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IX. Opis do wykonania wydatków maj�tkowych bud�etu MiG Pleszew 
 

 
 

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
 
01010 - Infrastruktura wodoci�gowa i sanitacja wsi 
 
Rozbudowa wodoci�gu Suchorzew - Krawczykowo 
Inwestycja została zrealizowana w IV kwartale 2005 roku. �ródłem finansowania były 
dochody własne gminy. 
 
Budowa stacji uzdatniania wody   
Zlecone zostało pompowanie uj�� wody z badaniami wody surowej przez trzy 
niezale�ne laboratoria. Otrzymane wyniki przesłano projektantom do oceny i 
wykorzystania przy opracowaniu nowego projektu technologii stacji uzdatniania 
wody. W zwi�zku z tym zlecono opracowanie projektu w nowocze�niejszej 
technologii. Dokumentacja obj�ła bran�� budowlan�, technologiczn�, elektryczn� 
oraz specyfikacj� techniczn�. Na podstawie nowej dokumentacji uzyskano w 2005 
roku zmian� pozwolenia na budow� w trybie art. 36a Prawa Budowlanego. �ródłem 
finansowania inwestycji były dochody własne gminy.  
 
Kanalizacja Kowalewa III etap  
W dniu 15.03.2005 roku uzyskano pozwolenie na budow�. Ogłoszono przetarg na 
wykonanie robót dla zakresu etapu IIIa - obejmuj�cego kanalizacj� sanitarn� i 
deszczow� w ul. Baranów, z terminem wykonania zadania wrzesie� 2005 – czerwiec 
2006. Do ko�ca 2005 roku wykonano: ruroci�g kanalizacji sanitarnej (222 mb), 
przykanaliki kanalizacji sanitarnej (57 mb), ruroci�g kanalizacji deszczowej (138 mb), 
separator, przepompowni� �cieków oraz ruroci�g tłoczny (196 mb). Pozostały zakres 
robót wykonany zostanie w do ko�ca czerwca 2006 roku. �ródłem finansowania były 
dochody własne gminy oraz po�yczka z WFO�iGW w Poznaniu w wysoko�ci 
200.000 zł. 
 
 

600 - TRANSPORT I Ł�CZNO�� 
60014 - Drogi publiczne powiatowe 
 
Przebudowa chodnika przy ul. Pozna�skiej w Pleszewie 
Powiatowi pleszewskiemu przekazano pod koniec grudnia 2005 roku �rodki 
finansowe w wysoko�ci 80.000 zł. Zadanie powiat rozpocz�ł w roku 2005, natomiast 
zako�czy wiosn� 2006 roku. 
 
Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego przy Placu Wolno�ci w Pleszewie 
W ramach tego zadania w miesi�cu maju 2005 roku przekazano powiatowi 
pleszewskiemu �rodki w wysoko�ci 15.000 zł. Zadanie zostało zako�czone. 
 
Modernizacja drogi Pleszew - Chocz 
W ramach tego zadania w miesi�cu maju 2005 roku przekazano powiatowi 
pleszewskiemu �rodki w wysoko�ci 39.073 zł. Zadanie zostało zako�czone. 
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Przebudowa chodnika wzdłu� drogi 13303 w m.Taczanów Drugi  
W ramach tego zadania przekazano powiatowi pleszewskiemu pod koniec miesi�ca 
grudnia 2005 roku �rodki w wysoko�ci 100.000 zł. Zadanie zostało zako�czone. 
 
 
60016 - Drogi publiczne gminne 
 
Przebudowa – modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie 
W dniu 24.02.2005 roku ogłoszono przetarg na wykonanie robót drogowych na etap I 
- obejmuj�cy wykonanie jezdni wokół rynku, parkingów, chodników i o�wietlenia 
ulicznego oraz utwardzenie doj�cia do Ratusza od strony południowej (bez płyty 
wewn�trznej Rynku). Na ogłoszony w biuletynie zamówie� publicznych przetarg 
nieograniczony wpłyn�ły 4 oferty, a pod koniec kwietnia 2005 roku podpisano z 
wykonawc� umow� na wykonanie robót.  
Roboty przewidziane w 2005 roku zostały wykonane w dwóch okresach: 
- do 30 sierpnia 2005 roku: przebudowa cz��ci północno – wschodniej oraz cz��ci 

