
2.2.3.  GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan 
po zmianach

Wykonanie Wsk. %

2 500 000 zł 1 464 100 zł 58,6

Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:
Dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę

Wskaźniki  efektywno ści:
 - dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę - efekt - 2009 rok 2 500 000 zł 1 464 100 zł
 - wykonanie części kwater grzebalnych - efekt 2010 rok

Zadanie prowadzone przez Zaklad Usług Komunalnych.
Opóźnienia w pracach projektowych spowodowały konieczność przesuniecia 
terminu rozpoczęcia robót budowlanych na 2010 rok.

Klasyfikacja wydatków:
 - rozdział: 71035

48 000 zł 47 580 zł 99,1

Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wykonano opracowanie - ocena potencjalnego zanieczyszczenia osadów 
zalegających Syrenie Stawy, położone w ciągu strumienia Osówka w Lesie 
Arkońskim w Sz-nie ze wskazaniem sposobu wydobycia i zagospodarowania 
wydobytych osadów.

Realizacja zgodnie z zakresem umowy.

Klasyfikacja wydatków:
 - rozdział: 90095

268 000 zł 265 261 zł 99,0
Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wskaźniki  efektywno ści:
ilość słupów oświetleniowych 79 79

Klasyfikacja wydatków:
 - rozdział: 90015

83 000 zł 83 000 zł 100,0

Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:
Dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę

Wskaźniki  efektywno ści:
 - dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę - efekt - 2009 rok
 - wykonanie części kwater grzebalnych - efekt 2010 rok

Klasyfikacja wydatków:
 - rozdział: 71035

492 100 zł 492 016 zł 100,0

Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:
Wybudowano na kwaterze nr 94 dwustronne ściany urnowe z niszami
umieszczonymi na trzech poziomach, wykonano nawierzchnie żwirowe, z kostki
granitowej, zagospodarowano teren wokół poprzez nasadzenia zieleni.

Budowa o świetlenia parku przy ul. Obotryckiej / Oliwkowej

 - budowa budynku ceremonialnego wraz z zapleczem biurowo -magazynowym - 
    efekt - 2013 rok

Budowa ściany urnowej od ul. Mieszka I

Wyszczególnienie

Budowa ogrodu botanicznego "Syrenie Stawy" w Szczec inie

Budowa o świetlenia Parku Kownasa

Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej

 - budowa budynku ceremonialnego wraz z zapleczem biurowo -magazynowym - 
    efekt - 2013 rok

Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej

Budowa linii kablowych, montaż szafki oświetleniowej, montaż 79 szt. słupów 
oświetleniowych.



Zrealizowano zakres prac.

Wskaźniki  efektywno ści:
 - dokumentacja projektowa z pozwoleniem na budowę - efekt - 2009 rok
 - wykonanie części kwater grzebalnych - efekt 2010 rok

Klasyfikacja wydatków:
 - rozdział: 71035

2 000 000 zł 1 661 666 zł 83,1

Dysponent cz ęści bud żetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

W 2009 r. poniesiono wydatki min. na studium wykonalności oraz opracowanie 
wniosku o dofinansowanie ze środków POiŚ, przeprowadzono kampanie 
edukacyjną majacą na celu wyjąsnienie społeczeństwu roli ZTUO w systemie 
gospodarki odpadami, wydatkowano środki na prowadeznie portalu Egos,  

Wydatki zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami, odchylenie spowodowane 
jest skomplikowanym procesem przygotowania tak dużej inwestycji do realizacji.

Wskaźniki  efektywno ści:
 - koncepcja i dokumentacja 1 kpl 1 kpl

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 90002

700 000 zł 673 602 zł 96,2

Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:
Zakończono ostatni etap modernizacji Bramy Głównej, wyremontowano elewację
Bramy  oraz wykonano jej iluminację; na oświetlenie składa się 

- oprawy zwieszane -12 sztuk                                                                                      
- oprawy w gruncie - 33                                                                                         
- oprawy we wnękach - 6 sztuk                                                                                           
- projektory na elewacji - 4 sztuki                                                                                     
- projektory podświetlające dach - 12 sztuk
- oprawy do podświetlania zieleni - 10 sztuk
- oprawy wall washer - 3 sztuki
Ponadto w ramach zabezpieczonych na zadaniu środków wykonano doraźny
remont nawierzchni asfaltowych dróg w rejonie Bramy Głównej Cmentarza
Centralnego.

