Załącznik Nr 3
do Uchwały 0007.XXXIII.286.2017
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plany wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne
Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2018
Dz.

Treść

Rozdz.

600
60013

Transport i łączność

6.321.496,-

Drogi publiczne wojewódzkie

3.456.000,-

- przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 328

2.280.000,-

- przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 ul. Wojska Polskiego z
drogą gminną ul. Lubelską
-budowa skrzyżowania ul. Legnickiej i pl. Sprzymierzeńców wraz z budową chodnika
ul. Legnickiej w m. Złotoryja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364: przebudowa ciągu
pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 364 ul. Legnickiej –etap I
60016

Kwota

Drogi publiczne gminne

- projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Podmiejskiej- etap I
- projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Bukowej
- przebudowa drogi ul. Podwale w Złotoryi
- projekt parkingu przy ul. Letniej

507.000,669.000,-

2.865.496,250.000,210.000,
836.000,10.000,-

- ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w
Złotoryi

1.257.496,-

-projekt i przebudowa chodnika wraz z likwidacją schodów na ul. Staromiejskiej w
Złotoryi

50.000,-
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-projekt i przebudowa drogi ul. Odrzańskiej
Gospodarka mieszkaniowa

700
70005

70095

710
71035

720
72009

750
75023

252.000,830.000,-

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

40.000,-

-nabycie nieruchomości na rzecz gminy (zakup działek)

40.000,-

Pozostała działalność

790.000,-

-przebudowa budynków komunalnych

340.000,-

-budowa nowego budynku i przebudowa istniejącego na budynki mieszkalne wielorodzinne z
garażem podziemnym wraz z instalacjami wentylacyjnymi, dojściami oraz połączeniami
wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu w Złotoryi
przy ul. Klasztornej poprzez wniesienie udziałów do Towarzystwa Budownictwa Społecznego
„TBS” Sp z o.o. w Kamiennej Górze

400.000,-

-projekt budowy budynku komunalnego przy ul. Krzywoustego i adaptacja budynku przy ul.
Chrobrego na mieszkania

50.000,-

Działalność usługowa

20.000,-

Cmentarze

20.000,-

-rozbudowa cmentarza (alejki, przyłącze wodociągowe)

20.000,-

Informatyka

1.878.430,-

Narodowe Centrum nauki

1.878.430,-

- usługi elektroniczne dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Gminy Miejskiej Złotoryja
Program RPO WD 2014-2020

1.878.430,-

Administracja publiczna

100.000,-

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

100.000,-

-wymiana serwerów, sprzętu komputerowego, licencje

100.000,-
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Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754
75411

75412

75495

801
80195

851
85154

852
85219

900
90001

208.000,-

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

20.000,-

Wpłata na fundusz celowy (zakup sprzętu)

20.000,-

Ochotnicze straże pożarne

8.000,-

-zakup kamery termowizyjnej

8.000,-

Pozostała działalność

180.000,-

- rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryja

180.000,-

Oświata i wychowanie

2.940.302,-

Pozostała działalność

2.940.302,-

- wyrównanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków
edukacyjnych

1.140.302,-

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

1.800.000,-

Ochrona zdrowia

68.000,-

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

68.000,-

- siłownie zewnętrzne, place zabaw, zakup elementów zabawowych

68.000,

Pomoc społeczna

7.000,-

Ośrodki pomocy społecznej

7.000,-

-zakup sprzętu komputerowego

7.000,-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.950.337,-

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.305.000,-
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- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzmanickiej w Złotoryi – etap I

650.000,-

- przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wilczej, Szczęśliwej i Lubelskiej w
Złotoryi – II etap

300.000,-

- projekt i przebudowa zbiornika wód kanalizacji deszczowej w dz . 101/1 obr. 7

270.000,-

-projekt i budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Leszczyńskiej i Dolnej w Złotoryi
90002

Gospodarka odpadami

300.000,-

- rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK – II etap

90005

85.000,-

50.000,-

-wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej „ Sanikom” Sp z o.o. z siedzibą w Lubawce

250.000,-

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

300.000,-

- zamiana ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne na terenie
300.000,-

miasta Złotoryja
90015

90095

Oświetlenie ulic, placów i dróg

30.000,-

- oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Złotoryi

30.000,-

Pozostała działalność
- rewitalizacja obszaru starego Miasta Złotoryja

4.015.337,-

Projekt PROWD 2014-2020

- zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza
- przebudowa placu przy Aurelli
- budżet obywatelski
-odtworzenie walorów botanicznych zbiornika wodnego poprzez regenerację retencji wody

3.545.337,180.000,30.000,100.000,60.000,-
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-utworzenie miejsc rekreacji na terenie miasta
-wykonanie placu przy ul. Klasztornej
-zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Kościuszki

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92116

92120

92195

926
92601

40.000,10.000,50.000,794.250,-

Biblioteki

94.250,-

-wykonanie termomodernizacji budynku i centralnego ogrzewania

94.250,-

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

100.000,-

- rewitalizacja murów obronnych

100.000,-

Pozostała działalność

600.000,-

- program Interrey V-A Republika Czesko- Polska 2014-2020
A. UreliUS Polsko-Czeski geopark

420.000,-

-odtworzenie zabytkowej szubienicy w Złotoryi jako atrakcji turystycznej Pogórza Kaczawskiego

180.000,-

Kultura fizyczna i sport

123.008,-

Obiekty sportowe

123.008,-

- Fundusz na odtworzenie projektu „Zespół Otwartych Stref sportowo- rekreacyjnych w Złotoryi
wraz z realizacją zajęć sportowych

73.008,-

- modernizacja Zalewu w Złotoryi

50.000,-

Ogółem

19.240.823,-
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