Tabela Nr 12
WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
ZREALIZOWANYCH Z BUDŻETU GMINY SUCHAŃ
w roku 2011
w groszach
DZIAŁ

Rozdział

1
600

2

60016

WYSZCZEGÓLNIENIE

KWOTA

4
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

5
1.462.074,29

Drogi publiczne gminne

1.462.074,29

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na
realizację następujących zadań:

1.462.074,29

- Przebudowa dróg niepublicznych – wewnętrznych w
miejscowości Wapnica zadanie nr i zadanie nr 2 –
1.307.721,91 zł.
- Budowa drogi z płyt rozbiórkowych dz. Nr 39/2 i 43
obręb 1 miasto Suchań: ułożenie płyt ,,Jombo” na
powierzchni 350 m2 – 19.987,50 zł.
- Wykup gruntu pod drogę dojazdowa w Suchaniu
(Działka nr geod. 39/2 obręb 1 miasto Suchań o pow.
0,0191 ha) – 7.769,09 zł.
- Wykup gruntu na drogę w Suchaniu (Działka nr
geodezyjna 152/3 o pow. 0,0119 ha ) – 5.652,48 zł.
- Wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych
pieszych i pieszo-jezdnych: zaułek 1 i zaułek 2
- 33.981,99 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z GrabowoKiczarowo- Sadłowo. Wykonanie nowej nawierzchni
chodnika w miejscowości Brudzewice – od
skrzyżowania z droga gminna do zjazdu do basenu
przeciwpożarowego na długości ok. 195 mb. –
57.084,32 zł.
- Przebudowa ul. Sportowej w Suchaniu –
modernizacja oświetlenia ulicznego - 29.877,00 zł.
750
75023

754

75412

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.361,60

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

2.361,60

Wydatki inwestycyjne – zakup sprzętu
komputerowego

2.361,60

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

92.009,21

Ochotnicze Straże Pożarne

92.009,21

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

92.009,21

- Rozbudowa budynku garażu dla samochodu OSP w
Brudzewicach położonego na działce nr 386 w
miejscowości Brudzewice - 23.807,31 zł.
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- Zakup budynku remizy strażackiej w Wapnicy –
(Działka Nr 242/16 o obszarze 0,0215 ha wraz z
prawem własności budynku remizy OSP Wapnica o
powierzchni użytkowej 82,00 m2 - 61.955,90 zł.
- Zakup sprzętu hydraulicznego - 6.246,00 zł.
801
80101

OŚWIATA I WYCHOWANIE

81.482,38

Szkoły Podstawowe

81.482,38

Wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych na
następujące zadania:

81.482,38

- Wykonanie projektu budowlanego nadbudowy
istniejącego dachu płaskiego wejścia głównego do
Zespołu Szkół Publicznych w Suchaniu – 4.428,00 zł.
- Wykonanie remontu Sali gimnastycznej w Zespole
Szkół Publicznych w Suchaniu – 77.054,38 zł.
900

90001

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

2.492.860,30

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

2.460.733,21

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na
następujące zadania:
- Remont dachu na oczyszczalni ścieków w Suchaniu
– 16.236,00 zł.
- Zakup pompy na oczyszczalnie ścieków w Suchaniu
– 15.828,37 zł.
-Dokończenie zadania inwestycyjnego pod nazwą:
Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych
wraz z siecią kanalizacyjna w Wapnicy i budowa sieci
wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działki w
Suchanówku ( Etap I) – 1.203.679,54
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Tarnowo i Suchanki Gmina Suchań (etap II) –
1.224.989,30 zł.
90095

Pozostała działalność

32.127,09

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na
następujące zadania inwestycyjne:

32.127,09

- Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości
Słodkówko – 14.001,24 zł.
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych- 18.125,85 zł.
921

92109

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

61.393,10

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

61.393,10

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na
następujące zadania:

61.393,10
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- Budowa chodnika przy świetlicy w Sadłowie 9.595,85 zł.
- Remont dachu w świetlicy w Modrzewie –
27.273,44 zł.
- Remont świetlicy wiejskiej w Sadłowie –
24.523,81 zł.
926
92601

KULTURA FIZYCZNA

10.247,31

Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na
następujące zadania inwestycyjne:

10.247,31
10.247,31

- Wykonanie dokumentacji technicznej na ,,
Przebudowa zaplecza socjalno- sanitarnego, wraz ze
zmiana sposobu użytkowania strychu budynku
zaplecza sportowego w Suchaniu – 10.247,31
OGÓŁEM

4.202.428,19

