
Zał. Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gmin'v
w Starej Błotnicy nr 1612009
z dnia 17 marca 2009 roku.

Wykonanie inwestycji za 2008 r.

1. Budor,va wodociągu w miejscowości Grodzisko - plan 22.000 zł. wykonanie
2 I .67 5,82 zł. - inwestycj a zostata zr ealrizow ana.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia- ZamĘnie _ plan
415'000 zł. wykonanie 380.97I,78 zt .

3. Przebudowadrogi gminnej w miejscowości Ryki-Chruściechów _plan
417.905 zł. wykonanie 4I7,I76,6I zł.

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grodzisko oraz Trąbki plan 371.000
zł. wykorrante 370,812,67 zt,

5. Przebudowa drogi grninnej w. miejscowoŚci Nowy Kadłubek Urbanów plan
258.000 zł. wykonanie 257 .805,80 zł'

6. Wykonanie projektu technicznego orazpodkładow geodezyjnych na przebudowę
drogi gminnej w miejscowości Kaszow plan 10'000 zł' wykonanie 8.800 zt.

7. Wykonanie projektu technicznego orazpodkładów geodezyjnych na przebudowę
drogi gminnej w miejscowości Stary Sopot plan 10.000 zł. wykonanie 8.800 zł.

8. RozbudowaSP ZoZ i budowa parkingu w Starej Błotnicy plan 35.000 zł.
wykonanie 34.000 zł. Wykonano projekt rozbudowy budynku i parkingu przy SP
ZoZw Starej Błotnicy oraz wykonano parkingprzy sP ZoZ.

9. Budowa oazyszczalni ścieków ikanalizacji plan 6'000 zł. wykonanie 5.999,96
zł,

I}.Zakup zęstawu komputerowego plan 3'600 zł. wykonanie 3.500 zł,
11.Zalł:p samochodu ratowniczo-gaśntczego dla oSP Żdzary plan 100.000 zł.

''łykonanie 1 00.000 zł.
12.Rozbudowa budynku szkoły w Staryrn Goidzie plan 200.000 zł wykonanie

I90,922,65 zł,
13. Termomodemizacja budynku szkoĘ _ ocieplenie elewacji sali girnnastycznej i

ł'ączntka w szkole w Starej Błotnicy plan 176'000 zł. wykonanie 174,75l,25 zł,
14. Modernizacja boiska szkolnego przy szko|e w Starej Błotnicy plan 106.000 zł.

wykonanie I05.522,68 zt.
15,Zakup mikrobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych p|an 40.976 zł.

wykonanie 32,976 zł,
I6.Zakup zestawu komputerowego i mebli ze środków Po KL p|an 5.735 zł.

wykonanie 5.735 zł,



oprocz inw.estycji własnych ptzeznaezono na pomoc finansową udzielaną między
j ednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie rł'łasnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych i tak na:

. Zakup samochodu specjalnego - podnoŚnik, drabina SMD25 dla
Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pozarnej w Białobrzegach
plan 40.000 zł. wykonanie 40.000 zł..

o dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowo-terenowych dla
potrzeb KPP w Białobrzegach plan 20.000 zł. wykonanie 20.000 zł.

ogółem plan inwestycji wg SprawozdaniaNDs na 31 ,12.2008 rok wynosi2.237 '216
zł. a wykonanię 2,179.450,22 zł, co stanowi 9] ,4 oń p|anu rocznego.
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