
Strona 1

L.p. Nazwa i cel Rozdz.
Okres realizacji

od do

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

2013 2014 2015

Razem 5 060 380,01 2 764 200,00 557 400,00

- wydatki bieżące 1 002 200,00 774 200,00 377 400,00

1.[b]
Odśnieżanie dróg gminnych przez podmioty prowadzace działalność
 

gospodarczą - zaspokojenie potrzeb w zkaresie bezpieczeństwa na

 

drogach publicznych
2012 2015 257 120,00 297 120,00 222 840,00

2.[b]

Ośnieżanie dróg gminnych przez osoby fizyczne nie prowadzace
 

działalności gospodarczej - bieżące utrzymanie dróg i zwalczanie

 

śliskości w okresie zimowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa na

 

drogach publicznych

2012 2015 123 080,00 198 080,00 148 560,00

3.[b] Ubezpieczenie Gminy Oleśnica - ochrona majątku gminy 2012 2014 46 000,00 23 000,00

4.[b]
Umowa na bieżące przeglądy budynków komunalnych - utrzymanie w
 

prawidłowym stanie technicznym i budowlanym zasobów

 

komunalnych
2012 2015 6 000,00 6 000,00 6 000,00

5.[b]
Umowa na eksploatację oświetlenia drogowego na terenie Gminy
 

Oleśnica - zaspokojenie potrzeb w zakresie oświetlenia dróg poprzez

 

utrzymanie w sprawności infrastruktury drogowej
2000 2014 250 000,00 250 000,00

6.[b] Umowa na remont budynku Urzędu Gminy - archiwum -
 

zabezpieczenie prawidłowego stanu technicznego archiwum 2011 2013 250 000,00

7.[b] Umowa o korzystanie z usług pocztowych opłaconych w formie opłaty
 

z dołu - dostarczanie przesyłek listowych i pocztowych 2009 2013 70 000,00

- wydatki majątkowe 4 058 180,01 1 990 000,00 180 000,00

1.[m] Budowa hali sportowej przy GGO w Oleśnicy - zaspokojenie potrzeb
 

społecznych, w zkaresie edukacji i sportu 2007 2014 3 150 000,00 1 540 000,00

2.[m]
Budowa, rozbudowa, przebudowa oświetlenia drogowego na terenie
 

Gminy Oleśnica - zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa

 

publicznego i rozbudowy infrastruktury
2008 2013 428 180,01

3.[m]

Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej
 

wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego - wkład własny Gminy

 

Oleśnica w realizacji projektu międzygminnego w postaci udziałów -

 

zaspokojenie potrzeb w zakresie zagospodarowania odpadów

 

komunalnych

2008 2014 360 000,00 330 000,00

4.[m]
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
 

przestrzennego  - zaspokojenie potrzeb w zakresie ładu

 

przestrzennego
2009 2016 120 000,00 120 000,00 180 000,00


