
Zal. Nr 5

Wykonanie inwesfycj i za 2004 r.

1 . Budowa drogi w Kadlubie - plan 3 1 5.090 zt. wykonanie
307.892 zl.- 97,7o planu.

2. Budowa drogi w Kadlubku Nonvym- plan 116.00021. n.ykonanie
108.039 zl. - 93,loh planu.

3. Projekt pod budowg drogi Kobylnik-Sopot plan 6.000 zt.
wykonanie 5.4902t.- 91,5o planu.

4. Projekt pod budowg drogi KaszSw- Osiny plan 6.000 zl.
wykonanie 2.033 zt. -33,9oh planu.

5. Budowa drogi do Grodziska plan 188.000 zt. wykonanie
187.878 zl. -99,9o planu.

6. Projekt pod budowE drogi Kielbow-Osiedle plan 6.000 zt.
wykonania brak.

7. Projekt pod budowg drogi Kielbow-Ryki plan 6.000 zl.
wykonaie 2.033 zl. -33,90 planu.

8. Zakup dzialki pod budowe ocryszczalni Sciekow i kanalizacji
plan 20.000 zL. Wkonanie 10.216 zl.-5 1,1 o/o pIanu.

9. Zakup komputer6w oraz zatnstalowanie sieci komputerowej w
[JrzEdzie Gmiry plan 18.000 zl. wkonanie 18.000 zl.-100%.

l0.Rozbudowa remizy OSP Kaszow plan 5.000 zI. wykonanie
5.000 zl .-100%planu.

1 1 .Budowa garalu OSP Pierzchnia plan 5.000 zl. wykonanie
5.000 zl.- lA0% planu.

l2.Dokonczenie rozbudowy OSP Kadlub plan 5.000 zl.Wkonanie
5.000 zl .-100%planu.

l3.Termomodernizacja szkoty w Starej Blotnicy plan 156 .854 zl.
wykonanie 1 56.8542t.100% planu.

1 4.Termomo dernizacja szkoty w Stary m Goldzie plan 164.925 zl.
wykonanie l 64.619 zl.-99,8% planu.

l5.Budowa boiska przy szkole w Starych Sieklukach plan
1 1.000 zl. wykonanie 9 .742 zl.-88,60 planu.

I6.Zakup sprzEtu komputerowego i oprogramowania do
komputerowej obslugi Swiadczen rodzinnych plan 630A il.



wykonanie 6.28921 - 99,8% planu.
17.Budowa sieci ruroci4gu gazowego w StarymGo2dzieplan

4.000 zl.Wkonanie 0.
18. Budowa sieci ruroci4gu gazowego w Starym Sieklukach plan

4.000 zl .Wkonanie 0.
l9.Budowa sieci ruroci4gu gazowego w Stary ch Zdharach plan

8.000 zl. wykonanre 7.918 zl.- 99% planu.
20. Zakup kosiarki dla k.s. ,,Blotnica,, -plan 7.000 zl.Wkonanie

7.000 zl .-100%planu.

Ogolem plan inwestycji 1.058.169 zl. awykonanie 1.009.003 zl. co
stanowi 95 ,4 oA planu rocznego. Wykonanie inwestycji w 2004 roku
w stosunku do 2003 roku wzroslo o 103 .982 zl.