strony zachodniej, 
- do 31 pa	dziernika 2005 roku: przebudowa cz��ci południowej  oraz cz��ci 

strony zachodniej. 
Zakres robót wykonanych w I etapie: 
- jezdnia z kostki betonowej (koloru grafitowego) o pow. 2.482 m2 z kraw��nikami 

kamiennymi, 
- parkingi o pow. 1204 m2 z kostki betonowej (koloru szarego i grafitowego) z 

kraw��nikami kamiennymi, 
- chodniki o pow. 2082 m2 z kostki betonowej (koloru grafitowego i czerwonego 

melan�) z kraw��nikami kamiennymi, chodniki o pow. 88 m2 z kostki kamiennej 
granitowej, 

- o�wietlenie uliczne wokół rynku na słupach stalowych (18 szt.) oraz 
przygotowanie instalacji elektrycznej do dwóch słupów o�wietleniowych 
o kształcie opraw o�wietleniowych jak na ulicy Kaliskiej i Pozna�skiej.  

Ponadto w pa	dziernika 2005 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na dostaw� i 
monta� elementów małej architektury z terminem realizacji – grudzie� 2005 r. 
Sprzedano trzy specyfikacje istotnych warunków zamówienia, które nabyły firmy 
specjalizuj�ce si� w tego typu zamówieniach. Na ogłoszony przetarg nie wpłyn�ła 
jednak �adna oferta w zwi�zku z czym przetarg uniewa�niono i przygotowano now� 
procedur� przetargow�. W zwi�zku z tym inwestycja została umieszczona w wykazie 
wydatków, które nie wygasaj� z upływem roku bud�etowego 2005. 
�ródłem finansowania inwestycji był kredyt inwestycyjny zaci�gni�ty w BO� S.A. 
O/Ostrów Wlkp. (1.200.000 zł) oraz dochody własne gminy. 
 
Modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej w Pleszewie 
Zadanie zostało  zrealizowane w III kwartale 2005 roku. �ródłem finansowania 
inwestycji był kredyt inwestycyjny zaci�gni�ty w Banku Spółdzielczym w Pleszewie 
(190.000 zł) oraz dochody własne gminy. 
 
Rozbudowa chodnika przy ul. Targowej w Pleszewie 
Zadanie zostało zrealizowane w III kwartale 2005 roku. �ródłem finansowania 
inwestycji były dochody własne gminy. 
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Modernizacja ul. Modrzewskiego w Pleszewie – projekt 
W ramach tego zadania w roku 2005 opracowany został projekt techniczny 
przebudowy ulicy. �ródłem finansowania inwestycji były dochody własne gminy. 
 
Budowa ulicy Bałtyckiej i ulicy Asnyka w Pleszewie 
Zlecono wykonanie projektu budowlanego, uzyskano pozwolenie na budow�. 
Realizacja inwestycji trwała od sierpnia do pa	dziernika 2005 roku. Zakres 
zrealizowanych prac to: podbudowa, odwodnienie ulicy, kraw��niki betonowe, oraz 
nawierzchnia asfaltowa ul. Bałtyckiej (dł. 150 m, szer. 5 m), ul. Asnyka (dł. 108 m, 
szer. 5 m). �ródłem finansowania inwestycji był kredyt inwestycyjny zaci�gni�ty w 
Banku Spółdzielczym w Pleszewie (160.000 zł) oraz dochody własne gminy. 
 
Budowa chodnika na ul. Helskiej w Pleszewie 
Zlecono wykonanie projektu budowlanego, uzyskano pozwolenie na budow�. 
Realizacja inwestycji trwała od sierpnia do pa	dziernika 2005 roku. Zakres 
zrealizowanych prac to: chodnik z kostki brukowej betonowej (dł. 184 m, szer. 1,5 m) 
oraz wjazdy do posesji. �ródłem finansowania inwestycji były dochody własne gminy. 
 
Budowa ulicy Paderewskiego w Pleszewie  
Wykonano dokumentacj� projektowo-kosztorysow� oraz specyfikacj� techniczn� 
wykonania i odbioru robót. Przeprowadzono procedur� przetargow� i wybrano 
wykonawc� robót. Podpisanie umowy nast�piło w pa	dzierniku 2005 roku. W ramach 
tego zadania w roku 2005 wykonano: podbudow�, kraw��niki i odwodnienie ulicy. 
Inwestycja zostanie zako�czona w maju 2006 roku (wykonanie dywanika 
asfaltowego długo�ci 152 m i szeroko�ci 5 m). �ródłem finansowania inwestycji były 
dochody własne gminy. 
 
