
Efekty  działań  wszystkich  ciał  kolegialnych  działających  w  Gminie  w  zakresie  poprawy

infrastruktury Gminy Grunwald. 

1.  Nazwa  zadania  inwestycyjnego:  „Wdrożenie  cyfrowego  systemu  obsługi  sieci  wodociągowej

w Gminie Grunwald”.

1.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

-  Przedmiotem projektu  jest  wdrożenie  e-usługi  dla  klientów sieci  wodociągowej  Gminy

Grunwald.  W ramach realizacji projektu będą montowane urządzenia pomiaru zużycia wody

wraz z modułami do teletransmisji danych. Zostanie wdrożony system nadzoru telemetrii oraz

utworzony  portal  e-usług  służący  mieszkańcom  do  zdalnego  rozliczania  się  za  pomocą

internetu. 

1.2. Wartość inwestycji  z wniosku o dofinansowanie - 2 019 106,50 zł

1.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- RPOWW-M – 85 %

- Budżet Gminy – 15 % (wkład sfinansowany  ze środków RFIL).

1.4. Stan zaawansowania inwestycji: przygotowano procedurę przetargową.

2. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Grunwald”.

2.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- wykonano roboty remontowo - budowlane w tym: malarskie, pokrycie dachu,

- roboty sanitarne w tym: wymiana zbiorników wraz z armatura,

2.2. Wartość inwestycji  wg wystawionych faktur – 71 819,70 zł

2.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy i Fundusz Sołecki – 100 %

2.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana.  

3.  Nazwa  zadania  inwestycyjnego:  „Budowa  stacji  podnoszenia  ciśnienia  wody  w  miejscowości

Dylewko”.

3.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- dokumentacja projektowa (wielobranżowa)

- dokumentacja kosztorysowa (kosztorys inwestorski, przedmiar robót)

3.2. Wartość inwestycji – 170 000,00 zł

3.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy – 100 %

3.4. Stan zaawansowania inwestycji:

- wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

- przygotowano dokumentację przetargową i ogłoszono w BZP,



4. Nazwa zadania inwestycyjnego:

 „Budowa projektu rozbudowy sieci wodociągowej w Kiersztanowie ”.

- wykonanie dokumentacji projektowej,

- wykonanie dokumentacji kosztorysowej.

4.1. Wartość inwestycji –  9 900,00 zł 

4.2. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

                -Budżet Gminy

5. Nazwa zadania inwestycyjnego  „Budowa sieci wodociągowej Pacółtowo  z przebudową Stacji

Uzdatniania Wody w Gierzwałdzie ”.

- 100 % Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

5.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- wykonanie dokumentacji projektowej,

- wykonanie dokumentacji kosztorysowej.

- Stacja SUW

5.2. Wartość inwestycji określona we wniosku o dofinansowanie – 2 780 000,00 zł

6. Nazwa zadania inwestycyjnego:  „Zakup złóż do hydroforni w Kiersztanowie”.

6.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- dokonano wymiany złoża z pozostałego zasobu zakupionego na SUW w Grunwaldzie.

6.2. Szacowana wartość inwestycji – 11 700,00 zł

7. Nazwa zadania inwestycyjnego:  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dylewo”.

7.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- utwardzenie drogi o nawierzchni asfaltowej dł. 230,00 m,

- odwodnienie – budowa kolektora deszczowego dł. 62,00 m,

- budowa chodnika z kostki betonowej dł. 238,00 m,

- budowa pobocza utwardzonego z kamienia dł. 234,00 m.

7.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur  – 459 784,20 zł

7.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 50,82 %,

- Fundusz Dróg Samorządowych – 47,18 %,

7.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana w całości.

8. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepankowo”.

8.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:



-  utwardzenie drogi o nawierzchni z kostki betonowej dł. 80,00 m,

8.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur - 54 094,84 zł,

8.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 74,07 %

- Budżet Gminy – 25,93 %,

8.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana w całości.

9. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości  Dylewo”

9.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- modernizacja nawierzchni asfaltowej (nakładka) dł. 100,00 m,

9.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur  – 53 755,92 zł,

9.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy 100 %,

9.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana w całości.

10. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości

Stębark”.

