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Uzasadnienie wydatków inwestycyjnych w 2018 roku nieobjętych 

wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
 (do załącznika nr 11) 

 
 

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                 89.700,00 zł 
 

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne                                                            89.700,00 zł 

 

Budowa drogi gminnej w ul. Rewekanta - projekt budowlany – 25.000,00 zł 

Planuje się opracowanie projektu budowlanego dla budowy ulicy, obejmującej 

wykonanie dróg, chodników, oświetlenia i kanalizacji deszczowej.  

 

Modernizacja drogi gminnej w ul. Dybanka – projekt budowlany – 60.500,00 zł 

Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji drogi w ul. 

Dybanka obejmującej remont nawierzchni, wymianę krawężników, wykonanie 

chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Planowana kwota 

obejmuje również wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości o 

powierzchni około 0,0645ha.  

 

Modernizacja drogi gminnej w ul. Kościelnej – projekt budowlany – 4.200,00 zł 

Planuje się opracowanie dokumentacji budowlanej dla wykonania modernizacji 

drogi w ul. Kościelnej z uwzględnieniem kanalizacji deszczowej, jezdni, 

chodników, miejsc postojowych i oświetlenia. 

 
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                  621.400,00 zł 
 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami                          166.400,00 zł 

 

Wykup nieruchomości zabudowanej przy ul. Kutnowskiej – 146.400,00 zł 

Planuje się wykupić do gminnego zasobu nieruchomości zabudowaną 

nieruchomość przy ul. Kutnowskiej o pow. 0,1273ha. 

 

Wykup nieruchomości gruntowych przy ul. Kolonia – 20.000,00 zł 

Planuje się wykupić nieruchomości przy ul. Kolonia pod budowę drogi 

publicznej o łącznej pow. 0,0494ha. 

 

Rozdział 70095 – Pozostała działalność                                                               455.000,00 zł 

 

Budowa komunalnego budynku socjalnego przy ul. 3 Maja 30 – projekt budowlany 

– 40.000,00 zł 

Zaplanowana kwota obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej budowy 

budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 9 lokalami mieszkalnymi na 

nieruchomości gminnej przy ul. 3 Maja 30. 
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Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 

12 – 415.000,00 zł 

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonanie robót 

budowlanych polegających na termomodernizacji i remoncie w zakresie 

ornamentów architektonicznych elewacji, dociepleniu ścian, wymianie dachu i 

stolarki otworowej zewnętrznej, wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, 

elektrycznej, sanitarnej z przyłączeniem do sieci, kanalizacyjnej oraz wykonaniu 

w lokalach mieszkalnych sanitariatów. 

 
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                           9.000,00 zł 
 

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   9.000,00 zł 

 

Zakup klimatyzatora do serwerowni – 3.500,00 zł 

Zakup klimatyzatora zaplanowano z uwagi na bezpieczeństwo funkcjonowania 

urządzeń znajdujących się w serwerowni Urzędu. 

 

Zakup urządzenia sieciowego – 5.500,00 zł 

Planuje się zakup niezbędnego urządzenia sieciowego (drukarka formatu A3, 

skaner i kopiarka). 

 
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                                              50.000,00 zł 
 

Rozdział 80104 – Przedszkola                                                                                50.000,00 zł 

 

Rozbudowa Miejskiego Przedszkola nr 4 – projekt budowlany – 50.000,00 zł 

Planuje się wykonanie dokumentacji budowlanej na rozbudowę istniejącego 

budynku przedszkola o część parterową w technologii tradycyjnej, składającą się 

z 8 oddziałów przedszkolnych i 4 oddziałów żłobkowych. Lokalizacja inwestycji 

przewidziana jest na nieruchomości gminnej. 

 
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA  

                    ŚRODOWISKA                                                                       18.100,00 zł 
 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność                                                                 18.100,00 zł 

  

Budowa przepustu pod drogą gminną w ul. Makulińskiego – 18.100,00 zł 

Zadanie obejmuje budowę przepustu łączącego dwa stawy pod drogą gminną w 

ul. Makulińskiego. Wykonanie przepustu jest niezbędne z uwagi na 

dotychczasowe zalewanie piwnic w domach usytuowanych na sąsiednich 

nieruchomościach. 
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Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  

                    NARODOWEGO                                                                    20.000,00 zł 
 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                               20.000,00 zł 

 

Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury do potrzeb osób 

niepełnosprawnych – 20.000,00 zł 

Planuje się opracowanie dokumentacji na montaż platformy dla 

niepełnosprawnych na zewnętrznych schodach wejściowych, wykonanie 

wewnętrznego podjazdu do sali wystaw, zewnętrznego podjazdu do sali kinowej 

oraz węzła sanitarnego z miejscem przystosowanym dla osób 

niepełnosprawnych w miejscu obecnej szatni.  

 
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA                                                       198.000,00 zł 
 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe                                                                     198.000,00 zł 

 

Rozbudowa systemu dezynfekcji wody na Pływalni Miejskiej – 127.000,00 zł 

Zadanie realizowane będzie w związku z decyzją Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego, w celu obniżenia poziomu chloru w nieckach basenowych. Zadanie 

realizowane przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych. 

 

Wymiana zbiornika przelewowego basenu rekreacyjnego na Pływalni Miejskiej – 

71.000,00 zł 
Wymiana zbiornika na nowy jest niezbędna z uwagi na zużycie 

dotychczasowego zbiornika w związku z długotrwałym użytkowaniem. Zadanie 

realizowane przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych. 
 


