83, B.IX.-17538,75),
3) wyl^czenia wzajemne dotycz^ce przekazanla/otrzymania Srodkbw trwalych (zestawienie zmian w funduszuJ

-4494361,14wlersze 1.1.6. 1 1.2.6.

Elektronfcinle podplsany
pntt Anna Kosobudzka

Anna

Kosobudzka?o^"fAr«'
(gJoNVTiy ksi^gowy)

2020-06-22

frok. miesi^c.dzieh)

Elstrtronianle podplsany
Antoni JanUSZ PfzezAmonUanutz

Plechoiki

PieChOSki Oals;2020,06.2211fl5:«
.-rWW ,

(kicrownik jednostki)



CMINA MINSK MA/0\V[KCKI

ul. C'hflmonskicgn M

05-300 Minsk Mazowiecld

Tabela nr 1. Zniiany wartosci poczjjtkowcj wartosci nieniatcrialnych

i prawnych oraz srodkow trwahch

Lp. Wyszczegolnienie

Wartosc

pocz:|(kowa-

stan na

poczi)tck

roku

Zwi^kszenia Zmniejszenia Wartosc

poczsjtkowa-

stan na

koniec roku
Nabycie

Aktuali

zacja
Innc

Przcmic-

szczcnic

Razcm

zwi^kszenia

Likwida-

cja
Sprzedaz Innc

Ra/em

zmniejszenia

1
Wartosci niematerialnc

i prauTie
419259.59 10368.00 0.00 0.00 0.00 10368.00 0.00 0.00 0.00 0.00 429627,59

11 Srodki trwale. z tego: 155988221.97 22738959.23 0,00 0.00 0.00 25024555.70 234521.95 41408,18 4618658.05 4894588.18 176118189,49

(irupa 0 Grunly 6412825.66 .324932.09 0.00 0.00 0,00 324932.09 0.00 0.00 0.00 0.00 6737757,75

(irupa I Budynki 1 lokalc... 37860431.42 267707.46 0.00 0,00 0,00 267707.46 0.00 0.00 0.00 0.00 38128138,88

Grupa 2
Obiekly inzynierii

l^dovscj i wodnej
100778124.23 14319325.88 0.00 0,00 0.00 14319325.88 0,00 0,00 871100,23 871100.23 114226349,88

(.irupa 3
Kolty i maszyny

cncrgctyc/.ne
678456.41 2620597.86 0.00 1522922,46 0.00 4143520.32 0,00 0.00 2662896.05 2662896.05 2159080,68

(irupa 4

Maszyny. urzgdzenia

i aparaty ogolnego

/astosowania

279621.88 25117.68 0.00 42298.19 0.00 67415.87 49776.41 0,00 0.00 49776.41 297261,34

(irupa 5
Maszyny. urzadzenia

i aparaty specjalistyczne
109422.26 50383.45 0.00 0,00 0,00 50383.45 0.00 0,00 50383,45 50383.45 109422,26

(irupa 6 Urzadzenia tcchnicznc 4073814.21 4007129.73 0.00 633715-50 0.00 4640845.23 10375-38 0.00 633715.50 644090.88 8070568,56

Gnipa 7 Srodki transportu 330683.45 514647,00 0,00 0,00 0,00 514647,00 0.00 41287,18 319661,00 360948,18 484382,27

(irupa 8

Karz(;dzia, przynz^dy,

ruchomosci i

vvypttsazcnie ....

5464842.45 609118.08 0,00 86660,32 0.00 695778.40 174370,16 121.00 80901.82 255392.98 5905227,87

Kay.cm 156407481.56 22749327,23 0,00 2285596,47 0,00 25034923,70 234521,95 41408,18 4618658,05 4894588,18 176547817,08

A r» a Elektronicznie podpisany
przez Anna Kosobudzka

Kosobudzka
(gtowny ksi^gowy) 2020-06-22

AntonI Janusz

Piechoski
(kierownik jednostki)



GMINA MINSK MAZOWIECKI

ul. Chclmoriiikicgo 14

05-300 Miiisk Mazowiecki

Tabela nr 2. Zniiany stanu umorzenia/amortyzacji wartosci nicmatcrialnych
i prawnych oraz srodkow trwalvch

Lp. Wyszczegolnienie

Wanosci niematerialne

i prawne

Srodki trwalc, z tego;