Budowa ulicy Konopnickiej w Pleszewie  
Przygotowano dokumentacj� projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacj� techniczn� 
wykonania i odbioru robót. Przeprowadzono procedur� przetargow� i wybrano 
wykonawc� robót. Podpisanie umowy nast�piło w pa	dzierniku 2005 roku. W ramach 
tego zadania w roku 2005 wykonano: podbudow�, kraw��niki i odwodnienie ulicy. 
Inwestycja zostanie zako�czona w maju 2006 roku (wykonanie dywanika 
asfaltowego długo�ci 143 m i szeroko�ci 5 m). �ródłem finansowania inwestycji były 
dochody własne gminy. 
 
Budowa ulicy 
eromskiego w Pleszewie  
Przygotowano dokumentacj� projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacj� techniczn� 
wykonania i odbioru robót. Przeprowadzono procedur� przetargow� i wybrano 
wykonawc� robót. Podpisanie umowy nast�piło w pa	dzierniku 2005 roku. W ramach 
tego zadania w roku 2005 wykonano: podbudow�, kraw��niki i odwodnienie ulicy. 
Inwestycja zostanie zako�czona w maju 2006 roku (wykonanie dywanika 
asfaltowego długo�ci 94 m i szeroko�ci 5 m). �ródłem finansowania inwestycji były 
dochody własne gminy. 
 
Budowa drogi asfaltowej Pacanowice – Marszew 
Zadanie zostało zrealizowane w III kwartale 2005 roku. Wykonano nawierzchni� 
asfaltow� o długo�ci 320 m i szeroko�ci 5,0 m. �ródłem finansowania inwestycji były 
dochody własne gminy oraz �rodki z dotacji pozyskanej z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych w wysoko�ci 35.175 zł. 
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Budowa ulicy Osiedlowej i Witosa w Brzeziu (nawierzchnia) 
W ramach tego zadania wykonano nawierzchni� bitumiczn�  na ulicy Osiedlowej (na 
odcinku o długo�ci 510 m) oraz nawierzchni� tłuczniow� na ulicy Witosa (na odcinku 
o długo�ci 270 m). �ródłem finansowania inwestycji był kredyt inwestycyjny 
zaci�gni�ty w BO� S.A. O/Ostrów Wlkp. (275.000 zł) oraz dochody własne gminy. 
 
Budowa chodnika i kanalizacja deszczowa w m. Suchorzew – Piekarzew 
Kontynuacja inwestycji rozpocz�tej w roku 2004. Zakres robót obejmował wykonanie 
chodnika o długo�ci 2,1 km, z kostki betonowej wzdłu� drogi krajowej nr 11 oraz 
wykonanie kanalizacji deszczowej z rur betonowych wraz z podł�czeniem wpustów 
drogowych.  
Ponadto na wniosek mieszka�ców Suchorzewa i Piekarzewa wyst�piono do GDDKiA 
w Poznaniu o przygotowanie koncepcji wykonania odwodnienia odbieraj�cego 
nadmiar wód deszczowych z najni�ej poło�onych posesji przy chodniku. GDDKiA 
przygotowała dokumentacje techniczn� obejmuj�c� wykonanie odwodnienia posesji 
poprzez wł�czenie ich do nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej, a nast�pnie 
wykonano 9 odwodnie�. 
�ródłem finansowania inwestycji był kredyt inwestycyjny zaci�gni�ty w BO� S.A. 
O/Ostrów Wlkp. (300.000 zł) oraz dochody własne gminy. 
 
Przebudowa drogi w m. Lenartowice (Zapłocie) – nawierzchnia 
Zadanie zostało zrealizowane w III kwartale 2005 roku (nawierzchnia na długo�ci   
252 m). �ródłem finansowania inwestycji były dochody własne gminy. 
 
Przebudowa drogi w m. Pardelak - Pacanowice 
Zadanie zostało  zrealizowane w III kwartale 2005 roku (nakładka na odcinku          
1,0 km). �ródłem finansowania inwestycji były dochody własne gminy oraz �rodki z 
dotacji pozyskanej z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysoko�ci 52.325 zł. 
 

