Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXIII/309/2020
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2020 rok
Załącznik nr 7
na dzień 19.03.2020 r.

Wydatki majątkowe na 2020 rok
L.p.

Rodzaj wydatków majątkowych

kwota

1

2

3

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

121 081 869,05

w tym:

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

2. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

106 450 981,98
14 630 887,07

3 596 845,00

zgodnie z Załącznikiem nr 7/3

3. Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych

566 000,00

zgodnie z Załącznikiem nr 7/4

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

250 000,00

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

2 430 000,00

* 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 inwestycji związanych z budową lub modernizacją infrastruktury
ogrodowej prowadzonej przez Rodzinne Ogródki Działkowe
* na przystosowanie budynku (starej) Szkoły Podstawowej nr 4
do Warsztatów Terapii Zajęciowej

6. Udziały w spółkach
w tym:
- Gminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Lesznie
- Lotnisko Leszno Sp. z o.o. w Lesznie

7. Rezerwy ogólne i celowe
- rezerwa na zadania budżetu obywatelskiego

8. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków
majątkowych

200 000,00
180 000,00
20 000,00
30 000,00
2 000 000,00

500 000,00
300 000,00
200 000,00

134 074,00
134 074,00

280 000,00

z tego:
- zwrot poniesionych wydatków za kojce w Międzygminnym Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt

280 000,00
280 000,00

9. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorzadu terytorialnego, w tym:
dla Województwa Wielkopolskiego
* zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

Ogółem wydatki majątkowe

500 000,00
500 000,00
500 000,00

129 338 788,05

