UchwalaNr.?:^.>^.'!.JJa^
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 sieipnia 2012 roku
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorz^dzie gminnym (jednolity tekst Dz. U . Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.
ze zmianami) Rada Miejska w Sztumie uchwala, co nast^puje:
§1
W budzecie gminy na 2012 rok wprowadza si? nast^puj^ce zmiany:
I. Zwi^ksza si? dochody budzetu gminy o kwot? 188.783 zl
w tym : 1) dochody biez^ce o kwot? 188.783 zl
zgodnie z zal^cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly.
Po dokonaniu zmian dochody budzetu gminy wynosz^
56.742.233 zl
II. Zwi?ksza si? wydatki budzetu gminy o kwot? 188.783 zl
w tym: 1) zmniejsza wydatki biez^ce o kwot? 153.907 zl
2) zwi?ksza wydatki maj^tkowe o kwot? 342.690 zl
zgodnie z zal^cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly.
Po dokonaniu zmian wydatki budzetu gminy wynosz^

59.719.476 zl

III. Dokonuje si? przeniesienia pianowanych wydatkow:
1) w dziale 010 „Rolnictwo i lowiectwo" w rozdz,:
a) 01010 „Infrastruktura wodoci^gowa i sanitacyjna wsi" w wydatkach
majatkowych zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitamej dla
obszaru cz?sci Sztumskiego Pola - etap III" o planowanych
wydatkach w kwocie 40.000 zl przenosi si? na wydatki maj^tkowe na
programy finansowane z udziaiem srodkow, o ktorych mowa w art. 5
ust.l pkt. 2 i 3 ustawy ofinansachpublicznych,
b) 01041 „Program Rozwoju Obszarow Wiejskich 2007-2013"
z wydatkow biez^cych,
z wydatkow na programy finansowane
z udziaiem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, projekt pn. „Zwi?kszenie atrakcyjnosci
terenow wiejskich poprzez zagospodarowanie centrum wsi
w Postolinie" w kwocie 92.690 zl, na wydatki maj^tkowe na
programyfinansowanez udziaiem srodkow, o ktorych mowa w art. 5
ust.l pkt. 2 i 3 ustawy ofinansachpublicznych, na w/w projekt,
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2) z dziahi 600 „Transport i i^cznosc" rozdz. 60016 „Drogi publiczne
gminne" z wydatkow biez^cych jednostek budzetowych zwi^zanych
z realizacje ich statutowych zadan kwot? 180.000 zl do dziahi 010
„Rolnictwo i lowiectwo" rozdz. 01042 „Wy}4czenie z produkcji
grunt6w rolnych" na wydatki maj^tkowe na nowe zadanie inwestycyjne
pn. „Modemizacja drogi transportu rolnego, w obr?bie geodezyjnym
Sztumskie Pole, na dzialkach nr 176/2, 177/1, 177/4, 177/5, 177/6,
177/7, 177/8, 217/1, 217/2, 217/3, 218/2, 218/5, 218/6, 218/7, 179/2"
owartosci 180.000 zl,
3) z dziahi 757 „Obsluga dhigu publicznego" rozdz. 75704 „Rozhczenia
z tytuhl por?czeh i gwarancji udzielonych przez Skarb Panstwa lub
jednostk? samorz^du terytorialnego" z wydatkow biez^cych z wyplat
z tytulu por^czen i gwarancji kwot? 70.000 zl do dziahi 600 „Transport
i lacznosc" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" na wydatki
maj^tkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie
dokumentacji projektowej na przebudow? skrzyzowania drogi gminnej,
ul. Baczynskiego, z drog^ krajow^ Nr 55, celem poprawy
bezpieczenstwa i ulatwienia komunikacji w centrum Sztumu"
4) w dziale 801 „Oswiata i wychowanie" z rozdz. 80104 „Przedszkola"
z wydatkow majatkowych z zadania pn. „Adaptacja pomieszczen
z przeznaczeniem na sale przedszkolne Publicznego Przedszkola
w Czeminie na parterze budynku Zespohi Szkol w Czeminie" kwot?
26.520 zl, do rozdz.:
a) 80101 „Szkoly podstawowe" na wydatki maj^tkowe na nowe zadanie
inwestycyjne pn. „Wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego w Zespole
Szkol w Czeminie" kwot? 20.520 zl,
b) 80148 „Sto}6wki szkolne i przedszkolne" na wydatki maj^tkowe na
nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kuchni gazowej do kuchni
Zespohi Szkol w Czeminie" kwot? 6.000 zl.
5) z dziahi 852 „Pomoc spoleczna" z rozdz. 85214 „Zasilki i pomoc
w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"
z wydatkow biez^cych w tym: ze swiadczen na rzecz osob fizycznych
kwot? 25.100 zl do dziahi 853 „Pozostale zadania w zakresie polityki
spolecznej" rozdz, 85395 „Pozostala dzialalnosc" na wydatki biez^ce
w tym: na programy finansowane z udziaiem srodkow, o ktorych mowa
w art. 5 ust.l pkt. 2
i 3 ustawy o finansach publicznych, na wklad
wlasny realizowanego projektu w ramach Programu Operacyjnego
Kapital Ludzki pn. Program aktywizacji spoleczno-zawodowej
w gminie Sztum „Wczoraj Dzis Jutro'%
6) z dziahi 900 „Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska" z rozdz.
90095 „Pozosta}a dzialalnosc" z wydatkow biez^cych jednostek
budzetowych zwi^zanych z realizacje ich statutowych zadan kwot?
5.000 zl do dziahi 926 „Kultura fizyczna" rozdz. 92601 „Obiekty
2

