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UCHWAŁA NR XXIII/169/2012
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 27 lipca 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany uchwały budżetowej Gminy Bukowina Tatrzańska
na rok 2012 Nr XVII/128/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 grudnia 2011 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy
z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Bukowina
Tatrzańska uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.592.184 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 656.565 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 935.619 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.092.184 zł, w tym:
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 780.336 zł,
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.311.848 zł
- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększenie wydatków bieżących o których mowa w § 2 ust 1 pkt a) obejmuje:
1) zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 451.068 zł, w tym;
1.2) zwiększenie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 451.068 zł.
3) zwiększenie wydatków na świadczenia na rzez osób fizycznych o kwotę 14.000 zł.
5) zwiększenie wydatków bieżących na finansowanie wydatków inwestycyjnych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego w wysokości 315.268 zł.
3. Zwiększenie wydatków majątkowych o których mowa w § 2 ust 1 pkt b) obejmuje: zwiększenie
wydatków na inwestycje o kwotę 1.311.848 zł; w tym: na finansowanie wydatków inwestycyjnych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego w wysokości 629.364 zł,
- zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3. 1. Zwiększa się przychody o kwotę 500.000 zł, pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, zgodnie
z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały
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2. W wyniku zmian dokonanych w § 1 i 2 różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu
na kwotę 4.393.707 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych
i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, zgodnie z tabelą Nr 3
do niniejszej uchwały.
§ 4. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 1.311.848 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do
niniejszej uchwały.
§ 5. Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy na 2012 rok wynosi:
- dochody 37.465.085 złotych
- wydatki 41.858.792 złotych
- przychody 4.406.744 złotych
- rozchody 13.037 złotych
- deficyt 4.393.707 złotych
§ 6. W uchwale Budżetowej Gminy Bukowina Tatrzańska na rok 2012 Nr XVII/128/2011 Rady Gminy
Bukowina Tatrzańska z dnia 29 grudnia 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. Po paragrafie 4 dodaje się paragraf 5, który otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki na programy
i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z funduszy europejskich zgodnie z tabelą Nr 5
do niniejszej uchwały.
2. Dotychczasowe paragrafy: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 otrzymują kolejno numeracje paragrafów: 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 i 13.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek
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Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/169/2012
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 27 lipca 2012 r.
Zmiany planu dochodów budżetu gminy w roku 2012
Dział
010

600

700

750

754

756

801

Zmiana planu
Zwiększenia Zmniejszenia
Rolnictwo i łowiectwo
19 680
w tym dochody majątkowe:
19 680
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
19 680
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)
Transport i łączność
209 764
w tym dochody majątkowe:
209 764
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
209 764
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)
Gospodarka mieszkaniowa
208 120
w tym dochody majątkowe:
208 120
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
208 120
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich (§ 6207)
Administracja publiczna
17 220
w tym dochody bieżące:
17 220
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
17 220
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich (§ 2007)
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
35 000
w tym dochody majątkowe:
35 000
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej
35 000
między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)
339 706
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
w tym dochody bieżące:
339 706
- podatek od nieruchomości (§0310)
300 000
- podatek leśny (§0330)
11 000
- podatek od środków transportowych (§ 0340)
4 000
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
10 000
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
14 706
(§ 2680)
Oświata i wychowanie
293 268
w tym dochody bieżące:
293 268
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
279 268
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich (§ 2007)
Nazwa
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- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej ( § 2020)
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w tym dochody bieżące:
- wpływy z różnych dochodów ( §0970)
w tym dochody majątkowe:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich (§ 6207)
Kultura fizyczna
w tym dochody majątkowe:
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich (§ 6207)
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)
RAZEM:
w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
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14 000

173 324
6 371
6 371
166 953
166 953

296 102
296 102
26 102

270 000

1 592 184
656 565
935 619
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek
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Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/169/2012
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 27 lipca 2012 r.
Zmiany planu wydatków budżetu gminy w 2012 roku

Dział Rozdział
010
01010

600
60013

60016

700
70005

750
75023

75075

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego na:
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) wydatki majątkowe w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
b) wydatki majątkowe w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Drogi publiczne gminne
w tym:
b) wydatki majątkowe w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
b) wydatki majątkowe w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego na:
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej
z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Zmiana planu
Zwiększenia Zmniejszenia
411 680
411 680
380 000
380 000
380 000
31 680
31 680
209 764
49 200
49 200
49 200
160 564
160 564
160 564
332 061
332 061
332 061
332 061
332 061

