Załącznik nr 7 do Uchwały nr XXII/.../2016
w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2016 rok

Załącznik nr 7
po zmianach na dzień 28.04.2016 r.

Wydatki majątkowe na 2016 rok
L.p.

Rodzaj wydatków majątkowych

1

2

1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

kwota
3

19 967 738,72

w tym:

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

2. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5 693 017,72
14 274 721,00

3 278 700,00

zgodnie z Załącznikiem nr 7/3

3. Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych

4 891 515,00

zgodnie z Załącznikiem nr 7/4

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

223 500,00

w tym:

- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

13 500,00

* zakup monitora interaktywnego

- dla Teatru Miejskiego

210 000,00

* utwardzenie nawierzchni wokół budynku wraz z modernizacją wejścia
głównego budynku Teatru - 170.000 zł
* zakup fortepianu 40.000 zł

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

1 100 000,00
500 000,00

* "Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P na odcinku drogi krajowej nr 5
- Dąbcze"

- dla Miasta i Gminy Rydzyna

200 000,00

* "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaczkowo"

- dla Miasta i Gminy Osieczna

200 000,00

* "Przebudowa ul. Gruszkowej w Kąkolewie"

- dla Gminy Święciechowa

100 000,00

* "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krzycku Małym i Gołanicach"

- dla Gminy Lipno

100 000,00

* "Przebudowa drogi gminnej - ul. Boczna w Wilkowicach"

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

150 000,00

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

450 000,00

* 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 realizację przedsiewzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu
tj. usuwanie azbestu

400 000,00
50 000,00

8. Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

20 377,39

* zwrot poniesionych wydatków na 1 kojec w Międzygminnym Schronisku
dla Bezdomnych Zwierząt dla Gminy Jutrosin

Ogółem wydatki majątkowe

30 081 831,11

