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Семінари-майстерні 
«Децентралізація III – діємо професійно».

Планування і управління в комунальному 
господарстві громади – досвід польських гмін.

Ведучі:

Edyta Kuczma - Gmina Brzozów –
Керівник відділу інвестицій, 
просторового землевпорядкування 
та фондів підтримки

Місце та час:

11-17 вересня 2017
Фастів, Васильків, Суми, 

Севєродонецьк, Харків

Сердечно вітаємо!



Децентралізація III 

– діємо професійно. 

Підвищення компетентності 
управлінських кадрів у громадах 

в 5-ти областях сходу України, Київській 
області та місті Києві.
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„Планування і управління в комунальному 
господарстві громади
– досвід польських гмін”



Правові основи комунального господарства:

- децентралізація
- закон про самоврядування гміни, березень 1990r.
- закон про комунальне господарство, грудень 1996 р., 
(формулювання моделі комунального господарства і допустимої
сфери господарської діяльності гмін – економічний устрій гмін)
- комунальне господарство - визначення: виконання органами 

самоврядування власних завдань з метою задоволення 
загальних потреб самоврядної спільноти.

„Планування і управління в комунальному господарстві громади - досвід польських гмін”



Комунальне господарство:

Комунальне господарство є основною сферою діяльності і
головною місією територіального самоврядування, включаючи 3 
основні області власних завдань господарського характеру:
1.сферу комунального господарства в стислому сенсі тобто
задоволення потреб населення шляхом надання повсюдно
доступних послуг, (завдання публічної корисності)
2. втручання на місцевому економічному ринку, з громадських
міркувань і/або для захисту економічних інтересів гміни
3. діяльності у рамках місцевого і регіонального розвитку. 

„Планування і управління в комунальному господарстві громади - досвід польських гмін”



Комунальне майно:

Матеріальною основою всіх органів самоврядування є
комунальне майно, що служить реалізації завдань
самоврядування. Комунальне майно це права власності а також
інші майнові права, напр. право довічного користування, 
грошові ресурси (різноманітні: податків і місцевих зборів, від
доходів з комунального майна, трансфери з державного 
бюджету (дотації, субвенції), закордонні ресурси (фонди
ЄС),доходи від спадщини, дарчих, дотації від інших органів 
територіального самоврядування).

„Планування і управління в комунальному господарстві громади - досвід польських гмін”



Управління комунальним майном:

Особи, що беруть участь управлінні комунальним майном, 
повинні обов'язково діяти із особливою старанністю при 
виконанні управління. Недотримання цієї вимоги може
потягнути як наслідок майнову або дисциплінарну
відповідальність – за порушення дисципліни публічних фінансів, 
кримінальну та навіть політичну відповідальність. Управління 
комунальним майном (оренда, найм) може складати істотний 
елемент підтримки розвитку місцевого бізнесу, особливо малих 
і середніх фірм).

„Планування і управління в комунальному господарстві громади - досвід польських гмін”



Організаційно-правові форми ведення комунального господарства:
- самостійно, як організаційна одиниця сектора публічних фінансів
- самоврядна бюджетна установа
- товариство комерційного права
- у рамках цивільно-правових угод (з врахуванням положень закону 
про публічні фінанси, закону про публічні замовлення або закону про 
публічно-приватне партнерство, закони про суспільно-корисну 
діяльність і волонтаріат) 
- спілки і об'єднання органів самоврядування (комунальні спілки, що 
мають права юридичної особи, а також комунальні порозуміння, що 
не мають прав юридичної особи, - лідер)
-фонди, кооперативи, допоміжні господарства (рідко 
використовуються). 

„Планування і управління в комунальному господарстві громади - досвід польських гмін”



Рішення про спосіб і форму ведення комунального господарства, а 
також розмір цін і зборів за загальні комунальні послуги належить до 
законодавчих органів територіального самоврядування, (рад гмін і 
повітів, сеймиків воєводств), з чого випливає значна свобода 
місцевого самоврядування у виборі способу реалізації публічних 
послуг.

У польській системі права найбільше завдань зі сфери комунального 
господарства віднесено гмінам. 

