
Dane uzupełniające: 

1) „Budowa ul. Kościuszki w ChełmŜy na odcinku od lecznicy Zwierząt               

do granic miasta”:  

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 531 116,49  

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

− BudŜet Miasta – 531 116,49  

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 833,51  

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 833,51  

 

W ramach inwestycji pobudowano ulicę Kościuszki na odcinku od Lecznicy Zwierząt do 

granicy administracyjnej miasta o długości 610,75 mb. Wykonano nawierzchnię ulicy  

z masy mineralno – bitumicznej o szerokości 6,00m wraz z utwardzeniem poboczy. 

Przygotowywana jest dokumentacja aplikacyjna niezbędna do złoŜenia wniosku  

o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Działania 1.1. Infrastruktura drogowa Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-

2013.  

 

2) „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej 

przy Jeziorze ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I”: 

  1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 191 857,03  

  2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

− BudŜet Miasta – 191 857,03  

 3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 8 142,97  

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0,00  

  

W zadaniu pn. „Rewitalizacja strefy śródmiejskiej ChełmŜy w części zlokalizowanej przy 

Jeziorze ChełmŜyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I” wykonano projekt 

budowlany oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na 

wykonawstwo robót, nadzór inwestorski nad Realizacją powyŜszego zadania i podpisano 

stosowne umowy. Termin realizacji inwestycji do 30.11.2011 r. W dniu 21.12.2009 r. 

przekazano protokolarnie plac budowy Przedsiębiorstwu Budowy Dróg w Bielczynach,  



Zakład w Grębocinie, ul. Spółdzielcza 8, 87-122 Grębocin – liderowi konsorcjum z firmą 

Strabag. 

Zadanie będzie współfinansowane w 46,92% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Osi 

priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 -

2013. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną i w chwili obecnej 

przygotowywane są dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie 

przedmiotowego projektu.  

 

3) „Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy”: 

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 82,00  

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego:  

− BudŜet Miasta – 82,00  

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 40 918,00  

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0,00 

 

Zadanie rzeczowo wykonano w 100%. Do realizacji inwestycji przystąpiono 18.12.2009 r., 

roboty zakończono 29.12.2009r. Wykonawca robót – firma „Multi System” Robert Czos,  

ul. Narcyzowa 37, 87-100 Toruń w hełmie wieŜy konkatedry pw. Św. Trójcy przy  

ul. Tumskiej 14 zainstalowała niŜej wymienione urządzenia antenowe: 

   - ALLIED TELESIS AT –FS750/24 szt 1, 

   - ALLIED TELESIS AT-FS750/16-50 szt. 1, 

   - UPS FIDLETRONIC ARES 1000 RACK szt. 1, 

   - PATCHCABLE CAT. 5 0.5 m UTP Ŝółty szt. 16, 

   - Cyberbridge 23E szt. 9,  

   - Cyberbridge 23 E 5 GHz RB411AH802.11 szt.2, 

   - Cyberbridge 18E 5 GHz RB411 szt. 9, 

   - Zasilacz buforowy 1,8A + akumulator 24V/7Ah szt. 2, 

   - Szafa typu Sarel RBA-04-AS3-CAX-c1 TRITON szt. 1. 

 



4) „Zagospodarowanie terenów sportowych Szkół Podstawowych                     

oraz Gimnazjum w ChełmŜy wraz z remontami budynków szkolnych                   

i przedszkoli”:   

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 128 682,00  

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

− BudŜet Miasta – 128 682,00 

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 18,00  

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0,00  

 

W ramach zadania w 2009 roku wykonano: 

- projekty budowlane, kosztorysy modernizacji i budowy boisk sportowych szkół 

podstawowych i Gimnazjum. Wykonawca projektów Pan Piotr Wojczal prowadzący firmę 

pn. PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCYJNA” ul. Trawki 17/1, 80-257 

Gdańsk;  

- projekty i przedmiary remontów budynków szkolnych i przedszkoli. Wykonawca projektów 

„BENBUD” Benedykt Reder Grudziądz; 

- projekt budowlany przebudowy sieci wodociągowej kolidującej z modernizowanymi 

boiskami Szkoły Podstawowej nr 5 i Zespołu Szkół Specjalnych. Wykonawca projektu 

Witold Maciejewski Golub Dobrzyń.  

 

5) „Budowa oświetlenia w ulicach Głowackiego, Bydgoskiej                                     

i Sienkiewicza”:   

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 45 061,24  

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

− BudŜet Miasta – 45 061,24  

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 3,76  

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00  

 

Zadanie zostało wykonane w IV kwartale 2008 r. przez firmę „ELEKTROBUD” Grudziądz 

sp. z o.o., natomiast płatność przeszła na 2009r.  