Zrealizowano zakres prac.

Klasyfikacja wydatków:
 - rozdział: 71035

30 000 zł 0 zł 0,0

Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Wydział Inwestycji Miejskich

Działania:
Dokumentacja projektowa.

Wskaźniki  efektywno ści:
 - modernizacja oczyszczalni - wkaźniki określone zostana po wykonaniu dokumentacji technicznej

Ogłoszenie przetargu na wykonawcę projektu technicznego - listopad 2009.
Z uwagi na cykl funkcjonowania szkoły realizację zadania przesunięto na 2010 rok

Klasyfikacja wydatków:
 - rozdział: 90001

Modernizacja i konserwacja Bramy Głównej Cmentarza Centralnego 
oraz alejek i ściany urnowej

 - budowa budynku ceremonialnego wraz z zapleczem biurowo -magazynowym - 
    efekt - 2013 rok

Modernizacja oczyszczalni ścieków przy SP 13 i GM 31 
przy ul. Bałtyckiej 1a

Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej dla zakładu termicznego 
unieszkodliwiania odpadów przetwarzającego ok. 150.000 ton odpadów rocznie.

Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadó w dla 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego

Działania edukacyjne zw. z realizacją projektu oraz proekologiczną gospodarką 
odpadami, m.in. obsługa strony internetowej, akcje promocyjne, itp..



2 400 000 zł 481 498 zł 20,1

Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

 - roboty przygotowawcze  i ziemne
 - odwodnienie korpusu drogowego i regulacja studni
 - wykonanie podbudowy  nawierzchni, ścieżek, chodników i schodów 5 920 m 2

 - wykonanie nawierzchni ( kostka kamienna i nawierzchnia bitumiczna) 3 986 m 2

 - wykonanie chodników 563 m 2

 - wykonanie obrzeży chodnikowych i krawężników 1 549 mb
 - urządzenie bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe)  18 szt
 - oświetlenie uliczne 22 szt

Ze środków 2009 roku sfinansowano zadanie na kwotę 481 498,31 zł.  
Zakończenie prac w ramach zadania  przewiduje się na rok 2010. W ramach 
zadania zawarto  i realizowano następujące umowy:  Opracowanie projektu 
budowlano-wykonawczego remontu pl. Jakuba Wujka w Szczecinie, Remont 
Placu Ojca Jakuba Wujka w Szczecinie, Dokumentacja projektowa związna ze 
zmian sposobu odwodenienia jezdni oraz budową nowego przyłacza 
wodociągowego na placu Ojca Jakuba Wujka w Szczecinie, Pełnienie nadzoru 
autorskiego na zadaniu:"Remont Placu Ojca Jakuba Wujka w Szczecinie".

- jednostkowy koszt wykonania 1 m2 podbudowy  nawierzchni, ścieżek, chodników 
i schodów

57 zł                     

- jednostkowy koszt wykonania 1 m2 nawierzchni ( kostka kamienna i nawierzchnia
bitumiczna) 

246 zł                   

- jednostkowy koszt wykonania 1 m2 chodnika 89 zł                     
- jednostkowy koszt wykonania 1 mb obrzeży chodnikowych i krawężników 101 zł                   

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 90095

7 100 000 zł 35 624 zł 0,5

Dysponent cz ęści bud żetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:
1. Remont i przebudowa pomieszczeń podscenia wraz z termomodernizacją obiektu

2. Rozbiórka toalety
3. Budowa toalety
4. Remont kapitalny sceny
5. Zagospodarowanie przestrzenne i rewitalizacja terenu, w tym budowa oświetlenia 

alejek wzdłuż jez. Rusałka

w 2009 r. wykonano aktualizację dokumentacji wraz z kosztorysami projektu 
budowlanego pn ,,Remont i przebudowa podscenia Teatru Letniego w Szczecinie - 
część zamknięta" oraz aktualizowanie dokumentacji wraz z kosztorysami projektu 
budowlanego dot. ,,Budowa toalety publicznej w Parku Kasprowicza"

Sporządzono opinię w zakresie możliwości wystąpienia pomocy publicznej w 
związku z ubieganiem się Gminy M Sz-n o dofinansowanie publicznej 
infrastruktury turystycznej - przebudowa Teatru Letniego w Sz-nie" ze środków 
funduszy strukturalnych w ramach RPO.