sportowe" na wydatki biez^ce jednostek budzetowych zwi^zanych
z reahzacje ich statutowych zadan,
zgodnie z zal^cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly.
IV. W zal^czniku Nr 3 do uchwaly Rady Miejskiej Nr XXI/186/2012
w
sprawie
zmian
w
budzecie
gminy
na
2012
rok
pn. „Plan wydatkow majatkowych na rok 2012" w dziale:
1) 010 „Rolnictwo i lowiectwo":
- wprowadza si? nowe zadania inwestycyjne pn.:
a) „Zwi?kszenie
atrakcyjnosci
terenow wiejskich poprzez
zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie" do realizacji w latach
2010-2012, o planowanej wartosci zadania 106.747 zl, wielkosc
nakladow zrealizowanych w kwocie 14.060 zl i planowanych
wydatkach w 2012 r. w kwocie 92.690 zl,
b) „Modemizacja drogi transportu rolnego, w obr?bie geodezyjnym
Sztumskie Pole, na dzialkachnr 176/2, 177/1, 177/4, 177/5, 177/6,
177/7, 177/8, 217/1, 217/2, 217/3, 218/2, 218/5, 218/6, 218/7,
179/2" do realizacji w 2012 roku, o planowanej wartosci zadania
180.000 zl,
2) 600 „Transport i lacznosc" wprowadza si? nowe zadanie inwestycyjne
pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej
na przebudow?
skrzyzowania drogi gminnej, ul. Baczynskiego, z drog^ krajow^ Nr 55,
celem poprawy bezpieczenstwa i ulatwienia komunikacji w centrum
Sztumu" o wartosci 70.000 zl,
3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" na zadaniu „Zakup nieruchomosci
gruntowych, budynkow i urzadzen" zmniejsza si? wartosc
o kwot? 200.000 zl,
4) 801 „Oswiata i wychowanie" :
a) na zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczen z przeznaczeniem na sale
przedszkolne Publicznego Przedszkola w Czeminie na parterze
budynku Zespohi Szkol w Czeminie" zmniejsza si? wartosc
o kwot? 26.520 zl,
b) wprowadza si? nowe zadanie pn. „Wykonanie oswietlenia
ewakuacyjnego w Zespole Szkol w Czeminie" o wartosci 20.520 zl,
c) wprowadza si? nowe zadanie pn. „Zakup kuchni gazowej do kuchni
Zespohi Szkol w Czeminie" o wartosci 6.000 zl,
zgodnie z zal^cznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaly.
V. W zal^czniku Nr 4 do uchwaly Rady Miejskiej Nr XVI/144/2012 w sprawie
zmian w budzecie gminy na 2012 rok pn. „Plan dochodow gromadzonych
na wydzielonym rachunku bankowym i wydatkow z nich finansowanych
oswiatowych jednostek budzetowych na rok 2012" wprowadza si? stan
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srodkow obrotowych na pocz^tek roku w kwocie 4.311 zl i zwi^ksza si?
plan dochodow o kwot? 22.000 zl oraz plan wydatkow o kwot? 26.311 zl
zgodnie z zalecznikiem Nr ^ do niniejszej uchwaly.
VI. W zal^czniku Nr 8 do uchwaly Rady Miejskiej Nr XIV/122/2012 w sprawie
uchwaly budzetowej gminy na 2012 rok pn. „Wydatki z funduszu
soieckiego na rok 2012 na podstawie zlozonych wnioskow przez Solectwa
Gminy Sztum" dokonuje si? zmiany klasyfikacji budzetowej wydatkow
majatkowych, zgodnie z zal^cznikiem Nr 5 do niniejszej uchwaly.
Szczegolowy wykaz zmian zawieraje zaiaczniki Nr 1 , 2 , 3, 4 i 5 do niniejszej
uchwaly.
§2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

mgr iarek Kuazewaki
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UZASADNIENIE;
I. Zwi^kszenia budzetu po stronie dochodow i wydatkow o kwot? 188.783 zl
dokonuje si? w dziale 853 „Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej"
rozdz. 85395 „Pozosta}a dzialalnosc" w tym:
1) na realizacj? projektu pn. „Ma}y czlowiek, wielkie mozliwosci czyli
wsparcie Zespohi Szkol Publicznego Przedszkola w Czeminie poprzez
utworzenie dodatkowych oddzialow przedszkolnych dla dzieci z terenu
gminy Sztum" w zwi^zku z podpisan^ umow^ Nr UDA-POKL.09.01.01-22038/12-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki
wspolfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego.
Calkowity planowany koszt zadania 225.338 zl w tym: dofinansowanie UE
- 191.537 zl i wklad wlasny gminy 33.801 zl. Projekt do realizacji w roku
2012-46.550 zl , w roku 2013- 178.788 zl (w tym: UE- 144.987zl i wklad
wlasny 33.801 zl).
2) na realizacj? projektu pn. Program aktywizacji spoleczno-zawodowej
w gminie Sztum „Wczoraj Dzis Jutro" w zwiqzku z podpisanym Aneksem
Nr UDA-POKL.07.01.01-22-049/08-05 do umowy ramowej nr UDAPOKL.07.01.01-22-049/08-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapital
Ludzki wspolfinansowanego ze srodk6w Europejskiego Funduszu
Spolecznego. Calkowity planowany koszt zadania 311.945 zl w tym: srodki
z UE - 265.153 zl i wklad wlasny gminy 46.792 zl. Projekt do realizacji
w roku 2012-167.333 zl (UE - 142.233 zl i srodki wlasne 25.100 zl) ,
w roku 2013- 144.612 zl (UE- 122.920zl i wklad wlasny 21.692 zl). Projekt
realizuje Miejsko Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej.
II. Dokonuje si? przeniesienia planowanych wydatkow:
1) w dziale 010 „Rolnictwo i lowiectwo" w rozdz.:
a) 01010 „Infrastmktura wodoci^gowa i sanitacyjna wsi" w wydatkach
majatkowych zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitamej dla
obszam cz?sci Sztumskiego Pola - etap IH" o planowanych wydatkach w
kwocie 40.000 zl przenosi si? na wydatki maj^tkowe na programy
finansowane z udziaiem srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust.l pkt. 2 i
3 ustawy o finansach publicznych w zwi^zku z otrzymaniem
dofinansowania z Urz?du Marszalkowskiego,
b) 01041 „Program Rozwoju Obszarow Wiejskich 2007-2013" z wydatkow
biez^cych, z wydatkow na programy finansowane z udziaiem srodkow,
o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
projekt pn. „Zwi?kszenie atrakcyjnosci teren6w wiejskich poprzez
zagospodarowanie centmm wsi w Postolinie" w kwocie 92.690 zl, na
wydatki maj^tkowe na programy finansowane z udziaiem srodkow,
o ktorych mowa w art. 5 ust.l pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
na w/w projekt.
5

