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Rok 2013  

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wodociągu w ul. Lelewela i Jana 

Pawła II numer 225. 

Wartość ogółem: 6 749,99 zł       

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Króla Wł. Jagiełły w Tuszynie 

działka 24 oraz w Tuszynku Majorackim działka 250/1,  Gmina  Tuszyn 

Wartość ogółem: 5 166,00 zł       

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Remont ul. Wspólnej w granicach istniejącego pasa drogowego we wsi Mąkoszyn, gmina Tuszyn 

Wartość ogółem: 437 318,05 zł                 

Finansowanie zadania :                                                                                                                          

 -       126 160,00 zł - dotacja z Województwa Łódzkiego – Umowa nr 125/RŚ/2013 z dnia    

                                   16 lipca 2013r.( dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)                             

 -       150 000,00 zł - dotacja celowa z Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

 -       161 158,05 zł  - środki własne z budżetu gminy 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej wykonania nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 

1512E w Modlicy na odcinku od granicy z gminą Rzgów do skrzyżowania z drogą gminną 

Modlica-Romanów 

Wartość ogółem: 18 050,00 zł       

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Osiedlowej w Tuszynie wraz z łącznikiem pomiędzy               

ul. Osiedlową i ul. Blokową 

Wartość ogółem: 132 409,60 zł       

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie remontu nawierzchni            

ul. Szpitalnej w Tuszynku 

Wartość ogółem: 100 000,00 zł     

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Strażackiej 

Wartość ogółem: 8 979,00 zł             

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Zakup dwóch wiat przystankowych.- sołectwo Wodzin Majoracki 

Wartość ogółem: 3 850,00 zł     

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Zakup wiaty  przystankowej – sołectwo Zofiówka. 

Wartość ogółem: 4 043,99 zł           

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 
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Zagospodarowanie placu  ( utwardzenie terenu ) przy UM w Tuszynie. 

Wartość ogółem: 145 476,70 zł                      

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku OSP Modlica. 

Wartość ogółem: 14 698,50 zł                  

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Modlica na 2013 r 

 

Zakup chłodni do strażnicy OSP Syski. 

Wartość ogółem:  5 656,77 zł                 

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Syski na 2013 r. 

 

Utworzenie placu zabaw przy SP Nr 2 w Tuszynie. 

Wartość ogółem: 97 167,72 zł                     

Finansowanie zadania : 

 47 832,89 zł  - środki własne budżetu gminy 

 47 832,88 zł  - środki pochodzące z dofinansowania w ramach rządowego programu   

                        „Radosna Szkoła”. 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul.Domowicza i ul. 3 Maja wraz z przepompownią ścieków 

PII w Tuszynie. 

Wartość ogółem:   665 263,31 zł       

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Góreckiej, Bocznej i Zacisze w Woli Kazubowej. 

Wartość ogółem:    9 110,00 zł  

Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wola Kazubowa. 

 

Wykonanie dokumentacji projektu oświetlenia ul. Ludowej w Wodzinie Prywatnym. 

Wartość ogółem: 4 217,42 zł                             

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Wykonanie dokumentacji projektu oświetlenia ul. Zielonej w Wodzinie Prywatnym. 

Wartość ogółem:  4 217,42 zł                        

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Rozbudowa o świetlenia ulicznego ul. Wodzińskiej w Wodzinie Majorackim. 

Wartość ogółem:  14 541,42 zł                             

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Okupniki w Wodzinie Majorackim, gmina Tuszyn 

Wartość ogółem:  703,56 zł                               

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Zakup i instalacja hybrydowej lampy ulicznej. 

Wartość ogółem:  18 000,00 zł                   

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 
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Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Kruszowie gm. Tuszyn  na cele świetlicy wiejskiej  

Wartość ogółem:    717 147,19 zł        

Finansowanie zadania: 

 273 586,00 zł – środki w ramach Umowy o przyznanie pomocy                                                       

                                      Nr  00362-6922-UM0504065/11 w ramach działania „Odnowa i rozwój                 

                                      wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 24 września 2012r      

                                      z Samorządem Województwa Łódzkiego wraz z Aneksami.  

 443 561,19 zł – środki własne z budżetu  gminy 

 

Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Woli Kazubowej na cele świetlicy wiejskiej  

Wartość ogółem:    351 319,29 zł      

Finansowanie zadania: 

- 216 279  zł  –    środki w ramach Umowy o przyznanie pomocy   Nr  00715-6930-UM0530073/12                                                     

                            Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  dla operacji, które odpowiadają  

                            warunkom przyznania pomocy w ramach  działania „Odnowa i rozwój wsi”  

                            objętego PROW na lata  2007-2013  zawartej w dniu 24 września 2012 r. 

                            Samorządem Województwa Łódzkiego .                                                                       

- 135 040,29 zł – środki własne z budżetu  gminy 

 

Zakup pomieszczeń kontenerowych przeznaczonych na spotkania mieszkańców sołectwa. 

Wartość ogółem:      11 685,00 zł                          

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

Wykonanie ogrodzenia boiska do piłki siatkowej w Żerominie plus zakup wyposażenia boiska 

Wartość ogółem:  14 300,00 zł                               

Zadanie realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Żeromin na 2013 r. 
 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego na osiedlu 

w Tuszynku 

Wartość ogółem:   7 749,00zł            

Finansowanie zadania : środki własne budżetu gminy. 

 

        

 


