
1 ZAŁĄCZNIK NR 3
DO INFORMACJI Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY OSIE ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 600 - Transport i łączność

W 2007 r. zrealizowano następujące zadania:

Na realizację pozostały inwestycji które są w trakcie realizacji wydano 450,50 zł.

Dział 750 - Administracja  publiczna 

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI ZADAŃ 
INWESTYCYJNYCH

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1. Siec wodociągowa w m. Łążek i Miedzno - 17.176,67 zł.
Na ten cel gmina przekazała do Gminnego Zakładu Komunalnego dotację inwestycyjną 
w wysokości - 17.136,67zł. 

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
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Modernizacja ul.Rynek w Osiu                                                                             
-wartość nakładów 114.684,18 zł.- zadanie zakończone, 

Zaangażowanie wydatków na dz. 30 czerwca wynosi 289.385,28 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin - w I półrocz realizowano zadanie - Docieplenie i 
elewacja budynku UG w Osiu.zasadniczy zakres prac został wykonany, nakłady 
wyniosły 126.139,97 zł. Do wykonania pozostało oświetlenie zewnętrzne budynku.

Rozdiał 70095 - Pozostała działalność - dokonano zakupu dwóch pieców  CO do 
budynków komunalnych za kwotę 16.490,74 zł.
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Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Całość nakładów zrealizowano ze środków własnych gminy.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wyniosły 
103363,74 zł. Wykonano utwardzenie placu przed szkołą w Brzezinach 26.930,74 zł. 
Oraz dokończono opracowanie dokumentacji na rozbudowę szkoły w Osiu za kwotę 
76.433 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Na wykonanie kanalizacji na ul. 
Sienkiewicza i Bocznej prekazano do Gminnego  Zakładu Gospodarki Komunalnej 
Dotację w wys. 25000 zł. Wramach tych środków wykonano I etap zadania

Rozdiał 92601 - Obiekty sportowe - wykonano opracowanie dokumentacji na Budowę 
GMINNEGO CENTRUM SPORTOWO- REKRACYJNEGO, wartość dokumentacji 
22.000 zł.                                                                                                                        
Nakłady na wykonanie boiska sportowego w m. Jaszcz wyniosły 9.257,40 zł.

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji w 2007 roku zostały przgotowane od 
strony dokumentacyjnej, obecnie są w trakcie realizacji lub na etapie przeprowadzania 
procedur przetargowych

Wartość nakładów inwestycyjnych w I półroczu 2007 roku wyniosła               
                                                                                                                         
                   -  434.523,20 zł.
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