UCHWAŁA NR XLI/521/2022
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 559 ), art. 212 ust.1. pkt 1,2, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejszyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

o kwotę 53.000,00 zł

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 23.000,00 zł

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 23.000,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 23.000,00 zł

w tym:
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność
2. w dziale 852 Pomoc społeczna

o kwotę 23.000,00 zł
o kwotę 30.000,00 zł

w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 30.000,00 zł
dochody bieżące

o kwotę 30.000,00 zł

w tym:
wpływy z różnych dochodów

o kwotę 30.000,00 zł

§ 2. Zwiększyć dochody w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

o kwotę 432.824,00 zł

1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 23.000,00 zł

w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

o kwotę 23.000,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 23.000,00 zł

w tym:
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
2. w dziale 750 Administracja publiczna

o kwotę 23.000,00 zł
o kwotę 280.600,00 zł

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

o kwotę 280.600,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 280.600,00 zł

w tym:
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,
o których mowa w art. 5 ust. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
o kwotę 280.600,00 zł
3. w dziale 801 Oświata i wychowanie

o kwotę 88.494,00 zł

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

o kwotę 88.494,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 88.494,00 zł

w tym:
wpływy z różnych opłat

o kwotę 23.446,00 zł

dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
o kwotę 65.048,00 zł
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4. w dziale 852 Pomoc społeczna

o kwotę 36.500,00 zł

a) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
o kwotę 800,00 zł
dochody bieżące

o kwotę 800,00 zł

w tym:
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

o kwotę 800,00 zł

b) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe

o kwotę 700,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 700,00 zł

w tym:
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
c) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
dochody bieżące

o kwotę 700,00 zł
o kwotę 30.000,00 zł
o kwotę 30.000,00 zł

w tym:
wpływy z usług
d) w rozdziale 85295 Pozostała działalność
dochody bieżące

o kwotę 30.000,00 zł
o kwotę 5.000,00 zł
o kwotę 5.000,00 zł

w tym:
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
o kwotę 5.000,00 zł
5. w dziale 855 Rodzina

o kwotę 1.000,00 zł

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
o kwotę 1.000,00 zł
dochody bieżące

o kwotę 1.000,00 zł

w tym:
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
6. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 1.000,00 zł
o kwotę 3.230,00 zł

w rozdziale 92195 Pozostała działalność

o kwotę 3.230,00 zł

dochody bieżące

o kwotę 3.230,00 zł

w tym:
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
o kwotę 3.230,00 zł
Plan dochodów budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 50.147.503,09 zł.
§ 3. Zmniejszyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

o kwotę 228.500,00 zł

1. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 191.500,00 zł

w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi

o kwotę 191.500,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 191.500,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 191.500,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
2. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 191.500,00 zł
o kwotę 37.000,00 zł
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a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki bieżące

o kwotę 31.000,00 zł
o kwotę 31.000,00 zł

w tym:
dotacje na zadania bieżące

o kwotę 31.000,00 zł

b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność

o kwotę 6.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 6.000,00 zł

w tym:
dotacje na zadania bieżące

o kwotę 6.000,00 zł

§ 4. Zwiększyć wydatki w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

o kwotę 900.935,61 zł

1. w dziale 600 Transport i łączność

o kwotę 362.611,61 zł

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne
wydatki bieżące

o kwotę 70.000,00 zł
o kwotę 70.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 70.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) w rozdziale 60095 Pozostała działalność
wydatki majątkowe

o kwotę 70.000,00 zł
o kwotę 292.611,61 zł
o kwotę 292.611,61 zł

w tym:
zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych
o kwotę 292.611,61 zł
2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

o kwotę 50.000,00 zł

w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

o kwotę 50.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 50.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 50.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3. w dziale 710 Działalność usługowa
a) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
wydatki bieżące

o kwotę 50.000,00 zł
o kwotę 33.000,00 zł
o kwotę 30.000,00 zł
o kwotę 30.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 30.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
wydatki bieżące

o kwotę 30.000,00 zł
o kwotę 3.000,00 zł
o kwotę 3.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 3.000,00 zł

z tego:
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wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
4. w dziale 750 Administracja publiczna

o kwotę 3.000,00 zł
o kwotę 280.600,00 zł

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

o kwotę 280.600,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 280.600,00 zł

w tym:
wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich
280.600,00 zł

środków,

o których
o

5. w dziale 801 Oświata i wychowanie

o kwotę 118.494,00 zł

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

o kwotę 118.494,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 88.494,00 zł

mowa
kwotę

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 88.494,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 88.494,00 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 30.000,00 zł

w tym:
nakłady inwestycyjne
6. w dziale 852 Pomoc społeczna

o kwotę 30.000,00 zł
o kwotę 6.500,00 zł

a) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
o kwotę 800,00 zł
wydatki bieżące