2) z dziahi 600 „Transport i lacznosc" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne"
z "wydatk6w biez^cych jednostek budzetowych zwiqzanych z realizacjq ich
statutowych zadan kwot? 180.000 zl do dzialu 010 „Rolnictwo i lowiectwo"
rozdz. 01042 „Wyl4czenie z produkcji grunt6w rolnych" na wydatki
majetkowe na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modemizacja drogi
transportu rolnego, w obr?bie geodezyjnym Sztumskie Pole, na dzialkach nr
176/2, 177/1, 177/4, 177/5, 177/6, 177/7, 177/8, 217/1, 217/2, 217/3, 218/2,
218/5, 218/6, 218/7, 179/2" o wartosci 180.000 zl, ktore uzyskalo
dofinansowanie z Urz?du Marszalkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego,
w wysokosci 89.000 zl,
3) dziahi 757 „Obsluga dhigu publicznego" rozdz. 75704 „Rozliczenia
z tytulu por?czen i gwarancji udzielonych przez Skarb Panstwa lub
jednostk? samorz^du terytorialnego" z wydatk6w biez^cych z wyplat
z tytulu por?czen i gwarancji kwot? 70.000 zl do dzialu 600 „Transport
i lacznosc" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" na wydatki maj^tkowe
na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej
na przebudow? skrzyzowania drogi gminnej, ul. Baczynskiego, z droge
krajowe Nr 55, celem poprawy bezpieczenstwa i ulatwienia komunikacji
w centrum Sztumu" w celu wykonania dokumentacji,
4) w dziale 801 „Oswiata i wychowanie" z rozdz. 80104 „Przedszkola"
z wydatkow majatkowych z zadania pn. „Adaptacja pomieszczen
z przeznaczeniem na sale przedszkolne Publicznego Przedszkola
w Czeminie na parterze budynku Zespohi Szkol w Czeminie" kwot?
26.520 zl, do rozdz.:
a) 80101 „Szkoly podstawowe" na wydatki maj^tkowe na nowe zadanie
inwestycyjne pn. „Wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego w Zespole
Szk6l w Czeminie" kwot? 20.520 zl,
b) 80148 „Stol6wki szkolne i przedszkolne" na wydatki maj^tkowe na nowe
zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kuchni gazowej do kuchni Zespohi
Szkol w Czeminie" kwot? 6.000 zl,
4) z dzialu 852 „Pomoc spoleczna" z rozdz. 85214 „Zasi}ki i pomoc w naturze
oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" z wydatkow biez^cych
w tym; ze swiadczen na rzecz osob fizycznych kwot? 25.100 zl do dzialu
853 „Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej" rozdz. 85395
„Pozostala dzialalnosc" na wydatki biez^ce w tym: na programy
finansowane z udziaiem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust.l pkt. 2 i 3
ustawy o finansach publicznych, na wklad wlasny realizowanego projektu
w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki pn. Program aktywizacji
spoleczno-zawodowej w gminie Sztum „Wczoraj Dzis Jutro",
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5) z dzialu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska" z rozdz. 90095
„Pozostala dzialalnosc" z wydatkow biez^cych jednostek budzetowych
zwi^zanych z realizacje ich statutowych zadan kwot? 5.000 zl do dzialu 926
„Kultura fizyczna" rozdz. 92601 „Obiekty sportowe" na wydatki biez^ce
jednostek budzetowych zwiqzanych z realizacje ich statutowych zadan na
na sfinansowanie remontu szatni w budynku na terenie stadionu sportowego
w Czeminie.
III. W zalqczniku Nr 3 do uchwaly Rady Miejskiej Nr XXI/191/2012 w sprawie
zmian w budzecie gminy na 2012 rok pn. „Plan wydatkow majatkowych na rok
2012" w dziale:
1)010 „Rolnictwo i lowiectwo":
- wprowadza si? nowe zadania inwestycyjne:
a) „Zwi?kszenie
atrakcyjnosci
terenow
wiejskich
poprzez
zagospodarowanie centmm wsi w Postolinie" do realizacji w latach
2010-2012, o planowanej wartosci zadania 106.747 zl, wielkosc
nakladow zrealizowanych w kwocie 14.060 zl i planowanych
wydatkach w 2012 r. w kwocie 92.690 zl (srodki wlasne -34.472 zl i
UE-58.218 zl),
b) „Modemizacja drogi transportu rolnego, w obr?bie geodezyjnym
Sztumskie Pole, na dzialkach nr 176/2, 177/1, 177/4, 177/5, 177/6,
177/7, 177/8, 217/1, 217/2, 217/3, 218/2, 218/5, 218/6, 218/7, 179/2"
do realizacji w 2012 roku, o planowanej wartosci zadania 180.000 zl,
ktore uzyskalo dofinansowanie w kwocie 89.000 zl z Urz?du
Marszalkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego,
2) 600 „Transport i lacznosc" wprowadza si? nowe zadanie inwestycyjne
pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej
na przebudow?
skrzyzowania drogi gminnej, ul. Baczynskiego, z droge krajow^ Nr 55,
celem poprawy bezpieczenstwa i ulatwienia komunikacji w centmm
Sztumu" o wartosci 70.000 zl,
3) 700 „Gospodarka mieszkaniowa" na zadaniu „Zakup niemchomosci
gmntowych, budynkow i urzadzen" zmniejsza si? wartosc
o kwot? 200.000 zl po zmianach 54.500 zl, zgodnie z kompetencjami
Burmistrza MiG Sztum zarz^dzeniem,
4) 801 „Oswiata i wychowanie" :
a) na zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczen z przeznaczeniem na sale
przedszkolne Publicznego Przedszkola w Czeminie na parterze
budynku Zespohi Szkol w Czeminie" zmniejsza si? wartosc
o kwot? 26.520 zl po zmianach 155.480 zl.
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b) wprowadza si? nowe zadanie pn. „Wykonanie oswietlenia
ewakuacyjnego w Zespole Szkol w Czeminie" o planowanej wartosci
20.520 zl,
c) wprowadza si? nowe zadanie pn. „Zakup kuchni gazowej do kuchni
Zespohi Szkol w Czeminie" o planowanej wartosci 6.000 zl.
IV. W zal^czniku Nr 4 do uchwaly Rady Miejskiej Nr XVI/144/2012
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 r. pn. „Plan dochodow
gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatkow z nich
finansowanych
oswiatowych jednostek budzetowych na rok 2012"
wprowadza si? stan srodkow pozostalych na koniec 2011 roku
w kwocie
4.311 zl i zwi?ksza si? plan dochodow w zwi^zku z uzyskaniem
ponadplanowych dochodow z tytulu wynajmu sal oraz odszkodowan:
w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie - 10.000 zl i wynajmu sal lekcyjnych
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie 10.000 zl oraz w Zespole Szkol
w Czeminie - 2.000 zl. Srodki przeznacza si? na zakup materialow do
remontu oraz wyposazenia do ZS w Czeminie, SP Nr 2 w Sztumie,
Przedszkolu Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Sztumie.
V. W zal^czniku Nr 8 do uchwaly Rady Miejskiej Nr XIV/122/2012 w sprawie
uchwaly budzetowej gminy na 2012 rok pn. „Wydatki z funduszu
soieckiego na rok 2012 na podstawie zlozonych wnioskow przez Solectwa
Gminy Sztum" dokonuje si? zmiany klasyfikacji budzetowej wydatkow
majatkowych z paragrafii 6060 na paragraf 6050 w Solectwie Sztumskie
Pole - 16.000 zl, Pieklo - 8.000 zl, Nowa Wies - 8.000 zl, Czemin 10.000 zl, Postolin- 21.028 zl, Koniecwald- 4.000 zl, Barlewice - 6.000 zl
i Sztumska Wies- 14.000 zl w celu wlasciwego sklasyfikowania
planowanych
wydatkow,
pozostale
pozycje
bez
zmian.
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ZaIecznikNr 1
do uchwaly Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr .><^X 11
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Zestawienie zmian w budzecie
I. DOCHODY
Dz. Rozdz.