 



6) „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Wyszyńskiego, Fiołkowej, 

Hiacyntowej, Tulipanowej, RóŜanej”:  

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 53 000,00  

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

− BudŜet Miasta – 53 000,00  

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0,00  

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00  

Zadanie wykonano rzeczowo w 100% w 2008r., natomiast zapłata w wysokości 53.000,00 

nastąpiła w 2009 roku. W ramach zadania wykonawca robót - Zakład Wodociągów 

 i Kanalizacji ChełmŜa ul. 3 Maja 12A wykonał: 

- ul. Hiacyntowa sieć wodociągowa od węzła W3 do W18, długości 137,00 mb z rur PCV Ø 

225 mm, 

- ul. Wyszyńskiego – Fiołkowa sieć wodociągową od węzła W1 do W4 i ul. Hiacyntowa sieć 

wodociągową od węzła W4 do W9 długości 189,50 mb w tym 127,50 mb z rur PCV Ø 225 

mm, 62,00 mb z rur PCV Ø160 mm. 

 
7) „Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta 

ChełmŜy”:  

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 823 773,75  

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

− BudŜet Miasta – 358 156,51  

− Fundusz Spójności – 465 617,24  

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 75,00  

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0,00  

 

Do realizacji zadania przystąpiono 12.X.2009 r., termin zakończenia 2011 r. Wykonawca 

robót Przedsiębiorstwo Budowlano WdroŜeniowe „INśBUD” ul. Budowlanych 3, 86-300 

Grudziądz. Rzeczowo wykonano: 

- kanał sanitarny z rur kamionkowych Ø 200 mm dł. 712,45 mb w ul. Bydgoskiej, 

Zagrodzkiego, 

- kanał deszczowy Ø 300 mm dł. 398,80 mb w ul. Bydgoskiej i Zagrodzkiego, 

- kanał deszczowy tłoczny Ø 225 mm dł. 201,40 mb w ul. Bydgoskiej i Zagrodzkiego.  



       
8) „Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów 

jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w ChełmŜy – etap I budowa                             

ul. Broniewskiego i ul. Traugutta”:   

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 2 126 726,32  

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

− BudŜet Miasta – 1 208 631,89 

− Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 918 094,43  

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 73,68  

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0,00  

 

Pobudowano ulicę Broniewskiego i Traugutta o nawierzchni jezdni z masy mineralno - 

bitumicznej i kostki betonowej pol- bruk, chodników i zjazdów o nawierzchni z kostki 

betonowej pol- bruk.  

Ulica Broniewskiego o długości: jezdni – 758,42 m, chodników – 1.517,20 m; powierzchni 

jezdni z masy mineralno- bitumicznej – 4.752,00 m2, chodników i wjazdów z kostki 

betonowej pol- bruk – 3.057,60 m2. 

Ulica Traugutta o długości: jezdni – 803,90 m, chodników – 1.286,14 m2; powierzchni jezdni: 

z masy mineralno- bitumicznej – 2.637,00 m2, z kostki betonowej pol- bruk – 2.362,40 m2, 

chodników i wjazdów z kostki betonowej pol- bruk – 2.537,20 m2.  

PowyŜsza inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Działania 1.1. Infrastruktura Drogowa, Oś priorytetowa 1. Rozwój 

infrastruktury technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- 

Pomorskiego na lata 2007-2013.  

     
9) „Wykonanie projektu budowlanego budowy dróg pomiędzy posesjami 

przy ul. Kościuszki 26 i 28 oraz mapy do celów projektowych”:  

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 1 000,00  

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

− BudŜet Miasta – 1 000,00  

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0,00  

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0,00  

W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych.  



  

10) „ Adaptacja pomieszczeń w piwnicy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 

na sanitariaty dla uczniów”:  

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 124 139,08  

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

− BudŜet Miasta – 124 139,08  

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0,92  

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00  

 

11) „Budowa oświetlenia w ulicach Spacerowej, Letniskowej, Wczasowej, 

Turystycznej w ChełmŜy”:  

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 102 426,89  

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

− BudŜet Miasta – 102 426,89  

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 73,11  

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0,00  

 

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu maju br. – łączny koszt inwestycji wyniósł 

102.426,89 tj.: 

   - koszt budowy 97.356,00 – wykonawca PPWSiIE „REO” Sp. j. Szałucki i Błaszkiewicz 

w Toruniu, 

- koszt nadzoru inwestorskiego 3.660,00 – p. Krzysztof Kamiński z Grudziądza, 

- koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zwiększeniem mocy 1.403,89, 

- koszt dziennika budowy – 7,00. 