 
700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

 
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami  
Wykupy gruntów 
W ramach tego zadania wydatkowano �rodki na wykupy nast�puj�cych gruntów: 
odszkodowanie  za grunty w Pleszewie przy ul. Glinki, ul. Krzywej, ul. Karłowicza, ul.  
Stefana  Batorego a tak�e za grunty przy drogach w Suchorzewie, w Kowalewie oraz 
w Zielonej Ł�ce. Ponadto od Agencji Mienia Wojskowego w Gorzowie Wlkp. przej�to 
do zasobu mienia komunalnego działk� w Pleszewie przy ul. Kubackiego. 
Wykupiono tak�e grunty pod wysypisko �mieci w Dobrej Nadziei, wykupiono działk� 
w Grodzisku, od RKS Nowy �wiat wykupiono grunty w miejscowo�ci Baranówek. 
Dokonano tak�e zamiany gruntów w Pleszewie przy ul. Osiedlowej (z Wojskow� 
Agencj�  Mieszkaniow�).  
 
70095- Pozostała działalno�� 
Zmiana sposobu u�ytkowania budynku byłej pralni garnizonowej wymagaj�ca 
dokonania przebudowy na mieszkania socjalne 
Przygotowano projekt budowlany wraz z kosztorysami inwestorskimi, �lepymi oraz 
specyfikacj� techniczn� wykonania i odbioru robót, uzyskano tak�e w listopadzie 
2005 roku pozwolenie na budow�. Ponadto przygotowano dokumentacj� 
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przetargow� na realizacj� inwestycji i w grudnia ogłoszono przetarg nieograniczony 
na realizacj� inwestycji. �ródłem finansowania inwestycji były dochody własne 
gminy. 
 

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
75023 - Urz�dy gmin (miast) 
Zakup komputerów i oprogramowania, serwera 
W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono stela� monta�owy z wyposa�eniem, 
zasilacz awaryjny UPS oraz oprogramowanie (system EGRUN wraz z modułem 
SWDE). Ponadto zakupiono serwer, 16 zestawów komputerów osobistych, 
urz�dzenie wielofunkcyjne, 2 drukarki sieciowe laserowe, drukark� igłow�, 
przeł�cznik do serwerowni, 10 licencji oprogramowania biurowego, 5 licencji do 
edytora tekstu, 10 licencji oprogramowania antywirusowego oraz licencj� programu 
do ewidencji gruntów. �ródłem finansowania inwestycji były dochody własne gminy. 
 
Remont Ratusza Miejskiego w Pleszewie – II etap 
Przygotowano dokumentacj� przetargow� i przeprowadzono post�powanie 
przetargowe na realizacj� II etapu remontu Ratusza Miejskiego w Pleszewie. W 
wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano wykonawc� na roboty malarskie oraz 
na osuszanie fundamentów budynku Ratusza od strony wschodniej. Inwestycj� 
zako�czono we wrze�niu 2005 roku. �ródłem finansowania inwestycji były dochody 
własne gminy. 
 
75405 – Komendy powiatowe policji 
Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w 
Pleszewie 
W ramach tego wydatku przekazano policji �rodki w wysoko�ci 25.010 zł na zakup 
radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. 
 
 

