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OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 28 listopada 2018 roku
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego
oraz szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny
prowadzonym na terenie Gminy Tuchów, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się tekst jednolity uchwały nr
XLVIII/337/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania
przedszkolnego oraz szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny
prowadzonym na terenie Gminy Tuchów, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania
i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r., poz. 52), zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Tuchowie nr
LXI/351/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/337/2017 Rady Miejskiej
w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym
i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom, w tym szkołom
podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Tuchów, trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu
rozliczenia ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 21 stycznia 2018 r., poz. 1246), zgodnie
z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały wymienionej na wstępie
nie obejmuje § 2 uchwały nr LXI/351/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie
zmiany uchwały nr XLVIII/337/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom
wychowania przedszkolnego oraz szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział
przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Tuchów, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego
z dnia 21 stycznia 2018 r., poz. 1246)), który stanowi:
„1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.
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2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uchwała
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.”.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Stanisław Obrzut
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Załącznik Nr 1 do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 28 listopada 2018 roku
Załącznik do obwieszczenia Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych
publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom,
w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie
Gminy Tuchów, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz
terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
UCHWAŁA NR XLVIII/337/2017
RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom,
innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których
zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Tuchów, trybu przeprowadzania
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich
wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018
poz. 994 ze zm.) w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje:
§ 1.
Niniejsza uchwała określa:
1) tryb udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Tuchów publicznych
i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, w tym szkół
podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, dla których organem prowadzącym są
inne niż Gmina Tuchów i ministrowie osoby prawne i fizyczne,
2) tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, o których mowa w pkt 1,
oraz zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej
wykorzystania,
3) termin przekazania informacji o liczbie uczniów w jednostkach, o których mowa w pkt 1,
4) termin i sposób rozliczania wykorzystania dotacji.
§ 2.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) jednostce – należy przez to rozumieć dotowane przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego oraz
szkołę, w tym szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny,
2) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć inne niż Gmina Tuchów i ministrowie osoby prawne
i fizyczne prowadzące na terenie Gminy Tuchów publiczne i niepubliczne jednostki określone w pkt 1,
3) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów, wychowanków, dzieci objęte wczesnym wspomaganiem
rozwoju oraz uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203).
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§ 3.
1. Organ prowadzący składa corocznie do Gminy Tuchów, do dnia 30 września roku poprzedzającego rok
udzielenia dotacji, wniosek o udzielenie dotacji dla prowadzonych przez siebie jednostek.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) dane o organie prowadzącym,
2) dane o jednostce,
3) numer i datę wydania zezwolenia na prowadzenie jednostki lub zaświadczenia o wpisie jednostki do
ewidencji,
4) planowaną liczbę uczniów w roku budżetowym, którego dotyczy wniosek o udzielenie dotacji,
5) w przypadku, gdy wniosek składany jest przez jednostkę rozpoczynającą działalność - miesiąc, od którego
jednostka rozpocznie tę działalność.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4.
1. Wysokość dotacji w każdym miesiącu jest uzależniona od liczby uczniów, z wyodrębnieniem liczby
dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
ustalonej według stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.
2. Organ prowadzący składa do Gminy Tuchów, do piątego dnia każdego miesiąca. informację o liczbie
uczniów w prowadzonej przez siebie jednostce, na formularzu, którego wzór określony jest w załączniku nr
2 do niniejszej uchwały.
3. Przypadająca na dany miesiąc cześć dotacji rocznej dla jednostki przekazywana jest na rachunek
bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły, w tym szkoły podstawowej,
w której zorganizowano oddział przedszkolny w terminach:
1) za styczeń 2018 r. – do dnia 31 stycznia 2018 r.,
2) za styczeń w każdym pozostałym roku – do dnia 20 stycznia danego roku,
3) za grudzień każdego roku – do dnia 15 grudnia danego roku,
4) za pozostałe miesiące – do ostatniego dnia tego miesiąca.
§ 5.
1. Organ prowadzący składa informację o wykorzystaniu otrzymanej dotacji do dnia 15 stycznia roku
następującego po roku udzielenia dotacji, na formularzu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. W przypadku, gdy jednostka kończy swoją działalność, zobowiązana jest do złożenia informacji, o której
mowa w ust. 1, w terminie 15 dni od dnia zakończenia działalności.
3. Dokumentu księgowe dotyczące wydatkowania dotacji jednostka zobowiązana jest opisać następującym
zdaniem uzupełnionym o kwotę: „Sfinansowano z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Tuchów w kwocie
………..”.
4. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.).
§ 6.
1. Burmistrz Tuchowa uprawniony jest do przeprowadzenia kontroli w jednostce, w oparciu
o dokumentacje organizacyjną, finansową i dotyczącą przebiegu nauczania w jednostce, dotyczącej
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, w tym przedstawionych przez organ prowadzący tę jednostkę
danych o liczbie uczniów i wydatkowaniu dotacji.
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2. Podstawą przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie wydane przez Burmistrza Tuchowa
zawierające:
1) numer upoważnienia,
2) podstawę prawną prowadzenia kontroli,
3) imię i nazwisko osoby kontrolującej,
4) miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych,
5) zakres i termin kontroli,
6) czas trwania kontroli.
3. Kontrola może być przeprowadzana po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego o terminie,
miejscu i zakresie kontroli lub bez takiego powiadomienia w przypadku, gdy okoliczności wskazują na
konieczność przeprowadzenia natychmiastowej kontroli.
4. Osoba kontrolująca ma prawo do:
1) wstępu do kontrolowanej jednostki,
2) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz pobierania kopii dokumentów i innych
materiałów związanych z przedmiotem kontroli, z zachowaniem wymogów przewidzianych w przepisach
odrębnych.
5. Z przeprowadzonej kontroli osoba kontrolująca sporządza protokół w dwóch egzemplarzach, z których
jeden przekazuje organowi prowadzącemu kontrolowaną jednostkę.
6. Organ prowadzący kontrolowaną jednostkę może zgłosić umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń
zawartych w protokole z kontroli, w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu
z kontroli.
7. W przypadku zgłoszenia przez organ prowadzący zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, osoba
kontrolująca zobowiązana jest dokonać ich analizy i w razie konieczności podjąć dodatkowe czynności
kontrolne. W przypadku uznania zastrzeżeń osoba kontrolująca zmienia lub uzupełnia odpowiednio treść
protokołu z kontroli.
8. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6, osoba kontrolująca przekazuje
w formie pisemnej organowi prowadzącemu kontrolowaną jednostkę swoje stanowisko.
9. W terminie 30 dni od zakończenia postępowania kontrolnego Burmistrz Tuchowa przekazuje organowi
prowadzącemu jednostkę kontrolowaną wystąpienie pokontrolne zawierające ocenę przedmiotu kontroli.
W przypadku stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości wystąpienie pokontrolne zawiera zalecenia
pokontrolne.
10. Organ prowadzący jednostkę kontrolowaną zobowiązany jest, w terminie określonym w wystąpieniu
pokontrolnym, nie krótszym niż 14 dni, poinformować Burmistrza Tuchowa o sposobie realizacji zaleceń
pokontrolnych.
§ 7.
1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXIII/203/2016 Rady Miejskiej
w Tuchowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na
terenie Gminy Tuchów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
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5. Do rozliczania dotacji za rok 2017 stosuje się przepisy uchwały, o której mowa w ust. 4.