„Планування і управління в комунальному господарстві громади - досвід польських гмін”



Комунальне господарство - публічні послуги, соціального характеру:
- адміністрація (функціонування органів влади, адміністративне обслуговування 
населення, геодезичні, містобудівельно –архітектурні питання)
охорона здоров'я (управління охороною здоров`я, профілактика залежностей)
соціальна допомога (будинки соціальної допомоги, центри кризового втручання, 
допомога сім'ї) 
запобігання стихійним лихам, а також публічна безпека
освітнє (дошкільні заклади, школи, бібліотеки, освітньо-виховальні установи) 
спорт (пропагування спорту, фінансування заходів, просування фізкультури),
культура (інституції культури, охорона і відкриття доступу до культурних благ, 
збереження культурної спадщини і місцевої культурної тотожності)
протидія безробіттю (повіт: реєстрація безробітних.)
житлова політика (забезпечення житла членам спільноти).
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Комунальне господарство гміни Бжозув:

Сільсько-міська гміна (громада) Бжозув
розташована на південному сході Польщі, 
у центральній частині Підкарпатського 
воєводства, на Динівському передгір'ї і 
адміністративно належить до Бжозівського
повіту.

Це найбільша гміна у Бжозівському повіті, 
вона нараховує 26 604 мешканців,
Займає площу 103 км2.

Гміна Бжозів є місько-сільською гміною, 
річний бюджет гміни складає
близько 103,5 млн. злотих (близько 739.4 
млн. гривень), 



Освіта 
Гміна Бжозув є органом, що є керівним для 8 комплексів шкіл, (у тому числі 6 
дошкільних груп, а також 8 початкових шкіл і 8 гімназичних шкіл), які забезпечують 
виховальні і освітні потреби дітей і молоді. Крім того на території гміни функціонує 2 
початкові школи і 1 гімназія. Загалом до початкових шкіл i гімназій ходить майже 3 
тис. осіб. Натомість в сфері дошкільного виховання на території Гміни функціонує 7 
дошкільних закладів до яких ходить близько 900 дітей.
В освітніх установах працевлаштовано 447 вчителів а також 192 працівники 
обслуговуючого персоналу і адміністрації. 



Освіта - фінансування

Розмір освітньої субвенції, яка нараховується Міністерством Народної Освіти на
2017 рік, складає 33,3 млн. злотих (237,9 млн. гривень). В свою чергу плановані
витрати сягнуть рівня близько 34,8 млн. злотих (248,6 млн. гривень) – це складає
33,6% річного бюджету Гміни Бжозув. Різниця – це сума близько 1,5 млн. злотих
(10,7 млн. гривень) яку буде покрито за рахунок доходів Гміни Бжозув.



Спорт і рекреація 
Самоврядування гміни Бжозув також реалізовує завдання у сфері спорту і рекреації. 
Організаційною одиницею Гміни Бжозув, яка відповідальна за організацію спортивно-
рекреаційного життя жителів є Міський Центр Спорту і Рекреації в Бжозові. У Гміні Бжозув в 
останні роки виникло багато об'єктів, задовольняючих потреби місцевої громадськості в 
цій сфері, в тому числі: Спортивно–Рекреаційний Комплекс, критий плавальний басейн, 7 
майданчиків для ігор, 4 спортивні багатофункціональні майданчики, 2 фітнес-парки, а 
також скейт-парк. 



Спорт і рекреація - фінансування

Річні витрати: 4,7 млн. злотих (33,58 млн. гривень) – це складає 4,5% річного бюджету Гміни
Бжозув. Доходи: 1,3 млн. злотих (9.29 млн. гривень) – це надходження від поточної
діяльності (квитки, найм) плюс дотація на модернізацію міського стадіону (0,7 млн. злотих (5
млн. гривень)).



Охорона здоров`я

Охорона здоров'я на базовому (амбулаторному) рівні належить до власних завдань гміни.
На території гміни Бжозув діє 6 Самостійних Публічних Установ Охорони Здоров'я, а також
2 медичні пункти. Крім того, у Бжозові функціонує Спеціалізована Клініка –
Підкарпатський Онкологічний Центр ім.Б.Маркевича, до складу якого належать: загальна
лікарня, онкологічний центр, спеціалістична консультація, а також діагностичні центри і
лабораторії.

Витрати у цій сфері є на 100% фінансовані з Національного Фонду Охорони Здоров'я.



