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Rady Gminy Piaski z dnia  22 kwietnia 2005r.

Plan wydatków majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

1 900 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania

1 600 000,00budowa kanalizacji sanitarnej w
Podrzeczu-Grabonogu w raz z modernizacja sieci
wodociągowej w Podrzeczu

300 000,00modernizacja hydroforni w Podrzeczu

1 900 000,0001010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
010 1 900 000,00Rolnictwo i łowiectwo

26 200,006060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zadania

26 200,00zakup komputerów i programu do księgowania
wody wydat jedn

26 200,0040002 Dostarczanie wody

400 26 200,00Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

1 079 925,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania

70 000,00Budowa dróg na osiedlu Drzęczwo w Piaskach
25 000,00modernizacja  ul. Słowackiego
50 000,00modernizacja drogi gminnej do Drzeczewa II

106 650,00modernizacja drogi gminnej w Drzęczewie I
93 000,00modernizacja drogi gminnej w Rębowie

135 000,00modernizacja drogi gminnej w Strzelcach Wielkich -
Huby

252 000,00modernizacja drogi gminnej w Szelejewie
173 275,00modernizacja ul Ogrodowej w Piaskach

40 000,00modernizacja ul. Jagiełły w Piaskach
75 000,00modernizacja ul. Piaskowej w Piaskach
40 000,00modernizacja ul. Witosa w Piaskach
20 000,00modernizacja ul. Wojska Polskiego w Piaskach

1 079 925,0060016 Drogi publiczne gminne
600 1 079 925,00Transport i łączność

20 000,006060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zadania

20 000,00zakup komputerów i programów wyd jedn

20 000,0075023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
750 20 000,00Administracja publiczna

Strona: 1

323 887,0080101 Szkoły podstawowe
801 337 887,00Oświata i wychowanie



Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem
323 887,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zadania
50 000,00 dokończenie budowy  stołówki w Zespole Szkół

Piaski  
20 000,00 realizacja budowy  stołówki i siłownii w szkole w

Piaskch wydat jedn
90 000,00budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w

Bodzewie - dokumenta cja projektowa   40.000
wydat jednoroczne

70 000,00budowa silowni w Zespole Szkół w Piaskach 
23 887,00dokończenie piwnic sala sportowa Piaski  wyd

jednoroczne
70 000,00ogrodzenie terenu  szkoły w Piaskach wydat

jednoroczne

5 600,006060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zadania

5 600,00zakup zmywarki do naczyń -wydat jednor

5 600,0080104 Przedszkola

2 500,006060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zadania

2 500,00zakup komputera - szkoła Szelejewo wydat
jednorocz

2 500,0080110 Gimnazja

5 900,006060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zadania

5 900,00zakup komputera i drukarki wydat jednor

5 900,0080114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół

40 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania

40 000,00budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu
Drzeczewo w Piaskach

40 000,0090003 Oczyszczanie miast i wsi

160 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania

100 000,00kompleksowa modernizacja rynku w Piaskach
60 000,00modernizacja przystanków   Gminie Piaski

160 000,0090095 Pozostała działalność

900 200 000,00Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

166 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania

30 000,00 realizacja budowy świetlicy wiejskiej w
Smogorzewo

136 000,00remont i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka
Kultury w Piaskach  wyd jednoroczne

166 000,0092109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
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150 000,0092120 Ochrona i konserwacja zabytków

921 316 000,00Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
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150 000,002720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
Zadania

150 000,00renowacja kościoła w Piaskach

15 000,006050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania

15 000,00modernizacja placu zabaw w Piaskach

15 000,0092695 Pozostała działalność
926 15 000,00Kultura fizyczna i sport

Strona: 3

Razem 3 895 012,00
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