Przewodniczący Rady Miejskiej
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Załącznik Nr 2 do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 28 listopada 2018 roku
Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVIII/337/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r.
D1
Wniosek o udzielenie dotacji
na rok ………….
1. Organ, do którego składany jest wniosek: Burmistrz Tuchowa
2. Wnioskodawca - Organ prowadzący jednostkę dotowaną:

nazwa wnioskodawcy
adres wnioskodawcy
REGON lub NIP wnioskodawcy
3. Jednostka dotowana:

typ jednostki dotowanej 1)
status jednostki dotowanej
publiczny
numer i datę wydania zezwolenia na prowadzenie jednostki lub
zaświadczenia o wpisie jednostki do ewidencji
miesiąc, od którego jednostka rozpocznie działalność, jeżeli wniosek
składany jest przez jednostkę rozpoczynającą działalność

niepubliczny

) 1) Należy wskazać odpowiednią formę spośród form wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały, np.: przedszkole,
oddział przedszkolny, szkoła podstawowa. Formularz należy złożyć odrębnie dla każdego typu jednostki
dotowanej a w przypadku szkoły podstawowej – odrębnie dla oddziału przedszkolnego, klas gimnazjalnych
i klas pozostałych.
4. Planowana liczba uczniów w roku budżetowym, którego dotyczy wniosek:

Lp.
1
1a
1b
1c
1d
2
2a
2b
2c
2d
3
3a
3b
3c
3d

Kategoria uczniów2)
uczniowie bez niepełnosprawności, nie objęci wczesnym wspomaganiem
rozwoju
kategoria ………………..
kategoria ………………..
kategoria ………………..
……………………………
uczniowie niepełnosprawni, nie objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju
kategoria ………………..
kategoria ………………..
kategoria ………………..
……………………………
uczniowie objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju
kategoria ………………..
kategoria ………………..
kategoria ………………..
……………………………

Liczba
uczniów
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) 2)Należy wyszczególnić w odrębnych wierszach kategorie uczniów przypisane do wag określonych
w rozporządzeniu dotyczącym sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego obowiązującym w roku, w którym składany jest wniosek, np. „P4 – uczniowe
z niepełnosprawnością w stopniu lekkim”.
5. Rachunek bankowy, na który należy przelać dotację:
nazwa banku:
nr rachunku:
6. Data wypełnienia:
Pieczęć i podpis wnioskodawcy:
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Załącznik Nr 3 do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 28 listopada 2018 roku
Załącznik nr 2
do uchwały nr XLVIII/337/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r.
D2
Informacja o liczbie uczniów
za miesiąc …………. ………… roku
1. Organ, do którego składany jest wniosek: Burmistrz Tuchowa
2. Wnioskodawca - Organ prowadzący jednostkę dotowaną:

nazwa
adres
REGON lub NIP
typ1)
) 1) Należy wskazać odpowiednią formę spośród form wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały, np.: przedszkole,
oddział przedszkolny, szkoła podstawowa. Formularz należy złożyć odrębnie dla każdego typu jednostki
dotowanej, a w przypadku szkoły podstawowej – odrębnie dla oddziału przedszkolnego, klas gimnazjalnych
i klas pozostałych. Formularz może zawierać tylko te tabele spośród tabel 3a, 3b, 3c i 3d, które dotyczą
danego typu jednostki.
3. Liczba uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca:
3a. Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego:

Kategorie uczniów

Waga2)

Liczba
uczniów

Waga2)

Liczba
uczniów

1 uczniowie bez niepełnosprawności, nie objęci wczesnym
wspomaganiem rozwoju, w tym:
kategoria ……………..
kategoria ……………..
kategoria ……………..
………………………..
2 uczniowie niepełnosprawni, nie objęci wczesnym wspomaganiem
rozwoju, w tym:
kategoria ……………..
kategoria ……………..
kategoria ……………..
………………………..
3 uczniowie objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju, w tym:
kategoria ……………..
kategoria ……………..
kategoria ……………..
………………………..
3b. Oddziały przedszkolne:

Kategorie uczniów
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1 uczniowie bez niepełnosprawności, nie objęci wczesnym
wspomaganiem rozwoju, w tym:
kategoria ……………..
kategoria ……………..
kategoria ……………..
………………………..
2 uczniowie niepełnosprawni, nie objęci wczesnym wspomaganiem
rozwoju, w tym:
kategoria ……………..
kategoria ……………..
kategoria ……………..
………………………..
3 uczniowie objęci wczesnym wspomaganiem rozwoju, w tym:
kategoria ……………..
kategoria ……………..
kategoria ……………..
………………………..
3c. Szkoły podstawowe – klasy inne niż gimnazjalne:

Kategorie uczniów

Waga2)

Liczba
uczniów

Waga2)

Liczba
uczniów

1 uczniowie bez niepełnosprawności, w tym:
kategoria ……………..
kategoria ……………..
kategoria ……………..
………………………..
2 uczniowie niepełnosprawni, w tym:
kategoria ……………..
kategoria ……………..
kategoria ……………..
………………………..
3d. Szkoły podstawowe – klasy gimnazjalne:

Kategorie uczniów
1 uczniowie bez niepełnosprawności, w tym:
kategoria ……………..
kategoria ……………..
kategoria ……………..
………………………..
2 uczniowie niepełnosprawni, w tym:
kategoria ……………..
kategoria ……………..
kategoria ……………..
………………………..