10.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- dokumentacja projektowa,

- dokumentacja kosztorysowa,

10.2. Wartość inwestycji – 16 000,00 zł,

10.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet gminy 100 %,

10.4. Stan zaawansowania inwestycji: dokumentacja projektowo – kosztorysowa wykonana.

11. Nazwa zadania inwestycyjnego:  „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości

Mielno”.

11.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- dokumentacja projektowa,

- dokumentacja kosztorysowa,

11.2. Wartość inwestycji wg wystawionej faktury – 9 700,00 zł,

11.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Fundusz Sołecki 100 %,

11.4. Stan zaawansowania inwestycji: dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana.



12. Nazwa zadania inwestycyjnego:  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gierzwałd”

12.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- utwardzenie drogi z kostki betonowej

12.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 71 340,00 zł

12.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy 100 %,

12.4. Stan zaawansowania inwestycji: (inwestycja zrealizowana w całości.)

13. Nazwa zadania inwestycyjnego:  „Budowa chodnika w miejscowości Zybułtowo”.

13.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- płatność zaległej faktury

13.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur  - 2 040,32 zł,

13.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy 100 %,

13.4. Stan zaawansowania inwestycji: (inwestycja zrealizowana przed 2020 r.

14. Nazwa zadania inwestycyjnego:  „Budowa chodnika w miejscowości Mielno”

14.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- płatność zaległej faktury,

14.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 3 516,33 zł,

14.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy 100 %,

14.4. Stan zaawansowania inwestycji: (inwestycja zrealizowana przed 2020 r.)

15. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Zakup nieruchomości zabudowanej na świetlicę w Mielnie”

15.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- zakup działek zabudowanych oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 195/45;

195/47;  195/80;  195/84  obręb  nr  13  Mielno,  gm.  Grunwald  o  łącznej  powierzchni

9 291 m2,

15.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 270 000,00 zł,

15.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

-Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 68,77 %,

- Budżet Gminy – 31,23 %,

15.4.  Stan  zaawansowania  inwestycji:  dokonano  zakupu  nieruchomości  w  formie  aktu

notarialnego.



16. Nazwa zadania inwestycyjnego:  „Nowoczesne usługi cyfrowe dla mieszkańców Gminy Grunwald”

16.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

Zakup  wyposażenia  serwerowni,  dostawa  sprzętu  komputerowego  (zestaw  komputer

z  monitorem  -  4  szt.,  skaner  -  1szt,  laptop  -  3szt),-  dostawy  oprogramowania  wraz

z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów,  systemu  e-urząd z portalem

płatności, Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi Urzędu,

16.2. Wartość inwestycji wg wniosku o dofinansowanie  – 1 730 769,00 zł

16.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- RPOWW-M – 85,00 %

- Budżet Gminy – 15,00 %(wkład sfinansowany  ze środków RFIL).

16.4. Stan zaawansowania inwestycji: przygotowana procedura przetargowa.

17.  Nazwa  zadania  inwestycyjnego:   „Budowa  pomnika  upamiętniającego  100-lecie  odzyskania

niepodległości ”

17.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- płatność zaległej faktury

17.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur - 2 479,68 zł,

17.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy – 100 %,

17.4. Stan zaawansowania inwestycji: (inwestycja zrealizowana przed 2020 r.)

18. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Wykonanie zadaszenia tarasu przy świetlicy we Frygnowie”

18.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- płatność zaległej faktury

18.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 5 000,00 zł,

18.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy – 100 %

18.4. Stan zaawansowania inwestycji: (inwestycja zrealizowana przed 2020 r.)

19. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa wiaty w miejscowości Stębark”.

19.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji: budowa wiaty

19.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 18 900,00 zł,

19.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy – 100 %,

19.4. Stan zaawansowania inwestycji: (inwestycja zrealizowana w całości).



20. Nazwa zadania inwestycyjnego:  „Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Gierzwałdzie”.

20.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- zakupiono panelowe elementy ogrodzenia

- dokonano montażu ogrodzenia,

20.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 11 868,29 zł

20.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy – 100 %,

20.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana.

21. Nazwa zadania inwestycyjnego:

 „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”.

21.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

-  zakup i  dostawa nowego autobusu do przewozu 24 osób w tym dwóch na wózkach

inwalidzkich,-

21.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 281 670,00 zł,

21.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- PFRON – 70 %

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 30 %,

21.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana w całości.

