	WYKAZ  INWESTYCJI  REALIZOWANYCH                             załącznik nr 4
	Z  WYDATKÓW  BUDŻETU  GMINY	do uchwały budżetowej na 2006r.
	LUBICZ  NA  2006  ROK
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	600	Transport i łączność	15 000,00
	60095	Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	Zadania
	dokument.proj.na bud.chodnika w Krobii (w stronę	4 000,00
	Młyńca)
	proj.bud.dla chodnika przy ul.Dworcowej w Lub.D. wraz z	11 000,00
	rozwiąz.kolizji energet.
	750	Administracja publiczna	405 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
	Zadania
	adapt.bud.byłego przedszkola w Lubiczu D.na cele	405 000,00
	administr.samorząd.
	801	Oświata i wychowanie	2 737 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 843 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 500,00
	Zadania
	sala gimnastyczna przy SP w Lub.G.	1 843 500,00
	80110	Gimnazja	893 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 900,00
	Zadania
	spłata rat zobowiązań - Gimnazjum w Grębocinie	893 900,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	903 200,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	903 200,00
	Strona:	1

	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 200,00
	Zadania
	Brzezinko-oświetl.drogi  (7 lamp) (od Tucholskiego do	22 500,00
	Skrzyneckiego)
	Brzezinko-oświetl.drogi  (przy drodze krajowej na	9 000,00
	przeciwko sołtysa) - (2 lampy)
	Brzezinko-oświetl.drogi (droga powiatowa od	11 000,00
	Nowakowskiego do nowej drogi) - (3 lampy)
	Grabowiec-oświetl.ul.Bajkowa, Kubusia Puchatka,	40 000,00
	Tygryska (10 lamp)
	Grabowiec-oświetl.ul.Zacisze (10 lamp)	40 000,00
	Grębocin-oświetl.ul.Kowalewska (z-d Stolgro) - (3 lampy)	11 000,00
	Grębocin-oświetl.ul.Kolonia Papowska (4 lampy-obok	14 500,00
	Adamkiewicza)
	Grębocin-oświetl.ul.Owocowa (3 lampy)	11 000,00
	Grębocin-oświetl.ul.Pronobisa  (4 lampy)	14 500,00
	Grębocin-oświetl.ul.Słoneczna (3 lampy)	11 000,00
	Grębocin-oświetl.ul.Spółdzielcza (od Dynamic-Metal do	16 500,00
	mostku) (4 lampy)
	Grębocin-oświetl.ul.Wiatraczna, Piękna (17 lamp)	72 000,00
	Gronowo-oświetl.do jednostki wojskowej (2 lampy)	8 000,00
	Gronowo-oświetl.drogi do Kamionek (7 lamp)	20 000,00
	Gronowo-oświetl.przystanku autobusowego	7 000,00
	Gronowo-oświetl.ul.(od cmentarza do Klugowskiego) - (2	11 000,00
	lampy)
	Kopanino-oświetl.drogi (od Kruś do Sujkowskiego)  (2	9 000,00
	lampy)
	Kopanino-oświetl.ul.(od zakładu "Alwo" do wiaduktu) - (8	33 000,00
	lamp)
	Krobia-oświetl.ul.Dolina Drwęcy (4 lampy)	12 000,00
	Krobia-oświetl.ul.Orszta, Długa, Spokojna, Poprzeczna,	94 400,00
	Porzeczkowa, Krótka (27 lamp)
	Krobia-oświetl.ul.Poligraficzna  (1 lampa przy świetlicy)	5 700,00
	Lubicz D.-oświetl.ul.Cicha (3 lampy)	10 000,00
	Lubicz D.-oświetl.ul.Lampusz  (5 lamp)	22 000,00
	Lubicz D.-oświetl.ul.Liliowa  (1 oprawa)	7 000,00
	Lubicz D.-oświetl.ul.Magnoliowa  (3 lampy)	11 000,00
	Lubicz D.-oświetl.ul.Motocyklowa (3 lampy)	11 000,00
	Lubicz D.-oświetl.ul.Ogrodowa (3 lampy)	11 000,00
	Lubicz D.-oświetl.ul.Toruńska  (od ul.Leśnej do	22 000,00
	ul.Kasztanowej) - ( 5 lamp)
	Lubicz D.-oświetl.ul.Wilczy Młyn (5 lamp)	22 000,00
	Lubicz G.-oświetl.ul.Orszta-Warszawska 3 i 5  (2 lampy)	11 000,00
	Lubicz G.-oświetl.ul.Rzemieślnicza (2 lampy)	8 000,00
	Lubicz G.-oświetl.ul.Zdrojowa (2 lampy)	11 000,00
	Lubicz G.-oświetl.ul.Zdrojowa, Piaskowa (6 lamp)	27 500,00
	Mierzynek-oświetl.ul.Lelitowo (na zakręcie drogi) - (3	11 000,00
	lampy)
	Młyniec Drugi - oświetl.drogi - 3 lampy  (od Wenta do	11 000,00
	Cimka)
	Młyniec Drugi -oświetl. drogi (do mostu) - 4 lampy	16 500,00
	Młyniec Drugi -oświetl.drogi (do Bejgra)  (3 lampy)	11 000,00
	Młyniec Oierwszy-oświetl.ul.Bierzgalska  (4 lampy)	16 500,00
	Młyniec Pierwszy-oświetl.ul.Toruńska (w kierunku	6 000,00
	Jedwabna) - (1 lampa)
	Strona:	2

	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	Nowa Wieś-oświetl.ul. (2 lampy)	8 000,00
	Rogówko -oświetl.drogi przy cmentarzu  (1 lampa)	5 700,00
	Rogówko-oświetl.przy bud.komunalnym  (1 lampa)	5 700,00
	Rogówko-oświetl.ul.Lubicka przy Stasiakach (3 lampy)	11 000,00
	Rogowo-oświetl.drogi  (7 lamp) (od Araszewicza do	33 000,00
	Rygielskiego)
	Złotoria-oświetl.ul.Akacjowa Złotoria (1 lampa)	5 700,00
	(przedłużenie oświetlenia do Borowiec)
	Złotoria-oświetl.ul.Ciechocińska 6b  (2 lampy)	9 000,00
	Złotoria-oświetl.ul.Flisacka  (3 lampy)	11 000,00
	Złotoria-oświetl.ul.Kazimierza Wlk., Liliowa  (12 lamp)	58 000,00
	Złotoria-oświetl.ul.Lipowa  (4 lampy)	12 000,00
	Złotoria-oświetl.ul.Sosnowa, Nowa  (4 lampy)	16 500,00
	Złotoria-oświetl.ul.Toruńska 68  (2 lampy)	9 000,00
	926	Kultura fizyczna i sport	450 000,00
	92601	Obiekty sportowe	450 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	Zadania
	budowa boisk ogólnodostępnych wraz z	450 000,00
	infr.towarzysz.Lub.D.-zad.realiz.w ramach śr.z
	Europej.Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
	Razem	4 510 600,00
	Strona:	3

