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INWESTYCJE I ZADANIA GOSPODARCZE W GMINIE GRABOWIEC 

ZREALIZOWANE W OKRESIE KADENCJI  2015 – 2018 

Rok  2015 

Lp Inwestycja, zadanie gospodarcze 
Kwota 

PLN 
Uwagi 

1.  
- dofinansowanie  remontu odcinka drogi powiatowej  

Nr 3239L Rogów- Szczelatyn  
50000,00 

Dotacja z gminy  

dla powiatu 

2.  - zakup płyt drogowych  44220,96 fundusz sołecki 

3.  -  zakup tłucznia  102692,58 fundusz sołecki 

4.  - zakup kręgów żelbetonowych 3798,24  

5.  - zakup  gruzu  3000,00  

6.  - zakupienie i ustawienie  znaków drogowych 1964,99 drogi gminne 

7.  
-remont przepustu na drodze gminnej Henrykówka- Szystowi-

ce  
12287,70  

8.  
- ułożenie korytek odwadniających na ul. Cmentarnej w Gra-

bowcu.  
7226,25  

9.  - transport żużla i płyt na drogi gminne  7810,50  

10.  , usługi koparką na drogach gminnych 11340,60  

11.  
- wykonanie organizacji ruchu na drogach gminnych Dańczy-

pol, Henrykówka- Bereść, Siedlisko 
2400,00  

12.  - budowa zatoki dla  autobusów w Grabowcu   89605,91 
fundusz sołecki 

22.000 zł 

13.  - budowa chodnika w miejscowości Wolica Uchańska 62503,67  

14.  
- koszt nabycia gruntów pod budowę drogi gminnej w Tuczę-

pach  
15392,18  

15.  

- rozbiórka budynku komunalnego i utwardzenie placu przy  

ul. Koziej: wykonano projekt rozbiórki i demontaż pokrycia 

dachowego, zakupiono kostkę brukową na inwestycję 

22266,21  

16.  
- materiały do malowania budynku po byłej szkole w Majdanie 

Tuczępskim  
2800,80          

17.  
- zakup i wymiana drzwi wewnętrznych w budynku po byłej 

szkole w Majdanie Tuczępskim  
2186,36 

fundusz sołecki 

2.000,00 zł 

18.  
- wymiana kanalizacji w mieszkalnym budynku komunalnym 

przy ul. Skierbieszowskiej w Grabowcu; 
20000,00  

19.  
- wymiana pokrycia dachu i odnowienie tynków wewnętrznych  

w budynku komunalnym w Skomorochach Małych 
 9961,05  

20.  -  wykonanie operatów szacunkowych i map  11976,10  

21.  
- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy  

w roku 2015 
40405,50 

łącznie zmiana  pla-

nu to koszt 

95.695,00 zł 

22.  

- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do Urzędu 

Gminy. (Zakupiono 12 komputerów, 6 drukarek, monitor i 13 

szt. oprogramowania Microsoft Office 2013) 

41945,46  
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23.  - zakup radiotelefonu dla OSP Grabowiec  1000,00  

24.  - zakup szafy do remizy OSP w Grabowcu  3200,00 fundusz sołecki 

25.  
- materiały na wymianę  pokrycia dachowego w remizie OSP 

 w Henrykówce); 
4990,00  fundusz sołecki 

26.  
- wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Wolicy 

Uchańskiej  
16100,00 

 fundusz sołecki 

10.361,81zł 

27.  
- wymiana pokrycia dachowego na  budynku remizy OSP  

w Henrykówce  
4000,00 

 fundusz sołecki  

2.220,68zł); 

28.  - wymiana drzwi zewnętrznych w remizie OSP w Rogowie  2706,55 
 fundusz sołecki 

2.525,74zł); 

29.  
- wymiana stolarki okiennej w remizie OSP w Skomorochach 

Małych  
4941,75 

fundusz sołecki 

4.849,77zł); 

