UCHWAŁA Nr 260 / 6353 / 13

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE

z dnia 22 sierpnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa
Podkarpackiego na 2013 r.
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 70 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. Nr 596) i art. 233 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885) oraz na podstawie
Uchwały Nr XXVIII/498/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia
2012 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:
§1

1. Przyjmuje

się

autopoprawki

do

projektu

Uchwały

Sejmiku

Województwa

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na
2013 r. wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 256/6261/13 z dnia
7 sierpnia 2013 r., o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Przedkłada się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego autopoprawki, o których
mowa w ust. 1.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do Uchwały Nr 260/6353 /13
Zarządu Województwa Podkarpackiego
z dnia 22 sierpnia 2013 r.

AUTOPOPRAWKI

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.

Z

uwzględnieniem

postanowień

projektu

Uchwały

Sejmiku

Województwa

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą Zarządu Nr 256/6261/13 z dnia
7 sierpnia 2013 r. dokonuje się dodatkowych zmian w budżecie:
1. Zmniejsza

się

plan

dochodów

majątkowych

budżetu

Województwa

Podkarpackiego na 2013 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75861 –
Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 o kwotę 16.502.964,-zł, w tym z tytułu:
a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów
własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 o kwotę 14.765.810,-zł,
b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007 – 2013 o kwotę 1.737.154,-zł.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
o kwotę 4.764.999,-zł, w tym:
1) dochodów bieżących o kwotę 1.074.519,-zł,
2) dochodów majątkowych o kwotę 3.690.480,-zł.
3. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 2 zwiększa się plan dochodów
w dziale w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność
o kwotę 4.764.999,-zł z tytułu środków związanych z realizacją projektu pn. „Sieć
Szerokopasmowa

Polski

Wschodniej

-

Województwo

Podkarpackie"

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007 - 2013,
w tym:
1) zwrotu podatku VAT o kwotę 1.074.519,-zł (dochody bieżące),
2) środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 3.302.008,-zł (dochody majątkowe),
3) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 388.472,-zł (dochody majątkowe).
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4. Zmiany planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa
załącznik Nr 1 do niniejszych autopoprawek.
5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
o kwotę 17.717.825,-zł, w tym:
1) wydatków bieżących o kwotę 346.408,-zł,
2) wydatków majątkowych o kwotę 17.371.417,-zł.
6. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 5 zmniejsza się plan wydatków :
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 – Pozostała działalność
o kwotę 346.408,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

346.408,-zł

wydatki jednostek budżetowych

346.408,-zł

z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) wydatki majątkowe

346.408,- zł
-

2) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę
17.371.417,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

17.371.417,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

17.371.417,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

17.371.417,-zł

7. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
o kwotę 5.979.860,-zł, w tym:
1) wydatków bieżących o kwotę 471.588,-zł,
2) wydatków majątkowych o kwotę 5.508.272,-zł.
8. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 7 zwiększa się plan wydatków :
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 376.408,-zł, z tego:
a) w rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę
30.000,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące

30.000,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące
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30.000,-zł

ab) wydatki majątkowe

-

b) w rozdziale 01095 – Pozostała działalność o kwotę 346.408,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

157.349,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące

157.349,-zł

bb) wydatki majątkowe

189.059,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

189.059,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 336.000,-zł, z tego:
a) w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 250.000,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące

-

ab) wydatki majątkowe

250.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

250.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

b) w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę
86.000,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

86.000,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące
bb) wydatki majątkowe

86.000,-zł
-

3) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę
4.959.213,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

4.959.213,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

4.959.213,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

4.959.213,-zł

4) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 149.000,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

39.000,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące
b) wydatki majątkowe

39.000,-zł
110.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

110.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych
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-

5) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 – Rozliczenia
z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego o kwotę 68.239,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

68.239,-zł

w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

68.239,-zł

b) wydatki majątkowe

-

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 91.000,-zł, z tego:
a) w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 26.000,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące

26.000,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące

26.000,-zł

ab) wydatki majątkowe

-

b) w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe o kwotę 40.000,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

40.000,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące

40.000,-zł

bb) wydatki majątkowe

-

c) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 25.000,-zł, w tym:
ca) wydatki bieżące

25.000,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące
cb) wydatki majątkowe
9. Zmiany planu wydatków

25.000,-zł
-

w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa

załącznik Nr 2 do niniejszych autopoprawek.
10.

