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Rok 2012 
 

Przebudowa ul. Źródlanej w Zofiówce  na odcinku od skrzyżowania z ul. Główną do ul. Tęczowej 

w Rydzynkach 

Wartość ogółem:  326 685,00 zł     

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy 
 

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2904E- ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Starościańską w kierunku ul. Kocha na dł. ok. 900mb – I etap 

Wartość ogółem:  589 764,10 zł     

Finansowanie zadania: 

 200 000,00 zł – środki ze Starostwa Powiatowego w Łodzi w ramach porozumienia w 

sprawie powierzenia zarządu nad drogami powiatowymi. 

 389 764,10 zł – środki własne  budżetu Gminy Tuszyn. 
 

Budowa ul. Niedas Leśny w Tuszynie 

Wartość ogółem:  363 700,55 zł     

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy 
 

Wykonanie projektu remontu ul. Osiedlowej 

Wartość ogółem:  18 942,00 zł     

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy 
 

Przygotowanie inwestycji poprzez opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy                 

ul. Niedas Leśny od hydroforni  w kierunku ul. Góreckiej oraz wypłata odszkodowań za grunty 

wywłaszczone pod budowę drogi 

Wartość ogółem:  54 744,30 zł     

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy 
 

Remont ul. Piotrkowskiej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi  Syski – etap I i etap II 

Wartość ogółem:  296 058,63 zł         

Finansowanie zadania :                                                                                                                                  

-  41 000,00 zł – dotacja z Województwa Łódzkiego – Umowa Nr  133/RO/2012 z dnia  

                           19.06.2012r.  ( dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych ). 

- 255 058,63 zł – środki własne budżetu gminy. 
 

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Niedas Leśny w Tuszynie 

Wartość ogółem: 44 534,20 zł      

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy 
 

Rozbudowa ul. Zielonka w Górkach Dużych 

Wartość ogółem: 362 647,64 zł     

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy 
 

Budowa połączenia ul. Garbowskiej z ul. Starościańską 

Wartość ogółem: 421 737,04 zł    

Finansowanie zadania :                                                                                                                          

  -       87 988,15 zł - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu     

                                  Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój   

   -      50 000,00 zł - dotacja celowa z Powiatu Łódzkiego Wschodniego                                             

   -    283 748,89 zł  - środki własne z budżetu gminy                                               
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Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym przy ul. Szpitalnej          

w Tuszynie 

Wartość ogółem: 181 496,26 zł     

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej  i deszczowej w części ul. Domowicza i ul. Chłopickiego. 

Wartość ogółem: 711 730,11 zł    

      Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy 711 730,11 zł, w tym : 

dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Łodzi w wysokości 505.815,00 zł  

 

Wykonanie koncepcji kanalizacji ul. Młynkowej 

Wartość ogółem: 3 800,00 zł     

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy 

 

Wykonanie projektu technicznego kanalizacji w ul.Wschodniej w Tuszynku Majorackim. 

Wartość ogółem: 4 920,00 zł     

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia na ul. Stanisławowskiej w Bądzyniu. 

Wartość ogółem:   5 535,00 zł                 

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy 

 

Wykonanie projektu oświetlenia ul. Sosnowej w Tuszynie 

Wartość ogółem: 9 840,00 zł                        

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy 

 

Wykonanie oświetlenia na ul. Dylewskiej w Górkach Małych 

Wartość ogółem:  12 436,87 zł      

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wola Kazubowa. 

 

Wykonanie projektu oświetlenia ul.Turystycznej 

Wartość ogółem: 9 409,50 zł                                

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy 

 

Wykonanie projektu oświetlenia w Jutroszewie - Zagrody 

Wartość ogółem: 3 936,00 zł                              

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy 

 

Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego ulic:Bocznej,Zacisze i części ul. Góreckiej. 

Wartość ogółem:  9 220,71 zł   

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wola Kazubowa. 

 

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm. Tuszyn  na cele świetlicy wiejskiej –        

I etap 

Wartość ogółem:   1 540,00 zł     

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy 
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Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych  i pomp ciepła dla  Krytej Pływalni Oceanik   i Domu 

Kultury w Tuszynie  - Etap I - wykonanie instalacji kolektorów słonecznych    

Wartość ogółem:  436.085,75 zł   

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

Kontynuacja zadania z 2011r.  

 

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji stadionu miejskiego 

Wartość ogółem:   52 470,10 zł   

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy 
 

Wykonanie placu zabaw w Tuszynie Lesie 

Wartość ogółem:    39 997,21 zł     

Finansowanie zadania: 

 22 173,79 zł  - środki w ramach Umowy Przyznania pomocy Nr 00675-6930- 

                        UM0540153/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania  

                        413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata            

                        2007-2013 zawartej 13.09.2012 r. z Samorządem Województwa Łódzkiego. 

 17 823,42 zł  - środki własne z budżetu gminy. 

 

 

wydatki niewygasające  uchwalone 

Uchwałą Nr XXII/139/11 

Rady Miejskiej w Tuszynie w dniu 28.12.2011 r.           
 

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

wodociągiem w miejscowości Modlica. 

Wartość ogółem:   40 590,00 zł    100,00% 

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 – umowa  

z inspektorem nadzoru. 

Wartość ogółem:   7 151,81 zł    

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy 

 
 

 
 

 

 

 


