
Zał�cznik Nr 1 

do Zarz�dzenia Nr XLIV/2014 Burmistrza Pyzdr 

z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie 

przyj�cia i przedło�enia projektu bud�etu 

Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 rok 

Uchwała Nr .........................

Rady Miejskiej w Pyzdrach

z dnia ....................... roku 

w sprawie uchwały bud�etowej Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 

258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 

885 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co nast�puje:  

§1.1. Uchwala si� dochody bud�etu gminy i miasta na rok 2015 w wysoko�ci 22.066.524,94 zł, 

zgodnie z zał�cznikiem nr 1, w tym:  

1) dochody bie��ce w kwocie 21.129.456,94 zł, 

2) dochody maj�tkowe w kwocie 937.068,00 zł. 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmuj� w szczególno�ci:  

1) dotacje celowe na realizacj� zada� z zakresu administracji rz�dowej i innych zada� zleconych 

ustawami zgodnie z zał�cznikiem Nr 4,  

2) dotacje celowe na realizacj� zada� realizowanych w drodze umów lub porozumie� mi�dzy 

jednostkami samorz�du terytorialnego w kwocie 10.500,00 zł, 

3) dotacje i �rodki zewn�trzne na finansowanie wydatków na realizacj� zada� finansowanych z 

udziałem �rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysoko�ci 681.668,00 zł. 

§ 2. 1. Uchwala si� wydatki bud�etu gminy i miasta na rok 2015 w wysoko�ci 20.994.628,16 zł, 

zgodnie z zał�cznikiem Nr 2, w tym:  

1) wydatki bie��ce w wysoko�ci 19.650.896,00 zł, 

2) wydatki maj�tkowe w wysoko�ci 1.343.732,16 zł, zgodnie z zał�cznikiem Nr 3.  



2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmuj� w szczególno�ci:  

1) wydatki na realizacj� zada� z zakresu administracji rz�dowej i innych zada� zleconych 

ustawami zgodnie z zał�cznikiem Nr 5,  

2) wydatki na realizacj� zada� realizowanych w drodze umów lub porozumie� mi�dzy 

jednostkami samorz�du terytorialnego w kwocie 32.250,00 zł.  

§ 3. Nadwy�k� bud�etu w kwocie 1.071.896,78 zł przeznacza si� na spłat� kredytów i po�yczek.  

§ 4. Uchwala si� ł�czn� kwot� planowanych rozchodów bud�etu w wysoko�ci 1.071.896,78 zł, 

zgodnie z zał�cznikiem nr 6.  

§ 5. Uchwala si� zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:  

1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z zał�cznikiem nr 7,  

2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z zał�cznikiem Nr 8.  

§ 6. Uchwala si� plan przychodów i kosztów dla zakładu bud�etowego:  

1) przychody w wysoko�ci 1.896.150,00 zł 

2) koszty w wysoko�ci 1.896.150,00 zł, 

zgodnie z zał�cznikiem Nr 9.  

§ 7. Uchwala si� plan dochodów rachunków dochodów jednostek bud�etowych, o których mowa 

w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z zał�cznikiem nr 10.  

§ 8. Upowa�nia si� Burmistrza Pyzdr do:  

1) dokonywania zmian w bud�ecie polegaj�cych na przeniesieniach w planie wydatków mi�dzy 

paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, wydatków maj�tkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz mi�dzy wydatkami 

bie��cymi i maj�tkowymi,  

2) przekazania uprawnie� kierownikom jednostek organizacyjnych do zaci�gania zobowi�za� z 

tytułu umów, których realizacja w roku nast�pnym jest niezb�dna do zapewnienia ci�gło�ci 

działania jednostki i z których wynikaj�ce płatno�ci wykraczaj� poza rok bud�etowy,  

3) lokowania wolnych �rodków bud�etowych na rachunkach w innych bankach.  



§ 9. Uchwala si� sum� do której Burmistrz Pyzdr mo�e samodzielnie zaci�ga� zobowi�zania w 

wysoko�ci 500.000,00 zł. 

§10. Dochody z tytułu wydawania zezwole� na sprzeda� napojów alkoholowych w kwocie 

107.000,00 zł przeznacza si� na wydatki na realizacj� zada� okre�lonych:  

1) w programie profilaktyki i rozwi�zywania problemów alkoholowych w kwocie 82.000,00 zł, 

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 25.000,00 zł. 

§ 11. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza si� na wydatki na 

finansowanie zada� z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z zał�cznikiem nr 11.  

