Wydatki majątkowe na 2018 rok
L.p.

Rodzaj wydatków majątkowych

1

2

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:

- inwestycje wieloletnie, zgodnie z Załącznikiem nr 7/1
- inwestycje jednoroczne, zgodnie z Załącznikiem nr 7/2

Załącznik nr 7

kwota
3

81 526 323,00
66 362 323,00
15 164 000,00

2. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4 171 890,00

3. Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych

1 549 000,00

zgodnie z Załącznikiem nr 7/3
zgodnie z Załącznikiem nr 7/4

4. Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów
publicznych na finansowanie lub dofinansowanie
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
w tym:

- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

* modernizacja pomieszczeń ratuszowych na filię biblioteczną
wraz z wyposażeniem - 50.000,00 zł
* zakup licencji programu komputerowego DInGO - 6.900,00 zł

5. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego
z tego:
- dla Gminy Święciechowa

* "Budowa łącznika od węzła Leszno-Południe do istniejącej drogi krajowej nr 5
w Gminie Rydzyna"

- dla Powiatu Leszczyńskiego

* "Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym
w ciągu ul. Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław
i dalej z Rondem Gronowo

6. Środki przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego
na finansowanie lub dofinansowanie zadania inwestycyjnego
z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi
z tego:
- dla Gminy Rydzyna

* "Budowa ścieżki rowerowej do Rydzyny"

7. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
8. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:
* na realizację zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające
z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie
wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych
i budynkach wspólnot mieszkaniowych

56 900,00
56 900,00

1 915 554,68
200 000,00
1 715 554,68

300 000,00
300 000,00

350 000,00
390 000,00

350 000,00

* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych
w mieszkniach prywatnych

9. Udziały w spółkach

w tym:
- Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie

10. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące
wydatków majątkowych
* zwrot poniesionych wydatków za 1 kojec w Międzygminnym Schronisku
dla Bezdomnych Zwierząt dla Gminy Piaski

Ogółem wydatki majątkowe

40 000,00

3 056 000,00
3 056 000,00

21 000,00
21 000,00

93 336 667,68