o kwotę 800,00 zł

w tym:
dotacje na zadania bieżące

o kwotę 800,00 zł

b) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe

o kwotę 700,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 700,00 zł

w tym:
dotacje na zadania bieżące
c) w dziale 85295 Pozostała działalność
wydatki bieżące

o kwotę 700,00 zł
o kwotę 5.000,00 zł
o kwotę 5.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 5.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
7. w dziale 855 Rodzina

o kwotę 5.000,00 zł
o kwotę 1.000,00 zł

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
o kwotę 1.000,00 zł
wydatki bieżące

o kwotę 1.000,00 zł

w tym:
dotacje na zadania bieżące
8. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

o kwotę 1.000,00 zł
o kwotę 8.000,00 zł
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w rozdziale 90095 Pozostała działalność

o kwotę 8.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 8.000,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 8.000,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

o kwotę 8.000,00 zł

9. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

o kwotę 34.730,00 zł

a) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

o kwotę 31.000,00 zł

wydatki majątkowe

o kwotę 31.000,00 zł

w tym:
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę 31.000,00 zł
b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność
wydatki bieżące

o kwotę 3.730,00 zł
o kwotę 3.730,00 zł

w tym:
wydatki jednostek budżetowych

o kwotę 3.730,00 zł

z tego:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
10. w dziale 926 Kultura fizyczna

o kwotę 3.730,00 zł
o kwotę 6.000,00 zł

w rozdziale 92695 Pozostała działalność

o kwotę 6.000,00 zł

wydatki bieżące

o kwotę 6.000,00 zł

w tym:
dotacje na zadania bieżące

o kwotę 6.000,00 zł

Plan wydatków budżetu Gminy Toszek po zmianach wynosi: 60.128.760,99 zł.
§ 5. Deficyt zwiększy się o kwotę 292.611,61 zł.
§ 6. Źródłem pokrycia deficytu są:
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem
tych środków § 906 kwota 292.611,61 zł;
§ 7. W Uchwale nr XXXVI/468/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2022 dokonuje się następujących zmian:
1. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.981.257,90 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
1) kredytu w kwocie 1.914.000,00 zł;
2) pożyczki- wpływ pożyczki na przydomowe oczyszczalnie ścieków w kwocie 240.000,00 zł;
3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi
w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 w kwocie 5.790.554,39 zł;
4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego
z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 769.247,51 zł;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: E795A8FA-18AB-41C7-A581-D35B03F28857. Podpisany

Strona 5

5) przychodów jst z wolnych
1.267.456,00 zł .”.

środków,

o których

mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie

2. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów i rozchodów budżetu, z czego:
1) przychody w kwocie 11.867.257,90 zł
2) rozchody w kwocie 1.886.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”..
3. § 8 otrzymuje brzmienie:
" § 8 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:
1) . na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie
140.850,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
2) . na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 68.278,00 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 11 do uchwały."
4. Załącznik nr 3 otrzymuje następujące brzmienie:
" Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu.

Wyszczególnienie

Klasyfikacja
§

Planowana kwota
2022 r.
11.867.257,90

Przychody budżetu
w tym:
-

kredyty

952

2.250.000,00

-

pożyczki

952

240.000,00

905

7.340.554,39

906

769.247,51

950

1.267.456,00

- przychody jst z niewykorzystanych środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
wynikających z rozliczenia dochodów
i wydatków
nimi finansowanych związanych ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
określonymi w odrębnych ustawach – art.217
ust. 2 pkt. 8 u.o.f.p
- przychody jednostek samorządu
terytorialnego z wynikających z rozliczenia
środków określonych
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na
realizację programu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałem tych środków,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.o.f.p.
- przychody jst z wolnych środków, o których
mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 u.o.f.p
Dochody budżetu

50.147.503,09

Razem przychody i dochody budżetu

62.014.760,99
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Rozchody budżetu
w tym:

1.886.000,00

-

raty kredytów

992

-

-

rata pożyczki

992

336.000,00

994

1.550.000,00

- przelewy na rachunki lokat
Wydatki budżetu

60.128.760,99

Razem rozchody i wydatki budżetu

62.014.760,99
"