30.  - remont schodów przy budynku OSP w Ornatowicach  3000,00 fundusz sołecki 

31.  - remont wjazdu do garażu remizy OSP w Żurawlowie 4391,10  fundusz sołecki 

32.  -  malowanie remizy OSP Cieszyn; 3075,00  

33.  - wymiana drzwi wewnętrznych w budynku OSP Grabowiec 3000,00  fundusz sołecki 

34.  - utwardzenie placu przy remizie OSP w Tuczępach  34666,14 
fundusz sołecki 

5.000,00zł 

35.  
- zakup wiaty gospodarczej na samochód strażacki OSP Gra-

bowiec-Góra  
20800,00 

fundusz sołecki 

20.468,12zł 

36.  - zakup motopompy dla OSP Tuczępy; 6000,00  

37.  - wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Cieszynie; 21760,00  

38.  
- dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP 

Grabowiec-Góra; 
30000,00  

39.  
- utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej  

w Siedlisku  
8000,00 fundusz sołecki 

40.  
- ułożenie terakoty i uzupełniono tynki wewnętrzne w świetlicy 

wiejskiej w Czechówce 
8690,00 fundusz sołecki 

41.  
-wymiana stolarki okiennej  i drzwi w świetlicy wiejskiej  

w Grabowczyku  
4084,42    

fundusz sołecki 

4.000,00 zł 

42.  - zakupiono perkusję dla zespołu działającego przy GOK  2099,00  

43.  - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek  58600,00  

44.  - opracowanie strategii rozwoju gminy 6500,00  

Łączna kwota wydatków w roku 2015 817 389,02   

Na dzień 31 grudnia 2015 r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie  916.100,00 zł z tytułu kredytu 

 (droga  Cieszyn, droga Dańczypol, przebudowa GOK). 

 Oświata i wychowanie -  5 182 959, 29 zł., w tym: 

 - oświata i wychowanie - 4.654.997,96 zł  tj. 99,45%  planowanych wydatków. 

 - edukacyjna opieka wychowawcza -  527.961,33 zł. tj. 98,67 %  planowanych wydatków.   
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Rok  2016  

Lp Inwestycja, zadanie gospodarcze Kwota Uwagi 

45.  
- zakup tłucznia drogowego i klińca na terenie sołectw gminy 

Grabowiec  
 99600,00  

46.  

- przebudowa ( modernizacja) drogi gminnej Nr 110304L w 

miejscowości Grabowiec-Góra o długości 311,36m i szeroko-

ści 3,5m za kwotę 

117798,52  

fundusz- sołecki 

19.000zł, dofinan-

sowanie: 30.000zł 

(Urząd Marszałkow-

ski) 

47.  - nawierzchnia na ulicy Krynoczki w Grabowcu 120 mb  67187,85  
fundusz sołecki 

19.195,75zł. 

48.  
-  przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejsco-

wości Wolica Uchańska o długości 259 mb  
 67451,21   

49.  
-  utwardzono plac przy budynku remizy OSP w Tuczępach 

(Etap II)  
13034,80 

fundusz sołecki 

6.000 zł 

50.  
- wykonanie dokumentacji i budowa parkingu w miejscowości 

Grabowiec przy ul. Koziej 
153481,61  

51.  
- adaptacja pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia na siedzibę 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowcu  
49904,79  

52.  
- koszt dokumentacji na budowę drogi gminnej nr 110299L  

w miejscowości Bronisławka  
32945,00   

53.  
- materiały do remontów dróg gminnych tj. płyty drogowe, 

kliniec, żużel, tłuczeń i znaki drogowe  
182846,76  

fundusz sołecki 

163 281,98 zł 

54.  
- transport żużlu zł i wykopanie rowu przy drogach dojazdo-

wych do pól 
3013,50  

55.  w miejscowości Wolica Uchańska 4797,00   fundusz sołecki 

56.  -  zakupiono 1 bramę garażową dla OSP  w Grabowcu   6826,01  

57.  
- wykonano wymianę podłogi w remizie OSP w Skomoro-

chach Małych  
 9000,00 fundusz sołecki 

58.  