Tresc

Zwi^kszenia

Po zmianach

853

Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej
Pozostala dzialalnosc - dochody biezqce
85395 - dotacja celowa w ramach programow
finansowanych z udziaiem srodkow
europejskich oraz srodkow,
0 ktorych mowa w art. 5 ust.l pkt 3
oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy
0finansachpublicznych
I Lazem Dz. 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki
spolecznej- dochody biez^ce
Razem zmniejszenia i zwi^kszenia dochodow w tym:
- dochody biez^ce
- dochody maj^tkowe

188.783

1.178.549

188.783
188.783

1.030.084
1.178.549

188.783
188.783

56.742.233
46.860.849
9.881.3^4

—

ZACY
Czeslaw Oleisiak
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Zal^cznik Nr 2
do uchwaiy Rady
Miejskiej w Sztumie
Nr

.M.[[.R

z dnia 30 sierpnia 2012 r.
I.WYDATKI
Dz.

Rozdz

Tresc

Zmniejszenia

Zwi^kszenia

Po
zmianach

010

Rolnictwo i lowiectwo
01010 Infrastruktura wodoci^gowa i sanitacyjna wsi
I. Wydatki majqtkowe w tym:
1) w tym: inwestycje:
„Budowa sieci kanalizacji sanitamej dla
obszaru czf sci sztumskiego Pola - etap III
2) wydatki na programy finansowane z
udziaiem srodkow, o ktorych mowa w art.5
ust. 1 pkt 2 i 3
„Budowa sieci kanalizacji sanitamej dla
obszam cz^sci sztumskiego Pola - etap III
01041 Program Rozwoju Obszarow Wiejskich 20072013
I. Wydatki biez^ce w tym:
- wydatki na programy finansowane z
udziaiem srodkow, o ktorych mowa w art.5
ust. 1 pkt 2 i 3
II. Wydatki majqtkowe w tym:
- wydatki na programy finansowane z
udziaiem srodkow, o ktorych mowa w art.5
ust. 1 pkt 2 i 3
01042 Wyl^czenie z produkcji gruntow rolnych
I. Wydatki majqtkowe w tym:
1) wtym: inwestycje:
„Modemizacja drogi transportu rolnego, w
obr^bie geodezyjnym Sztumskie Pole, na
dzialkachnr 176/2,177/1,177/4,177/5, 177/6,
177/7, 177/8, 217/1, 217/2, 217/3, 218/2,
218/5,218/6,218/7, 179/2"
Razem Dz. 010 - Rolnictwo i lowiectwo
600
Transport i Iqcznosc
60016 Drogi publiczne gminne
I. Wydatki biez^ce w tym:
1) wydatki zwif^zane z realizacj 4 ich
statutowych zadan
II. Wydatki maj^tkowe w tym: inwestycje:
„Opracowanie dokumentacji projektowej
na przebudow? skrzyzowania drogi
gminnej, ul. Baczynskiego, z drog^
krajow^ Nr 55, celem poprawy
bezpieczenstwa i ulatwienia komunikacji