801 - O�WIATA I WYCHOWANIE 
80101 - Szkoły podstawowe 
Remont - modernizacja budynku ZSP nr 3 w Pleszewie 
Przygotowano post�powanie przetargowe na wykonanie modernizacji w 
budynku szkoły podstawowej. W wyniku przeprowadzonej procedury 
przetargowej wybrano wykonawc� robót.  
W ramach modernizacji wykonano nast�puj�cy zakres robót: w 15 salach do 
nauki wykonano nowe posadzki z wykładzin PCV, w 4 pomieszczeniach do 
nauki wykonano roboty malarskie, w 4 szatniach wykonano nowe okładziny 
�cienne i sufitowe, nowe posadzki z płytek oraz now� instalacj� CO, 
w 2 pomieszczeniach WC wykonano nowe okładziny �cienne i sufitowe, nowe 
posadzki z płytek oraz now� instalacj� wodno-kanalizacyjn�, instalacj� CO oraz 
instalacj� elektryczn�, w sali sportowej wykonano remont instalacji CO, 
w korytarzu przy sali sportowej wykonano roboty malarskie, wymieniono tak�e 
stolark� drzwiow� (16 szt.). Roboty budowlane zako�czono w sierpniu 2005 r. 
�ródłem finansowania inwestycji był kredyt inwestycyjny zaci�gni�ty w Banku 
Spółdzielczym w Pleszewie (150.000 zł) oraz dochody własne gminy. 
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Zakup sprz�tu komputerowego dla szkół MiG Pleszew 
W ramach tego zadania zostały zakupiony sprz�t komputerowy dla Szkoły 
Podstawowej w Sownie Błotnej (15 komputerów, drukarka, serwer, projektor cyfrowy) 
oraz dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Pleszewie (9 komputerów, drukarka, serwer, 
projektor cyfrowy) a tak�e oprogramowanie do w/w komputerów. 
�ródłem finansowania inwestycji była dotacja celowa w wysoko�ci 47.882 zł, 
uzyskana od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w ramach Kontraktu 
Wojewódzkiego oraz dochody własne gminy. 
 
Zakup kserokopiarki dla szkoły w ZSP nr 2 w Pleszewie 
W ramach tego zadania zakupiono kserokopiark� dla szkoły podstawowej nr 2         
w Pleszewie 
 
80110 – Gimnazja 
Wymiana stolarki okiennej w budynku gimnazjum ZSP nr 3 w Pleszewie 
Przygotowano post�powanie przetargowe, ogłoszono przetarg nieograniczony oraz 
wybrano wykonawc�. Realizacja robót polegała na wymianie 36 szt. starych okien 
drewnianych na okna z profili PCV. �ródłem finansowania inwestycji były dochody 
własne gminy. 
 
80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 
Zakup drukarki 
W ramach tego zadania zakupiono drukark� na potrzeby Biura Obsługi Szkół 
Samorz�dowych w Pleszewie. 
 

851 – OCHRONA ZDROWIA 
85111 – Szpitale ogólne 
Pomoc finansowa na zakup karetki transportowej dla SP ZOZ w Pleszewie 
�rodki finansowe w wysoko�ci 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup karetki 
transportowej dla SP ZOZ w Pleszewie, przekazano Powiatowi Pleszewskiemu w 
miesi�cu grudniu 2005 roku. 
 
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
Zakup kserokopiarki 
Zakupiono kserokopiark� za kwot� 4.798 zł. 
 
 

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA �RODOWISKA 
 
90001 - Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 
Budowa kanalizacji i modernizacja nawierzchni na ul. Stefana Batorego w Pleszewie 
Kontynuacja inwestycji rozpocz�tej w roku 2004. W maju 2005 roku dokonano 
odbioru wykonanej nawierzchni asfaltowej ul. Stefana Batorego. Wydatki poniesione 
w roku 2005 wyniosły 95.041 zł. 
 
90002 - Gospodarka odpadami 
Zakup prasy do zgniatania i balotowania odpadów segregowanych 
W III kwartale 2005 roku zakupiono pras�. Urz�dzenie zostało przekazane do 
Przedsi�biorstwa Komunalnego  spółka z o.o. w Pleszewie. �ródłem finansowania 
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inwestycji była dotacja celowa z WFO�iGW w Poznaniu w wysoko�ci 50.000 zł oraz 
dochody własne gminy. 
 
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
Rewitalizacja "Plant" w Pleszewie 
a) W miesi�cu kwietniu 2005 roku przeprowadzono post�powanie przetargowe na 

opracowanie projektu. Jednak zło�one oferty nie odpowiadały wymogom SIWZ, 
a przeprowadzone dodatkowe negocjacje nie przyniosły rezultatu. W miesi�cu 
lipcu ogłoszono kolejne post�powanie przetargowe. Na ogłoszony przetarg 
wpłyn�ło 5 ofert, wybrano ofert� i podpisano umow�. Projekt został wykonany w 
listopadzie 2005 roku. 

b) Przygotowano tak�e dokumentacj� przetargow� i przeprowadzono procedur� 
przetargow� na rekultywacj� stawów. Wyłoniony w wyniku przetargu 
nieograniczonego wykonawca robót wykonał rekultywacj� stawów o powierzchni  
0,6 ha (rekultywacja stawów polegała na odmuleniu powierzchni stawów z 
warstwy namułu o grubo�ci 0,5 – 1,5 m oraz umocnieniu stopy skarpy faszyn�).  

c) Ponadto w ramach tego zadania przygotowano i przeprowadzono post�powanie 
przetargowe na budow� wigwamu w Plantach. Na ogłoszony przetarg nie 
wpłyn�ła �adna oferta. W zwi�zku z tym inwestycja została umieszczona w 
wykazie wydatków, które nie wygasaj� z upływem roku bud�etowego 2005. 

