Załącznik nr 7 do projektu Uchwały nr XXXI/.../2013
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2013 r.
Załącznik nr 8
po zmianach na dzień 26.11.2013r.

Wydatki majątkowe na 2013 rok
1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

59 099 068,00

w tym:

- inwestycje wieloletnie
zgodnie z Załącznikiem Nr 8/1
- inwestycje jednoroczne
zgodnie z Załącznikiem Nr 8/2

2. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

53 544 307,00
5 554 761,00

1 619 139,00

zgodnie z Załącznikiem Nr 8/3

3. Dotacje dla zakładów budżetowych

4 294 700,00

zgodnie z Załącznikiem Nr 8/4

4. Udziały w spółkach

100 000,00

w tym:

- Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o
w Gostyniu

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

100 000,00

292 000,00

w tym:

- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

12 000,00

* zakup kserokopiarki - 12.000 zł

- dla Miejskiego Ośrodka Kultury

280 000,00

* modernizacja budynku oraz doposażenie pomieszczeń - 280.000 zł

6. Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego
z tego:
dla Starostwa Powiatowego w Lesznie

1 300 000,00
1 000 000,00

* "Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P na odcinku od granicy Miasta Leszna
do Nowej Wsi"

dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

300 000,00

* na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

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

236 000,00

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

280 000,00

* na realizację zadań wynikających z "Programu ochrony powietrza
dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - 180.000 zł
* zakup sprzętu wodnego z zapleczem socjalno-technicznym - 100.000 zł

9. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwstycyjnych
- dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie
- dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie

10. Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

Ogółem

240 000,00
160 000,00
80 000,00

1 377,00

67 462 284,00

