Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 6/22/2015
Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 2 lutego 2015r.

Karta zadania nr 5 SOSW w Oświęcimiu 2015r.
Działy 801

Rozdziały 80134
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Funkcja
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Plan/wykonanie na dzień 31-12-2015 r.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu ul. Kościelna 6
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