- wykonano dokumentację na budowę klatki schodowej wraz  

z łazienką dla budynku OSP Grabowiec-Góra, i zakupiono 

materiały budowlane  

29882,18  

59.  
- remont drogi gminnej, dz. ewid. 20  w miejscowości Orna-

towice-Kolonia  
 6000,00 

środki  

z Nadleśnictwa 

Strzelce; 

60.  - remont dachu i schodów w budynku ośrodka zdrowia  6300,00  

61.  
- zakup opraw oświetleniowych do budynku po byłej szkole  

w Majdanie Tuczępskim  
2190,70 fundusz sołecki 

62.  - zakupiono rozsiewacz do posypywania piaskiem dróg zimą 4305,00  

63.  -  odnowiono świetlicę wiejską w Siedlisku  i Czechówce  13138,01  fundusz sołecki 

64.  - zakup materiałów i wyposażenia materiały i  paliwo na orga- 36082,04  5 420,72 zł  
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nizację Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych  oraz 

części zamienne do samochodów, motopomp i paliwo na akcje 

gaśnicze, materiały budowlane na remont remizy OSP Cie-

szyn, materiały do malowania dachu remizy OSP Ornatowice, 

urządzenia do podłączenia wody w pomieszczeniu socjalnym 

w remizie OSP w Rogowie, rynny do remizy OSP Szystowice; 

 fundusz sołecki 

65.  

- dokumentacja na termomodernizację Ośrodka Zdrowia   

niezbędna do sporządzenia wniosku o przyznanie środków 

unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-

nalnego Województwa Lubelskiego w naborze pn. Efektyw-

ność energetyczna sektora publicznego.  

Termin realizacji: rok 2019. 

 61537,00  

66.  

 - w listopadzie 2016 roku oddano nowe studio nagrań  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu. Projekt został 

dofinansowany przez, Urząd Gminy w Grabowcu oraz Gmin-

ny Ośrodek Kultury. Studio ma komercyjny charakter pracy.  

3979,40 

Starostwo Powiato-

we w Zamościu 

 3.000,00 zł 

Łączna kwota wydatków w roku 2016 971 301,38   

Wszystkie zaplanowane inwestycje w roku budżetowym 2016 udało się zrealizować. 

Na dzień 31 grudnia 2016r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie: 608.050,00 zł z tytułu kredytu droga 

Cieszyn, droga Dańczypol. 

 

Oświata i wychowanie – 5 115 423,15 zł., w tym: 

 - oświata i wychowanie wydatkowano kwotę:  4. 641 320,77 zł. co stanowi 98,79 %  

 - edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano kwotę:  474.102,38 zł. tj. 97,48 %                                                        

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowcu realizował program integracji społecznej i zawodowej 

osób niepełnosprawnych pt. „Wszystko jest możliwe” od września 2016 roku do października 2017 roku. 

Program był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wkładu własnego 

z budżetu państwa w formie zasiłków stałych i okresowych. Programem  objętym było 40 mieszkańców 

Gminy Grabowiec i Gminy Skierbieszów.  

Całkowity koszt Programu wyniósł: 137. 010,80 zł w 2016 roku i 420.841,35 zł w 2017 roku.  

Łącznie kwota programu wyniosła: 557.852,15 zł 

 

Rok  2017  

Lp Inwestycja, zadanie gospodarcze Kwota Uwagi 

67.  
- budowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławka o dłu-

gości 999 m o szerokości 3,5 m z mijankami  
1684808,59 

dotacja z Urzędu 

Marszałkowskiego 

30.000,00 zł 

68.  
- przebudowa drogi powiatowej nr 3238L w miejscowości 

Grabowiec-Góra, Rogów  
385461,00 

dotacja z gminy dla 

powiatu 

69.  
- remont drogi powiatowej nr 1839L Grabowiec- Tuczępy-

Wojsławice  
25867,64 

dotacja z gminy dla 

powiatu  

70.  
- przebudowa drogi gminnej nr 110270L w miejscowości Żu-

rawlów w kwocie; 
230458,37  
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71.  
- dokumentacje na przebudowy dróg gminnych w Żurawlowie 

i Grabowcu –Górze  
6500,00  

72.  
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej  

w miejscowości Grabowiec-  
35987,50  

73.  