) 2) Należy wyszczególnić w odrębnych wierszach kategorie i wagi uczniów przypisane do wag określonych
w rozporządzeniu dotyczącym sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego obowiązującym w miesiącu, w którym składany jest wniosek, np. „Uczniowie
z niepełnosprawnością w stopniu lekkim; P4”.
4. Dane uczniów w przedszkolu, nie będących mieszkańcami Gminy Tuchów:

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Gmina zamieszkania
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Załącznik Nr 4 do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Tuchowie
z dnia 28 listopada 2018 roku
Załącznik nr 3
do uchwały nr XLVIII/337/2017 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2017 r.
D3
Informacja o wykorzystaniu dotacji
w roku ……….
1. Organ, do którego składany jest wniosek: Burmistrz Tuchowa
2. Jednostka dotowana:

nazwa
adres
REGON lub NIP
typ1)
) 1) Należy wskazać odpowiednią formę spośród form wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały, np.: przedszkole,
oddział przedszkolny, szkoła podstawowa. Formularz należy złożyć odrębnie dla każdego typu jednostki
dotowanej, a w przypadku szkoły podstawowej – odrębnie dla oddziału przedszkolnego, klas gimnazjalnych
i klas pozostałych.
3. Rozliczenie dotacji:

Lp.
1

1
2
2a

Wyszczególnienie

Kwota (zł)

W tym kwota (zł) wydatków
związanych z realizacją zadań
dotyczących organizacji
kształcenia specjalnego oraz zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych2)

2

3

4

łączna kwota otrzymanej dotacji
łączna kwota wykorzystanej dotacji, tym:
wydatki bieżące obejmujące każdy wydatek
poniesiony na cele działalności jednostki,
w tym na:
a)wynagrodzenie osoby fizycznej
zatrudnionej, w tym na podstawie umowy
cywilnoprawnej, w jednostce oraz osoby
fizycznej prowadzącej jednostkę, jeżeli pełni
funkcję dyrektora przedszkola, szkoły albo
prowadzi zajęcia w innej formie
wychowania przedszkolnego - w wysokości
nieprzekraczającej miesięcznie:
-250% średniego wynagrodzenia nauczyciela
dyplomowanego, o którym mowa
w art. 35 ust. 1 pkt 1 lit a tiret pierwszy
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
-150% średniego wynagrodzenia nauczyciela
dyplomowanego o którym mowa
w art. 35 ust. 1 pkt 1 lit a tiret drugi ustawy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

2b

2c

3
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o finansowaniu zadań oświatowych,
b)sfinansowanie wydatków związanych
z realizacją zadań organu prowadzącego,
o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy –
Prawo oświatowe
zakup środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych obejmujących:
a)książki i inne zbiory biblioteczne,
b)środki dydaktyczne służące procesowi
dydaktyczno-wychowawczemu
realizowanemu w placówkach wychowania
przedszkolnego, szkołach,
c)sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci
i młodzieży,
d)meble
zakup pozostałych środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych
o wartości nieprzekraczającej wielkości
określonej godnie z art. 16f ust. 3 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych, dla których
odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt
uzyskania przychodu w 100% ich wartości
w momencie oddania do używania
łączna kwota niewykorzystanej dotacji

) 2) Wypełnienie kolumny 4 jest obowiązkowe dla wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2019 r.
4. Informacje dodatkowe (nieobligatoryjne):

5. Osoba sporządzająca rozliczenie:
Imię i nazwisko:
Nr telefonu:
1. Data wypełnienia:
Pieczęć i podpis jednostki:
Adnotacje Gminy Tuchów:

Zatwierdzenie rozliczenia dotacji przez Gminę Tuchów:
Pieczęć i podpis:
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