105 968
69 968
69 968
69 968
69 968
36 000
36 000
36 000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

754
75412

801
80101

80195

852
85212

900
90015

926
92604

92605

–6–

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
w tym:
b) wydatki majątkowe w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części
związanej z realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego
b) wydatki majątkowe w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Pozostała działalność
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pomoc społeczna
Świadczenia
rodzinne,
świadczenia
z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego na:
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
b) wydatki majątkowe w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego
Kultura fizyczna
Instytucje kultury fizycznej
w tym:
b) wydatki majątkowe w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Zadania w zakresie kultury fizycznej
w tym:
b) wydatki majątkowe w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem
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264 100
264 100
264 100
264 100
293 268
279 268

962 152
962 152

279 268
279 268

962 152
962 152
14 000
14 000
14 000
1 100
1 100

1 100
1 100
1 100
260 013
260 013
260 013
260 013
260 013

1 269 442
1 188 824
1 188 824
1 188 824
80 618
80 618
80 618
37 290

93 060
93 060
93 060
93 060
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środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,
w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu
terytorialnego
RAZEM
w tym:
a) wydatki bieżące w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
z tego na:
1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
3) wyDatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
5) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,
w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
b) wydatki majątkowe w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,
w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
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3 147 396

1 055 212

780 336
451 068
451 068
14 000
315 268

2 367 060
2 367 060
629 364

1 055 212
1 055 212

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek
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Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/169/2012
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 27 lipca 2012 r.
Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Bukowina Tatrzańska w roku 2012
Lp.
1.
2.
3.
4.

5.

Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Wynik (1-2)

Nadwyżka
Deficyt

Przychody budżetu
- zaciągane kredyty bankowe
- zaciągane pożyczki
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
- wolne środki, jako nadwyżka środków na
rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń
pożyczek i kredytów z lat ubiegłych
- wpływy z prywatyzacji majątku
- wpływy z emisji papierów wartościowych
- wpływy z pożyczek udzielonych
Rozchody budżetu
- spłata zaciągniętych kredytów bankowych
- spłata zaciągniętych pożyczek
- wykup wyemitowanych papierów
wartościowych
- środki na udzielenie pożyczek z budżetu

Plan

Zmiana planu
Zwiększenia Zmniejszenia
35 872 901
1 592 184
39 766 608
2 092 184

Plan po
zmianach
37 465 085
41 858 792

3 893 807
3 906 744
----3 836 422
70 322

500 000
500 000
----500 000
---

4 393 707
4 406 744

------13 037
--13 037
---

---------------

------13 037
--13 037
---

---

---

---

4 336 422
70 322

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–9–

Poz. 4611

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/169/2012
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 27 lipca 2012 r.
Zmiany planu wydatków majątkowych budżetu gminy w 2012 roku
Dział Rozdział
010
01010

600
60013

60016

700
70005

754
75412

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym:
a) wydatki majątkowe w tym:
- wydatki na inwestycje
z tego:
• wykonanie projektu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków
w Czarnej Górze (25.530 zł)
• wykonanie dokumentacji projektowej kolektora tłocznego kanalizacji
sanitarnej w Bukowinie Tatrzańskiej (6.150 zł)
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym:
a) wydatki majątkowe w tym:
- wydatki na inwestycje
z tego:
• koncepcja przebudowy ronda w miejscowości Bukowina Tatrzańska
"Klin"
Drogi publiczne gminne
a) wydatki majątkowe w tym:
- wydatki na inwestycje
z tego:
• wykonanie projektu dokumentacji drogi "Pod Cyrlę" (58.560 zł)
• wykonanie projektu dokumentacji przebudowy drogi Czarna Góra budowa chodnika i oświetlenia wraz z odwodnieniem (61.500 zł)
• wykonanie mapy do celów projektowych obiektu droga Leśnica Sądel
(40.504 zł)
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym:
a) wydatki majątkowe w tym:
- wydatki na inwestycje
z tego:
• uporządkowanie terenów zielonych wokół Urzędu Gminy i Ośrodka
Zdrowia w Bukowinie Tatrzańskiej
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
a) wydatki majątkowe w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego:
• budowa remizy OSP w Czarnej Górze - roboty dodatkowe
• zakupy inwestycyjne w tym: zakup aparatów tlenowych dla OSP:

Zmiana planu
Zwiększenia Zmniejszenia
31 680
31 680
31 680
31 680

209 764
49 200
49 200
49 200

160 564
160 564
160 564

332 061
332 061
332 061
332 061

264 100
264 100
264 100
264 100
250 000
14 100
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w Czarnej Górze (4.700 zł) w Czarnej Górze Zagórze (4.700 zł) i w
Rzepiskach I (4.700 zł)
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
a) wydatki majątkowe w tym:
- wydatki na inwestycje
z tego:
• budowa sali gimnastycznej wraz z przedszkolem przy Zespole Szkół
w Bukowinie Tatrzańskiej
• zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Brzegi
• zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Czarna Góra
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym:
a) wydatki majątkowe w tym:
- wydatki na inwestycje
z tego:
• instalacja oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr ewid 6568
w Białce Tatrzańskiej
• modernizacja oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr
K420067 w Jurgowie
Kultura fizyczna
Instytucje kultury fizycznej
a) wydatki majątkowe w tym:
- wydatki na inwestycje
z tego:
• budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Bukowinie
Tatrzańskiej
Zadania w zakresie kultury fizycznej
a) wydatki majątkowe w tym:
- wydatki na inwestycje
z tego:
• zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Brzegi
(37.835 zł)
• zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Czarna Góra
(42.783 zł)
RAZEM:
w tym:
a) wydatki majątkowe w tym:
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

962 152
962 152
962 152
962 152
918 824

260 013
260 013

20 328
23 000
93 060
93 060

260 013
260 013

93 060
93 060

132 795

93 060

127 218
1 269 442
1 188 824
1 188 824
1 188 824

80 618
80 618
80 618

2 367 060

1 055 212

2 367 060
2 367 060

1 055 212
1 055 212

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek
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Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/169/2012
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 27 lipca 2012 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z funduszy europejskich
Jednostka
organizacyjna
Lp.
Program -jego celi zadania
realizująca
program
1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Urząd Gminy
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", realizowanych przez
lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza
i Okolicy - "Przebudowa drogi gminnej nr K420043
w miejscowości Czarna Góra - budowa chodnika oraz oświetlenia
ulicznego".
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Urząd Gminy
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", realizowanych przez
lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza
i Okolicy - "Instalacja oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gmnnej
nr ewid 6568 w Białce Tatrzańskiej".
3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Urząd Gminy
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", realizowanych przez
lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza
i Okolicy - "Modernizacja Oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi
gmnnej nr K420037 w Jurgowie".
4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Indywidualizacja procesu Gminny Zespół
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Oświatowy
w Gminie Bukowina Tatrzańska"
5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Urząd Gminy
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", realizowanych przez
lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza
i Okolicy - "Uporządkowanie terenów zielonych wokół Urzędu
Gminy i Ośrodka Zdrowia w Bukowinie Tatrzańskiej".

Okres
realizacji
programu
2011-2013

Wysokość
wydatków w roku
2012 ze środków
budżetu gminy
1 073 480
639 480

Łączne
nakłady
finansowe

Wysokość
wydatków w roku
2012 ze środków
europejskich
434 000

2012

132 795

48 585

84 210

2012

127 218

44 475

82 743

2012-2013

279 268

0

279 268

2012

332 061

123 941

208 120

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

6.

7.

8

Program "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", realizowanych
przez lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju
Spisza i Okolicy - "Cudze chwalicie swego nie znacie identyfikacja
zasobów przyrodniczych i kulturowych na terenie gminy Bukowina
Tatrzańska oraz publikacja materiału promocyjno-informacyjnego".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", realizowanych przez
lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza
i Okolicy - "W zdrowym ciele zdrowy duch - zakup i montaż
urządzeń na plac zabaw w miejscowości Brzegi".
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", realizowanych przez
lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza
i Okolicy - "Promujemy aktywny wypoczynek - zakup i montaż
urządzeń na plac zabaw w miejscowości Czarna Góra".
Ogółem
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Urząd Gminy

2012

36 000

18 780

17 220

Urząd Gminy

2012

18 645

5 594

13 051

Urząd Gminy

2012

18 645

5 594

13 051

2 018 112

886 449

1 131 663

Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek

