Załącznik nr 6 do Uchwały nr XII/.../2019
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2019 rok
Załącznik nr 7
po zmianach na dzień 19.08.2019 r.

Wydatki majątkowe na 2019 rok
L.p.

Rodzaj wydatków majątkowych

1

2

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

kwota
3

78 820 501,46

w tym:

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

2. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

60 550 496,77
18 270 004,69

23 291 925,00

zgodnie z Załącznikiem nr 7/3

3. Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych

2 408 400,00

zgodnie z Załącznikiem nr 7/4

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

463 000,00

w tym:

- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

58 000,00

* wyposażenie Biblioteki Ratuszowej i Kawiarni- 20.000,00 zł
* uzupełnienie mobilnej biblioteki - 2.000,00 zł
* zakup eksponatów muzealnych - 8.000,00 zł
* wyposażenie siedziby biblioteki - 0,00 zł
* zakup i montaż klimatyzatorów- 28.000,00 zł

- dla Miejskiej Ośrodka Kultury

200 000,00

* zakup oświetlenia scenicznego - 200.000,00 zł

- dla Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych

5 000,00

* zakup sprzętu komputerowego - 5.000,00 zł

- dla Teatru Miejskiego

200 000,00

* modernizacja dachu - 200.000,00 zł

5. Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

550 000,00

6. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego:

444 000,00

* 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
* na dofinansowanie zainstalowania mikroinstalacji - paneli fotowoltaicznych
w mieszkaniach prywatnych
* na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony środowiska
tj. urządzenia retencyjne
* na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu
tj. usuwanie azbestu
* na realizację inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury
ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe

200 000,00
186 000,00
8 000,00
20 000,00
30 000,00

7. Udziały w spółkach

2 355 000,00

w tym:
- Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie
- Miejski Zakład Zieleni Sp. z o.o. w Lesznie
(spółka będzie działać od dnia 1.01.2019 r.)
- Lotnisko Leszno Sp z o.o. w Lesznie (od dnia 25.10.2018 r.)
- Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

8. Rezerwy ogólne i celowe
* rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego

300 000,00
1 435 000,00
520 000,00
100 000,00

0,00
0,00

9. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

327 000,00

10. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego

500 000,00

- dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie
- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

240 000,00
87 000,00

z tego:
- dla Województwa Wielkopolskiego
* zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego
- dla Gminy Włoszakowice
* budowa bazy ratowniczo-edukacyjno-medycznej w Boszkowie nad Jeziorem Dominickim

Ogółem wydatki majątkowe

450 000,00
450 000,00

50 000,00
50 000,00

109 159 826,46

