Załącznik nr 3
do Uchwały 0007.III.13.2018
Rady Miejskiej Złotoryi
z dnia 20 grudnia 2018 r.

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

Treść

Rozdz.
Transport i łączność

600
60013

Drogi publiczne wojewódzkie
- przebudowa skrzyżowania ulicy Sienkiewicza i Krzywoustego w ciągu drogi wojewódzkiej nr
328 w Złotoryi
- przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 328
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku ul. Wojska Polskiego z drogą gminna ul.
Lubelskiej w mieście Złotoryja

60016

Drogi publiczne gminne

Kwota
3.577.658,61
1 559 000,52.000,1.000.000,507.000,-

2.018.658,61

- projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Podmiejskiej- etap I

310.390,-

- projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul. Bukowej

210.000,-

-przebudowa ul. Szczęśliwej i części ulicy Mieszka I i Wilczej

137.000,-

- wykonanie progów zwalniających na ul. Górniczej
- ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w
Złotoryi

20.000,878.268,61
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-projekt i przebudowa chodnika wraz z likwidacją schodów na ul. Staromiejskiej w
Złotoryi
-projekt i przebudowa drogi ul. Odrzańskiej

302.000,-

- poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa miasta Złotoryja poprzez budowę
drogi gminej ul. Lubelskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem – etap II –łącznika drogi
wojewódzkiej Ne 328 ul. Wojska Polskiego z grogami gminnymi ulicami Lubelską i
Śląską oraz drogą powiatową Nr 2610 D ul. Bolesława Krzywoustego

119.000,-

- wykonanie

70005

70095

710

1 szt progu zwalniającego wraz z przejściem dla pieszych na ul. Kolejowej

Gospodarka mieszkaniowa

700

29.000,-

13.000,947.207,-

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

44.207,-

-nabycie nieruchomości na rzecz gminy (zakup działek)

44.207,-

Pozostała działalność

903.000,-

-przebudowa budynków komunalnych

453.000,-

-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,-
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71035

720
72095

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
-rozbudowa infrastruktury serwerowej na potrzeby wprowadzania e-usług w Urzędzie Miasta
Złotoryj

750
75022

75023

754
75404

75411

75412

1.612.430,266.000,-

Administracja publiczna

54 000,-

Rada Gminy (miast i miast na prawach powiatu)

17.300,-

-zakup systemu do elektronicznego głosowania na potrzeby Rady Miejskiej

17.300,-

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

36.700,-

-wymiana serwerów, sprzętu komputerowego, licencje

36 700,-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

228.400,-

Komendy wojewódzkie Policji

20.000,-

Wpłata na fundusz celowy (zakup sprzętu)

20.000,-

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

20.000,-

Wpłata na fundusz celowy (zakup sprzętu)

20.000,-

Ochotnicze straże pożarne

8.400,-
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-zakup kamery termowizyjnej
- Zakup sprzętu ratowniczego (defibrylator z kardiomonitorem oraz 2 mierników wielogazowych)

75495

801
80195

851
85154

852
85219

90001

400,-

Pozostała działalność

180.000,-

- rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryja

180.000,-

Oświata i wychowanie

2.882.293,-

Pozostała działalność

2.882.293,-

- wyrównanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków
edukacyjnych

1.150.302,-

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

1.731.991,-

Ochrona zdrowia

76.320,-

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

76.320,-

- siłownie zewnętrzne, place zabaw, zakup elementów zabawowych

76 320,-

Pomoc społeczna

7.000,-

Ośrodki pomocy społecznej

7.000,-

-zakup sprzętu komputerowego

7.000,-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

8.000,-

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

6.128.041,77
1.291.000,-
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- koncepcja udostępnienia wód geotermalnych w rejonie Złotoryi
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jerzmanickiej w Złotoryi – etap I

490.000,-

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

340.000,-

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

350.000,-

-projekt i budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Leszczyńskiej i Dolnej w Złotoryi
-budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem rowów melioracyjnych w rejonie ul.
Leszczyńskiej
- wniesienie aportem wkładów pieniężnych na rzecz spółki RPK - podwyższenie udziałów
w spółce RPK
90002

Gospodarka odpadami
- wykonanie oświetlenia i monitoringu Punktu Selektywnej Zbiorki opadów Komunalnych

w Złotoryi

90005

26.000,-

15.000,69.870,130,277.550,27.550,-

-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

540.000,-

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

90015

miasta Złotoryja

540.000,-

Oświetlenie ulic, placów i dróg

108.500,-

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

50.000,-

- rozbudowa oświetlenia drogowego przy ul. Magnoliowej

38.000,-
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Budżet obywatelski:
- oświetlenie ulicy Wiejskiej w Złotoryi

90095

20 500,-

Pozostała działalność
- rewitalizacja obszaru starego Miasta Złotoryja

3.910.991,7777

Projekt PROWD 2014-2020

- zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza
- przebudowa placu przy Aurelli
-odtworzenie walorów botanicznych zbiornika wodnego poprzez regenerację retencji wody
-utworzenie miejsc rekreacji na terenie miasta
-wykonanie placu przy ul. Klasztornej
-zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Kościuszki
-utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Złotoryi –
budowa hali modułowej (koncepcja architektoniczna)
- poprawa bioróżnorodności niezagospodarowanych terenów zielonych i udostępnienie
mieszkańcom
Budżet obywatelski:
W tym,

921

3.272.851,77
260.000,29.716,169.000,25.880,10.284,30.000,39.360,30.000,43.900,-

- stworzenie altany grillowej nad „Zielonym Oczkiem”

21.829,-

- plac zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna „Pod chmurką”

20.874,-

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

874.250,-
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92109

92116

92120

92195

926
92601

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

30.000,-

-dotacja celowa na zakup sceny plenerowej

30.000,-

Biblioteki

114.250,-

-wykonanie termomodernizacji budynku i centralnego ogrzewania

114.250,-

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

130.000,-

- rewitalizacja murów obronnych przy ul. Stanisława Staszica w Złotoryi – etap II

130.000,-

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

299.130,18

Obiekty sportowe

299.130,18

- zaprojektowanie i budowa nawierzchni utwardzonej pod magazyn oraz posadowienie tablicy
wyników na Stadionie Miejskim w Złotoryi

81.500,-

-zakup 3 blaszanych garaży -magazynów

28.900,-

- zakup tablicy wyników na Stadionie Miejskim

24.000,-

- zakup na stadion kosiarki wrzecionowej

41.097,-
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-montaż monitoringu na stadionie

10.000,-

- zakup klimatyzacji do słowni w Hali Sportowej

21.000,-

- poprawa warunków pracy na stanowisku recepcjonisty podczas prac, przygotowanie hali
sportowej- podwieszanie koszty do koszykówki na arenie głównej
- kosiarka samojezdna (traktorek ogrodowy) na obiekty zewnętrzne

Ogółem

72.633,18
20.000,-

16.972.730,56
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