Załącznik Nr 3
do uchwały nr 0007.XXXV.201.2013
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Plany wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania i zakupy inwestycyjne
Gminy Miejskiej Złotoryja na rok 2014
Dz.

Treść

Rozdz.
Transport i łączność

600
60013

Kwota
2 176.898,-

Drogi publiczne wojewódzkie

876.898,-

- dotacja z porozumienia z Województwem Dolnośląskim na budowę obejścia m. Złotoryja od
drogi Nr 364 do drogi nr 328 (na terenie Legnica-Jelenia Góra)

276.898,-

wydatki inwestycyjne:
- budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 364 w miejscowości Złotoryja
ul. Legnica
- przebudowa wraz z rozbudową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 – ul.
Zagrodzieńska w Złotoryi
- budowa chodnika w miejscowości Złotoryja – ul. Chojnowska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr
328 – etap II

60016

Drogi publiczne gminne

110.000,430.000,60.000,1 300.000,-

wydatki inwestycyjne:
w tym:
- projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic: Warmińskiej Małopolskiej,
Sieradzkiej, Łęczycka, Sandomierskiej i Świętokrzyskiej w Złotoryi
- modernizacja dróg Nad Zalewem, Kaczawskiej i Bystrzyckiej
- modernizacja drogi ul. Pagórkowej

200.000,300.000,70.000,-

1

- modernizacja drogi ul. Gwarków w Złotoryi

350.000,-

- modernizacja drogi ul. Wiśniowej

300.000,-

- modernizacja chodnika ul. Wilczej

80.000,-

Gospodarka mieszkaniowa

700
70005

70095

510.000,-

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

10.000,-

wydatki majątkowe (zakup gruntów)

10.000,-

Pozostała działalność

500.000,-

wydatki inwestycyjne:
- przebudowa budynków komunalnych

710
71035

750
75023

754
75495

500.000,-

Działalność usługowa

30.000,-

Cmentarze

30.000,-

- rozbudowa cmentarza

30.000,-

Administracja publiczna

20.000,-

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

20.000,-

wydatki majątkowe (zakup kserokopiarki)

20.000,-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

100.000,-

Pozostała działalność

100.000,-

wydatki inwestycyjne
- rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryja

100.000,-

2

Oświata i wychowanie

801
80103

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2 830.000,181.000,-

wydatki inwestycyjne:
- wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Złotoryi w ramach programu „Radosna
Szkoła”

80195

Pozostała działalność

181.000,2 649.000,-

wydatki inwestycyjne:
- Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
Rozwój współpracy partnerskiej
Nazwa projektu „Dom spotkań i integracji społecznej Złotoryi i Pulsnitz”

851
85154

Ochrona zdrowia

80.000,-

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

80.000,-

- tworzenie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu

80.000,-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900
90001

2 649.000,-

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2 065.000,600.000,-

wydatki inwestycyjne:

90002

90015

- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Lubuskiej w Złotoryi

500.000,-

- przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Letniej

100.000,-

Gospodarka odpadami

400.000,-

zadanie inwestycyjne:
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

400.000,-

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 065.000,-
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wydatki inwestycyjne:
- przełożenie sieci energetycznej ul. Lubelskiej
- budowa oświetlenia ul. Leszczyńska

40.000,-

- budowa oświetlenia na Malinowej

20.000,-

- współfinansowanie przebudowy linii napowietrznej na LSSE podstrefa Złotoryja
- budowa oświetlenia ul. Broniewskiego

926
92601

160.000,-

800.000,45.000,-

Kultura fizyczna i sport

438.000,-

Obiekty sportowe

438.000,-

wydatki inwestycyjne:
- fundusz na odtworzenie projektu ” Zespół Otwartych Stref Sportowo – Rekreacyjnych w
Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych
- budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wiosennej w Złotoryi w ramach programu
etap II
- budowa kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Wiosennej w Złotoryi w ramach programu
etap III

Ogółem

73.000,65.000,300.000,-

8 249.898,-
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