Dotacje określone w:

1) pkt 8 ppkt 1 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów
publicznych – Gminy Harasiuki na pomoc finansową z przeznaczeniem na
wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym odbudowę
rowów melioracyjnych zniszczonych wskutek intensywnych opadów deszczu w II
kwartale br. w kwocie 30.000,-zł,
2) pkt 8 ppkt 1 lit b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów
publicznych - pomoc finansowa dla j.s.t. w ramach „Podkarpackiego Programu
Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 157.349,-zł,
3) pkt 8 ppkt 2 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów
publicznych – Gminy Harasiuki na pomoc finansową z przeznaczeniem na
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wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym wkład własny
Gminy na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 102110R relacji Żuk
Stary w km 0+000-1+083” w kwocie 86.000,-zł,
4) pkt 8 ppkt 4 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych –
Gminy Harasiuki na pomoc finansową z przeznaczeniem na bezpieczeństwo
publiczne

i

ochronę

przeciwpożarową

(Ochotnicze

Straże

Pożarne)

–

zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 39.000,-zł,
5) pkt 8 ppkt 6 lit a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów
publicznych – Gminy Harasiuki na pomoc finansową z przeznaczeniem na pomoc
społeczną, w tym koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób z terenu
Gminy Harasiuki w kwocie 26.000,-zł,
6) pkt 8 ppkt 6 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów
publicznych – Gminy Harasiuki na pomoc finansową z przeznaczeniem na pomoc
społeczną, w tym zasiłki okresowe i celowe, pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 40.000,-zł,
7) pkt 8 ppkt 6 lit. c stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów
publicznych – Gminy Harasiuki na pomoc finansową z przeznaczeniem na pomoc
społeczną, w tym pozostałą działalność – dożywianie i prace społecznieużyteczne w kwocie 25.000,-zł.
11.

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w:

1) pkt 8 ppkt 1 lit b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów
publicznych - pomoc finansowa dla j.s.t. w ramach „Podkarpackiego Programu
Odnowy Wsi na lata 2011-2016” w kwocie 189.059,-zł,
2) pkt 8 ppkt 2 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów
publicznych – Powiatu Bieszczadzkiego na pomoc finansową z przeznaczeniem
na wkład własny Powiatu na realizację zadania pn. „Podniesienie dostępności
powiatu bieszczadzkiego i rejonu starosamborskiego poprzez zintegrowane
działania w zakresie infrastruktury transportowej – przebudowa drogi powiatowej
NR 2089R Jureczkowa – Kwaszenina – Arłamów” w kwocie 250.000,-zł,
3) pkt 8 ppkt 4 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów publicznych –
Gminy Gać na pomoc finansową z przeznaczeniem na wkład własny gminy zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gaci w kwocie 110.000,-zł.
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12.

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane
z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w:

1) pkt 6 ppkt 2 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na
realizację projektu własnego pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej
"PSIM" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 w kwocie 17.371.417,-zł (w

tym

finansowane ze środków: pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 14.765.810,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 1.737.154,-zł, środków
własnych samorządu Województwa - 868.453,-zł),
2) pkt 8 ppkt 3 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na
realizację projektu własnego pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej na lata 2007- 2013 w kwocie 4.959.213,-zł (w tym finansowane ze
środków: pochodzących z budżetu UE - 3.302.008,-zł, dotacji celowej z budżetu
państwa - 388.472,-zł, środków własnych samorządu województwa - 1.268.733,zł z tego 1.074.591,-zł - podatek VAT).
13.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania ujętego w budżecie Województwa
Podkarpackiego na 2013 rok w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111
– Szpitale ogólne w planie

dotacji celowych dla Podkarpackiego Centrum

Chorób Płuc w Rzeszowie. Zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń szpitala
w celu utworzenia Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej wraz z zakupem
wyposażenia" otrzymuje nazwę: „Zaprojektowanie i wykonanie Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej w Podkarpackim Centrum Chorób
Płuc w Rzeszowie”.
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UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r.
DOCHODY
Dział

