
Zal. Nr 6 do Zarzqdzenia W6jta Gminy
w Starej Blotnicy nr 8/2008 '�

z dnia 17 marca 2008 roku.

Wykonanie inwestyci i za 2007 r.

I . Budowa wodociQgu w miejscowoSci ChruSciech6w - plan 15.000 zt.

wykonanie 14.927,90 zt.
Z. Budowa ujgcia wodnego w miejscowoS ci Zdzary - plan 48.000 zl. wykonanie

41.198,3 | zl.
3. przebudowa drogi gminnej Nowy Kadtubek-Urban6w - plan 335.433 zl.

wykonanie 335.353 ,IL zl

4. przebudowa drogi gminnej w miejscowoSci Pierzchnia -Zamlynie - plan 20.000

zt. wykonanie 12.244 zt.

5. przebudowa drogi gminnej w miejscowoSci ChruSciech6w'Ryki plan 429.000

zt. wykonanie 429.000 zl-

6. projekt techniczny oraz podklady geodezyjne naprzebudowq drogi gminnej

Grodzisko oraz Trqbki plan 7.000 zt. wykonanie 7 .000 zL.

7 . Wykonanie projektu na rozbudowE oSrodka zdrowia plan 1.400 zl. wykonanie

1.28I,00 zl.

g. Budowa oczyszszalnisciek6w i kanalizacji plan 18.000 zl.wykonanie 12.200

zt..

g. Zakuppieca c.o. do osro dka zdrowia plan 14.600 zt, wykonanie 14.60A zN.

10. Rozbudowa budynku UrzEdu Gminy plan 380.000 zl. wykonanie 378.855,96

zt.

Il.Zakup sprgzark i z masztem oSwietleniowym plan 3:660,00 wykonanie 3 .660'00

12. Wyko"anii projektu na rozbudowE budynku szkoly w Starym GoZdzie plan

1.500 zl wykonanie 1.403 ,00 zt,
1 3 . Budowa bois ka przy szkole w Starym GoZd zie plan 5 .364,00 zt. wykonanie

1.037 zt.
l1.Zakup samochodu specjalistycznego do zbi6rki nieczystoSci stalych plan

228.000 zl. wykonanie 224,128,50 zl.

oproczinwestycji wlasnych planuje siE wydatki na pomoc finansowq udzielanQ

miEdzy jednostkami ,u*orrqdu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadafr

inwesiytyjnych i zakup6w inwestycyjnych i tak na:



o zakup lekkiego samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego z

nupgd.* terenowym dla Komendy Powiatowej Panstwowej Stra?y '

Po?arneiplan 4.000 zt. wykonanie 4.000 zl.
. dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stara

Blotnica-Kadtub - plan 100.000 zt. wykonanie 77.663,55 zl'

Og6lem plan inwestycji wg sprawozdania Rb-NDS na 3 1.I2.2A07 roku wynosi

f .O f 0.957 ,00 zl. a *ykonanie 1 .55 8.552,33 zl. co stanowi 96,7 o/o planu rocznego.
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