Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 0007.XIII.124.2019
Rady Miejskiej Złotoryi
z dnia 28 listopada 2019 r.

Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy
inwestycyjne Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2019
Dz.

Treść

Rozdz.

Kwota

Transport i łączność

600
60013

13 091 968,40 zł

Drogi publiczne wojewódzkie

5 329 088,27 zł

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

3 423 996,00 zł

* Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 na odcinku ul. Wojska
Polskiego z drogą gminną ul. Lubelską w m. Złotoryja

507 000,00 zł

* Przebudowa ciągu pieszo- rowerowego przy
wojewódzkiej nr 364 ul. Legnicka w m. Złotoryja" na

140 000,00 zł

drodze

* zmiana nazwy zadania z: "Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr
364 w m. Złotoryja – ulica 3 Maja" na "Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 364 w m. Złotoryja - ul. 3 Maja etapami: etap
I - dz. nr 9/3 obr. 2 miasta Złotoryja (ok.. 580 m); etap II - dz.
nr 92, 9/1 obr. 2 miasta Złotoryja (ok. 580 m)"
* ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich
dróg rowerowych w Złotoryi

60016

550 000,00 zł

688 092,27 zł

* Budowa chodnika na ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 364

20 000,00 zł

Drogi publiczne gminne
* projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ul.
Bukowej

7 762 880,13 zł

* przebudowa drogi ul. Podwale w Złotoryi
* projekt przebudowy ul. Tęczowej w Złotoryi
* przebudowa ul. Bobrzańskiej (nawierzchnia)
* projekt przebudowy parkingu przy ul. Letniej

265 000,00 zł
799 976,00 zł
11 000,00 zł
500,00 zł
17 000,00 zł

* ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich
dróg rowerowych w Złotoryi

6 477 404,13 zł

*Projekt skablowania linii napowierzchniowej sN nr L-715 i L747w rejonie działek nr 346/1,526/46,346/4,346/9,526/45,346/5
obr.8 miasta Złotoryja w ramach inwestycji pn. „Poprawa
dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa miasta Złotoryja
poprzez budowę drogi gminnej ul. Lubelskiej wraz z oświetleniem
i odwodnieniem – etap II – łącznika drogi wojewódzkiej nr 328 ul.
Wojska Polskiego z drogami gminnymi ulicami Lubelską i Śląską
oraz drogą powiatową nr 2610D ul. Bolesława Krzywoustego

30 000,00 zł

*Przebudowa
kamiennych
schodów
wachlarzowych
zlokalizowanych przy pl. Lotników Polskich w Złotoryi dz. nr 6
obręb 3

62 000,00 zł

* projekt przebudowy drogi
Sprzymierzeńców

700
70005

70095

720
72095

odwodnieniem pl.

25 000,00 zł

*Projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Przemysłowej wraz z
włączeniem do obejścia miasta Złotoryja

35 000,00 zł

*Projekt przebudowy drogi dojazdowej
odwodnieniem ul. Leszczyńskiej

do

pól

wraz

z

20 000,00 zł

*Projekt przebudowy
Grunwaldzkiej

do

pól

od

ul.

drogi

wraz

z

dojazdowej

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
* nabycie nieruchomości na rzecz gminy zakup działek, w tym:
zakup działki Nr 156/2 położonej w obrębie 3 miasta Złotoryja
przy ul. Mickiewicza

1 313 500,00 zł
143 500,00 zł

Pozostała działalność
* przebudowa budynków komunalnych
* 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

1 170 000,00 zł
256 100,00 zł

71035

750
75023

75495
801
80104

850 000,00 zł

53 900,00 zł

* wniesienie kapitału pieniężnego na podwyższenie Kapitału
Zakładowego Spółki RPK Partner Spółka z oo z siedzibą w
Złotoryi

10 000,00 zł

Informatyka
Pozostała działalność

Cmentarze
*rozbudowa cmentarza (alejki, przyłącze wodociągowe)
*zakup z dostawą i montażem kolumbarium
*budowa ossuarium
Administracja publiczna
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
* Poprawa warunków bezpieczeństwa pożarowego na budynku
Urzędu Miejskiego w Złotoryi – modernizacja klatki schodowej i
montaż klap dymowych.

