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Rok 2011 

  

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej połączenia wodociągu w ul. Brzezińskiej z 

wodociągiem w miejscowości Modlica 

Wartość ogółem : 40.590,00 zł 

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 

 

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączmi w drodze gminnej przy ul. Wschodniej, Kwiatowej 

i Owocowej w Tuszynku Majorackim 

Wartość ogółem: 150.387,08 zł    

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Źródlanej w Zofiówce 

Wartość ogółem: 24.400,00 zł    

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 

 

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji odcinka drogi powiatowej Nr 2904E-

ul.Ks,Ściegiennego  w Tuszynie o dł.ok.920mb 

Wartość ogółem: 18.300,00 zł    

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 

 

Przebudowa ul. Poprzecznej w Tuszynie 

Wartość ogółem: 379.003,74 zł     

Finansowanie zadania: 

- 160 000,00 zł - dotacja celowa z Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

- 219 003,74 zł - środki własne budżetu gminy 

 

Rozbudowa ul. Długiej w Głuchowie i  Aleksandrówek w Garbowie w gminie Tuszyn 

Wartość ogółem: 472.737,51 zł    

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 

 

Przebudowa ul. Wczasowej w Rydzynkach-nadzór inwestorski 

Wartość ogółem: 1.705,79 zł      

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz analizy powiązania drogi z innymi 

drogami publicznymi; połączenie ul. Garbowskiej z ul. Starościańską 

Wartość ogółem: 17.542,80 zł    

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 
 

Wykonanie nakładki bitumicznej na jezdni ul. Srockiej w Wodzinku 

Wartość ogółem:  275.853,03  zł    

Finansowanie zadania: 

- 72 000,00 zł -  dotacja z Województwa Łódzkiego - umowa Nr 137/RO/2011 z dnia 10.06.2011r.  

                          (dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) 

- 203 853,03 zł - środki własne budżetu gminy 
 

Wykonanie operatu wodno-prawnego do opracowania dokumentacji projektowej przebudowy  

ul. Zielonka w Górkach Dużych 

Wartość ogółem:  2.627,00 zł         

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 
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Zakup koparko-ładowarki 

Wartość ogółem:  286.436,25  zł    

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Słowackiego w Tuszynie Lesie 

Wartość ogółem:  10.980,00 zł    

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 106605E (od skrzyżowania 

z ulicą Główną w Bądzyniu do skrzyżowania z ul. Sadową w Woli Kazubowej) 

Wartość ogółem:  36.600,00 zł    

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 

 

Wykonanie koncepcji budowy drogi zbiorczej w Głuchowie 

Wartość ogółem:  31.129,95 zł    

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 

 

Wykonanie operatu wodno-prawnego do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

przebudowy ul. Garbowskiej w Tuszynku Majorackim- II etap 

Wartość ogółem: 2.300,00  zł                           

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 

 

Przebudowa ul. Stara  Wieś w Żerominie 

Wartość ogółem: 4.250,00 zł    

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 
 

Zakup frezarki do dróg 

Wartość ogółem: 39.999,99 zł     

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 

 

Budowa i wyposażenie osiedlowego placu zabaw z boiskiem do piłki siatkowej. 

Wartość ogółem: 118.608,36 zł     

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 

 

Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Szpitalnej w 

Tuszynie 

Wartość ogółem: 8.548,50 zł        

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 
 

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym do budynku mieszkalnego, 

wielorodzinnego w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 

Wartość ogółem: 19 630,62        

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 

  

Zakup chłodziarki  dla Sołectwa Modlica 

Wartość ogółem: 6.000,00 zł     

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 r. 
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Zakup namiotu dla Sołectwa Rydzynki  

Wartość ogółem: 4.800,00 zł     

Zadanie  zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 r. 
 

Zakup patelni elektrycznej dla sołectwa Modlica 

Wartość ogółem: 3.811,00 zł     

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2011 r. 
 

Ułożenie kostki w ciągu komunikacyjnym w Przedszkolu Nr 1 w Tuszynie 

Wartość ogółem: 15.000,00 zł    

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 
 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Króla Wł.Jagiełły i Tysiąclecia wraz z przyłaczami w pasie 

drogowym 

Wartość ogółem: 28.758,31     

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 
 

Budowa kanalizacji sanitarnej  i deszczowej w części ul. Pułaskiego i Poniatowskiego w Tuszynie 

Lesie 

Wartość ogółem: 1.850.907,11 zł     

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2010/2011 

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 948 635,11 

                                     pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki   

                                     Wodnej w Łodzi w wysokości 902 272,00 zł  
 

Budowa kanalizacji w ul. Wschodniej 

Wartość ogółem: 37.887,97 zł    

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 
 

Tworzenie systemu zbioru i segregacji odpadów poprzez zakup ciągnika rolniczego, przyczepy 

dwuosiowej, przyczepy jednoosiowej do przewozu kontenerów oraz kontenerów na odpady 

komunalne. 

Wartość ogółem: 240.047,59 zł     

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 142 467,59 

                                     dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 97 580,00 zł         

                                     w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ”  

                                     objętego PROW na lata 2007-2013. 
 

Przebudowa parku miejskiego w Tuszynie 

Wartość ogółem: 337.320,47 zł    

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 
 

Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul.Dylewskiej w Górkach Małych 

Wartość ogółem:   4.200,00 zł    

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 
 

Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim 

Wartość ogółem:   7.000,00 zł     

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 
 

Zakup i instalacja hybrydowej lampy ulicznej w Wodzinie Prywatnym 

Wartość ogółem: 15.905,40 zł     

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 
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Budowa oświetlenia ulicznego ul. Góreckiej, Bocznej i Zacisze w Woli Kazubowej i Dylewie 

Wartość ogółem:  8.450,00 zł     

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 
 

Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych  i pomp ciepła dla  Krytej Pływalni Oceanik   i Domu 

Kultury w Tuszynie  - Etap I - wykonanie instalacji kolektorów słonecznych    

Wartość ogółem:  462.536,96  zł    

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 182 536,96 zł 

                                      dotacja w kwocie 280 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  

                                      Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 
 

wydatki niewygasających uchwalone 

Uchwałą Nr V/15/10 Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 29.12.2010 r.     
     

Wykonanie projektu przebudowy ul. Długiej w Głuchowie do Szczukwina. 

Wartość ogółem:   20.130,00  zł       

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2930E od drogi krajowej 

Nr 1 do granicy gminy Tuszyn. 

Wartość ogółem:   118.340,00 zł                

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 
 

Przebudowa ul. Stara  Wieś w Żerominie 

Wartość ogółem:  5 266,58 zł    

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 
 

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 106605E (od skrzyżowania 

z ulicą Główną w Bądzyniu do skrzyżowania z ul. Sadową w Woli Kazubowej) 

Wartość ogółem:  36.600,00 zł     

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 
 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Garbowskiej w Tuszynku 

Majorackim 

Wartość ogółem:  26 840,00 zł     

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zielonka w Górkach Dużych 

Wartość ogółem: 19.398,00 zł    

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 
 

Przebudowa ul. Wczasowej w Rydzynkach – roboty budowlane 

Wartość ogółem: 77 560,54 zł     

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 
 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Króla Wł.Jagiełły i Tysiąclecia wraz z przyłaczeniami w pasie 

drogowym 

Wartość ogółem: 188 799,36 zł     

Finansowanie zadania: środki własne budżetu gminy 
 

 

 

 