- budowa placu zabaw przy ulicy Wojsławskiej w Grabowcu 

ze środków Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”  

w ramach poddziałania: budowa i przebudowa niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w kwocie: 77 815,22  

0 

w tym dotacja  

z Urzędu Marszałkow-

skiego w Lublinie   

39.281,00zł; 

74.  
- przebudowa  przepustu na drodze gminnej w miejscowości 

Skomorochy Duże  
33091,00  

75.  
- remont kompleksowy kwatery wojennej na cmentarzu para-

fialnym w Grabowcu – koszt 14.000.00 zł  
0 

dotacja celowa  

z Urzędu Woj.  

76.  
- remont i wyposażenie sali konferencyjnej w budynku Urzędu 

Gminy - 53.737,21zł, wyposażenie - 20.411,97 zł, flagi 

krzyż, godło - 1.878,97zł łącznie: 

76028,15  

77.  - dokumentacja na przebudowę Izby Pamięci w Grabowcu   9225,00  

78.  - dokumentacja na wykonanie kanalizacji GOK  7995,00   

79.  
- opracowanie kart informacyjnej na budowę drogi w Tuczę-

pach, 
2500,00   

80.  - zakup płyt drogowych   91327,50   

81.  - zakup kruszywa, tłucznia i klińca  91768,28   

82.  - zakup kręgów betonowych   5000,36   

83.  

- zakup znaków drogowych, blachy na zabezpieczenie korytek 

przy drodze gminnej, piasku i soli do posypywania dróg i 

chodników 

14193,77  

84.  - aktualizacja projektu na budowę drogi w Tuczępach  1300,00  

85.  

- wykup działki nr 423/2 o pow. 0,04 ha w miejscowości Ski-

bice zabudowanej gminnym budynkiem komunalnym w kwo-

cie:; 

789,25  

86.  
- wymiana pokrycia dachowego na budynku ciepłowni napra-

wa pompy i konserwacja urządzeń  
 5893,00  

87.  
-  łatanie ubytków na drodze gminnej we wsi Skomorochy 

Duże  
3000,00 fundusz sołecki 

88.  -  transport płyt drogowych do w/w sołectw, 1550,00  fundusz sołecki 

89.  

- budowę drogi gminnej nr 1102288L w Bronisławce i wyko-

nanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejsco-

wości Grabowiec-Góra 

27211,95 fundusz sołecki 

90.  -  zakup ławek i stołów do remizy OSP w Wólce Tuczępskiej  8179,50  fundusz sołecki 

91.  -  zakup szaf strażackich do remizy OSP w Grabowcu  2200,00 fundusz sołecki 
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92.  -  zakup blachy na sufit do remizy OSP w Szystowicach  5000,00 fundusz sołecki 

93.  
-  malowanie podłogi w remizie OSP w Skomorochach Ma-

łych 
3000,00 fundusz sołecki 

94.  
- wymiana drzwi i okien w remizach OSP Ornatowice i Sko-

morochy Małe  
5400,00 fundusz sołecki 

95.  
- ułożenie kostki brukowej przy budynku OSP w Ornatowi-

cach  
3000,00 fundusz sołecki 

96.  - wymiana bramy garażowej w remizie OSP Wolica Uchańska 9265,49 fundusz sołecki 

97.  - utwardzenie placu przy budynku OSP w Tuczępach  14030,00 fundusz sołecki 

98.  