 

12) „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmŜy, główny 

kolektor sanitarny i deszczowy między ul. Św. Jana i Polną”:  

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 757 929,41  

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

− BudŜet Miasta – 171  267,52  

− poŜyczka z WFOŚiGW - 586 661,89 

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 9 870,59  



4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 126 656,42  

 

Zadanie rzeczowo wykonano w 100%. Wykonawca robót budowlanych WODJAR Jarosław 

Brylowski ul. Ceramiczna 1, 83-314 Somonino. Do realizacji inwestycji przystąpiono 

22.06.2009r. Roboty zakończono 30.11.2009 r.  

Rzeczowo wykonano: 

Kanał sanitarny: 

- kanał z rur kamionkowy Ø 600 mm długości 406,70 mb, 

- kanał z rur PE Ø 600 mm długości 62,50 mb, 

- kanał z rur PE Ø 500 mm długości 10,40 mb, 

- studnie betonowe Ø 1200 mm - 14 szt, 

- studnie PE Ø 1200 mm - 2 szt. 

Kanał deszczowy: 

- seperator substancji ropopochodnych 1 kpl, 

- kanał z rur GRP Ø 800 mm długości 359,3 mb, 

- kanał z rur PE Ø 600 mm długości 7,5 mb, 

- koryto Ŝelbetowe 68,50 mb, 

- studnie betonowe Ø 1200 mm - szt. 11, 

- studnie PVC Ø 400 mm - szt. 1, 

- studnie PVC Ø 315 mm - szt. 1. 

 

13) „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przepompowniami, 

tłocznią i zasilaniem energetycznym w Bulwarze 1000 Lecia w ChełmŜy”:  

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 1 536 694,50  

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

      – BudŜet Miasta –  257 779,34           

- poŜyczka z WFOŚiGW - 1 278 915,16  

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 5,50  

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 491 000,00 

Wykonawca robót budowlanych Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych  

ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub Dobrzyń. Do realizacji inwestycji przystąpiono 05.06.2009 r. 

Roboty zakończono 30.11.2009 r.  

Rzeczowo wykonano: 



Kanał sanitarny: 

- Ø 160 mm długości 247,00 mb, 

- Ø 200 mm długości 403,50 mb, 

- Ø 300 mm długości 540,00 mb, 

- z rur PE Ø 160 mm tłoczny długości 150,00 mb, 

- Ø 400 mm długości 3,20 mb, 

- przepompownia ścieków sanitarnych 1 kpl.  

Kanał deszczowy: 

- z rur PE Ø 160 mm tłoczny długości 150,00 mb, 

- Ø 200 mm długości 390,00 mb, 

- Ø 300 mm długości 540,00 mb, 

- przepompownia wód deszczowych 1 kpl. 

 

14) „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przykanalikami 

 w ul. Toruńskiej odcinek od skrzyŜowania z Bulwarem 1000 Lecia do 

skrzyŜowania z ul. Sikorskiego oraz w ul. Sikorskiego odcinek od 

skrzyŜowania z ul. Toruńską do skrzyŜowania z ul. Dąbrowskiego”:  

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 578 246,13  

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

− BudŜet Miasta – 128 377,82  

− poŜyczka z WFOŚiGW - 449 868,31  

− 3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 453,87  

− 4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 130 195,00 

 

Zadanie rzeczowo wykonano w 100 %. Wykonawca robót budowlanych Zakład Usług 

Melioracyjnych i Geodezyjnych ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub Dobrzyń. Do realizacji 

inwestycji przystąpiono 05.06.2009 r. Roboty zakończono 30.11.2009 r.  

Rzeczowo wykonano: 

Kanał sanitarny 

-  Ø 160 mm długości 60,00 mb, 

- Ø 200 mm długości 12,00 mb, 

- Ø 300 mm długości 160,00 mb, 

- Ø 400 mm długości 11,00 mb, 



Kanał deszczowy: 

- Ø 200 mm długości 42,00 mb, 

- Ø 300 mm długości 89,50 mb, 

- Ø 500 mm długości 73,00 mb, 

 

15) „Dokumentacja na budowę oświetlenia w ul. Zagrodzkiego  

i ul. Dworcowej”:  

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 19 627,05  

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

− BudŜet Miasta – 19 627,05  

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 372,95  

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00  

 