Odchylenie spowodowane jest przedłużającą się procedurą podpisania umowy 
o dofinansowanie ze środków RPO WZ (umowę podpisano w grudniu 2009 r.), 
co umiemożliwiło rozpoczęcie procedury przetargowej.

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 90095

578 000 zł 0 zł 0,0

Dysponent cz ęści bud żetowej:

Modernizacja Placu Jakuba Wujka

Zakres robót drogowych i zagospodarowanie terenu, w tym :

Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzy żowaniu 
ul. Witkiewicza - Derdowskiego

Wskaźnik efektywno ści:

Modernizacja Placu Ojca Jakuba Wujka.

Modernizacja publicznej infrastruktury turystycznej  - przebudowa 
Teatru Letniego w Szczecinie



- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:
Budowa sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu zgodnie z 
projektem
- budowlano-wykonawczym (branża elektryczna), 
- projektem wykonawczym - organizacja ruchu, 
- programu i algorytmu sterowania, 
- wykonawczym - tymczasowa organizacja ruchu, 

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 90095

412 000 zł 411 948 zł 100,0

Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 90095

1 000 000 zł 122 075 zł 12,2

Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

W 2009 r. wykonano remont chodnika wraz z odwodnieniem w Szczecinie przy ul. 
Księżnej Zofii 3 -Przedszkole nr 59

Wykonano ekspertyzę z projektem remontu i kosztorysem uszkodzeń budynku 
przepompowni na Wyspie Puckiej w Szczecinie

Umowa na wykonanie powierzchniowych odpływów wód opadowych oraz 
oczyszczenie i konserwacja istniejących urządzeń kanalizacyjno melioracyjnych 
oraz odbiornika wód w rejonie ul. Drozdowej w Szczecinie

Ze względu na przedłużające się sprawy formalno - prawne, uzyskanie pozwoleń 
i uzgodnień - realizacja zadania przesunie się w czasie.

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 90001

90 000 zł 89 735 zł 99,7

Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

- punkty świetlne 13 szt 13 szt
- linia kablowa YAKY 4x25 mm2 466 mb 466 mb
- linia napowietrzna ASXSu 4x25 mm 2 2 556 mb 2 556 mb

- wymiana szafy oświetleniowej 1 szt 1 szt

- jednostkowy koszt 1 szt. punktu świetlnego 6 903 zł 6 903 zł

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 90015

1 000 000 zł 573 578 zł 57,4

Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Biuro  ds. Morskich

Działania:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Niższe niż planowano wydatki wynikają 
z rozstrzygnięć przetargowych.

Wskaźniki  efektywno ści:

Wykonanie oświetlenia ulicy Traktorowej w Szczecinie

Wskaźnik efektywno ści:

Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznacz onych pod 
zabudow ę

Wykonanie prac remontowych na cieku Niedźwiedzianka i Trawna od Jeleniego 
Stawu do ul. Zwierzynieckiej.

Pogłębianie nabrzeży na rzece Odrze Zachodniej i Duńczycy

Opracowanie "Programu Gospodarki Deszczowej"

Pogłębianie nabrze ży na rzece Odrze Zachodniej i Du ńczycy

Zakres rzeczowy:

Oświetlenie ulic - o świetlenie ul. Traktorowej

W ramach zadania w roku 2009 została podpisana umowa ZDiTM 119/2009 z dn. 06.11.2009 r. 
Zakończenie prac ujętych w umowie przewidziane jest na 04.02.2010 r.