5. W załączniku nr 4 dokonuje się następujących zmian:
w pkt 1 Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe kwotę dotacji celowej w wysokości 200,00 zł zastępuje się kwotą 1.000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe kwotę dotacji celowej w wysokości 800,00 zł zastępuje się kwotą
1.500,00 zł;
- w dziale 852 Pomoc społeczna kwota dotacji celowej po zmianie wynosi 2.600,00 zł
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę dotacji celowej w wysokości
2.000,00 zł zastępuje się kwotą 3.000,00 zł;
- w dziale 855 Rodzina kwota dotacji celowej po zmianie wynosi 18.000,00 zł
- dodaje się rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z kwotą dotacji celowej w wysokości
31.000,00 zł;
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota dotacji celowej po zmianie wynosi
171.000,00 zł;
- kwota ogólna dotacji celowej wynosi 1.809.352,00 zł
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 1.050.000,00 zł zastępuje się kwotą
1.019.000,00 zł;
- kwota ogólna dotacji podmiotowej po zmianie wynosi 1.095.100,00 zł
w pkt 2 Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność kwotę
dotacji celowej w wysokości 20.000,00 zł zastępuje się kwotą 14.000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność kwotę dotacji celowej w wysokości 20.000,00 zł zastępuje się
kwotą 26.000,00 zł;
- w dziale 926 Kultura fizyczna kwota dotacji celowej po zmianie wynosi 236.000,00 zł
- kwota ogólna dotacji celowej wynosi 958.000,00 zł.
6. dodaje się Załącznik nr 11 o następującej treści:
"Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej.
I. DOCHODY

Dział

Rozdział

Nazwa

Kwota
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801
80101

OŚWIATA I WYCHOWANIE

65.048,00

Szkoły podstawowe

65.048,00
65.048,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej

921
92195

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Pozostała działalność
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej

3.230,00
3.230,00
3.230,00

OGÓŁEM :

68.278,00

Nazwa
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Kwota
65.048,00

Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące
w tym:
-wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Pozostała działalność

65.048,00
65.048,00

Wydatki bieżące
w tym:
-wydatki jednostek budżetowych, z tego:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
OGÓŁEM :

3.230,00

II. WYDATKI

Dział
801

Rozdział

80101

921
92195

65.048,00
65.048,00
3.230,00
3.230,00

3.230,00
3.230,00
68.278,00
"

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Tadeusz Kobiernik
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UZASADNIENIE
Wprowadzone dochody pochodzą z następujących źródeł:
-w rozdziale 75023 z dotacji otrzymanej na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina";
-w rozdziale 80101 z wpłat rodziców oraz z dotacji celowej otrzymanej na udzielenie wsparcia finansowego
na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę";
-w rozdziale 85214, 85216 oraz 85502 ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
-w rozdziale 85295 z darowizny otrzymanej na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju;
-w rozdziale 92195 ze środków z Rządowego Programu "Pod biało-czerwoną" na zakup i montaż masztu
wraz z flagą Polski oraz usługę wykonania tablicy promocyjnej;
W rozdziale 70005 oraz 85228 dostosowano klasyfikację budżetową do Rozporządzenia.
Środki przeznaczone zostaną:
-w rozdziale 60016 na remonty dróg gminnych;
-w rozdziale 60095 na zwrot niewykorzystanych środków z zaliczki udzielonej w ramach projektu "Parkuj i
jedź- budowa centrum przesiadkowego w Toszku";
-w rozdziale 70007 na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy;
-w rozdziale 71004 na opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KotulinToszek oraz ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
-w rozdziale 71012 na opracowanie podziałów nieruchomości;
-w rozdziale 75023 na realizację projektu grantowego "Cyfrowa Gmina";
-w rozdziale 80101 na przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1
w Toszku, Paczynie, Kotulinie, Pniowie związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi
wskazanymi przez Ministra, przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” oraz
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania "Termomodernizacja Szkoły im. Królowej
Jadwigi w Pniowie";
-w rozdziale 85214, 85216 oraz 85502 na zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Wojewody Śląskiego;
-w rozdziale 85295 na usługi tłumacza w kontaktach z obywatelami Ukrainy (środki z darowizny);
-w rozdziale 90095 na opracowanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwo gazowe;
-w rozdziale 92109 na dofinansowanie dokumentacji projektowej zadania: "Opracowanie ekspertyzy
technicznej budynku administracyjnego (wraz z fragmentem przyległego muru bramy wjazdowej) zamku w
Toszku oraz projektu remontu przedmiotowego budynku", realizowanego przez CK Zamek w Toszku;
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-w rozdziale 92195 na realizację Rządowego Programu "Pod biało-czerwoną", z przeznaczeniem na zakup i
montaż masztu wraz z flagą Polski oraz usługę wykonania tablicy promocyjnej;
-w rozdziale 92695 na realizację zadań publicznych w trybie tzw. "małych grantów" w zakresie kultury
fizycznej;

Deficyt zwiększył się o kwotę 292.611,61 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu środków
niewykorzystanych z zaliczki udzielonej w ramach projektu "Parkuj i jedź- budowa centrum
przesiadkowego w Toszku";
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