
na lata 2011 - 2013

Rozdział  Limit 2011  limit 2012  limit 2013  Limit zobowiązań 
Przedsięwzięcia ogółem

wydatki majątkowe  -        
1) programy, projekty lub zadania (razem)
 wydatki bieżące

 -        

Wydatki bieżące

UG Somianka 2010

UG Somianka 2009###  -         -        
Wydatki majątkowe  -        

2010###

UG Somianka 2010###  -         -        

2010###

2010###

2010###

wydatki bieżące
wydatki majątkowe

wydatki bieżące
wydatki majątkowe

wydatki bieżące
wydatki majątkowe

 -         -        

UG Somianka 2010###

Wykaz Przedsięwzięć do WPF zał. Nr 2 do WPF

Jednostka 
odpowiedzialna 
lub kordynująca

Okres 
realizac

ji
 łączne nakłady 

finansowe 
 12 275 108,38       6 980 438,72       1 323 363,80       597 575,40       12 275 108,38      

Wydatki bieżącę  4 468 743,38       1 886 469,72       1 311 596,80       597 575,40       4 468 743,38      
 7 806 365,00       5 093 969,00       11 767,00       7 806 365,00      

 11 685 179,38       6 390 509,72       1 323 363,80       597 575,40       11 685 179,38      
 3 878 814,38       1 296 540,72       1 311 596,80       597 575,40       3 878 814,38      

wydatki majatkowe  7 806 365,00       5 093 969,00       11 767,00       7 806 365,00      

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 
udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3, (razem)

 3 878 814,38       1 296 540,72       1 311 596,80       597 575,40       3 878 814,38      

"Od super przedszkolaka do wzorowego 
uczniaka" wyrównanie szans edukacyjnych i 
zapewnienie wysikiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty

2
0
1
3  3 658 484,20       1 256 128,00       1 311 596,80       597 575,40       3 658 484,20      

"Mazowieckie Ośrodki 
Przedszkolne"wyrównanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysikiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty  220 330,18       40 412,72       220 330,18      

 7 806 365,00       5 093 969,00       11 767,00       7 806 365,00      

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie Gminy Somianka (budowa stacji 
uzdatniania wody w Somiance (budowa stacji 
uzdatnianiania wody w Somiance, budowa 
kanalizacji sanitarno- grawitacyjno -ciśnieniowej 
z przyłączami w msc. Michalin oraz łącze 
wodociągowe Somianka-Michalin, budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup 
wozu asenizacyjnego. Komleksowe 
uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej 
i wywozu odpadów komunalnych na terenie 
gminy.

Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej  6 325 226,00       5 048 886,00       6 325 226,00      

Przebudowa nawierzchni żwirowej na asfaltową 
drogi gminnej relacji Ulasek-Wólka 
Somiankowska-Kręgi, zapewnienie 
bezpieczeństwa korzystajacym z tej drogi.  1 426 289,00       2 000,00       1 426 289,00      

Rozwój elektronicznej administracji w 
samorządach województwa mazowieckiego 
wspomagającej niwelowanie dwudzielności 
potencjału województwa

Województwo 
Mazowieckie  25 410,00       13 643,00       11 767,00       25 410,00      

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności 
województwa mazowieckiego przez 
budowaniesdpołeczeństwa informacyjnego i 
gospodarki opartej na wiedzy, poprzez 
stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na 
mazowszu

Województwo 
Mazowieckie  13 440,00       13 440,00       13 440,00      

Wsparcie techniczne powiatowego systemu 
reagowania kryzysowego oraz ratowniczo-
gasniczego w zakresie ratownictwa 
ekologicznego i chemicznego w powiecie 
wyszkowskim

Starostwo 
Powiatowe w 
Wyszkowie  16 000,00       16 000,00       16 000,00      

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami 
partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 
w lit. a i b) (razem)

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latch 
następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 
jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

3)gwarancje i poręczenia udzielane przez 
jednostki samorządu terytorialnego (razem)  589 929,00       589 929,00       589 929,00      

Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla 
Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance  369 914,00       369 914,00       369 914,00      
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Poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Gminnej 
Bibliotek Publicznej w Somiance  220 015,00       220 015,00       220 015,00      
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