Культура

У Гміні Бжозув є багато осередків, які організовують різні культурні заходи.
Тут слід згадати про:
• Регіональний Музей ім.А.Фастнахта
• Бжозівський Дім Культури
• Міську Публічну Бібліотеку, включаючи 8 філій,
• Кінотеатр “Сокул„

Фінансування: річні витрати у цій сфері сягають 2,2 млн. злотих (15.72 млн. гривень)
(цілком фінансуються за рахунок власних коштів), що складає 2,1% річного бюджету Гміни
Бжозув.



Соціальна допомога 
Основною структурою в сфері соціальної допомоги в Гміні Бжозув, є Міський Центр 
Соціальної Допомоги (МЦСД) в Бжозові, який:
надає допомогу сім'ям і особам у подоланні скрутних життєвих ситуацій
підтримує особи і сім'ї в зусиллях, які прямують до задоволення необхідних життєвих 
потреб
надає речову і фінансову допомогу
здійснює діяльність їдальні для осіб, які не можуть забезпечити собі їжу 
здійснює діяльність у сфері виплати житлових субсидій, а також сімейної допомоги.

Найбільшою групою, яка отримує підтримку, є безробітні
(щороку по допомогу звертається близько 1820 сімей.
Близько 1030 сімей (3370 осіб) отримує щороку допомогу з
приводу тривалої хвороби, що є другою, щодо величини
групою осіб, якій надано допомогу. Найменше заявок
приймається з приводу алкоголізму і наркоманії.



Соціальна допомога - фінансування

Річні витрати: 36,3 млн. злотих (264.16 млн. гривень) – це складає 35,1 % річного
бюджету Гміни Бжозув. Доходи: 35,3 млн. злотих (256.88 млн. гривень) – цільові
дотації (урядова адміністрація).



„Комунальне господарство у вузькому розумінні”- головним чином 
технічна сфера:

- у сфері транспорту – розбудова і утримання дорожньої мережі, 
розвиток громадського транспорту (безпека користувачів доріг, якість  
повітря в містах, розвантаження міських центрів від транзитного руху)
- водно-каналізаційне господарство - забезпечення постачання і 
належної якості води, очистка стічних вод, забезпечення належної 
якості стічних вод (побічно турбота про довкілля)
управління відходами – аналіз відходів і методів їх загосподарювання, 

сегрегація, спалювання, складання, утилізація і переробка

„Планування і управління в комунальному господарстві громади - досвід польських гмін”



„Комунальне господарство у вузькому розумінні”- головним чином 
технічна сфера:

- господарювання зеленими і рекреаційними територіями – створення 
і утримання парків і скверів
- житловий фонд гміни – утримання, розвиток, управління 
забезпечення резерву місць для поховань, управління кладовищами,  

форми поховань (кремація)
- теплопостачання (теплові мережі).

„Планування і управління в комунальному господарстві громади - досвід польських гмін”



Комунальне господарство гміни Бжозув
– проблемні сфери:

„Планування і управління в комунальному господарстві громади - досвід польських гмін”



Водно-каналізаційне господарство:
Директива 91/271/EWG, що стосується очистки комунальних стічних вод, -
Загальнодержавна програма очистки комунальних стічних вод (KPOSK). Метою 
Програми є обмеження скидів стічних вод, які незадовільно очищаються, а що за тим 
іде охорона водного середовища щодо їх негативних наслідків. Мета буде досягнутою 
через реалізацію інвестицій вказаних у KPOSK. 
Згідно з рішеннями директиви 91/271/EWG необхідними умовами для реалізації її вимог 
агломераціями є:
• Продуктивність очисних споруд в агломераціях що принаймні відповідає навантаженню, 
яке генерується на їх території.
• Стандарти очистки стічних вод в очисних спорудах залежать від розміру агломерації. У 
кожних очисних спорудах, які розташовано на території агломерації понад 10 000 RLM 
вимагається підвищене видалення біогенів.
• Обладнання агломерації системами збору комунальних стічних вод гарантує рівень 
обслуговування на близько 100%.
Термін реалізації KPOSK - грудень 2018р., відсутність реалізації призведе до сплати 
гмінами екологічного штрафу. 

„Планування і управління в комунальному господарстві громади - досвід польських гмін”



Водно-каналізаційне господарство в гміні Бжозув
У Польщі функціонує 1769 очисних споруд для комунальних стічних вод, ми повинні побудувати 116 
нових, розширити 82, модернізувати 190, розширити і модернізувати 420, ліквідувати 50, 
модернізувати системи відстійників у 318 спорудах.
Матеріальна сфера інвестицій, планованих агломераціями, вказаних у KPOSK, включає також 
• будівництво 14 661,2 км нової каналізаційної мережі
• модернізацію 3 506,4 км існуючої каналізаційної мережі.