40.000
40.000
40.000

40.000
40.000

617.224
317.224
317.224

40.000

295.724

40.000

40.000

92.690
92.690

92.690

1.050.441
29.032

92.690

—
29.032
92.690 " 1.021.409

40.000

--

92.690
180.000
180.000

1.021.409
180.000
180.000

—

180.000
132.690 w 312.690

180.000
2.268.289

180.000
180.000

1.905.072
678.900

180.000

678.900
^ 70.000 y
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Sztumie

Olek^iak

~
w centrum Sztumu
70.000
70.000 V
Razem Dz. 600 - Transport i lacznosc
180.000 V 70.000
757
Obshiga dlugu publicznego
75704 Rozliczenia z tytulu por^czen i gwarancji
udzielonych przez Skarb Panstwa lub
70.000
1.142.800
jednostk? samorzqdu terytorialnego
70.000
1.142.800
I.Wydatki biezqce w tym:
70.000
1.142.800
1) Wyplaty z tytulu poreczen i gwarancji
70.000
1.142.800
Razem dz. 757 - Obstuga dlugu publicznego
Oswiata i wychowanie
801
80101 Szkoly podstawowe
20.520
6.923.548
24.820
I. Wydatki maj^tkowe w tym: inwestycje:
20.520
- wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego
w Zespole Szkol w Czeminie
20.520 V
20.520
80104 Przedszkola
26.520
3.379.416
155.480
1) Wydatki majqtkowe w tym inwestycje
26.520
a) Adaptacja pomieszczen z przeznaczeniem
na sale przedszkolne Publicznego
Przedszkola w Czeminie na parterze
budynku ZS
155.480
26.520
414.352
80148 Stolowki szkolne i przedszkola
6.000
1) Wydatki majqtkowe w tym inwestycje
6.000
6.000
a) Zakup kuchni gazowej do kuchni
~
Zespolu Szkol w Czeminie
6.000
6.000
Razem Dz. 801 - Oswiata i wychowanie
26.520 V 26.520 -16.512.672
852
Pomoc spoleczna
25.100
813.000
85214 Zasiiki i pomoc w naturze oraz skladki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
813.000
25.100
I. Wydatki biezqce
623.000
1) swiadczenia na rzecz osob fizycznych
25.100
25.100
- 10.115.422
S^azem Dz. 852 - Pomoc spoleczna
Pozostale
zadania
w
zakresie
polityki
853
spolecznej
1.501.855
213.883
85395 Pozostala dzialalnosc
1.381.855
I. Wydatki biezqce
213.883 .
4) wydatki na programy finansowane
z udziaiem srodkow, o ktorych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych w tym projekty:
1.381.855
213.883
1) Maly czlowiek, wielkie mozliwosci czyli
wsparcie Zespolu Szk61 Publicznego
Przedszkola w Czerninie poprzez
utworzenie dodatkowych oddzialow
przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy
46.550
Sztum
46.550
2) Program aktywizacji spolecznozawodowej w gminie Sztum Wczoraj
Dzis Jutro
167.333
167.333
1.501.855
Razem Dz. 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki
213.883
V
spolecznej

11

PR2^V0DN»CZACY
Ra/y

M\(^skii\\f

Sztumie

900

Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
90095 Pozostala dzialalnosc
I. Wydatki biezqce w tym:
1) wydatki jednostek budzetowych w tym
lb) wydatki zwifjzane z realizacj^ ich
statutowych zadan
Razem Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona
srodowiska
926
Kultura fizyczna
92601 Obiekty sportowe
I. Wydatki biezqce w tym:
1) wydatki jednostek budzetowych w tym
lb) wydatki zwif^zane z realizacj q ich
statutowych zadan
Razem Dz. 926 - Kultura fizyczna
Razem zmniejszenia i zwi^kszenia wydatkow
/. Wydatki biezqce w tym:
1) wydatki jednostek budzetowych, w tym:
la) wynagrodzenia i skladki od nich naliczane
lb) wydatki zwi^zane z realizacjq ich statutowych zadan
2) dotacje na zadania biezqce
3) swiadczenia na rzecz osob fizycznych
4) Wydatki na programyfinansowanez udziaiem srodkow,
0 ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
0finansachpublicznych
5) Wyplaty z tytulu poreczen i gwarancji
6) Obsluga dhigu
//. Wydatki majqtkowe w tym:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:
a)Wydatki na programyfinansowanez udziaiem srodkow,
0 ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
0finansachpublicznych

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

—

1.470.327
462.449
462.449
462.449

—

5.000
5.000
5.000

3.507.223
118.807
73.307
69.307

25.100

5.000
69.307
5.000
493.488
628.093 59.719.476
218.883 46.786.350
5.000 31.133.202
-17.565.249
5.000
13.567.953
—
4.190.985
—
8.715.342

92.690

213.883

439.310
372.790
185.000
--

185.000
—

70.000

1.604.021

aszl.142.800
0
66.520 409.210 12.933.126
~

66.520

PRZE;
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~

—
—

409.210

12.933.126

132.690

8.549.616

Zatcicznik Nr 3
do uchwaty Rady Miejskiej w
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Nr
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Plan wydatkow majatkowych na rok 2012

Rok rozpoczfcli
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Lp.

Pimowanyttfmin

1

Naklidy

Wl«lkoUnalM6w

Zt.80

ln««tyc|{

201!
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3
4
Dz.010-Rolnictw3i owiectwo
Budowy sieci kanalizacji sanitamej dla obszaru czf^ci Sztumskiego
1
2011/2014 2437 000
Pola - etap III
2

binhowe,
potyertk
WFOSttiW,

pozyikaniiwzl
3) PROW

9

10

W It.

w zl.

5

6

7

37 000

40000

40 000

0

284 414

255 724

102 623

153 101

12 000

12 000

8

1

i

Budowa wodoci^igu w Nowej Wsi w tym: l)roboty budowlane 2 450.000 zl,2)nadzory-30.000 zl3)odszkodowania - 10.000

2010/2012

540138

Budowa bezodplywowego zbiornika na icieki przy budynku
nalei^cym do mieszkaniowego zasobu gminy Pieklo 7

2012

12000

Aktywizacja mieszkancow teren6w wiejskich poprzez remonty
iwietlic wiejskich w miejscowokiacb Czernin, Sztumskie Pole i
Koilinka oraz urzqdzenie miejsc rekreacji w miejscowokiacb
4
G6rki, Szpitalna WieS, Cygusy i Ramzy Male. - podzadanie
modernizacja iwietlicy wiejskiej w Czerninie wraz z terenem
przyleglym

2010/2012

544 580

14 580

530 000

400215

129 785

Aktywizacja mieszkanc6w terendw wiejskich poprzez remonty
iwietlic wiejskich w miejscowokiacb Czernin, Sztumskie Pole i
Ko^linka oraz urz^dzenie miejsc rekreacji w miejscowokiacb
5 Gdrki, Szpitalna WieS, Cygusy i Ramzy Male. - podzadanie urzqdzenie miejsc rekreacji w miejscowokiacb Szpitalna Wiei,
Ramzy Male, Cygusy i Gorki

2010/2012

43 520

7 520

36 000

27 850

8140

195115

13 200

181 915

86 387

95 528

193394

12 590

180 804

123 663

57141

9 500

9 500

92 690

f 34472

zl,4)dokumentacja - 40.138 zl,5)inne 10.000 zl
3

6
7
8
9

10

Podniesienie atrakcyjnoki wsi poprzez zagospodarowanie centrum
2010/2012
w miejscowokiacb Gokiszewo i W^gry.
Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez
2010/2012
zagospodarowanie centrum miejscowoki
Budowa samba przy budynku gminnym w Pietrzwaldzie
2012
Zwifkszenie atrakcyjnoki terenow wiejskich poprzez
2010/2012
zagospodarowanie centrum wsi w Postolinie"
Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrfbie geodezyjnym
Sztumskie Pole, na dzialkach nr 176/2,177/1,177/4,177/5,177/6,
2012
177/7,177/8,217/1, 217/2,217/3, 218/2,218/5,218/6,218/7,179/2

tterSM - TrarsDcrt
Przebudowa dr6g osiedlowych w Sztumie - Osiedle Parkowe w
11
Sztumie
Przebudowa dr6g osiedlowych w Sztumie - m.in.
12 ul. Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Sloneczna i
Wiejska
Modernizacja drogi dojazdowej do parkingu przy ul. Jagielly w
Sztumie
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudow^ sieci
drogowej wraz z oiwietleniem ulicznym: skrzyiowan drog
14
gminnych z drog^ krajowq nr 55 ul. Osinskiego, Pl.Wolnoki,
ul.Mlynska, ul.Jagielly

13

9 500
106 747

V'14 060

180 000

/

180 000

180000

699172

699 172

250 000

250000

46 000

46 000

laczno^R
64 757

2011-2014

4 063 929

2011-2014

950 000

2011/2012

49075

2012

160 000

160 000

160 000

70000

70000

70 000

47 000

47 000

47 000

4932091

2 299953

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowf
skrzyzowania/rogi gminnej, ul. BaczyAskiego, z drogq krajowq Nr
55, celem popTawy bezpieczeiistwa i ulatwienia komunikacji w
centrum Sztumu

58 218

3 075

0

Poprawa bezpieczenstwa pieszycb poprzez budowf chodnikdw w
16 m. Sztumska Wie^, Nowa Wiei i uLKwidzyiiska w Sztumie-

2012

opracowanic dokumentacji projektowej
630 - Turvsty
Podniesienie alrakcyjnoki Szlaku Zamk6w Gotyckich na PowiSlurewitalizacja 1 zagospodarowanie gl6wnych przestrzeni publicznych w Sztumie z
przywr6ceniem historycznego charakteru centrum Sztumu w tym;I) system
monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu - 250 000 zl, 2) przebudowa
nawierzchni ulic i chodnikdw oraz infrastruktury technicznej wraz z budowy
sieci kanalizacji deszczowej, malej architektury, zieleni i parkingdw dla centrum
17 Sztumu - 9.318.S50 zl, 3) przebudowa przyl^czy energetycznych
2007/2012 10 599 874
umozIiwiaJQcych realizacji inwestycji dla centrum miasta Sztum -189.703 zl, 4)
nadzory: inwestorskie, autorskie i konserwatorsko- archeologiczne - 187.333 zl,
5) dokumentacje i inne (w tym wydatki biezqce- 35.600 zl w tym: instrument
eiastyczno^ci - 24.400 zl i wynagrodzenia os6b realizuj^cych instrument

5 667 783

316 137

2316 001

elastycznoici -11.200 zl) - 689.888 zl
J

PRZE
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W| S z t u m i e

Podniesienie atralccyjno^ci turystycznej Szlaitu Zamlcdw Gotyclcich na Powi^Iu
- budowa trasy rowerowej l^cz^cej zameli w Malborliu z atralicjami
turystycznymi pawiat6w malborsliiega, sztumsliiego, liwidzynsliiego w tyni:l)
modernizacja bulwaru, budowa parldngu i sieci podczyszczania w6d
opadowych -8.736.142 zl, 2) monitoring Bulwaru - 8S7.530 zl, 3) Iciezki pieszorowerowe -442.933 zl, 4) oznakowanie iciezek pieszo rowerowych - 60.000 zl, 5)
dokumentacje i inne - 1.278.S66 zl, 6)rozbudowa monitoringu - 140.000 zl, 7)
budowa ramp dla rowerdw w ramach zagospodarowania terenu bulwaru (w
tym roboty budowlane 22 OOOzl, nadz6r inwestorski 1 OOOzl, inne wydatki 1
OOOzl) - 24.000 zl, 8) budowa wzmocnienia skarpy przy bulwarze oraz stojak6w
na rowery (w tym: roboty budowlane 32 OOOzl, nadz6r inwestorski-1 000 zl,
18
stojaki na rowery 11 OOOzl, inne wydatki 1 OOOzl) - 45 000z>,9) modernizacja
budynku uzytkowego Reja l i b poloionego przy plaiy miejskiej w Sztumie350.000 zl, 10)) rozbudowa icieiki pieszo-rowerowej z malt architektury wzdiui
linii brzegowej Jeziora Sztumskiego (od strony mostu przy ul. Jagielly w
Sztumie do ul. Kwidzynskiej) o wartoici 457.000 zl,ll) modernizacja icieiki
pieszo-rowerowej na dzialce Nr 3 obr. Geodezyjny Nr 3 Sztum wraz z budowy
zejicia do Jeziora Sztumskiego i budowy pomostu plywajycego" o wartoici
130.000 zl, 12)zagospodarowanie terenu poprzez usytuowanie urzydzen siloworekreacyjnych na terenie rekreacyjnym na dzialce Nr 4 obr. Geodezyjny Nr 3
Sztum w ramach bulwaru nad Jeziorem Sztumskim" o wartoici 40.»()0 zl

