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Inwestycje 

Rok 2014 

 

Budowa wodociągu w ul. Lelewela w Tuszynie 

Wartość ogółem:  60.290,82 zł 

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Budowa sieci wodociągowej ( średnica 160 mm ) z odgałęzieniami w ul. Brzezińskiej od W-56  

do W-50 

Wartość ogółem: 96.594,62 zł      

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej  i remont ul. Rzgowskiej dz. nr 547, 7 ( od ul. Łowickiej  

do ul. Łódzkiej ) w Tuszynie, gmina Tuszyn. 

Wartość ogółem: 198.508,40 zł      

Finansowanie zadania :                                                                                                                                                    

-       124.910,28 zł - dotacja celowa z Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

 -         73.598,12 zł  - środki własne z budżetu gminy 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej  remontu ul. Kruszowskiej i Prostej w Garbowie 

Wartość ogółem: 11.200,00 zł      

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Przebudowa ul. Króla Wł. Jagiełły w Tuszynie działka 24 oraz w Tuszynku Majorackim działka    

Nr 250/1, gmina Tuszyn 

Wartość ogółem: 209.247,60 zł      

Finansowanie zadania :                                                                                                                           

 -       175.000,00 zł  - dotacja celowa z Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

 -         34.247,60 zł  - środki własne z budżetu gminy 

 

Rozbudowa ul. Długiej i Aleksandrówek w Garbowie, gmina Tuszyn – II etap 

Wartość ogółem: 345.089,72 zł      

Finansowanie zadania :                                                                                                                                                      

-       345.089,72 zł  - dotacja celowa z Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie remontu ul. Szpitalnej 

Wartość ogółem: 271 240,68 zł      

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

Zadanie realizowane w latach 2013-2014. 

 

Remont ul. Piaskowej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Szczukwin, gmina Tuszyn 

– I etap 

Wartość ogółem: 250.835,49 zł      

Finansowanie zadania :                                                                                                                            

 -         46.520,00 zł  - dotacja z Województwa Łódzkiego – Umowa nr 133/RŚ/2014                         

                                    z dnia  8 lipca 2014r. ( środki pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji 

   gruntów rolnych  ). 

 -       204.315,49 zł  - środki własne z budżetu gminy 

 

Przebudowa drogi gminnej nr 10660E od ul. Głównej w Bądzyniu do działki nr 54/2 i działki nr 44 
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Wartość ogółem: 141.300,00 zł               

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  przebudowy ul. Kasztelańskiej w Tuszynku 

Majorackim 

Wartość ogółem: 12 200,00 zł               

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 
 

Zagospodarowanie placu  ( utwardzenie terenu ) przy UM w Tuszynie 

Wartość ogółem: 111.248,36 zł                

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Modernizacja instalacji c.o. oraz wentylacji w strażnicy OSP Szczukwin  – zakup i montaż 

klimatyzatorów ściennych z opcją grzania, moc 7kW – 3 sztuki 

Wartość ogółem:   15.092,10 zł               

Finansowanie zadania : fundusz sołecki. 

  

Zakup nagrzewnicy do strażnicy OSP Głuchów 

Wartość ogółem:    5.495,00 zł               

Finansowanie zadania : fundusz sołecki. 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Sowińskiego i ul. 3-go Maja ( od ul. Domowicza 

do ul. Krótkiej ) oraz kanalizacji deszczowej w części ul. Domowicza i ul. 3-go Maja wraz z 

kanałem deszczowym pod drogą Nr 1 

Wartość ogółem:   495.157,24 zł                

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Palestyńskiej od S-5 do S-77 z przyłączami w pasie 

drogowym 

Wartość ogółem:  49.992,23 zł         

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

ŁOM – Budowa kanalizacji ściekowej w Tuszynie w ul. Wyspiańskiego, Sienkiewicza, 

Słowackiego, Mickiewicza, Prusa – opracowanie studium wykonalności i oceny oddziaływania  

na środowisko. 

Wartość ogółem: 9.840,00 zł                 

Finansowanie zadania : 

- 2.312,40 zł  -  środki własne budżetu gminy                                                                                                  

- 7.527,60  zł -  środki z Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego         

                         w  ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. 

 

 Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu ścieków z przydomowych zbiorników bezodpływowych 

na terenie Gminy Tuszyn. 

Wartość ogółem:  72.691,50 zł                 

Finansowanie zadania : 

- 43.191,50  zł  -  środki własne budżetu gminy 

 29.500,00  zł  -  środki z umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi   

                                      dla  gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. 
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Budowa oświetlenia ul. Stanisławowskiej w Bądzyniu 

Wartość ogółem: 7.276,47 zł              

Finansowanie zadania : fundusz sołecki. 

 

Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w Tuszynie ( 9 nowych słupów) 

Wartość ogółem: 40.228,24 zł             

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim 

Wartość ogółem:       10.709,00 zł              

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Zielonej we wsi Wodzin Prywatny, gmina Tuszyn 

Wartość ogółem:      10.400,00 zł              

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Garbowskiej w Tuszynku Majorackim 

Wartość ogółem:      12.813,58 zł                 

Finansowanie zadania : fundusz sołecki. 

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa oświetlenia w ul. Polnej 

Wartość ogółem:  23.911,00 zł              

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy oświetlenia w ul. Poddębina 

Wartość ogółem:  6.150,00 zł               

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Wykonanie oświetlenia ulicznego ulic Bocznej i Zacisze w Woli Kazubowej 

Wartość ogółem:  9 545,31 zł            

Finansowanie zadania : fundusz sołecki. 

 

 Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa świetlicy wiejskiej w Żerominie. 

 Wartość ogółem:  17.880,10 zł      

 Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

 

 Zakup pomieszczenia kontenerowego z przeznaczeniem na spotkania mieszkańców sołectwa Górki 

Małe 

  Wartość ogółem:     12.800,00 zł      

  Finansowanie zadania : fundusz sołecki. 

 

Zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Żeromin 

 Wartość ogółem:   5.000,00 zł      

 Finansowanie zadania : fundusz sołecki. 
 

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego ( rekreacyjnego ) w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 

Wartość ogółem:   76.112,16 zł            

Finansowanie zadania : 

- 51.112,16  zł  -  środki własne budżetu gminy 
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- 25.000,00  zł  -  środki z umowy o przyznanie pomocy  na operację z zakresu małych projektów  

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  objętego PROW na lata  

                             2007-2013. 

 

Zakup trzech kompletów bramek na stadion miejski 

Wartość ogółem:   15.375,00 zł                

Finansowanie zadania : 

-   5.375,00  zł  -  środki własne budżetu gminy 

- 10.000,00  zł  -  środki z umowy o przyznanie pomocy  na operację z zakresu małych projektów  

w  ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  objętego PROW na lata  2007-2013. 

                                                                                                                                                      
 Wydatki niewygasające 

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Ogrodzonka 

Wartość ogółem:   14.391,00 zł          

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Stodolnianej 

Wartość ogółem:   11.931,00 zł          

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji w ul. Ks. Ściegiennego 

( od ul. Góreckiej), ul. Cmentarnej oraz ul. Poprzecznej do przepompowni PV 

Wartość ogółem:  26.924,70 zł           

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Wykonanie projektu oświetlenia ul. Tęczowej w Tuszynie 

Wartość ogółem:  12.300,00 zł          

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

   