Стічні води з території Гміни Бжозув відводяться до 4 очисних споруд комунальних стічних
вод. Загальна протяжність діючої каналізаційної мережі на території гміни складає понад
250 км. До вибудовування залишилися 1 очисні споруди (для близько 13000 мешканців) і 1
очисні споруди до модернізації, а також близько 60 км каналізаційної мережі. Разом: 65
млн злотих (474 106 490 UAH). Значна проблема для гміни це протести мешканців стосовно
розташування очисних споруд.



Водно-каналізаційне господарство – фінансування

Гміна за рахунок власних фінансових ресурсів реалізує інвестиційні завдання такі як: 
будівництво очисних споруд для стічних вод, а також водно–каналізаційної мережі (при 
підтримці європейських коштів), натомість за рахунок коштів мешканців  фінансується 
лише водно – каналізаційне приєднання до будинків. 
Відсутність охоплення всіх мешканців гміни Бжозув системою санітарної каналізації, а 
також відсутність достатнього рівня очистки стічних вод (біогени) потягне як наслідок 

вагомі фінансові штрафи (щороку близько 1 млн злотих - 7 293 946 гривень).

Мешканці оплачують за водопостачання і водовідведення стічних вод. 
Місячний тариф, який сплачують домашні господарства за 1 м3 води, складає 4,91 
злотих (35.08 гривень), a тариф за 1 м3 стічних вод, що відводяться до каналізаційної 
мережі, складає 6,32 злотих (45.15 гривень). З метою вирівнювання розміру тарифів 
для мешканців, гміна доплачує 3,75 злотих (27.35 гривень) до 1м3 стічних вод.



Водно-каналізаційне господарство – PGK Sp.z o.o.
Поточним утриманням і управлінням водно-каналізаційною інфраструктурою, а також 
одержанням коштів в цій сфері займається Підприємство Комунального Господарства 
(PGK Sp.z o.o.) що є на 100% власністю Гміни Бжозув.
Предметом діяльності Товариства є діяльність у сферах послуг, виробництва і комерції 

послужна в галузі комунальних побутових і інших справ, головним чином:
- водопостачання на соціально–побутові цілі (функціонування водозаборів і станції 
очистки води). 
- укладання угод із споживачами, оформлення оплат за одержану воду
- видача технічних умов на приєднання до мережі і користування водогоном;
- утримання і розбудова мережі санітарної каналізації а також 3-х очисних споруд.



Комунальне господарство гміни Бжозув – PGK Sp. Z o.o.

Крім водно-каналізаційного господарства, у рамках своїх завдань PGK Sp з o.o. надає 
послуги: 
очистки вулиць і площ, зимове утримання (очистка від снігу доріг і площ) 
- укладання угод на виконання послуг в сфері очистки;

адміністрування комунальним кладовищем
прийом комунальних відходів.

Аналіз балансу прибутків і втрат Товариства за роки 2014,2015,2016 вказує, що щорічно 
підприємство має фінансові втрати на рівні близько 250 -300 тис. злотих. 
Потрібно також ствердити, що крім понесених втрат  Товариство не має проблем з 
поточною платоспроможністю. Отриманий фінансовий результат, створюється у значній 
мірі через не грошову вартість – амортизацію. Від'ємні грошові потоки, якщо вони 
виникають, то покриваються з дотації власника тобто Гміни Бжозув. Крім того Гміна
Бжозув як власник підприємства щорічно проводить підвищення капіталізації Товариства 
з уваги на високу собівартість підготовки і проведення водно-каналізаційних інвестицій.

„Планування і управління в комунальному господарстві громади - досвід польських гмін”



Підприємство Комунального господарства - Товариство PGK Sp. з o.o. виникло на 
підставі Ухвали Міської Ради Бжозова від 24.X.2003 р. і Ухвали Nr 2 Загальних 
Зборів Акціонерів.