2007C012

12 561 171

10 948 704

Dz 700 • Gospodarka mieszlianiowa
19 Zakup nieruchomoki gruntowych, budynkdw i urzadzen
54 500
2012
20

Budowa Swietlicy wiejskiej w Bialej G6rze - dokumentacja

21 Budowa pomieszczert gospodarczych przy budynku mieszkalnym
przy ul. Osii^skiego 20 w Sztumie
22 Wykonanie pomieszczeh wc na klatce schodowej w budynku
mieszkalnym Pieklo 18
23 Adaptacja strychu na dwa mieszkania w budynku gminy w m.
Gronajny 9 - wykonanie dokumentacji

1612 467

1494 467

54 500

54 500

2012/2013

350000

40 000

40 000

2012

70 000

70 000

70 000

2012

10000

10 000

10 000

2012

6000

6 000

6 000

118 000

Dz.750-Administrac a publiczna
24 Zakup serwera wraz z systemem operacyjnvm

2012

20000

20 000

20 000

25 Rozbudowa i modernizacja sieci lokalnej
28 ZakuD ooroeramowania antvwirusoweeo
27 Zakup samochodu sinzbowego

2012
2012
2012

41000
5000
74 000

41000
5000
74 000

41 000
5000
74O0O

2012/2014

1 600 000

100 000

100000

28

Zagospodarowanie terenu wokdl budynku U r z q d u Miasta i G m i n y
w Sztumie

„

Dz 801 •Oiwiata 1 w^chowanie
<
Adaptacja pomirs/c/rn / p r / c / n a c / c n i r m na sale p r / c d s / k o l n c
29 Publicznego Przedszkola w Czerninie na parterze Zespolu Szkdl w

2012

155480

155 480

155 480

2012

10 000

10 000

10 000

Czerninie
30

Wykonanie drenaiu opaskowego wok6l hali sportowej w
Gimnazjum N r 1 w Sztumie

31 Zakup kserokopiarki do Szkoly Podstawowej w Nowei W s i
32

Wykonanie oswietlenia ewakuacyjnego w Zespole Szk6l w
Czerninie

33 Zakup kuchni gazowej do kuchni Zespolu Szkdl w Czerninie

34

I rzqdzenie i doposa/enie placon /abaw na terenie Miasta i G m i n \
Sztum

2012

4300

4 300

4 300

2012

20520

20 520

20520

2012

6000

6 000

6000

2012

66 660

66 660

66 660

120 000

0

8 000

8 000

16 000

16 000

8 000

8O0O

,

Dz. S53 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej
35 Projekt " K i i w u } sl:iit » n i / y s / l u s i " - / : i k u n \»i-sltivjni-

2012

120000

120 000

Dz. 900 • Gospodarka komunalna 1 ochrona Srodowiska
2012

8 000

2012

16000

2012

8000

2012

16 000

0

16 000

16 0OO

2012

8000

-

8 000

8 000

2009/2012

895000

278 000

617 000

617 000

2012/2018

4 897 789

~

226 557

226557

43 Zakup wiaty przystankowej w m. Sztumska WieS - fundusz solecki

2012

6000

6 000

6 000

44 Zakup wiaty przystankowej w m. Postolin - fundusz solecki

2012

5028

5 028

5028

45 Zakup 2 wiat przystankowych w m. C z e r n i n - fundusz solecki

2012

10000

10 000

10 000

46 Zakup i montai Swiytecznej dekoracji ulicznej

2012

65 000

65 000

65000

2011/2012

132 487

71528

0

36 L a m p a solarna wraz z montaiem w m. Piekle - fundusz solecki
37
38

2 lampy solarne wraz z montazem w m. Sztumskie Pole - fundusz
solecki
L a m p a solarna wraz z montaiem w m. Nowa W i e i - fundusz
solecki

39 2 lampy solarne wraz z montaiem w m. Postolin - fundusz solecki
40

L a m p a solarna wraz z montaiem w m.Sztumska WieS - fundusz
solecki

41 Budowa kanalizacji deszczowej Os. N a W z g 6 r z u w Sztumie
42

Zagospodarowanie terendw nad Jeziorem Barlewickim oraz
Wzg6rza Zamkowego wraz z towarzysz^cq im infrastruktury

0

Usuwanie wyrob6w zawierajqcych azbest z terenu gminy Sztum 47 dotacje dla osAb fizycznych

60959

71528

PRZEWODI^CZACY
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Ole
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48
49
50

Montaz autonomicznych punkt6w iwietlnych wraz z
oprzyrzqdowaniem zasilanycb z odnawialnych zr6del energii w
eminie Sztum
Zakup konstrukcji kwietnikowych
Przebudowa targowiska miejskiego w starcj fosie w Sztumie

2012

240000

2012
2011Q012

29 815

17 000
23050

240 000

120 000

17 000

17 000

6 765

6 765

100000

100000

120 000

Dz. 921 - Kultura i ochrana dziedzictwa narocowego

Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum Kultury na
remont i przebudowf budynku Sztumskiego Centrum Kultury
Dotacje dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury na
52
wykonanie nagloSnienia sali kinowej
51

