
Tabela Nr 4

do Uchwały budżetowej na 2020 rok

Mista i Gminy Białobrzegi

Nr .. z dnia ..

Dział
Rozdzi

ał
§ Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota 

1 2 3 4 5 6

600 60016 4270 Szczyty

Remont destruktem drogi gminnej 110112W Szczyty-

Leopoldów polegający na stabilizacji pobocza 22 334,17 zł       

60017 4270 Mikówka

Remont destruktem drogi wewnętrznej należącej do Gminy 

jako właściciel samoistny w kierunku Szczyt (dz. nr ew. 199) 12 616,56 zł       

Budy 

Brankowskie

Remont szlaką drogi wewnętrznej należącej do Gminy jako 

właściciel samoistny  (dz. nr ew. 168) 12 044,94 zł       

Sucha

Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do Gminy 

wraz z korytowaniem ul. Prosta ( dz. nr ew. 2356) i Piaskowa 

(dz. nr ew. 2375) w Suchej 36 930,30 zł       

Okrąglik

Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do Gminy 

jako właściciel samoistny (Pohulanka dz. nr ew. 160 i 

Okrąglik dz. nr ew. 122) 12 208,26 zł       

Brzeska Wola

Remont kruszywem drogi wewnętrznęj należącej do Gminy 

(dz. nr ew. 233) 8 000,00 zł         

Brzeska Wola

Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do Gminy 

(dz. nr ew. 237) 8 397,86 zł         

900 90015 4300 Sucha

Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących 

słupach przy ul. Sosnowej (2 szt), Nowej (1 szt) 3 900,00 zł         

90095 4300 Brzeźce

Wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych z nazwami 

ulic (funkcja informacyjna poprawiająca bezpieczeństwo tj. 

ułatwiajaca dojazd m. in. służbom ratowniczym do posesji) 22 007,53 zł       

Kamień

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kamieniu - oczko 

wodne na dz. nr ew. 470 (uatrakcyjnienie miejscowości) 25 273,96 zł       

Stawiszyn

Zakup i montaż karuzeli potrójnej na plac zabaw w 

Stawiszynie (dz. nr ew. 241/5 użyczona od OSP) 6 150,00 zł         

6050 Stawiszyn

Zakup i montaż urządzenia zabawowego do huśtania, 

ślizgania i wspinania  na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr 

ew. 241/5 użyczona od OSP) 15 122,59 zł       

Jasionna

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jasionnej - 

wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej na dz. nr. ew. 

1516 użyczona na 10 lat od Wspólnoty Gruntowej wsi 

Jasionna (uatrakcyjnienie miejscowości) 12 249,09 zł       

92195 4300 Brzeska Wola

Montaż i demontaż iluminacji świątecznej na słupach 

ulicznych w sołectwie Brzeska Wola (jako kultywowanie 

tradycji świątecznych) 1 200,00 zł         

      198 435,26 zł 

w tym: wydatki bieżące 171 063,58 zł   

wydatki majątkowe 27 371,68 zł     

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach                                                                                  

Funduszu sołeckiego w 2020 roku

Ogółem
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