
Kwota

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ RAZEM: 63608

48608

15000

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA RAZEM: 70000

18000

6000

22000

11000

13000

754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA RAZEM: 10000

10000

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE RAZEM:

0

w tym:

- zakup wyposażenia związanego z utrzymaniem gotowości bojowej dla jed. OSP  

- dofinansowanie do budowy, rozbudowy oraz remontu budynków OSP

- ………………………………………………………………………………………………………………..

- budowa, modernizacja i remont budynku oraz jego otoczenia

- ………………………………………………………………………………………………………………..

w tym:

- wynagrodzenie gospodarza budynku z uwzględnieniem obowiązkowych składek 

ZUS i FP (umowa zlecenia brutto)

- zakup środków czystości, materiałów, wyposażenia do budynku

- zakup energii elektrycznej i gazu

- opłaty za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów, telefon, 

internet, obowiązkowe przeglądy oraz inne wydatki związane z bieżącym 

utrzymaniem budynku

- budowa, przebudowa, remont dróg, odwodnień oraz ciągów pieszych przy 

drogach powiatowych

- budowa, przebudowa, remont dróg, odwodnień oraz ciągów pieszych przy 

drogach wojewódzkich

- budowa i remont wiat oraz przystanków autobusowych

- oznakowania ulic, dróg wraz z progami zwalniającymi 
- ………………………………………………………………………………………………………………..

PLAN RZECZOWO - FINANSOWY WYDATKÓW SOŁECTWA BIBICE NA ROK 2022 - PROJEKT

WYDATKI 

Dział klasyfikacji budżetowej/zadanie

w tym:

- budowa, przebudowa, remont dróg, odwodnień oraz ciągów pieszych przy 

drogach gminnych

- ………………………………………………………………………………………………………………..

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek oświaty  



900 - GOSPODARKA KOMUNALNA RAZEM: 116000

28000

0

9000

10000

25000

4000

30000

0

10000

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO RAZEM: 25000

25000

926 - KULTURA FIZYCZNA RAZEM: 5000

5000

POZOSTAŁE RAZEM:

OGÓŁEM WYDATKI RAZEM: 289608

w tym:

- wynagrodzenie osoby zajmujące się utrzymanien czystości w sołectwie z 

uwzględnieniem obowiązujących składek ZUS i FP (umowa zlecenie brutto)

- budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego 

- wynagrodzenie osoby zajmujące się utrzymanien terenów zielonych w sołectwie z 

uwzględnieniem obowiązujących składek ZUS i FP (umowa zlecenie brutto)

- zakup usług, materiałów oraz inne wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie 

czystości w sołectwie

- zakup usług, materiałów oraz inne wydatki bieżące ponoszone na utrzymanie 

terenów zielonych w sołectwie

- bieżące utrzymanie i remonty istniejących placów zabaw

- zagospodarowanie terenów komunalnych na cele sportu i rekreacji: boisko 

trawiaste dla młodzieży Bibiczanka

- ………………………………………………………………………………………………………………..

- budowa, rozbudowa i modernizacja placu zabaw 

w tym:

- wynagrodzenie gospodarza placów zabaw z uwzględnieniem obowiązkowych 

składek ZUS i FP (umowa zlecenia brutto)

- bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz zakup materiałów i wyposażenia 

- remonty i modernizacje obiektów sportowych 

w tym:

- organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych w sołectwie

- zakup materiałów i wyposażenia dla zespołów ludowych, orkiestr itp.

- ………………………………………………………………………………………………………………..

- wynagrodzenie gospodarza obiektów sportowych z uwzględnieniem 

obowiązkowych składek ZUS i FP (umowa zlecenia brutto)

- ………………………………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………………………………..



Przebudowa ul. Leśna, Zagaje w oparciu o zatwierdzony ZRiD

Przebudowa ul. Bławatkowa wraz z odwodnieniem

Przebudowa ul. Brzozowa w oparciu o zatwierdzony ZRiD

Projekt chodnika ul. Lipowa - ZRiD

Budowa chodnika ul. Parkowa w oparciu o zatwierdzony ZRiD

Wniosek o montaż lustra na drodze powiatowej T. Kościuszki/ 

Bławatkowa oraz Montaż wyświetlacza prędkości rzeczywistej  na 

drodze powiatowej ul. T. Kościuszki

Odbudowa zerwanego mostu na Bibiczance przy T. Kościuszki 6

Oczyszczenie działki gminnej wzdłuż potoku Bibiczanka

Wniosek do Wód Polskich o oczyszczenie koryta potoku Bibiczanka 

oraz przeliczenie wielkości zlewni pod kontem koniecznych 

modernizacji mostów i przepustów.

Instalacja oświetlenia ul. Leśna, Sportowa, Lipowa

Budowa bieżni wokół pl. Zabaw ul. Niezapominajek/ odwodnienie

Sporządzono dnia 19.08. 2021 r.

Odwodnienie ul. Na Łącki

Budowa nowego mostu na Bibiczance ul. Bławatkowa

Modernizacja przepustu na Bibiczance ul. Na Czekaj, ul. Lipowa

Dofinansowanie budowy Ronda na drodze powiatowej Rynek/ Lipowa/ Kasztanowa

Projekt ul. Spacerowa

Modernizacja ul. Na Czekaj

Nakładka asfaltowa Sportowa/ Zagaje z budżetu FOGR

Projekt ul. Mokra - ZRiD

Dział 900: Budowa bieżni i odwodnienie wokół placu zabaw ul. Niezapominajek.                 

Dofinansowanie budowy boiska trawiastego dla młodzieży za boiskiem Bibiczanka.                       Montaż 

lamp ulicznych: ul. Leśna, Sportowa, Lipowa

Dział 600:dofinansowanie projekt chodnik ul. Lipowa, projekt ul. Spacerowa,                                     Próg 

zwalniający ul. Na Czekaj

Uwagi i objaśnienia dotyczące wydatków planowanych na 2022 rok:

Dział 700: Projekt likwidacji sieci naziemnej teletechnicznej i elektrycznej Rynek/ otoczenie Domu 

Ludowego. Oświetlenie wokół budynku Domu Ludowego

 Tadeusz Łysek - Sołtys

Budowa boiska trawiastego za boiskiem głównym Bibiczanka i uporządkowanie terenu wąwozu.

WNIOSKI DO BUDŻETU NA 2022 ROK:


