RADA MIEJSKA

UCHWAŁA NR XV/133/2011
w DRAWSKU POMORSKIM RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 24 listopada 2011 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn.zm.) na wniosek
Burmistrza Drawska Pomorskiego Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co
następuje:
§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w dochodach budżetu gminy na 2011 rok.

Dz. Rozdz.

§

Treść

W złotych
DOCHODY
(-)zmniejszenia

221.000

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

700

70005

Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
0750 Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w
prawo własności

-

57.000

-

93.000

71.000

241.860

Wpływy z pod. rolnego, pod.leśn.,
podatku od spadków i darowizn, pod.
od czynności cywilnopr. oraz
podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
0320 Podatek rolny
0340 Podatek od środków transportowych
0360 Podatek od spadków i darowizn

241.860
111.700
110.000
20.160

758

-

ROŻNE ROZLICZENIA
75801

221.000

DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN.
NIEPOSIAD.OSOB. PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z
ICH POBOREM

756

75616

(+)zwieks/enia

Część oświatowa suw.ogólnej dla jst
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE
180101 [

| Szkoły podstawowe

42.329
.

42.329
42.329

-

11.732
9.000

|

80101

0750

0830
80110
80110

0970

80148
80148
0970
80148

§ 2.

0970

Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątk.Skarbu Państwa,
jednostek samorz.terytor.lub innych
jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Gimnazja
Gimnazjum w Drawsku Pomorskim
Wpływy z różnych dochodów
Stołówki szkolne i przedszkolne
Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.
Wpływy z różnych dochodów
Gimnazjum w Drawsku Pomorskim
Wpływy z różnych dochodów

-

9.000

-

5.500
3.500
1.970
1.970
1.970

RAZEM

-

516.921

762
381
381
381
381

Wprowadza się następujące zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2011 rok.

Dz. Rozdz.
010

Treść

§

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010

020

Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi
6050 Wydatki inwest.jedn.budż.
1. Budowa sieci kanalizacyjnej DrawskoWoliczno
LEŚNICTWO

0_2095

600

Pozostała działalność
"4300" Zakup usług pozostałych
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60016

630

63003

Drogi publiczne gminne
4300 Zakup usług pozostałych
1. Inwentaryzacja i ewidencja dróg ,
przeglądy obiektów mostowych

W złotych
WYDATKI
(-)zmniejszenia

(+)zw iększenia

12.000
12.000

12.000
4.100
4.100
4.100

_

6.000

-

6.000

_

6.000

TURYSTYKA

4.000

4.000

Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki

4.000

4.000

Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w
trybie art.22 1 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego
("Organizacja masowych imprez
turystyki aktywnej i kwalifik.oraz
wspieranie działań w zakresie
upowszechniania krajoznawstwa")
2820 Dotacja celowa budź. na fmans.lub
dofm. zadań zleconych do real.stowarz.
("Organizacja masowych imprez
turystyki aktywnej i kwalifik.oraz
wspieranie działań w zakresie
upowszechniania krajoznawstwa")

2360

GODPODARKA MIESZKANIOWA

700
70005

70095

Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
4270 Zakup usług remontowych
1 .Remont dachu oraz remont mieszkania
w budynku mieszkalnym w Gudowie 71
2. Osuszenie budynku mieszkalnego przy
ul.Złocienieckiej 8A w Drawsku Pom
Pozostała działalność
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup
karmy dla bezpańskich psów)
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup
kojca dwudzielnego z wyposażeniem)
4300 Zakup usług pozostałych
1 .Eutanazja psów i wyłapywanie
bezpańskich psów,kotów, deratyzacja
leczenie, sterylizacja i kastracja zwierząt,
utyliz.odpadów zwierzęcych itp.)

710
71004

4170
71095

4010
750

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrz.
Wynagrodzenia bezosobowe
Pozostała działalność
ŻUK
Wynagrodzenia osobowe pracowników

4.000

4.000
48.000

15.000

18.000

15.000

18.000
30.000
3.000
8.000

4010
4110
4140
6050

6060

Urzejdyjjmin
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezp.społ.
Wpłaty na PFRON
Wydatki inwest.jedn.budż.
1 .Przebudowa oświetlenia parkingu przy
Urzędzie Miejskim oraz podświetlenie
budynku Urzędu
Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.
1 .Zakup zestawu komputerowego

-

19.000
10.000
10.000
10.000

2.012
.
.

-

2.012

_

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023

15.000
-

2.012
145.000

-

-

145.000
75.000
30.000
15.000

20.000
5.000

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

754
75414

75416

75495

801
80101

80101

80110
80110
80148
80148

80148

..