�ródłem finansowania inwestycji były dochody własne gminy. 
 
Rewitalizacja Parku Miejskiego w Pleszewie. 
W I półroczu wykonano doprowadzenie wody do stawu w Parku Miejskim. 
Zrezygnowano z odprowadzenia wody do stawu z budynków przy ul. Bogusza ze 
wzgl�du na zbyt du�� warto�� takich prac. �ródłem finansowania inwestycji były 
dochody własne gminy. 
 
Budowa ogrodzenia placu gier i zabaw przy ul. Solskiego w Pleszewie 
Inwestycja  została  zrealizowana na przełomie czerwca i lipca 2005 roku.  
 
 
90015 – O�wietlenie ulic, placów i dróg 
 
Budowa o�wietlenia na ul. Południowej w Kuczkowie 
Inwestycja została zrealizowana w I półroczu 2005.  
 
Budowa o�wietlenia na ul. Polnej w Pleszewie 
Inwestycja  została zrealizowana w III kwartale 2005 roku.  
 
Budowa o�wietlenia w m. Taczanów Drugi 
Inwestycja  została zrealizowana w IV kwartale 2005 roku.  
 
Budowa o�wietlenia w m. Dobra Nadzieja 
Inwestycja została zrealizowana w III kwartale 2005 roku.  
 
Budowa o�wietlenia w m. Kowalew (Kowalewiec) 
W I półroczu wykonano projekt, natomiast budowa o�wietlenia została zrealizowana 
w III kwartale 2005 roku. 
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Budowa o�wietlenia w m. Kowalew (ul. Fabryczna) 
Inwestycja została zrealizowana w III kwartale 2005 roku.  
 
Budowa o�wietlenia w m. Kowalew (ul. 24 Stycznia) 
Inwestycja została zrealizowana w III kwartale 2005 roku. 
 
Budowa o�wietlenia w m. Kowalew (ul. Cmentarna) – projekt 
Projekt techniczny wykonano w IV kwartale 2005 roku.  
 
Budowa o�wietlenia w m. Korzkwy – projekt 
Projekt techniczny wykonano w I półroczu 2005 roku. 
 
Budowa o�wietlenia w m. Kuczków (ul. Polna i Krótka) – projekt 
Projekt techniczny wykonano  w IV kwartale 2005 roku.  
 
Budowa o�wietlenia w m. Suchorzew (ul. Madera) – projekt 
Projekt techniczny wykonano w IV kwartale 2005 roku.  
 
Przebudowa o�wietlenia ulicznego w m. Pacanowice – projekt 
Projekt techniczny wykonano  w IV kwartale 2005 roku.  
 
Budowa o�wietlenia przy drodze Borucin-Kotarby  – projekt 
Projekt techniczny wykonano w IV kwartale 2005 roku.  
 
Budowa o�wietlenia w m. Grodzisko (Tumidaj)  
Inwestycja została zrealizowana w III kwartale 2005 roku.  
 
�ródłem finansowania wszystkich inwestycji o�wietleniowych były dochody własne 
gminy. 
 
 

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
 
92109 – Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 
 
Remont budynku sali wiejskiej oraz budowa boiska sportowego w Brzeziu 
Przygotowano kosztorysy na remont budynku sali wiejskiej oraz na budow� boiska 
sportowego w Brzeziu niezb�dne do zło�enia wniosku do Urz�du Marszałkowskiego 
w celu pozyskania �rodków finansowych w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora �ywno�ciowego oraz 
rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Odnowa wsi oraz 
zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. 
Wniosek zło�ono w Poznaniu w dniu 27 kwietnia 2005 roku. Decyzj� Urz�du 
Marszałkowskiego z dnia 9 grudnia 2005 roku uzyskano zapewnienie przyznania 
�rodków finansowych na realizacj� tej inwestycji. 
 