22.  Nazwa  zadania  inwestycyjnego:   „Utworzenie  i  wyposażenie  Dziennego  Domu  „Senior  +”

w miejscowości Glądy”.

22.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

-  Wykonano  roboty  budowlano  -  montażowe  związane  z  adaptacją  

i  modernizacją  istniejącego  budynku  świetlicy  wiejskiej  na  Dzienny  Dom  Senior  +

w Glądach,

- zakupiono i zainstalowano wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w tym meble oraz

artykuły AGD i RTV,

22.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 566 410,99 zł,

22.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Państwa z Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020 – 51 %

-Rządowy Fundusz inwestycji Lokalnych – 49 %.

22.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana w całości.

23. Nazwa zadania : „Akademia Malucha”.

23.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:



- adaptacja cz. pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Stębarku na Żłobek,

- bieżące funkcjonowanie utworzonych miejsc w Żłobku.

23.2. Wartość zadania  ( zgodnie z umową) – 849 616,52 zł,

23.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

             - 85,00 % - UE

              - 8,26 %  - BP

              - 5,42 % - środki prywatne

 - 1,32 %  - Budżet Gminy

23.4. Stan zaawansowania inwestycji: wyłoniono wykonawcę na realizację adaptacji pomieszczeń

na Żłobek, zakończano I etap adaptacji pomieszczeń. 

24. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stębark  etap I”

24.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stębark  etap I

24.2. Wartość inwestycji zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym– 2 069 258,52 zł,

24.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- PROW-63,63%

- Budżet Gminy - 36,37 % (wkład sfinansowany  ze środków RFIL).

24.4. Stan zaawansowania inwestycji: planowany termin zakończenia czerwiec 2022.

25.  Nazwa  zadania  inwestycyjnego:  „Wykonanie  koncepcji  przebudowy i  modernizacji  oczyszczalni

ścieków        w Gierzwałdzie”.

25.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

-  inwestycja  nie  podjęta  i  przesunięta  do  realizacji  w  późniejszym  terminie  

z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych pozabudżetowych.

25.2. Wartość inwestycji – 0,00 zł

25.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:-

25.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja przesunięta do realizacji.

26. Nazwa zadania inwestycyjnego:  „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Frygnowo” 

26.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- Zakup i montaż 7 opraw oświetleniowych typ LED o mocy 64 W

26.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur  - 27 058,59 zł

26.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy i Fundusz Sołecki – 100 %,

26.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana.



27. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Kitnowo”.

27.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

-  inwestycja  wstrzymana z  uwagi  na kolizję  planowanej  trasy oświetlenia  z  terenami

Lasów Państwowych oraz wniesionym sprzeciwem

27.2. Wartość inwestycji – 0,00 zł,

27.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

27.4.  Stan  zaawansowania  inwestycji:  inwestycja  na  etapie  uzgodnień   nowego  przebiegu  

i lokalizacji trasy oświetlenia ulicznego.

28. Nazwa zadania: „Wykonanie przystanków  autobusowych w miejscowości Góry Łubiańskie”.

28.1. Ogólny zakres rzeczowy:

- Zakupiono i dostarczono dwa przystanki autobusowe.

28.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 7 600,00 zł,

28.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Fundusz Sołecki – 100 %,

28.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana

29. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Szczepankowo”.

29.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

29.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 553,50 zł,

29.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Fundusz Sołecki – 100 %,

29.4.  Stan zaawansowania inwestycji: wykonano mapy do celów projektowych,  inwestycja na

etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

30. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Gierzwałd”.

30.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- budowa linii kablowej i opraw oświetleniowych łącznie z słupami w ilości 5 szt.

30.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 15 608,68 zł,

30.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Fundusz Sołecki 100 %

30.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana.

31. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa świetlicy w miejscowości Korsztyn”.

31.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:



- Zakup i dostawa materiałów  budowlanych.

31.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 13 208,10 zł,

31.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Fundusz Sołecki 100 %,

32. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa siłowni zewnętrznej  w miejscowości Frygnowo”.

