NIEWIADOM

WYKONANIE
2018 r.

4.500 osób - tj. 3,47% mieszkańców miasta

Wyszczególnienie

kwota (w zł)

WYDATKI

13 130 014,86

- oczyszczanie ulic - mechaniczne i ręczne

132 937,74

- akcja zimowa

42 344,70

- drogi
* Prace wykonywane przez Rybnickie Służby Komunalne - bieżące utrzymanie
dróg wraz z utrzymaniem sygnalizacji świetlnej
* Remont chodnika przy ul. Raciborskiej
* Przemieszczenie gruntu na terenie działek przy ul. Sportowej (WNW)

842 876,80
594 675,10
7 626,00
240 575,70

- oświetlenie uliczne (energia i utrzymanie)

133 705,54

- zieleń i ekologia
* Usługi wykonywane przez Zarząd Zieleni Miejskiej

235 421,00

ogólna powierzchnia terenów zieleni wraz z terenami objętymi trwałym zarządem - 6.85.02 ha

zieleńce "Pod lipami", przy placu zabaw na ul. ks. Skargi, skwery: "Z różami",
"Przy osiedlu", "Przy kapliczce", "Narożny", place zabaw, pasy zieleni
urządzonej, koszenie poboczy oraz wykonanie prac dodatkowych
* Wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie SP nr 23 za wycinkę drzew
na potrzeby budowy boiska wielofunkcyjnego
- gospodarka mieszkaniowa (remonty)
* ul. Morcinka 13B/7 - remont mieszkania
* ul. Sportowa 115/2 i 5 - remont mieszkań
* Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach lokatorskich
* Wymiana stolarki okiennej (rozliczona z czynszem)

231 121,00
4 300,00

170 313,29
50 872,21
118 176,86
671,34
592,88

- różna działalność
* Niewiadom jest jeden - integracja poprzez zabawę i sport (budżet obywatelski)
* Doposażenie placu zabaw w dzielnicy Niewiadom (Buzowice) w piaskownicę
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
* wydatki bieżące
Szkoła Podstawowa nr 26 (liczba uczniów - 282)
Przedszkole nr 29 (liczba dzieci - 99)

70 750,12
64 201,60
6 548,52

4 417 763,24
4 417 763,24
3 220 233,74
1 197 529,50

w tym środki unijne:
projekt RPO WŚl. "Z matematyką na TY"
projekt "5 kroków do przedszkola"
projekt "Uczenie to nasza wspólna pasja"

15 730,78
104 799,77
9 402,89

- Szkoła Podstawowa nr 23
* wydatki bieżące (liczba uczniów - 174)
* wykonanie regulaminu korzystania z boiska przyszkolnego wraz z montażem,
opłata za opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
dla pomieszczeń punktu przedszkolnego
- instytucje kultury - dotacje
* Industrialne Centrum Kultury
* Filia nr 22 PiMBP

1 956 393,44
1 955 416,94

976,50

1 779 381,41
1 737 991,61
41 389,80

- opieka społeczna - zasiłki, usługi opiekuńcze i dożywianie dzieci

603 852,91

liczba rodzin objętych pomocą społeczną - 202

* ze środków własnych miasta
* z dotacji budżetu państwa

224 871,76
378 981,15

- środki budżetowe w dyspozycji Rady Dzielnicy

17 853,87

- wydatki inwestycyjne
* Przebudowa ul. Mruli - opracowanie dokumentacji projektowej
* Przebudowa ul. Niewiadomskiej - opracowanie dokumentacji projektowej
* Przebudowa chodnika przy ul. Racławickiej - wypłaty odszkodowań
* Przebudowa ul. Raciborskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Sportową
- opłata za przyłączenie do sieci
* Budowa parkingu na ul. Morcinka
* Budowa parkingu na ul. Racławickiej

43

2 726 420,80
44 937,91
29 520,00
68 607,00
441,91
601 619,89
185 735,29

NIEWIADOM

WYKONANIE 2018 r.
Wyszczególnienie

2
kwota (w zł)

* SP nr 23 - zakup i montaż piłkochwytu
* SP nr 23 - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej
* Docieplenie ścian, dachu, stropu, wymiana stolarki okiennej budynku
przy ul. Morcinka 5
* Docieplenie ścian, dachu, stropu, wymiana stolarki okiennej budynku
przy ul. Morcinka 23
* Docieplenie ścian budynku przy ul. Sportowej 115
* Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy ul. Morcinka 5, 9, 13 i 23
* Dotacje do modernizacji systemów grzewczych w 30 budynkach mieszkalnych
* Dofinansowanie utylizacji azbestu

34 932,00
89 974,75
569 811,35
525 212,36
230 000,34
55 350,00
289 000,00
1 278,00

Nakłady Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
WYDATKI INWESTYCYJNE
* Sieć wodociągowa ul. Letnia
* Sieć wodociągowa ul. Narutowicza / ul. Sokolska (projekt)
* Sieć wodociągowa ul. Niewiadomska (projekt)

44

155 581,16
105 774,62
678,54
49 128,00