Środki zostały wydatkowane na: 

- podkład dla ulicy Zagrodzkiego, p. Jerzy Glama – koszt 1.372,50, 

- podkład dla ulicy Dworcowej, p. Wiktor Król – koszt 3.000,00, 

- warunki techniczne z firmy Energa – Operator S.A Oddział w Toruniu niezbędne 

do realizacji projektu dla ul. Dworcowej – koszt 2.064,55, 

- projekt dla ul. Dworcowej (od ul. Polnej do granic miasta) wykonawca Pracownia 

Projektowa Elektrotechnika z Grudziądza – 8.052,00, 

- projekt dla ul. Zagrodzkiego wykonawca Pracownia Projektowa Elektrotechnika 

z Grudziądza – 5.124,00, 

- zakupiono dwa dzienniki budowy – 14,00. 

 

16) „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na dz. nr 32/1 z Obr. 12, pas 

drogowy prostopadły do ul. Kościuszki na wysokości Lecznicy Zwierząt”:  

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 69 998,00  

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

− BudŜet Miasta – 69 998,00           

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 2,00  

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0,00  

 



Wykonawca robót budowlanych - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy, 

 ul. 3-go Maja 12A. Do realizacji inwestycji przystąpiono 13.07.2009r. Roboty  zakończono 

05.10.2009 r. 

Rzeczowo wykonano: 

- rurociąg z rur PCV Ø 200 mm wraz z uzbrojeniem długości 184,00 mb, 

- hydrant podziemny HP-80 szt. 2. 

 

 

17) „Budowa oświetlenia w ul. Groszkowskiego i Tretkowskiego”:  

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 40 930,17  

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

− BudŜet Miasta – 40 930,17 

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 69,83  

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00  

 

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu październiku 2009r. a środki wydatkowano na: 

- koszt budowy 38.490,17 - wykonawca firma „ELEKTROBUD” Grudziądz  

Sp. z o.. z Grudziądza, 

- koszt nadzoru inwestorskiego 2.440,00 – p. Krzysztof Kamiński z Grudziądza. 

 
18) „Budowa parkingu przed stadionem Orlik”: 

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 7 051,60  

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

− BudŜet Miasta – 7 051,60  

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 48,40  

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00  

 

19) „Budowa boisk sportowych oraz kontenerowego obiektu sanitarno 

– szatniowego w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko Orlik 2012”:  

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 364 323,74  

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

− BudŜet Miasta – 364 323,74  

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 13,05  



4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego – 0,00  

 

Zadanie wykonano w 100%. Oddano do uŜytkowania w dniu 11 maja 2009r. Wykonawca 

robót – Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub Dobrzyń. 

 

20) „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Toruńskiej odcinek za 

torami w stronę rowu melioracyjnego”:  

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 10 000,00  

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

− BudŜet Miasta – 10 000,00  

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0,00  

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0,00  

 

Wykonawca robót budowlanych Zakład Wodociągów i Kanalizacji w ChełmŜy, ul. 3-go Maja 

12A. Do realizacji inwestycji przystąpiono 24.09.2009 r. Roboty zakończono 30.09.2009 r. 

Rzeczowo wykonano: 

- rurociąg z rur PCV Ø 90 mm wraz z uzbrojeniem długości 90,00 mb, 

- hydrant podziemny HP-80 szt. 1. 

 
21) „Wykupy i wywłaszczenia”:  

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 100 000,00  

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

− BudŜet Miasta – 100 000,00  

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0,00   

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0,00  

 

Wypłacono odszkodowanie za przejętą z mocy prawa nieruchomość gruntową pod budowę 

nowotworzonej drogi gminnej od Państwa Romanowskich. Działka oznaczona numerem 20/2 

w obrębie 12 o powierzchni 2846 m2.  

Wypłacono odszkodowanie za przejętą z mocy prawa nieruchomość gruntową pod budowę 

nowotworzonej drogi gminnej od Państwa Przymus. Działki oznaczone nr 11/1, 11/4, 12/1 

i 12/4 w obrębie 17 o powierzchni 1024 m2. 

 



22) „Modernizacja budynku i komputeryzacja Urzędu Miasta”:  

1. Nakłady poniesione na 31.12. roku sprawozdawczego – 48 924,94 

2. Źródła sfinansowania inwestycji - Razem na dzień 31.12. roku sprawozdawczego: 

− BudŜet Miasta – 48 924,94 

3. Pozostałość środków na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 75,06  

4. Zobowiązanie na dzień 31.12. roku sprawozdawczego - 0,00  

 

 


