
Uzasadnienie do uchwały z dnia 18.04.2018r. 

Rozdysponowanie wolnych środków z 2017r.  180 500 zł na następujące zadania ; 

- zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Iłży 25 000 zł oraz 

ocena aktualności studium – 7 500 zł  ( dział 710) 

- dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Jasieniec Iłżecki ( dział 754)  - 6 000 zł 

Przesunięcie wydatków między rozdziałami 80101 § 4010 – 39 000 zł do rozdziału 80149 § 2540 

dotacja dla Stowarzyszeń w Maziarzach i Krzyżanowicach na zadania oświatowe na dzieci 

niepełnosprawne. 

Zmiana załącznika inwestycyjnego  

- przebudowa chodnika  stanowiącego dojście do działek Iłża, ul. Zuchowiec (Bojara)  80 000 zł              

+ 52 000 zł  + 42 000 zł (wolne środki)                                                                                                                                  

było: Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Zuchowiec (Bojara) 80 000 zł                                                                               

- przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Cicha w Iłży  130 000 zł + 100 00o zł ( wolne środki)               

było:  Przebudowa ul. Cichej – 130 000 zł 

 

Zmiana nazw zadań inwestycyjnych , dostosowanie do  ustawy Prawo budowlane. 

było: Budowa ciągu pieszo-jezdnego Kotlarka (Gębka)      300 000 zł                                                                                      

jest:  Przebudowa drogi dojazdowej do działek Kotlarka (Gębka)  300 000 zł 

było: Budowa ciągu pieszo-jezdnego Krzyżanowice – Starosiedlice        150 000 zł                                                               

jest: Przebudowa drogi dojazdowej do działek Krzyżanowice – Starosiedlice 150 000 zł  + 70 000 zł 

było: Budowa ciągu pieszo-jezdnego Pieńki   70 000 zł                                                                                               

jest: Przebudowa drogi dojazdowej do działek Pieńki  70 000 zł + 70 000 zł 

było: Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Trakt Seredzki  120 000 zł                                                              

jest: Przebudowa drogi dojazdowej do działek  Iłża ul. Trakt Seredzki  120 000 zł + 140 000 zł 

było: Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Zuchowiec (Bojara) 80 000 zł                                                                              

jest: Przebudowa chodnika stanowiącego dojście do działek Iłża ul. Zuchowiec (Bojara) 80 000 zł+ 

58 000 zł 

 

Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Św. Franciszek – Zamek - /-/ 159 000 zł 

Przebudowa ul. Św. Franciszka - /-/ 179 000 zł 