720

758

Rozdział

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie

Uwagi

72095

Zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją
projektu własnego pn. "Sieć Szerokopasmowa Polski
Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , w tym
z tytułu:
4 764 999
1) zwrot podatku VAT o kwotę 1.074.519,-zł (§ 0970),
2) środków pochodzących z budżetu UE o kwotę
3.302.008,-zł (§ 6207),
3) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 388.472,-zł (
§ 6209).

Wraz ze zmianą planu
wydatków w dziale 720
rozdziale 72095.Wraz ze
zmianą WPF.

75861

Zmniejszenie planu dochodów majątkowych związanych z
realizacją projektu własnego pn. "Podkarpacki System
Informacji Medycznej "PSIM" w ramach RPO WP, w tym:
1) środków pochodzących z budżetu UE (§ 6207) 14.765.810,-zł,
2) dotacji celowej z budżetu państwa (§ 6209) - 1.737.154,zł.

Wraz ze zmianą planu
wydatków w dziale 720
rozdziale 72095.Wraz ze
zmianą WPF.

Suma
Ogółem plan
dochodów

-16 502 964

-16 502 964

4 764 999

-11 737 965

WYDATKI
Dział

Rozdział

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie

Uwagi

1

01078

Ustalenie planu wydatków bieżących na pomoc finansową
dla Gminy Harasiuki z przeznaczeniem na wydatki
30 000 związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym:
odbudowę rowów melioracyjnych zniszczonych wskutek
intensywnych opadów deszczu w II kwartale br. (§ 2710).

Projekt Uchwały w sprawie
udzielenia pomocy
finansowej skierowany na
sesję Sejmiku w miesiącu
sierpniu.

01095

Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych
na Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2011-2016
poprzez:
1) zmniejszenie planu pozostałych wydatków bieżących (§
346 408
4300),
2) zwiększenie planu dotacji celowych na pomoc finansową
dla j.s.t. realizujących program (§ 2710 - 157.349,-zł, §
6300 - 189.059,-zł).

Projekt Uchwały w sprawie
udzielenia pomocy
finansowej skierowany na
sesję Sejmiku w miesiącu
sierpniu.

60014

Ustalenie planu wydatków majątkowych na pomoc
finansową dla Powiatu Bieszczadzkiego z przeznaczeniem
na wkład własny Powiatu na realizację zadania pn. „
Podniesienie dostępności powiatu bieszczadzkiego i rejonu
250 000
starosamborskiego poprzez zintegrowane działania w
zakresie infrastruktury transportowej” – przebudowa drogi
powiatowej NR 2089R Jureczkowa – Kwaszenina –
Arłamów (§ 6300).

Projekt Uchwały w sprawie
udzielenia pomocy
finansowej skierowany na
sesję Sejmiku w miesiącu
sierpniu.

60078

Ustalenie planu wydatków bieżących na pomoc finansową
dla Gminy Harasiuki z przeznaczeniemna wydatki
związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym:
86 000
wkład własny Gminy na realizację zadania pn. "Remont
drogi gminnej Nr 102110R relacji Żuk Stary w km 0+0001+083" (§ 2710).

Projekt Uchwały w sprawie
udzielenia pomocy
finansowej skierowany na
sesję Sejmiku w miesiącu
sierpniu.

010

-346 408

600

720

72095

-17 371 417

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu
Marszałkowskiego przeznaczonych na realizację projektu
pn. "Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" w
ramach RPO WP,w tym finansowanych ze środków:1)
budżetu Unii Europejskiej (§ 6057) - 14.765.810,-zł,2)
budżetu państwa - 1.737.154,-zł (§ 6059),3) własnych
budżetu Województwa - 868.453,-zł (§ 6059).

2

Wraz ze zmianą planu
dochodów w dziale 758
rozdziale 75861.Wraz ze
zmianą WPF.

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego z
przeznaczeniem na realizację projektu "Sieć
Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo
Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej , w tym finansowanych ze środków:
1) pochodzących z budżetu UE o kwotę 3.302.008,-zł (§
4 959 213
6057),
2) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 388.472,-zł
(§ 6059),
3) własnych budżetu województwa o kwotę 1.268.733,-zł (§
6050 o kwotę 1.074.591,-zł - podatek VAT, § 6059 o kwotę
194.214,-zł).

Ustalenie planu wydatków bieżących na pomoc finansową
dla Gminy Harasiuki z przeznaczeniem na bezpieczeństwo
39 000 publiczne i ochronę przeciwpożarową (Ochotnicze Straże
Pożarne) - zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony
przeciwpożarowej (§ 2710).
754

Projekt Uchwały w sprawie
udzielenia pomocy
finansowej skierowany na
sesję Sejmiku w miesiącu
sierpniu.

75412
Ustalenie planu wydatków majątkowych na pomoc
finansową dla Gminy Gać z przeznaczeniemna wkład
110 000
własny gminy - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego
dla OSP w Gaci ( § 6300).

757

Wraz ze zmianą planu
dochodów w dziale 720
rozdziale 72095.Wraz ze
zmianą WPF.

Projekt Uchwały w sprawie
udzielenia pomocy
finansowej skierowany na
sesję Sejmiku w miesiącu
sierpniu.

Zwiekszenie planu wydatków przeznaczonych na spłatę
kredytów poręczonych szpitalom (§ 8020).

75704

68 239

85202

Ustalenie planu wydatków bieżących na pomoc finansową
dla Gminy Harasiuki z przeznaczeniem na pomoc
26 000
społeczną, w tym: koszty pobytu w Domach Pomocy
Społecznej osób z terenu Gminy Harasiuki (§ 2710).

Projekt Uchwały w sprawie
udzielenia pomocy
finansowej skierowany na
sesję Sejmiku w miesiącu
sierpniu.

85214

Ustalenie planu wydatków bieżących na pomoc finansową
dla Gminy Harasiuki z przeznaczeniem na pomoc
40 000 społeczną, w tym: zasiłki okresowe i celowe, pomoc w
naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe (§ 2710).

Projekt Uchwały w sprawie
udzielenia pomocy
finansowej skierowany na
sesję Sejmiku w miesiącu
sierpniu.

852
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Ustalenie planu wydatków bieżących na pomoc finansową
dla Gminy Harasiuki z przeznaczeniem na pomoc
25 000
społeczną, w tym: pozostałe działalności - dożywianie i
prace społecznie - użyteczne (§ 2710).

85295

Suma
Ogółem plan
wydatków

-17 717 825

Projekt Uchwały w sprawie
udzielenia pomocy
finansowej skierowany na
sesję Sejmiku w miesiącu
sierpniu.

5 979 860

-11 737 965

Ponadto propozycje zmian dotyczą zmiany:
1) nazwy zadania ujętego w budżecie Województwa w dziale 851 w rozdziale 85111 w planie dotacji celowych dla Podkarpackiego Centrum
Chorób Płuc w Rzeszowie. Zadanie pn. "Modernizacja pomieszczeń szpitala w celu utworzenia Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej wraz z
zakupem wyposażenia" w kwocie 2.050.000,-zł otrzymuje nazwę: "Zaprojektowanie i wykonanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Medycznej w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie"
w kwocie 2.050.000,-zł,
2) przeznaczenia zwiększanych wydatków w dziale 900 rozdziale 90005 w kwocie 59.000,-zł ujętych
w projekcie Uchwały Sejmiku Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r. skierowanej na sesję
Sejmiku w miesiącu sierpniu, dotyczących:
a) działań edukacyjno-promocyjnych w zakresie promowania odnawialnych źródeł energii - 25.000,- zł,
b) zorganizowania targów odnawialnych źródeł energii - 34.000,- zł.
Wydatki przeznacza się na "działania edukacyjno - promocyjne w zakresie promowania odnawialnych źródeł energii mające na celu
zmniejszenie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych"
w kwocie 59.000,-zł.
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