80195

9.000

Obrona cywilna
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Straż gminna (miejska)
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezp.społ.
Wpłaty na PFRON
Pozostała działalność
Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.
1 .Przebudowa systemu monitoringu w
Drawsku Pomorskim z analogowego na
cyfrowy (przeniesienie siedziby centrum
monitoringu)

9.000
2.000
5.000
1.000
1.000
-

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Gmina
Wyposażenie Sali Gimnastycznej przy
SP Mielenko Drawskie
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup pomocy dydakt.i książek

24.434
-

4210
4270
4300
4430
4010
4110
4140
6060

6060 Wydatki inwestycyjne jedn.budż.
1 .Zakup urządzenia do czyszczenia
wykładziny na Sali gimnastycznej SP
Mielenko Dr.
Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Gimnazja
Gimnazjum w Drawsku Pom.
4270 Zakup usług remontowych
Stołówki szkolne i przedszkolne
Szkoła Podstawowa w Drawsku Pom.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4110 Składki na ubezp.społ.
4120 Składki na FP
Gimnazjum w Drawsku Pom.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4110 Składki na ubezp. społeczne
4120 Składki na FP
Pozostała działalność

-

-

.

_
_

;.
24.434

50.200
.

41.200
30.000
10.000
1.200
9.000

59.221
56.329
47.329
42.329
9.663
32.666

5.000
9.000
8.600

400
1.970
1.970
1.970
762
381
324
49
8
381
324
49
8
160

80195

4217
4219
6067
6069
4170

Gmina
Projekt „Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas
I-III szkół podstawowych w gminie
Drawsko Pomorskie - Działanie
9.1/Poddziałanie 9.1.2.Priorytetu IX
POKL
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.
Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.
Gimnazjum w Drawsku Pom.
Wynagrodzenia bezosobowe
OCHRONA ZDROWIA

851 J
85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w
trybie art.221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego
(ochrona i promocja zdrowia w zakresie
profilaktyki alkoholowej)
2820 Dotac.cel.z budż.na fin.lub
dof.zad.zlec.do real. Stowarzyszeniom
(ochrona i promocja zdrowia w zakresie
profilaktyki alkoholowej)

852

POMOC SPOŁECZNA
85215
85295

Dodatki mieszkaniowe
••—
•
—.._.._
Świadczenia społeczne
Pozostała działalność
Gmina
2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w
trybie art.221 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego
(Organizacja pomocy rodzinom i osobom
z terenu miasta i gminy Drawsko
Pomorskie znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej)
2820 Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
(Organizacja pomocy rodzinom i osobom
z terenu miasta i gminy Drawsko
Pomorskie znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej)
MGOPS
3110 Świadczenia społeczne

3110

• —/••—

24.434
10.314
1.820
10.455
1.845
-

160
160

15.000

15.000

15.000

15.000

-

15.000

15 )00
8.000
_

95.000

8.000
8.000

77.000
77.000
18.000
8.000

-

8.000

8.000
_

_
10.000
10.000

-

853
85395

POZOSTAŁE ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
4300 Zakup usług pozostałych (transport
darów żywnościowych)
4300 Zakup usług pozostałych (Organizacja
Międzynarodowego Dnia Wolontariatu)
Projekt „Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas
I-III szkół podstawowych w gminie
Drawsko Pomorskie - Działanie
9.1/Poddziałanie 9.1.2.Priorytetu IX
POKL
4217 Zakup materiałów i wyposażenia
4219 Zakup materiałów i wyposażenia
6067 Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.
6069 Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

854
85495

4110
4170
4260
4300
900
90001

90002

90003

90004

90095

Pozostała działalność
Gmina
Składki na ubezp.społ.
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup energii
Zakup usług pozostałych

32.134

-

32.134
5.000
2.700

-

m

.
-

24.434
10.314
1.820
10.455
1.845
5.300
5.300
5.300
200
1.300
3.000
800

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA

20.000

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

20.000

222.588
-

20.000
-

27.435

4270 Zakup usług remontowych (konserwacja
separatorów na wylotach sieci
deszczowych)
Gospodarka odpadami
ŻUK
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4140 Wpłaty na PFRON
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Oczyszczanie miast i wsi
ŻUK
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
ŻUK
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Pozostała działalność

-

1.512
923
25.000
30.153
10.153
20.000
10.000

-

10.000
155.000

GMINA
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup
ozdób i oświetlenia choinki świątecznej
na Placu Konstytucji)
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup
karmy dla bezpańskich psów)
4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup
kojca dwudzielnego z wyposażeniem)
4300 Zakup usług pozostałych
1 .Eutanazja psów i wyłapywanie
bezpańskich psów,kotów, deratyzacja
leczenie, sterylizacja i kastracja zwierząt.
utyliz.odpadów zwierzęcych itp.)
6060 Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.
1 .Zakup wiaty przystankowej do
m.Zarańsko
ŻUK
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

921

Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
2480 Dotacja podmiotowa z budż.dla
samorządowej inst.kultury
4270 Zakup usług remontowych
1 .Remont schodów zewnętrznych
wejściowych do świetlicy wiejskiej w
m.Jankowo
2.Naprawa instalacji elektrycznej w
pomieszczeniach świetlicy wiejskiej w
Zagoździe
Pozostała działalność

92109

92195

2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w
trybie art.22 1 ustawy, na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego
1 .Organ.życia kult.emerytów, rencistów i
inwalidów
2820 Dot.cel.z budżetu na finansów. lub
dofinans.zadań zlec.do
real . stowarzyszeniom
1 .Organ.życia kult.emerytów, rencistów i
inwalidów

926

-

57.000

-

15.000

-

3.000

-

8.000

-

25.000

-

6.000

_

98.000
43.000
50.000
5.000

-

7.000

-

31.000

-

16.000

-

12.000

7.000

3.000
7.000

-

7.000

•
7.000

KULTURA FIZYCZNA
j 92601

1

[ Obiekty sportowe

1.000
J

_.

1.000

_..—.._.._.._.._.._

.1

ŻUK
4210 Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

RAZEM

167.534

684.455

§3. W uchwale nr 111/10/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia
2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2011 wprowadza
się następujące zmiany:
1) § l otrzymuje brzmienie:
„§1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik nr 1) w wysokości
z tego:
1) dochody bieżące
2) dochody majątkowe

53.577.607,20 zł,
- 46.851.019,15zł
- 6.726.588,05zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w wysokości
z tego:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

- 61.834.524,20 zł
-47.410.068,20zł
- 14.424.456,-zł."

3) §6 ust. l i 3 otrzymują brzmienie
„§6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWO
RADYMI
w Drawsku

mgr Cz

Faliński

H

Uzasadnienie
do uchwały Nr XV/133/2011/2011 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
24 listopada w sprawie dokonań zmian w budżecie gminy na 2011 r.
I. DOCHODY
Po stronie dochodów zmiany wprowadza się w działach:

700
zwiększa się dochody o kwotę 221.000,- zł z tytułu ponadplanowych wpływów z:
- opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości - 57.000,- zł,
- z najmu i dzierżawy majątku - 93.000,- zł,
- z przekształceń własnościowych - 71.000,- zł.
756

wprowadza się ponadplanowe wpływy w łącznej kwocie 241.860,- zł z tytułu:
- podatku rolnego - 111.700
- podatku od środków transportowych - 110.000,- zł,
- podatku od spadków i darowizn - 20.160,- zł.

758
Na postawie informacji Ministra Finansów nr ST5/4822/21g/BKU/ll z dnia 10.11.2011 r.
gmina uzyskała z rezerwy subwencji części oświatowej dodatkowe środki w kwocie 42.329,zł na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznej sali gimnastycznej przy SP w Mielenku Dr.
801
- zwiększa się dochody w oświacie o kwotę 11.732,- zł z tyt. wpływów jakie placówki
szkolne uzyskały z najmu, dzierżaw itp. usług.
II. WYDATKI
Po stronie wydatków wprowadza się zmiany w działach:

010
- zmniejsza się niewykorzystany plan wydatków w zadaniu „Budowa sieci kanalizacyjnej
Drawsko - Woliczno" i przenosi na ,.Remont schodów zewnętrznych wejściowych świetlicy
wiejskiej w m. Jankowo".- 12.000,- zł.

020
- niewykorzystane środki przeznaczone na wykonanie usług pielęgnacyjnych lasu
i opracowanie uproszczonego urządzenia lasu w kwocie - 4.100,- zł, na potrzeby w innych
zadaniach.
630
- przenosi się w ramach paragrafów kwotę 4.000,- zł, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją
dochodów i wydatków budżetowych.