- zakup wyposażenia do Domu Ludowego w sołectwie Cze-

chówka, 

-  zakup okien do wymiany w Domu Ludowym w sołectwie 

Grabowczyk  

12047,61 fundusz sołecki 

99.  
- zakup 1 bramy garażowej i obniżenie posadzki w garażach 

dla OSP Grabowiec, 
5389,00zł fundusz sołecki 

100.  - zakup miksera cyfrowego dla studia nagrań w GOK 5300,00  

101.  
-dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP 

Grabowiec-Góra zł, 
4 000,00 

dotacja gminy dla 

stowarzysz. 

102.  -dofinansowanie zakupu bramy garażowej dla OSP Grabowiec  1500,00 
dotacja gminy dla 

stowarzysz. 

103.  -dofinansowanie zakupu bramy garażowej dla OSP Tuczępy 1000,00 
dotacja gminy dla 

stowarzysz. 

Łączna kwota wydatków w roku 2017 2 819 267,96  

 

Na dzień 31 grudnia 2017r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie: 1 800 000,00 zł  (droga gminna  

w miejscowości Dańczypol - zakończenie spłaty grudzień 2018 roku i budowę drogi gminnej  

w miejscowości Bronisławka - zakończenie spłaty  grudzień 2023 roku). 

Oświata i wychowanie - 4 948 341,77 zł., w tym:  

- oświata i wychowanie - 4. 469 454,69 zł. co stanowi 99,71 % planu.  

- edukacyjna opieka wychowawcza - 478 887,08 zł. tj. 99,04 % planowanych wydatków.      

Dotacje do zadań majątkowych dla stowarzyszeń w kwocie 6 500,00 zł 

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – łączna  kwota 243 422,76 zł. 

                                         

Rok  2018 

Lp Inwestycja, zadanie gospodarcze Kwota Uwagi 

104.  - wykonanie kanalizacji GOK    80950,01  

105.  
- budowa drogi gminnej nr 110274L w miejscowości Tuczę-

py (Ostków) 
2023008,06 

dotacja z budżetu 

państwa  

1.367.384,57 zł 

106.  
- przebudowa drogi gminnej nr 86 w miejscowości Grabo-

wiec-Góra o długości 226 m i szerokości 3,0 m 
71997,00  

107.  - modernizacja(przebudowa) drogi gminnej w miejscowości 97991,44 30.000 zł  
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Bereść o długości 300 m i szerokości 3,5 m w kwocie:,  dotacja Urząd Mar-

szałkowski  

108.  
- remont drogi powiatowej nr 1839L Wojsławice –Tuczępy- 

Grabowiec  
100000,00 

dotacja gminy  dla 

powiatu  

109.  
– przebudowa drogi powiatowej nr 3230L Skierbieszów- 

Grabowiec- Hrubieszów 
88203,00 

dotacja gminy  dla 

powiatu 

110.  

- przebudowa drogi powiatowej nr 3228L Skierbieszów- 

Tuczępy w Majdanie Tuczępskim o dł. 410 m  z płyt typu 

jomb w kwocie: 356.937,70 zł 

0 

356.937,70 zł 

realizacja przez po-

wiat zamojski 

111.  - rozbudowa remizy OSP w Grabowcu-Górze I etap 137737,44  

112.  

- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 

dla OSP Grabowiec za kwotę: 817.950,00 zł  w tym środki 

gminy pożyczka w kwocie 320.000 zł z WFOŚiGW, środki 

własne gminy 50.000,00 zł ,dotacja w kwocie: 150.000,00 zł 

KSRG, 160.000,00zł WFOŚiG, 15.000,00 zł TUW, 

120.000,00 zł Wspólnota Wsi Grabowiec; 

50000,00 - 

113.  - zakup płyt drogowych  96737,04 fundusz sołecki 

114.  - zakup tłucznia i klińca  106475,98 
fundusz sołecki 

115.  - zakup namiotu dla KGW w Skomorochach Małych 3499,35 
fundusz sołecki 

116.  