„Планування і управління в комунальному господарстві громади - досвід польських гмін”

Голова Правління
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Управління відходами
Вступивши до Європейського союзу, Польща прийняла цілі Директиви Ради з питань 
складування відходів, і водночас задекларувала зменшення рівня кількості 
складованих відходів, зокрема відходів, що піддаються біодеградації, які є 
джерелом виникання метану, який відноситься до тепличних газів. ЄС наклав на 
визначені країни-учасники вимоги, які стосуються рівня переробки сировинних 
відходів. Нині це 15%, але вже у 2020 році ми муситимемо досягти рівня 50%, а плани 
на 2030 рік передбачають переробку 70% сировини, яка міститься в комунальних 
відходах. 
Нині в Польщі утворюється близько 120 млн Mг промислових відходів щороку, з яких 
близько 80% можна піддавати переробці, 21,7% знешкодженню (в тому числі складовані 
17,7%) і 3,4%, що тимчасово перебуватимуть на полігоні. 
За відсутність досягнення планованого рівня переробки 

гміни нестимуть фінансові покарання.

„Планування і управління в комунальному господарстві громади - досвід польських гмін”



Управління відходами
Обов'язки польських гмін: 
- забезпечення чистоти і порядку 
- охоплення всіх власників нерухомості на території гміни системою управління 
комунальними відходами 
нагляд над управлінням комунальними відходами, в тому числі контроль завдань, 

доручених суб'єктам, які приймають комунальні відходи від власників нерухомості 
встановлення системи селективного збирання комунальних відходів (будівництво 

сортувальної станції) 
забезпечення досягнення відповідного рівнів переробки, підготовки до повторного і 

вторинного використання іншими методами, а також обмеження маси комунальних 
відходів які передаються на складування, і піддаються біодеградації,

ведення інформаційних і освітніх заходів.

„Планування і управління в комунальному господарстві громади - досвід польських гмін”



Управління відходами в гміні Бжозув

З 2013 р. самоврядування гміни Бжозув, зобов'язане налагодити організацію прийому 
комунальних відходів від всіх власників нерухомості, які проживають в гміні. Гміна
доручила шляхом замовлення in–house (новинка з 2017р, до того - тендер) вивіз, 
сортування і переробку сміття (селективний збір відходів „біля джерела”) своїй 
комунальній спілці – Підприємству Комунального Господарства Sp. з o.o.
Рівень переробки і підготовки до повторного використання – в гміні Бжозув -
планований на 2016р.  - 18% – реально досягнутий – 38,4% (плановано до 2020р. -
50%).



Управління відходами в гміні Бжозув

Послуга прийому і загосподарювання комунальних відходів від власників 
нерухомості, включених до системи  гміни, а також діяльність Пункту Селективної 
Збірки Комунальних Відходів: 2 072 280,86 злотих (15115104.74 гривень). 
Мешканці оплачують за вивезення відходів. Місячний тариф, який сплачують 
домашні господарства це 7,50 злотих (53.58 гривень) з особи за сортовані відходи 
або 15,00 злотих (107.16 UAH) з особи за несортовані
Закон про управління відходами зобов'язує гміну проводити аналіз в сфері 
інвестиційних потреб, пов'язаних з управлінням комунальними відходами. 



Управління відходами в гміні Бжозув
Пріоритетним завданням для гміни на наступні роки є подальше підвищення свідомості 
мешканців в сфері управління комунальними відходами з метою обмеження кількості 
комунальних відходів, що виробляються, а також раціонального сортування комунальних 
відходів з метою досягнення визначених рівнів і раціонального поводження  з відходами. 

Щоб зменшити кількість змішаних відходів, до сортованих відходів, потрібно і надалі 
проводити інформаційну кампанію, а також освітню діяльність у суспільстві у сфері 
правильного поводження з комунальними відходами. Крім того потрібно своєчасно 
проводити діяльність, яка перевіряє з точки зору правильності сегрегації відходів 
мешканцями, а також планується і надалі проводити поточний контроль і нагляд будинків, які 
не включено до складу системи господарювання відходами гміни з метою виключення явищ 
викидання сміття в місця не призначені на це, а також викидання відходів від господарської 
діяльності як відходів мешканців.
Інвестиційні потреби в сфері управління комунальними відходами на території гміни
проявляються головним чином у будівництві нового, стаціонарного Пункту Селективного 
Збору Комунальних Відходів (PSZOK) як центру переробки в широкому розумінні. 
Будова PSZOK - проблемна інвестиція (протести мешканців).



Комунальне господарство гміни Бжозув – комунальний житловий фонд.