Amortyzacja/

umorzenie-

stan na

poc/^tek roku

275392.46

Zwi^kszenja

43999969.23

Amortyzacja/

umorzenie za

okres

sprawozdawczy

45504.95

7077588,23

Aktualj-

zacja

0,00

Innc

0,00

Razem

zwi^kszcnia

Zmniejszenia

0,00 45504,95

0,00 7088580.58

Dotycz^ce

zbytych

skladntkow

0.00

41408.18

Dotyczj|ce

zlikidowanych

skladnikow

0,00

229449,42

Inne

0,00

54485,44

Razem

zmniejszenia

0.00

325343.04

Amortyzacja

/umorzenle-

stan na

konlcc roku

320897,41

50763206,77

Grupa 0 Grunly 0.00 0.00 0,00

Grupa I Budynki i lokale... 9494742.21 1005215.62 0.00

Grupa 2
Obickty inzynierii

l^jdowcJ i wodnej 25915129.54 4663307.53 0,00

0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

0.00 1005215.62 0,00 0,00 0,00 0.00 10499957,83

0,00 4663307,53 0.00 0,00 33616.40 33616.40 30544820.67

Grupa 3
Kotfy i ma.szyny

cncrgclyczne
495791.60 94260.09 0,00 0,00 94260,09 0.00 0,00 0.00 0,00 590051,69

Grupa 4
Maszyny. urzqdzcnia

aparaty ogolnego

zastosowania

276133,20 53751.99 0.00 0.00 53751.99 0.00 49776.41 0.00 49776.41 280108,78

Grupa 5
Maszyny. urzadzenia

aparaty spccjalisiyczne 36453.91 1636,13 0.00 0.00 11636.13 0.00 0.00 0,00 0.00 48090,04

Grupa 6 Ur/^dz.cnia techniczne 2263935.42 604752.92 0,00 0.00 604752,92 0.00 10375,38 0,00 10375.38 2858312.96

Grupa 7 Srodki transportu 319958,45 36509.90 0,00 0.00 36509,90 41287.18

Grupa 8
Narz^dzia. przyrzqdy,
ruchomosci i

Hvposazenic .,,
5197824.90 608154.05 0,00 10992.35 619146,40

0.00 2680,00 43967.18 312501,17

121.00 169297.63 18189.04 187607.67 5629363.63

Ra/.cm 44275361.69 7123093,181 0,00 10992.35 7134085,53 41408,18 229449.421 54485,44 325343.04 51084104,18

AnnP3 Elektronicznie podpisany
przez Anna Kosobudzka Antoni Janusz

Data; 2020 06.22 11:07:44
Plechoski2020-06-22 „ . »02'oq; . ̂

(kierownik jednostki)



GMINA MINSK M.\ZOWIECKI

ul. Chfimonsiego 14

05-300 Min^k Mazowircki

Tabcla nr 3. Inforniacja o odpisach aktuali/.uj^cych

wartosc nalcznosci, ktorych sciqgalnosc jest \v^tpli^va

[,p.
Wys/.czegolnienie (grupa

naleznoki)

Stan na poczmck

roku
Zui^kszcnia

/mnicjszcnia Stan na konicc

roku

wykorzystanie ru/wi^zanie razcm

1. Naleznosci dJugoterminowe 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

2, Naleznoki z tytutu dostaw i usiug 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

3. Naleznosci od budzetow 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Naleznosci z tytutu podatkow

lokalnych
270203,61 107841,73 4998,90 74613,68 79612,58 298432,76

5. Nale^osci z tytulu innych optat 65275.01 622,16 0,00 35206,38 35206,38 30690.79

6. Pozostale naleznosci 4013415.40 4204473,24 3884865,75 5209,59 3890075,34 4327813,30

OGOLEM 4348894.02 4312937.13 3889864,65 115029,65 4004894,30 4656936.85

Anna

Kosobudzka +02'00'
(gtowny ksi9gowy)

Elektronicznle podpisany

przez Anna Kosobudzka
Data: 2020,06,22 10:42:16

2020.06.22

j  Elektronicznie
podpisany przez Antoni

J n IJ *57 Janusz Piechoski
Data: 2020,06.22

Piechoski n 08:12 +0200'
(kieroNviiik Jednostki)



GMINA MINSK MAZOWIECKI
ul. Chclmni^skiego 14
05-300 Min.sk Mazowiecki

Tabela nr 4. Wykaz istotnych pozycji czynnych i bicrnych rozliczeri mi^dzyokresowych:

Wyszczcgdinienie Stan wartoiSci na:

poczatek roku koniec roku

1. Czj nne rozliczcnia mi^dzyokre.sowc kosztow
dziatalnosci opcracyjncj i kosztnw Hnansowych

(koszty dolyczijcc przyszlych okrcsow
sprawozdawczych)
ztego;

23168,29 19320,30

z tytulu: a) prenumeraty czasopism 2062,05 2708,80

b) aktualizacji oprogramowania
2460,00 3659,00

c) ubezpieczcnia majgtku

2. Bierne rozliczcnia mi^dzyokrcsnsvc kosztow
dzialalnoki opcracyjncj i kosztow finansowych

18646.24 12952.50

0,00 0,00

3. Przychody podiegajsjcc rozliczaniu w czasie:
z lego:

2401150,92 5998429,63

z tytulu: a) zaj^cia pa.sa drogowego 2352070.92 5975219.63

b) najmu i dzierzawy
49080,00 23210,00

Elektronicznie

Anns podpisany przez Anna
I. i_ I I kosobudzka
Kosobudzka Data:2020.06.22

10;42;48 +02'00'

(glowny ksi^gowy) 2020-06-22

Antoni

Janusz

Piechoski

Elektronicznie

podpisany przez Antoni
Janusz Piechoski

Data: 2020.06.22

11:08:44 +02'00'

(kierownik jednosiki)