- malowanie ścian budynku OSP w Cieszynie i Ornatowi-

cach, wykonanie sufitu ;  w remizie OSP w Grabowcu, wy-

konanie sceny i listwowania w remizie OSP Skomorochy 

Małe  

20814,86 
fundusz sołecki 

117.  - wykonanie chodnika w centrum Grabowca  11000,00 
fundusz sołecki 

118.  - zakup firanek do remizy OSP Skomorochy Małe  453,62 
fundusz sołecki 

119.  - zakup wiaty przystankowej Skomorochy Małe  3000,00 
fundusz sołecki 

120.  

- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy Grabowiec i zmiana Miejsco-

wego Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gra-

bowiec  

31800,00  

121.  

- zakup wyposażenia i i urządzeń ratownictwa, niezbędnych 

do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na 

miejscu popełnienia przestępstwa. 

641,00 

63500,00 

Fundusz Pomocy 

Poszkodowanym… 

122.  

Remont drogi powiatowej nr 3233L Uchanie - Grabowiec od 

km8+090 do km 3+380, od km 8+740 do km 10+970 w 

miejscowościach Ornatowice i Grabowczyk 

130000,00 dotacja dla powiatu 

123.  
Rozbudowę remizy OSP w miejscowości Grabowiec-Góra - 

etap I 
137737,44  

Łączna kwota wydatków w roku 2018 3 192 046,24  

 

Na dzień 30 czerwca 2018 roku gmina posiadała zadłużenie w kwocie: 1.665.000,00 zł (droga Dańczypol- 

XII 2018 r., droga Bronisławka - spłata 2023 r) 

Oświata i wychowanie – 5 076 261,00 zł., z tego w I półroczu: 

- oświata i wychowanie, wydatkowano - 2.722.000,71 zł., zaplanowano - 4.617.824,00 zł. tj. 58,95%. planu, 

- edukacyjna opieka wychowawcza, wydatkowano -  278.228,25 zł, zaplanowano: 458.437,00 zł tj.  

60,69%. planowanych wydatków na ten cel.  
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Wydatki  

w latach: 

Inwestycje  

i zadania  

gospodarcze 

 (zł) 

 

Oświata 

 i wychowanie  

(w tym  z sub-

wencja państwa) 

(zł) 

Oświata 

 i wychowanie 

(wydatki z bu-

dżetu gminy) 

Dotacje gminy  

do remontu dróg 

powiatowych. 

(zł) 

2015 817389,02  

 

5182959,29 
1696949,70 50000,00 

2016 971301,38 
 

 5115423,15 
1543335,43 0 

2017 2 819267,96 
 

4948341,77 
1598319.41 411328,64 

2018 3 192 046,24 
 

5076261,00 
1700000,00 318203,00 

Łączna kwota 

wydatków  

w latach 2015  – 

2018 

7 800 004,60 20 322 985,21 6 439974.25 779 531,64 

 

Fundusz sołecki – środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących po-

prawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu so-

łeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301, z późn. zm.), która weszła w życie 20 marca 2014 r. zastępując Ustawę o funduszu 

sołeckim z 20 lutego 2009 roku (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z późn. zm), która weszła w życie 1 kwietnia 2009 

roku.  

Wyodrębnienie funduszu by sołectwo otrzymało pieniądze, rada gminy musi podjąć uchwałę o wyodrębnieniu fundu-

szu sołeckiego do 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym wydatkowane zostaną środki (na przykład: uchwałę o 

wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na rok 2011 trzeba było podjąć do 31 marca roku 2010). Pieniądze te są wyodręb-

niane z budżetu gminy, zaś kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego w 

ustawie. Kwoty dla poszczególnych sołectw przedstawia wójt, burmistrz lub prezydent do 31 lipca roku poprzedzającego 

rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Wyodrębnienie funduszu nie jest obligatoryjne. Liczba gmin, w których 

stworzono fundusz wyniosła 55% w latach 2009-2013, 65% w 2015 roku i 68% w 2016 roku. 

Grabowiec, październik 2018 r. 

         Agnieszka Rachańska  

        Przewodnicząca Rady Gminy Grabowiec 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bud%C5%BCet_gminy
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000301
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090520420
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_gminy

