Załącznik nr 9 do Uchwały nr XL/540/2014
w sprawie zmiany uchwały budŜetowej Miasta Leszna na 2014 rok

Załącznik nr 8
po zmianach na dzień 26.06.2014 r.

Wydatki majątkowe na 2014 rok
1. Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych

19 829 478,00

w tym:

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

2. Zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych

9 085 000,00
10 744 478,00

2 429 533,00

zgodnie z Załącznikiem Nr 8/3

3. Dotacje dla samorządowych zakładów budŜetowych

3 526 376,00

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

76 700,00

w tym:

- dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

57 600,00

* zakup dysku sieciowego-serwera kopii bezpieczeństwa - 3.600 zł,
* zakup kserokopiarki - 4.000 zł
* modernizacj budynku - 50.000 zł

- dla Miejskiego Ośrodka Kultury

19 100,00

* zakup instrumentów dla orkiestry

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

1 400 000,00
700 000,00

* "Przebudowa drogi powiatowej nr 6263P Leszno-Nowa Wieś-Pawłowice"

dla Miasta i Gminy Rydzyna

100 000,00

* "Przebudowa ulic Łąkowej i Tylnej w m. Rydzynie"

dla Miasta i Gminy Osieczna

100 000,00

* "Przebudowa drogi gminnej w Trzebani, na odcinku od drogi wojewódzkiej
nr 432 do posesji Trzebania nr 14"

dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego

500 000,00

* dofinansowanie modernizacji Oddziału Urologii - 500.000 zł

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

420 000,00

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

465 000,00

* 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 - 300.000 zł
* na realizację przedsiewzięć związanych z ochroną powietrza i klimatu
tj. usuwanie azbestu - 60.000 zł
* na modernizację budynku w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii - 20.000 zł
* na doposaŜenie infrastruktury bazy wodniackiej - 85.000 zł

9. Wpłaty jednostek na panstwowy fundusz celowy
na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
- dla Komendy Miejskiej Policji
- dla Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej

Ogółem

311 000,00
271 000,00
40 000,00

28 558 087,00