754

143 500,00 zł

* projekt budowy budynku komunalnego przy ul. Krzywoustego i
adaptacja budynku przy ul. Chrobrego na ogrzewalnię

projekt RPO WD 2014-2020 pn wdrożenie e-usług publicznych
dla mieszkańców Gminy Krotoszyce, Gminy Miejskiej Złotoryja i
Gminy Miejskiej Złotoryja
Działalność usługowa

710

20 000,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Pozostała działalność
* rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryi
Oświata i wychowanie
Przedszkola

1 682 140,72 zł
1 682 140,72 zł
1 682 140,72 zł
254 000,00 zł
254 000,00 zł
35 000,00 zł
65 300,00 zł
153 700,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
86 436,36 zł
86 436,36 zł
86 436,36 zł
1 287 857,00 zł
142 500,00 zł

* modernizacja budynku przedszkola polegająca na dostosowaniu
budynku do wymagań przeciwpożarowych
*zakup pieca konwekcyjno-parowego
80195

Pozostała działalność
* wyrównywanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez
kompleksową poprawę warunków edukacyjnych

851
85154

85195

852
85219

85220

85295
900
90001

90002

1 145 357,00 zł
125 000,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
*wykonanie placu zabaw na ul. Podwale 1-2
*siłownie zewnętrzne, place zabaw, zakup
zabawowych

105 000,00 zł
35 000,00 zł
elementów

70 000,00 zł

Pozostała działalność

20 000,00 zł

Budżet obywatrelski: Uratuj życie! Zakup i instalacja
defibrylatora zewnętrznego AED oraz cykl szkoleń dla
mieszkańców Złotoryi

20 000,00 zł

Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
* wykonanie klimatyzacji na II piętrze MOPS

279 701,28 zł
12 823,00 zł
12 823,00 zł

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

107 000,00 zł

* Adaptacja lokalu na mieszkanie chronione na ul. Karola Miarki
12/4 w Złotoryi

107 000,00 zł

Pozostała działalność
Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020r.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

159 878,28 zł
159 878,28 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
* projekt i budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w
rejonie ul. Wiejskiej i Miodowej

5 288 994,00 zł
275 000,00 zł
47 000,00 zł

*Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Leszczyńskiej

103 000,00 zł

*Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.
Jerzmanickiej - etap II

125 000,00 zł

Gospodarka odpadami

325 598,00 zł

*wykonanie wiat śmietnikowych wielostanowiskowych

90015

18 500,00 zł
1 145 357,00 zł

Ochrona zdrowia

* wniesienie wkładu pieniężnego oraz objęcie udziałów w
Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „ Sanikom” Sp z
o.o. z siedzibą w Lubawce
90005

124 000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
* zamiana ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie
ekologiczne na terenie miasta Złotoryja
Oświetlenie ulic, placów i dróg
* modernizacja oświetlenia i wymiana słupów świetlnych przy ul.
Piastowej
* zakup szafki oświetleniowej
* rozbudowa oświetlenia ul. Wiejskiej
* zakup iluminacji świetlnych

265 000,00
60 598,00
175 400,00 zł
175 400,00 zł
129 000,00 zł
40 000,00 zł
3 000,00 zł
29 000,00 zł
30 000,00 zł

* Oświetlenie przejść dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w
Złotoryi
90095

921
92109

92195

926
92601

27 000,00 zł

Pozostała działalność
* zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza etap II

4 383 996,00 zł
113 000,00 zł

* utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚP w
Złotoryi - budowa hali modułowej RPO WD 2014-2020

3 983 970,00 zł

* Projekt zagospodarowania terenu przy pl. Lotników Polskich

25 000,00 zł

*Projekt i odbudowa miejsc godowych populacji płazów w m.
Złotoryja – etap I „Żabi dołek"

176 471,00 zł

*Projekt przebudowy zbiornika przy ul Grunwaldzkiej w Złotoryi

11 220,00 zł

* budżet obywatelski: modernizacja, poprawa bezpieczeństwa i
ogrodzenie placu zabaw przy ul. Tuwima, plenerowa siłownia ul.
Złota / Górnicza

44 000,00 zł

* Modernizacja ogrodzeń placów zabaw

30 335,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
* modernizacja drzwi wejściowych
*Adaptacja pomieszczenia klubowego dla potrzeb uruchomienia
drugiej sali kinowej, Zakup projektora do małej sali Kina
AURUM
Pozostała działalność

458 750,00 zł
245 000,00 zł
5 000,00 zł
240 000,00 zł
213 750,00 zł

* turystyczny i kulturowy rozwój pogranicza – kompleksowa
rozbudowa oferty turystycznej Złotoryi i Mimonia A. UreliUs
polsko-czeski geopark

31 750,00 zł

* odtworzenie zabytkowej szubienicy w Złotoryi jako atrakcji
turystycznej Pogórza Kaczawskiego

182 000,00 zł

Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe

581 740,00 zł
581 740,00 zł

*modernizacja boiska przy ul. Lubelskiej w Złotoryi wraz z
realizacją zajęć sportowych Program Norweski pn ”Zespół
otwartych stref Sportowo-rekreacyjnych w Złotoryi”

300 000,00 zł

*zakup urządzeń do ćwiczeń cardio w siłowni Hali Sportowej przy
Szkole Podstawowej Nr 3
* modernizacja Zalewu w Złotoryi - pomostów
Ogółem wydatki

108 160,00 zł
173 580,00 zł
24 455 087,76 zł