Dotacje dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury- na
oiwietlenie sal ( w tym; kinowei)
Dotacje dla instytucji kultury - Sztumskie Centrum Kultury- na
54
adaptacj; pomieszczeii piwnic w budynku S C K
Rewitalizacja teren6w fosy iredniowiecznego miasta lokacyjnego
55
Sztum wraz z przvleglvmi murami
52

Zakup urzqdzeA na plac zabaw - st6l betonowy m. Koniecwald fundusz solecki
Zakup 2 bramek do gry w pilkf nozny z siatkami m.Barlewice 57
fundusz solecki
Modernizacja stadionu wraz z infrastruktury towarzyszycy58
opracowanie dokumentacii projektowej
56

Razem

-

2012

100 000

2012

120 000

120 000

120 000

2012

250 000

250 000

250 000

2012

380000

380000

380 000

200W2013

2753756

65 609

567 925

201 848

2012

4000

-

4000

4 000

2012

6000

6000

6 000

2011/2012

65000

19 500

45 500

45 500

45 409 378

17 514 801

12 933126

9003470

10 000

326137

356 077

19^28

3411 991
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Zat^cznik Nr 4
do uchwaly Rady
Miejskiej w Sztumie
zdnia 30 sierpnia2012 r.

Plany dochodow gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym
i wydatkow z nichfinansowanychoswiatowych jednostek budzetowych
narok 2012

Lp.

1.

Wyszczegolnienie
Dochody
gromadzone na
wyodr^bnionym
rachunku i wydatki
Dz. Rozdz.
Szkoly Podstawowe
801 80101
Przedszkola
801 80104
Gimnazja
801 80110
Stolowki szkolne
i przedszkolne
801 80148
Ogolem

Stan
srodkow
obrotowych
na pocz^tku
roku

Dochody

Wydatki

Ogolem

Ogolem

Stan
srodkow
obrotowych
na koniec
roku

4.311

638.670

642.981

1.418

18.500

19.918

-

58

240.520

240.578

-

1.798

17.000

18.798

-

1.037
4.311

362.650
638.670

363.687
642.981

-
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Zal^cznik Nr 5
do uchwaly Rady
Miejskiej w Sztumie

Nr..^Kf.'.k9.1.. .-50f4)
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Wydatki z funduszu soieckiego na rok 2012 na podstawie
zlozonych wnioskow przez Solectwa Gminy Sztum
Lp
1.

2.

Nazwa solectwa
Koslinka

Sztumskie Pole

3.

Ul. Domanskiego

4

Pieklo

5.

Gosciszewo

6.

Nowa Wies

7

8

Biata Gora

Usnice

Nazwa zadania
Kwota
Platne Dz. Roz. 8
Zakup do swietlicy wiejskiej :
- kuchenki gazowej z
piekamikiem elektrycznym
1.000
700-70005-4210
- mebli- elementy ponizej
3.500,- zl
Zakup i montaz dwoch lamp
solamych
Doposazenie swietlicy
wiejskiej
Wykonanie prac
piel^gnacyj no-porz^dkowych
zwifjzanych z utrzymaniem
zieleni, usuni^cie zakrzaczen,
zadrzewien
Zakup i montaz lampy
solamej
Zakup urzadzen na plac
zabaw- elementy ponizej
3.500,-zl
Remont dachu remizy OSP w
Gosciszewie
Zakup i montaz lampy
solamej

7.200

700-70005-4210

16.000

900 -90015-6050

1.908
6. 600

700-70005-4210
900-90004-4300

8.000

900 -90015-6050

4.693

926-92695-4210

23.814

700-70005-4270

8.000

900 -90015-6050

Zakup mebli dla OSPelementy ponizej 3.500,- zl

3500

754-75412-4210

Zakup lawek, kosza na smieci
na plac zabaw- elementy
ponizej 3.500,- zl
Zakup dla OSP :
- ubran roboczo-treningowych
- sprz^tu

3500

926-92695-4210

4.000

754-75412-4210

6.300
13.312

926-92695-4210
600-6001 3-4270

Zakup urzadzen na plac zabaw
- elementy ponizej 3.500,- zl
Remont drogi prowadzqcej do
Parpar w kierunku sklepu

PR:
SztUiTiiQ

\P^^edaw Ole.

9

Czemin

10

Zajezierze

11

Postolin

12
13

Parowy
Kfpina

14

Gronajny

15

Koniecwald

16.

Pietrzwald

17

Barlewice

18

Sztumska Wies

Remont ulicy Krotkiej

13.800

600-60016-4270

10.000
10. 900

900-90095-6050
600-60016-4270

16.000

900 -90015-6050

Zakup wiaty przystankowej

5.028

900-90095-6050

Zakup plyt Yubmo
Zakup tlucznia w celu
utwardzenia drogi
Remont podlogi w swietlicy
wiejskiej w Gronajnach
Zakup mebli (lawki, stoly
parasole , namioty) - elementy
ponizej 3.500,- zl
Zakup urzadzen na plac zabaw
- stol betonowy
Konik na spr?zynie
Zakup mebli do swietlicy
wiejskiej- elementy ponizej
3.500,- zl
Zakup dwoch bramek do gry
w pilk? nozn^ z siatkami
Przygotowanie placu
rekreacyjno-wypoczynkowego

6.300
8.192

600-60016-4210
600-60016-4210

9.620

700-70005-4270

10.700

700-70005-4210

4.000
2.000
8.400

926-92695-6050
926-92695-4210
700-70005-4210

6.000

926-92695-6050

7.288

926-92695-4270

8.000

900 -90015-6050

6.000

900-90095-6050

1.000
241.055
154.027
87.028

600-60016-4210

Zakup dwoch wiat
przystankowych
Remont drogi gminnej w
kierunku Brzezi Ostrow
Zakup i montaz dwoch lamp
solamych

Zakup i montaz lampy
solamej
Zakup wiaty przystankowej
Zakup tlucznia w celu
utwardzenia drogi
RAZEM w tym :
1/ wydatki biez^ce
11 wydatki majqtkowe
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Czeslaw Ohhsiak