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo 

ochrony �rodowiska przeznacza si� na finansowanie wydatków z zakresu ochrony �rodowiska 

okre�lonych ustaw� zgodnie z zał�cznikiem nr 12.  

§ 13. Tworzy si� rezerwy:  

1) ogóln� w wysoko�ci 140.000,00 zł, 

2) celow� w wysoko�ci 60.000,00 zł na realizacj� zada� własnych z zakresu zarz�dzania 

kryzysowego,  

3) celow� na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysoko�ci 50.000,00 zł. 

§ 14. Uchwala si� fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz 

okre�leniem przedsi�wzi�� do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z zał�cznikiem Nr 13.  

§ 15. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Pyzdr.  

§ 16. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku 

Urz�dowym Województwa Wielkopolskiego. 
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                 Załącznik nr 7 

                                                                                   do Uchwały Nr ………….. 

                                       Rady Miejskiej w Pyzdrach                  

                                                   z dnia ………… 2014 roku  

                                                                w sprawie uchwały budżetowej 

                                                       Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 rok  

 

 

Projekt planu 

dotacji dla jednostek  

spoza sektora finansów publicznych 

  na 2015 rok 
 

 

Lp. 

 

Nazwa zadania 

 

Dział 

 

Rozdział 

  

§ 

            

 

Kwota 

DOTACJE CELOWE 168.000,00 

 

1. 

 

Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych 

 

 

010 

 

01008 

 

 

2830 

 

3.000,00 

 

2. 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

 

 

754 

754 

 

75412 

75412 

 

2820 

6230 

 

30.000,00 

40.000,00 

 

3. 

 

Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży 

 

 

854 

 

85412 

 

  2360                  

 

 

14.000,00 

 

4. 

 

 

Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej na budynku poklasztornym w Pyzdrach 

 

 

921 

 

92120 

 

2720 

 

20.000,00 

 

 

5. 

 

Podtrzymywanie tradycji narodowej, 

pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i 

kulturalnej 

 

 

921 

 

92195 

 

2360 

 

3.000,00 

 

6. 

 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

 

 

926 

 

92605 

 

2360 

 

    58.000,00 

DOTACJE PODMIOTOWE 1.831.420,00 

 

1. 

 

Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej 

w Pietrzykowie 

 

 

801 

 

80101 

 

2540 

 

520.800,00 

 

2. 

 

Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w 

 

801 

 

80104 

 

2540 

 

240.000,00 
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Pietrzykowie  

 

3. 

 

Prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w 

Pietrzykowie 

 

801 

 

 

80110 

 

2540 

 

42.000,00 

 

3. 

 

Prowadzenie Publicznego Przedszkola w 

Pyzdrach przez osobę fizyczną 

 

801 

 

80104 

 

2590 

 

1.028.620,00 

 

RAZEM: 

 

 

1.999.420,00 

 



                   Załącznik nr 8                                                                        

                 do Uchwały Nr ………….. 

                                       Rady Miejskiej w Pyzdrach                  

                                                   z dnia ………… 2015 roku  

                                                       w sprawie uchwały budżetowej 

                                                                              Gminy i Miasta Pyzdry na rok 2015 

 

Projekt planu 

   dotacji dla jednostek  

sektora finansów publicznych 

  na 2015 rok 

 
 

Lp. 

 

Nazwa jednostki 

 

Dział 

 

Rozdział 

  

§ 

            

 

Kwota 

DOTACJE CELOWE 42.250,00 

  

1. 

 

Miasto i Gmina Września 

 

 

801 

 

80104 

 

2310 

 

26.500,00 

 

 2. 

 

Powiat Wrzesiński 

 

 

900 

 

90095 

 

2710 

 

10.000,00 

 

3. 

 

Miasto Gniezno 

 

 

900 

 

90013 

 

2310 

 

5.750,00 

DOTACJE PODMIOTOWE 654.670,00 

 

1. 

 

Centrum Kultury, Sportu i 

Promocji  

 

 

921 

 

92109 

 

2480 

 

292.070,00 

 

2. 

 

Miejsko - Gminna Biblioteka w 

Pyzdrach 

 

 

921 

 

92116 

 

2480 

 

155.400,00 

 

3. 

