Załącznik
do Uchwały Nr XXIX/220/96
Rady Miejskiej w Zielonej Górze
z dnia 24 października 1996 r.

1.

Dochody własne

Dział

Rozdział

§

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi
komunalne

74
7552

Kwota
605.000,- zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
35

2.

Nazwa działu rozdziału i źródła dochodów

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

Wydatki na zadania własne

Dział

Rozdział

§

70

Nazwa działu rozdziału i źródła dochodów
Gospodarka komunalna

7011

1.095.000,- zł

Zakłady gospodarki komunalnej
72

7261

230.000,- zł

Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i
zakładów budżetowych
Ulice, place, mosty i wiadukty

36
7395

20.000,- zł

Usługi materialne
Pozostała działalność

72
83

845.000,- zł

Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów
budżetowych
Kultura i sztuka

8421

20.000,- zł

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
48

87

60.000,- zł

Instytucje kultury fizycznej
47

91

60.000,- zł

Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy
celowych
Administracja państwowa i samorządowa

9195

Pozostała działalność
72

20.000,- zł

Pozostałe dotacje
Kultura fizyczna i sport

8711

Kwota

90.000,- zł
90.000,- zł

Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów
budżetowych

Ogółem wydatki

1.265.000,-zł

Uzasadnienie
Uzyskane ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, środki z tytułu kredytu z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz nadwyżki budżetowej
przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań:
-

w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

kwotę

inwestycji związanych ze zbrojeniem terenów budownictwa mieszkaniowego
parkingi przy ul. Wyszyńskiego
infrastruktura techniczna w ul. Hiszpańskiej
droga dojazdowa do WSP
ulica Kossaka (drugi odcinek)
makroniwelacja terenu pod drogi na os. Polanka
kanalizacja sanitarna na osiedlu Jędrzychów
utrzymanie bieżące i remont dróg – ul. Rzeźniczaka
dofinansowanie inwestycji - zbiorniki wody pitnej
przedpłata na zakup kamery TV do przeglądu sieci kanalizacyjnej
-

w zakresie kultury i sztuki

kwotę

- dofinansowanie prac remontowych budynku Filharmonii Zielonogórskiej
-

w zakresie kultury fizycznej i sportu
-

-

remont nawierzchni i oświetlenia w hali lekkoatletycznej
przy ul. Sulechowskiej

w zakresie administracji państwowej i samorządowej
-

-

kwotę

kwotę

1.095.000,- zł
85.000, 65.000,50.000,65.000,30.000,550.000,20.000,150.000,80.000,20.000,- zł
20.000,60.000,- zł
60.000,- zł
90.000,- zł

zakup samochodu osobowo-dostawczego do działań
interwencyjnych dla Straży Miejskiej

90.000,- zł

środki z rezerwy budżetowej przeznacza się na dotację
dla zakładu budżetowego Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw

30.000,- zł