За утримання і управління житловим фондом гміни відповідає Заклад Житлового Господарства 
(ЗЖГ) - бюджетна одиниця Гміни Бжозув.
Основою діяльності Закладу є закони: про охорону прав наймачів, про житловий фонд гміни, закон 
про власність приміщень, Статут, постанова міської Ради про організаційно– юридичної форму.
Мета і предмет діяльності ЗЖГ: 
- реалізовує завдання в сфері експлуатації житлових приміщень, що є житловим фондом гміни і 
фондом приміщень для користування.
- управляє житловими і нежитловими приміщеннями в сфері звичайного управління.
Сфера діяльності ЗЖГ: 
- утримання житлових фондів в придатному для користування стані.
- забезпечення чіткої роботи існуючих технічних пристроїв, що дозволяють наймачам і власникам 
приміщень користування освітленням, обігрівом, холодною водою, каналізацією, загальними 
антенами і іншими пристроями, що належать до обладнання будівлі.
- проведення ремонтів будівлі, її приміщень і пристроїв, а також повернення попереднього 
технічного стану будівлі, пошкодженої незалежно від причин.
- проведення ремонтів приміщень, а також заміни елементів технічного обладнання.

„Планування і управління в комунальному господарстві громади - досвід польських гмін”



Комунальне господарство гміни Бжозув - ZGM
- експлуатація таких пристроїв як: котельні, станції доочистки води, очисних споруд, колодязів і 
артезіанських джерел, тощо. 
- утримання в належному порядку і чистоті приміщень і пристроїв будівель, які служать для спільного 
використання і оточення 
- взаємодія з власниками житлових і нежитлових приміщень в сфері утримання спільних частин 
будівлі 
- передання житлових фондів житловій спільноти, яка виникла 
- укладання угод оренди приміщень 
- укладання угод з постачальниками комунікацій і виконавцями ремонтів 
здійснення інших завдань гміни, які передано відповідним органом до реалізації.

„Планування і управління в комунальному господарстві громади - досвід польських гмін”



Комунальне господарство гміни Бжозув - ZGM

Майнові доходи ЗЖГ: 2 560 000 злотих,
Витрати ЗЖГ: 2 400 000 злотих (заробітна плата 800 000 злотих, реалізація статутних 
завдань – 1 600 000 злотих).

„Планування і управління в комунальному господарстві громади - досвід польських гмін”
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Дороги і транспорт: 
Транспортною віссю Гміни Бжозув є воєводська дорога № 886 (Домарадз-Сянок), яка є частиною 
найкоротшої комунікаційної траси, яка веде з Жешува у напрямі Бещадів. Завдяки цій артерії Гміна
Бжозув має хороше транспортне сполучення як з аеропортом Жешів-Ясьонка так і автострадою A4, 
а також дорогами, які ведуть у напрямку Словаччини (№ 9), а також України (№ 28). Дану вісь 
доповнюють повітові дороги довжиною 44,65км і комунальні публічні довжиною 34,1км. На 
території Гміни Бжозув 5% це дороги із грунтовим покриттям, 10% із твердим покращеним 
грунтовим покриттям, а 85% це дороги із твердим покращеним покриттям.
Законодавство накладає обов'язок в утриманні доріг на їх власника (гміну, повіт, воєводство) на 
однак практиці гміни мусять додатково фінансувати (50%) інвестиції на воєводських і повітових 
дорогах, і на 100% фінансувати утримання і ремонти своїх комунальних доріг.

Кільцева дорога Бжозова:
3,39 км, 85 млн злотих.

„Планування і управління в комунальному господарстві громади - досвід польських гмін”



Дороги гміни - фінансування
На території гміни до транспортної мережі належать: воєводська дорога; повітові дороги;
дороги гміни.
Зусилля гміни в сфері дорожньої інфраструктури спрямовуються на:
• Ремонт і модернізацію доріг гміни;
• Ведення справ управління доріг, площ, автостоянок і мостів, в тому числі поточних ремонтів;
• Підготовку, проведення і нагляд у сфері модернізації і інвестицій у вуличне освітлення.

Фінансування:

Річні витрати: 0,88 млн. злотих (6.29 млн. гривень) – це складає 0,85% річного бюджету Гміни
Бжозув. Доходи: 0,47 млн. злотих (3.36 млн. гривень) – це зовнішні дотації.



Дякую за увагу
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