 

Muzeum Regionalne Ziemi 

Pyzdrskiej 

 

 

921 

 

92118 

 

2480 

 

207.200,00 

 

RAZEM 

 

 

696.920,00 

 

 







 
 Załącznik nr 11  

do Uchwały Nr …………………… 

Rady Miejskiej w Pyzdrach  

z dnia ……………………… roku  

w sprawie uchwały budżetowej Gminy  

i Miasta Pyzdry na rok 2015  

 

 

Projekt planu 

dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na 

finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 

 

DOCHODY  

Dział  Rozdział  Paragraf  Kwota  
756  75618  0490   520.000,00  

Razem:                                                                   520.000,00  

WYDATKI  

Dział  Rozdział  Paragraf  Kwota  
900  90002  4300   650.000,00  

Razem:                                          650.000,00  
 



Załącznik nr 12 

                                                                                   do Uchwały Nr ………….. 

                                       Rady Miejskiej w Pyzdrach                  

                                                   z dnia ………… 2014 roku  

w sprawie uchwały budżetowej                                          

Gminy i Miasta Pyzdry na 2015 rok  

 
 

 

 

Projekt planu 

dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar,  

o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy  

Prawo ochrony środowiska  

 i wydatków z zakresu ochrony środowiska na rok 2014 

 

 

DOCHODY 

Dział Rozdział Paragraf Kwota 

900 90019 0690 13.930,00 

Razem: 13.930,00 

WYDATKI 

Dział Rozdział Paragraf Kwota 

900 90004 4260 7.000,00 

4300 6.930,00 

Razem: 13.930,00 
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                            Załącznik nr 13 

                                                                                   do  Uchwały Nr ………………… 

                           Rady Miejskiej w Pyzdrach 

z dnia ……………………. roku 

w sprawie uchwały budżetowej Gminy             

i   Miasta Pyzdry na rok 2015   

 

Projekt planu 

wydatków Funduszu Sołeckiego 

 
Lp. Sołectwo Klasyfikacja 

budżetowa 

Kwota Przeznaczenie 

1. Białobrzeg 

7.746,00 

 

dz. 010  r. 01008 

§ 4300 

2.900,00 Melioracja rowu na terenie wsi  

dz. 900 r. 90015 

§ 4300 

4.000,00 Montaż lampy ulicznej 

  dz. 900 r. 90095 

§ 4210  

846,00 Zakup namiotu-hangaru 

2. Ciemierów 

10.160,00 

 

 

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

3.700,00 Zakup materiału na naprawę dróg  

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

300,00 Równanie dróg gminnych w 

sołectwie  

dz. 921 r. 92109 

§ 4210 

4.160,00 Zakup wyposażenia świetlicy 

wiejskiej 

dz. 921 r. 92109 

§ 4300 

1.500,00 Wymiana instalacji elektrycznej w 

świetlicy wiejskiej 

dz. 921 r. 92195 

§ 4210 

500,00 Zakup artykułów w związku z 

organizacją imprez kultywujących 

lokalne tradycje 

3. Ciemierów 

Kolonia 

11.058,00 

 

dz. 010 r. 01008 

§ 4300 

9.558,00 Konserwacja rowu 

melioracyjnego 

dz. 921 r. 92195 

§ 4210 

500,00 Zakup artykułów na organizację 

imprez kulturalnych 

dz. 921 r. 92195 

§ 4300 

250,00 Organizacja imprez kulturalnych 

dz. 926 r. 92605 

§ 4210 

750,00 Zakupy związane z organizacją 

imprez sportowych 

4. Dłusk 

11.423,00 

dz. 600 r. 60016 

§ 4270 

9.573,00 Remont dróg gminnych i 

chodnika 

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

250,00 Usługa równiarką 

dz. 900 r. 90095 

§ 4210 

600,00 Zakup paliwa do kosiarki oraz 

farb 

dz. 921 r. 92195 

§ 4210 

400,00 Zakup artykułów związanych z 

organizacją imprez (kultywowanie 

tradycji lokalnej) 

dz. 926 r. 92601 

§ 4210 

600,00 Zakup koszy na śmieci i paliwa 

do koszenia boiska 

5. Dolne Grądy dz. 010 r. 01008 5.000,00 Czyszczenie rowów 
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10.216,00 

 