700
- środki związane z realizacją zadań z zakresu wyłapywania bezpańskich psów przenosi się do
działu 900, zgodnie z interpretacją do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej 30.000,- zł,
- niewykorzystany plan wydatków, po zrealizowanym zadaniu, „Remont dachu oraz remont
mieszkania w budynku mieszkalnym w Gudowie 71" w wysokości 18.000,- zł przenosi się na
nowe zadanie: „ Osuszenie budynku mieszkalnego przy ul. Złocienieckiej 8A w Drawsku
Pomorskim- 15.000,-zł.
710
- zmniejsza się niewykorzystany plan wydatków ujętych w budżecie na wynagrodzenia
komisji urbanistycznej, która w roku bieżącym nie odbyła żadnego posiedzenia - 10.000,- zł,
- 2.012,- zł wprowadza się dodatkowo na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego przez
ŻUK, na targowisku.
750
- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na wynagrodzenia
i pochodne - 120.000,- zł,
- wprowadza się zadanie „Przebudowa oświetlenia przy urzędzie i podświetlenie budynku
urzędu -20.000,- zł.
-wprowadza się 5.000,-zł na zakup zestawu komputerowego na stanowisko ds. drogownictwa.
754
- niezrealizowane środki przeznaczone na wydatki związane z obroną cywilną w kwocie
9.000,- zł i przenosi na „Przebudowę systemu monitoringu z analogowego na cyfrowy",
- 41.200,- zł przyznaje się na wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej,
801
- zwiększa się o kwotę 5.000,- zł plan wydatków na „zakup urządzenia do czyszczenia
wykładziny na sali gimnastycznej przy SP w Mielenku Dr. Przyznane na poprzedniej sesji
środki w wysokości 7.000,- zł po ogłoszonym przetargu, okazały się niewystarczające,
- po uzyskaniu informacji w sprawie interpretacji kwalifikowania wydatków budżetowych
przenosi się plan wydatków w kwocie 24.434,- zł do działu 853,
- 160,- zł wprowadza się na wynagrodzenia Komisji Kwalifikacyjnej - dotyczy awansu
zawodowego kadry pedagogicznej,
- kwotę 11.732,- zł przeznacza się na wydatki poszczególnych szkół, które wypracowały
dochody z tytułu najmu i dzierżaw,
- na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznej sali gimnastycznej przy SP w Mielenku Dr.
wprowadza się plan wydatków w kwocie 42.329,- zł. Środki pochodzą z budżetu państwa z
rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
851
- przenosi się kwotę dotacji 15.000,- zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
852
- kwotę 8.000,- zł przenosi się w ramach paragrafów, w związku z wprowadzeniem nowego
paragrafu 2360 do rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków
budżetowych,
Na zwiększone potrzeby MGOPS w zakresie wypłat zasiłków stałych oraz dodatków
mieszkaniowych wprowadza się łącznie kwotę 87.000,- zł.
853

- 5.000,- zł przeznacza się na usługę transportową darów żywnościowych z Banku Żywności
- porozumienie , w którym uczestniczą wszystkie gminy Powiatu oraz Powiat,
- kwotę 24.434,- zł przenosi się z działu 801.
854
- wprowadza się dodatkowe środki w wysokości 5.300,- zł związane z kosztami utrzymania
Drawskiego Centrum Edukacji w Parku Chopina,
- na organizację Międzynarodowego Dnia Wolontariatu przeznacza się 2.700,- zł.

900
- na dodatkowe zadania zlecone przez gminę wprowadza się do planu finansowego ŻUK
środki na ich realizację w łącznej kwocie: 165.588,- zł,
- przenosi się środki z działu 700 zadania związane z wyłapywaniem i obsługą bezpańskich
psów - 45.000,- zł, i dodatkowo wprowadza się na ten cel 6.000,- zł,
- niewykorzystany plan wydatków w zadaniu „Konserwacja separatorów na wylotach sieci
deszczowych" kwocie 20.000,-zł przeznacza się na realizację „Przebudowy oświetlenia
parkingu przy urzędzie oraz podświetlenie budynku urzędu" - w dziale 750,
Uzasadnienie:
W związku z tym, że oświetlenie parkingu przy urzędzie jest niesprawne należy wymienić
wszystkie oprawy oraz lampy. Ponadto wykonano odnowienie elewacji budynku, celowym
jest więc podświetlenie elewacji frontowej i szczytowej,
- 6.000,- zł wyasygnowano na zakup nowej wiaty przystankowej w Zarańsku.
921
- na wykonanie remontu schodów zewnętrznych wejściowych do świetlicy wiejskiej
w Jankowie przeznacza się środki w wysokości 12.000,- zł,
- w związku z wprowadzeniem nowego paragrafu 2360 przenosi się plan wydatków w kwocie
7.000,- zł,
- na organizację imprezy Mikołajowej dla dzieci oraz opłacenie świątecznych spektakli
teatralnych dla dzieci pt. „Ludowa szopka Polska" przeznacza się 16.000,- zł. W związku z
tym, że imprezy te poprowadzi ośrodek kultury środki te zostaną przekazane do ośrodka w
formie dotacji,
- w związku z pilną potrzebą wykonania naprawy instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskie
w Zagoździe wprowadza się środki w wysokości 3.000,- zł. Naprawa jest konieczna ponieważ
zagraża bezpieczeństwu ludzi.
926
- na dodatkowe prace zlecone przez gminę dla ŻUK, w zakresie utrzymania obiektów
sportowych przyznaje się dodatkowe środki w wysokości 1.000,-zł.