 - koszt wydobycia 1 m3 urobku -  ustalony zostanie po dokonaniu sondaży dna 



Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 90095

250 500 zł 241 036 zł 96,2

Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Przeznaczone na zadanie środki finansowe wykorzystano na przygotowanie
dodatkowego terenu pod pochówki, m.in.
- w rejonie terenu po AMW – m.in. wykonano wycinkę drzew, rozbiórkę budynku
gospodarczego, plantowanie terenu
- działka nr 11 ( w rejonie byłego ogrodnictwa „Sławówko”, od ul. Mieszka I ) –
m.in. zlecono wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej określającej
poziom środków finansowych jakie należy zabezpieczyć w kolejnych latach na
poszerzenie terenu Cmentarza Centralnego o dodatkową powierzchnię w ilości 4
ha.
- kwatera nr 36 ( w rejonie wiatraka ) – m.in. zlecono wykonanie badań
geologicznych mających na celu określenie przydatności terenu pod przyszłe
pochówki następnie zlecono wykonanie projektu poszerzenia kwatery.

Wykonano zakres zaplanowanych prac.

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 71035

270 000 zł 270 000 zł 100,0

Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 90095

300 000 zł 84 629 zł 28,2

Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:
Przebudowa konstrukcji nabrzeża.

Doprowadzenie mediów: wody, prądu, wybudowanie oświetlenia
Wyposażenie nabrzeża w punkty poboru wody i energii elektrycznej, montaż 
urządzeń cumowniczych i ratowniczych. 

Przygotowane przyłączy pod tymczasowe punkty gastronomiczne.

W 2009 r. wydatkowano środki na sporządzenie operatów wodno-prawnych , 
uzupełnienie dokumentacji na Bulwar Gdyński i Piastowski.

Odchylenie spowodowane jest przedłużającą się procedurą podpisania umowy 
o dofinansowanie ze środków RPO WZ, co umiemożliwiło rozpoczęcie procedury 
przetargowej.

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 90095

50 700 zł 50 421 zł 99,4

Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:
Wykonanie prac remontowych na dachu Kaplicy Głównej oraz budynkach 
sasiadujących - wymiana rynien, naprawa pokrycia, naprawa obróbek 
blacharskich.

Wykonano zaplanowany zakres prac.

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 71035

74 000 zł 73 110 zł 98,8

Promenada z widokiem na Odr ę - przebudowa szczeci ńskich 
bulwarów (Modernizacja Bulwaru Gdy ńskiego, Piastowskiego, 
Elbląskiego)

Remont dachu Kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Szcz ecinie

Poszerzenie Cmentarza Centralnego

Opracowanie dokumentacji na przebudowę basenu na Placu Batorego wraz z 
realizacją, remont basenu przy ul. Ku Słońcu oraz przy ul. Wita Stwosza (ewentualna 
zabudowa). Opracowanie dokumentacji na zabudowę basenu przy ul. Żółkiewskiego 
(zbiorniki kryte), opracowanie dokumentacji na kapitalny remont fontanny przy 
ul. Szymanowskiego.

Kontynuacja prac, wydatki na wykonanie dokumentacji, roboty budowlane i 

Remont pomnika Braterstwa Broni

Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppo ż



Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 90095

72 000 zł 72 000 zł 100,0

Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

ilość zabiegów aeracji 6 szt. - 2 w 2008, 4 w 2009

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 90095

70 000 zł 70 000 zł 100,0
Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

ilość klatek - kojców 8 szt. 8 szt.

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 90013

95 700 zł 95 526 zł 99,8

Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wykonano zaplanowany zakres prac.

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 71035

1 364 000 zł 1 007 248 zł 73,8

Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Realizacja zadania zgodnie z zawarta umowa i zakresem prac, z uwagi na 
niekorzystne warunki pogodowe - prace polegające na wykonaniu nakładki 
asfaltowej na ul. Okulickiego przesunięto na kwiecień 2010 r.

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 90095

79 300 zł 0 zł 0,0

Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Wykonanie kolektora deszczowego oraz podłączenie do sieci kanalizacji 
deszczowej w Szczecinie.

Wykonanie boksów dla psów

Budowa klatek-kojców dla psów, wyposażonych w instalację kanalizacyjną, wodną.

Rewitalizacja J. Gł ębokiego - wykonanie i instalacja aeratora 
pulweryzacyjnego oraz przeprowadzenie zabiegów prec yzyjnego 
natleniania i inaktywacji fosforu całej powierzchni  jeziora

Przeprowadzenie prac remontowych - konserwacyjnych pomnika zlokalizowanego na 
terenie kwatery wojennej Cmentarza Centralnego w Szczecinie. Od roku powstania tj. 
1967 pomnik nie był poddawany konserwacji.