§ 4300 melioracyjnych  

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

3.000,00 Zakup materiałów związanych z 

bieżącym utrzymaniem dróg na 

terenie sołectwa 

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

500,00 Równanie dróg gminnych na 

terenie sołectwa 

dz. 921 r. 92195 

§ 4210 

1.200,00 Zakup artykułów - organizacja 

spotkań integrujących 

mieszkańców sołectwa 

dz. 921 r. 92195 

§ 4300 

516,00 Zakup usług związanych z 

organizacją spotkań integrujących 

mieszkańców sołectwa  

6. Górne Grądy 

10.244,00 

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

2.000,00 Zakup tabliczek informujących o 

dojeździe do posesji  

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

744,00 Równanie dróg gminnych na 

terenie sołectwa 

dz. 900 r. 90015 

§ 4300 

7.000,00 Montaż lamp ulicznych 

dz. 921 r. 92195 

§ 4210 

500,00 Zakup artykułów- organizacja 

festynu dla dzieci z terenu 

sołectwa 

7. Kruszyny 

11.030,00 

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

6.000,00 Zakup materiałów – naprawa dróg 

gminnych na terenie sołectwa 

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

1.300,00 Równanie dróg gminnych na 

terenie sołectwa 

dz. 921 r. 92109 

§ 4210 

2.800,00 Zakup wyposażenia do kuchni i 

łazienki w świetlicy wiejskiej 

dz. 921 r. 92109 

§ 4300 

430,00 Zakup usług transportowych i 

hydraulicznych związanych z 

uzupełnieniem wyposażenia 

świetlicy 

dz. 921 r. 92195 

§ 4210 

500,00 Zakup w związku z organizacją 

imprez integracyjnych 

8. Ksawerów 

9.599,00 

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

7.399,00 Zakup kostki brukowej – wjazd na 

parking przy placu zabaw   

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

250,00 Wykaszanie poboczy przy 

drogach gminnych na terenie 

sołectwa 

dz. 900 r. 90095 

§ 4210 

1.050,00 Zakup materiałów związanych z 

odnowieniem placu zabaw  

dz. 921 r. 92195 

§ 4210 

450,00 Zakup artykułów-organizacja 

imprez kulturalnych 

dz. 926 r. 92605 

§ 4210 

450,00 Zakup materiałów celem 

organizacji imprez sportowych 

9. Lisewo 

19.590,00 

dz. 010 r. 01008 

§ 4300 

3.500,00 Czyszczenie rowu melioracyjnego 

dz. 600 r. 60016 

§ 4270 

8.290,00 Remont dróg gminnych na terenie 

sołectwa 

dz. 600 r. 60016 

§ 6050 

2.000,00 Budowa chodnika 

dz. 900 r. 90004 300,00 Zakup drzewek i nawozów-
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§ 4210 utrzymanie miniparku 

dz. 921 r. 92109 

§ 4270 

3.000,00 Remont sali wiejskiej 

dz. 921 r. 92195 

§ 4300 

1.000,00 Zakup usług-organizacja imprez i 

festynów 

dz. 926 r. 92601 

§ 4210 

500,00 Zakup paliwa-utrzymanie boiska  

dz. 926 r. 92605 

§ 4210 

1.000,00 Zakup artykułów-organizacja 

imprez sportowych 

10. Pietrzyków 

Kolonia 

10.665,00 

 

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

4.000,00 Zakup materiału na naprawę dróg 

gminnych 

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

665,00 Transport materiału i równanie 

dróg gminnych na terenie 

sołectwa 

dz. 754 r. 75412 

§ 4210 

3.000,00 Zakup artykułów budowlanych-

rozbudowa garażu OSP 

dz. 754 r. 75412 

§ 4300 

500,00 Zakup usług związanych z 

rozbudową garażu OSP 

dz. 921 r. 92109 

§ 4210 

1.100,00 Zakup opału do świetlicy 

wiejskiej 

dz. 921 r. 92195 

§ 4210 

900,00 Zakupy związane z organizacją 

imprez kulturalnych  

dz. 921 r. 92195 

§ 4300 

500,00 Zakup usług związanych z 

organizacją imprez kulturalnych 

11. Pietrzyków 

10.328,00 

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

3.800,00 Zakup materiałów na naprawę 

dróg gminnych 

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

500,00 Równanie dróg gminnych w 

sołectwie 

dz. 754 r. 75412 

§ 4210 

3.000,00 Zakup artykułów budowlanych – 

rozbudowa garażu OSP 

dz. 754 r. 75412 

§ 4300 

628,00 Zakup usług związanych z 

rozbudową garażu OSP 

dz. 921 r. 92109 

§ 4210 

1.200,00 Zakup opału do świetlicy 

wiejskiej 

dz. 921 r. 92195 

§ 4210 

900,00 Zakup materiałów na potrzeby 

organizacji imprez kulturalnych 

dz. 921 r. 92195 

§ 4300 

300,00 Zakup usług-organizacja imprez 

kulturalnych 

12. Rataje 

16.138,00 

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

2.200,00 Zakup trylinki i krawężnika-

naprawa dróg gminnych na 

terenie sołectwa 

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

500,00 Ułożenie trylinki i krawężnika 

  dz. 900 r. 90003 

§ 4210 

600,00 Zakup koszy na śmieci 

  dz. 900 r. 90004 

§ 4210 

4.288,00 Zakup ziemi i iglaków, kosy 

spalinowej i paliwa 

  dz. 900 r. 90095 

§ 4210 

5.550,00 Zakup doposażenia placu zabaw, 

zakup tablicy informacyjnej 

  dz. 921 r. 92195 

§ 4210 

1.200,00 Zakup artykułów-organizacja 

imprez rekreacyjnych 



4 

 