32.1.  Ogólny  zakres  rzeczowy  inwestycji:  Budowa  siłowni  zewnętrznej   w  miejscowości

Frygnowo.

32.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 12 078,60 zł,

32.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy 100 %,

32.4. Stan zaawansowania inwestycji: (inwestycja zrealizowana  w całości).

33. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa siłowni zewnętrznej  w miejscowości Rychnowska Wola”.

33.1.  Ogólny  zakres  rzeczowy  inwestycji:  Budowa  siłowni  zewnętrznej   w  miejscowości

Rychnowska Wola.

33.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 7 872,00 zł,

33.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy 100 %,

33.4. Stan zaawansowania inwestycji: (inwestycja zrealizowana w całości). 

34. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Domkowo”.

34.1.  Ogólny  zakres  rzeczowy  inwestycji:  Budowa  siłowni  zewnętrznej  w  miejscowości

Domkowo.

34.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 11 562,00 zł,

34.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Budżet Gminy 100 %,

34.4. Stan zaawansowania inwestycji: (inwestycja zrealizowana w całości). 

35. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa boiska szkolnego w szkole Podstawowej w Stębarku”.

35.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

-Przebudowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 62,50 m x 30,00 m,

Przebudowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 35,00 m x 20,00 m,

Przebudowę bieżni na 100 m,

Przebudowę skoczni w dal,

Ogrodzenia boisk



35.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 930 422,38 zł,

35.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- RPOWW-M na lata 2014-2020 – 72,70 %

- Budżet Gminy – 27,30 %,

35.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana w całości.

36. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa wiaty w miejscowości Rychnowska Wola”.

36.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- na wniosek Rady Sołeckiej inwestycja przesunięta do realizacji na 2021 r.

36.2. Wartość inwestycji – 0,00 zł

36.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji: Fundusz Sołecki – 100 %

36.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja przesunięta do realizacji  na prośbę sołtysa  na

2021 r.

37. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa wiaty w miejscowości Kiersztanówko”.

37.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- Zakupiono i dostarczono materiały budowlane,-

37.2. Wartość inwestycji – 13 000,00 zł,

37.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Fundusz Sołecki 100 %,

37.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana.

38. Nazwa zadania inwestycyjnego:  „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Domkowie”

38.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- zakup i dostawa materiałów do budowy ogrodzenia,-

38.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur – 17 338,63 zł,

38.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:

- Fundusz Sołecki 100 %,

38.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja przygotowana do montażu.

39. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Zakup materiałów na ogrodzenie terenu wokół Domu seniora w

miejscowości Glądy”.

39.1. Ogólny zakres rzeczowy inwestycji:

- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia,

39.2. Wartość inwestycji wg wystawionych faktur  – 11 114,38 zł,

39.3. Źródła i % dofinansowania inwestycji:



- Fundusz Sołecki 100 %

39.4. Stan zaawansowania inwestycji: inwestycja zrealizowana.

40. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Grunwald, zakupiono samochód dla straży pożarnej:

    OSP Dylewo, wartość inwestycji 789 906,00 zł, w tym wkład Gminy -  349 906,00 zł. 

41. Termomodernizacja budynku administracyjnego Gminnego Ośrodka Kultury” 

             43.1 Wartość inwestycji po postępowaniu zgodnie z ustawą PZP – 1 185 021,57 zł  w tym:

                    UE – 608 307,55 zł

                   Gmina Grunwald – 576 714,20 zł 

42.  Z Ministerstwa Edukacji  Narodowej w Warszawie  pozyskano kwotę 140 396,00 zł na  wyposażenie

w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych

dla Szkoły Podstawowej w Stębarku i Szczepankowie.

43. Zakupiono 56 szt. laptopów na łączną wartość 135 000,00 zł do nauki zdalnej w ramach rządowego

grantu  „Zdalna Szkoła”

44. Z KOWR-u pozyskano środki w wysokości 48 000,00 zł na przedsięwzięcia: 

1) „Czas na twój RUCH” - wartość projektu 20 000,00 zł; 

2) „Mam Pomysł na Siebie” - wartość projektu 20 000,00 zł; 

3) „Święto Wsi” - 20 500,00 zł;

45. Przekazano dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie

z wnioskami mieszkańców - na łączną kwotę 23 000,00 zł.   