Wykonano prace konserwacyjne i zabezpieczające polegające na oczyszczeniu 
powierzni pomnika, dezynfekcji, wzmocnieniu pomnika.

Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2008 r. - Przeprowadzenie prac związanych z 
zabiegami aeracji mobilnej

Wykonanie drogi dojazdowej do cmentarza w D ąbiu

Uaktualniono dokumentację projektową, wykonano nową drogę i miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych.

Wykonanie kolektora deszczowego w ul. Okulickiego

Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzy żowaniach ulic:
Autostrada Pozna ńska-Granitowa, Granitowa-Marmurowa

Wskaźnik efektywno ści:

Wskaźnik efektywno ści:



Zgodnie z umową ZDiTM 133/2009 z dn. 09.11.2009 r. termin zakończenia prac 
nad projektem budowy sygnalizacji świetlnej przewidywany jest na marzec 2010 
rok. Zadanie nie mogło być zrealizowane w roku 2009 ze względu na późny 
termin przyznania środków w 2009 r. na zadanie.

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 90095

100 000 zł 61 407 zł 61,4

Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 90095

190 000 zł 189 685 zł 99,8

Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Zrealizowano prace zgodnie z zakresem na 2009 r., kontynuacja zadania i 
rozliczenie prac nastapi w 2010 r.

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 90095

965 000 zł 884 500 zł 91,7

Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 90015

198 000 zł 197 781 zł 99,9

Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

 - ilość pomp 8 szt 7 szt

Projekt - zakres działań:
projekt budowlany i wykonawczy robót budowlanych branży drogowej, dokumentacja 
propjektowa na wykonanie robót budowlanych branży elektrycznej, zatwierdzony 
projekt stałej organizacji ruchu, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje 
techniczne.

Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej oraz roboty budowlane ( 
wybudowane zostaną umocnienia brzegów, urządzenia retencyjne, przepustów, itd.)

Zagospodarowanie Jeziorka Słonecznego w Szczecinie

Wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół Jeziorka 
Słonecznego jak i samego Jeziorka (oczyszczenie z osadów). 

(Zakres prac obejmuje min. oczyszczenie Jeziorka, kompleksowe zagospodarowanie 
terenu wokół, wykonanie małej architektury, ścieżek spacerowych, urządzenie zieleni, 
placu zabaw, altanek, oświetlenia, itp.)

Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej

Zakup o świetlenia ulicznego

Zakup pomp dla szczeci ńskich fontann

Zakup i montaż nowych pomp w miejsce uszkodzonych po wieloletniej eksploatacji
Zrealizowano zgodnie z planem.

Wskaźnik efektywno ści:

Zakres zamówienia obejmuje:
dostawę fabrycznie nowych elementów dekoracji świetlnej, w tym:
- znak świetlny przestrzenny o wysokości 2,7 m zbudowany na okręgu                                             95 szt
- znak świetlny przestrzenny o wysokości 1,8 m zbudowany na kształt odróconego stożka            90 szt
- znak świetlny płaski imitujący opad śniegu z chmurki                                                                        47 szt
- znak świetlny w postaci kurtyn świeltnych  2m x 5 m                                                                          90 szt
- znak świetlny w postaci kurtyn o szerokości 4 m                                                                                65 szt
- znak świetlny przestrzenny ow ysokości 4,5 m zbudowany na kształt choinki                                   1 szt



Zakupiono 5 pomp na Cmentarz  Centralny, 1 szt. na Szymanowskiego, 1 
kompakt na pl. Zwycięstwa

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 90095

1 020 000 zł 542 112 zł 53,1
Dysponent cz ęści bud żetowej:
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Działania:

Zrealizowano I etap budowy zbiornika retencyjnego wraz z drogą technologiczną, 
odchylenie powstało z uwagi na przedłużajace się procedury związane z wykupem 
działek po realizację dalszego odcinka drogi technologicznej.

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 90095

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA 23 800 300 zł 10 241 138 zł 43,0

Zbiornik retencyjny - Warszewo

Budowa zbiornika jest niezbędna z uwagi na przyspieszony rozwój budownictwa 
mieszkaniowego w tej okolicy.

Budowa zbiornika. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2006 r.