  dz. 921 r. 92195 

§ 4300 

300,00 Zakup usług-organizacja imprez 

rekreacyjnych 

  dz. 926 r. 92605 

§ 4210 

1.500,00 Zakup stołu do tenisa, siatki i 

słupków do siatkówki 

13. Trzcianki 

8.532,00 

dz. 010 r. 01008 

§ 4300 

8.532,00 Pogłębianie rowu melioracyjnego 

14. Walga 

8.869,00 

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

7.312,00 Zakup żużlu, gruzu, kamienia i 

destruktu na naprawę dróg 

gminnych na terenie sołectwa, 

zakup tablic i słupków celem 

oznakowania dojazdu do posesji 

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

1.557,00 Równanie dróg gminnych 

15. Wrąbczynkowskie 

Holendry 

9.991,00 

 

dz. 010 r. 01008 

§ 4300 

8.500,00 Pogłębienie i udrożnienie rowu 

melioracyjnego 

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

1.100,00 Zakup materiału na utwardzenie 

drogi w kierunku Adamierza 

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

391,00 Profilowanie dróg 

16. Wrąbczynek 

14.314,00 

dz. 010 r. 01008 

§ 4300 

3.500,00 Wykopanie rowu melioracyjnego 

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

1.000,00 Zakup tabliczek-oznakowanie 

dojazdu do posesji 

dz. 600 r. 60016 

§ 4270 

4.814,00 Remont dróg wiejskich 

  dz. 754 r. 75412 

§ 4210 

5.000,00 Uzupełnienie sprzętu bojowego 

OSP 

17. Tarnowa 

10.890,00 

dz.600 r. 60016 

§ 4210 

500,00 Zakup materiału na naprawę dróg 

gminnych 

dz. 900 r. 90095 

§ 4210 

190,00 Zakup paliwa-utrzymanie placu 

zabaw 

dz. 921 r. 92109 

§ 6050 

7.000,00 Zakup wraz z montażem kominka 

Amelia w świetlicy wiejskiej w 

m. Tarnowa 

dz. 921 r. 92195 

§ 4210 

2.000,00 Zakup artykułów-organizacja 

Dożynek i imprez dla dzieci 

dz. 921 r. 92195 

§ 4300 

1.000,00 Zakup usług związanych z 

organizacją Dożynek i imprez dla 

dzieci 

dz. 926 r. 92601 

§ 4210 

200,00 Zakup paliwa do kosiarki-

utrzymanie boiska 

18. Ruda Komorska 

15.184,00 

 

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

4.000,00 Zakup gruzu na naprawę dróg 

dz. 600 r. 60016 

§ 4300 

500,00 Transport gruzu i równanie dróg 

dz. 600 r. 60016 

§ 6050 

6.184,00 Budowa chodnika 

dz. 900 r. 90095 

§ 4270 

1.000,00 Naprawa urządzeń na placu 

zabaw 

dz. 921 r. 92109 

§ 4210 

2.000,00 Uzupełnienie wyposażenia 

świetlicy wiejskiej 
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dz. 921 r. 92195 

§ 4210 

800,00 Zakup artykułów związanych z 

organizacją imprez integracyjnych 

dz. 926 r. 92605 

§ 4210 

700,00 Zakup artykułów na 

przeprowadzenie zawodów 

sportowych 

19. Zamość 

8.055,00 

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

7.500,00 Zakup piasku i gruzu na naprawę 

dróg gminnych na terenie 

sołectwa 

dz. 900 r. 90095 

§ 4210 

555,00 Zakup farby-pomalowanie 

przystanku 

20. Zapowiednia 

11.563,00 

dz. 010 r. 01008 

§ 4300 

6.777,60 Poszerzenie i pogłębiane rowu 

melioracyjnego 

dz. 600 r. 60016 

§ 4210 

785,40 Zakup tabliczek informujących o 

dojeździe do poszczególnych 

posesji 

dz. 600 r. 60016 

§ 4270 

4.000,00 Remont drogi gminnej na terenie 

sołectwa  

RAZEM: 225.595,00  
 

 

 

 
 


