
X. Zadania inwestycyjne – cześć opisowa

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura i sanitacja wsi

Wodociąg w Marszewie
Inwestycję polegającą na przyłączeniu sieci wodociągowej w Marszewie do sieci miejskiej
wykonano w II półroczu za kwotę 13.156 zł.

Wodociąg - Baranówek - Taczanów (dokumentacja)
Dokumentację wykonano w II półroczu za kwotę 16.000 zł.

Kanalizacja Kowalewa III etap (dokumentacja)
Zlecono opracowanie projektu, następnie Wydział Architektury wydał decyzję o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, dlatego zaszła konieczność podpisania aneksu do
umowy  zmieniającego  termin  realizacji  inwestycji  oraz  zakres  robót  poszerzając
opracowanie dokumentacji o kanalizację deszczową w ul. Baranów. Poza tym przedłużenie
terminu wykonania projektu technicznego spowodowane zostało odmową wydania decyzji
o pozwoleniu  na  budowę  przez  Starostwo  Powiatowe.  W/w  inwestycja  uchwałą  rady
miejskiej została umieszczona w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego i zostanie zrealizowana do końca marca 2005 roku.

Stacja uzdatniania wody dla gminy Pleszew:  
Wartość kosztorysowa inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego wynosiła prawie 2,4 mln zł.
W  grudniu  2003  roku  ogłoszono  przetarg  nieograniczony  na  realizację  inwetsycji.
Oferowane  wartości  przekraczały  kwotę  zabezpieczoną  dla  przedsięwzięcia,  dlatego
przetarg został unieważniony. 
Do końca 2004 roku nie udało się dokonać zmiany dokumentacji technicznej,  ponieważ
zmiana  przepisów  Prawa  budowlanego i  Prawa zamówień  publicznych nakłada  na
inwestora  konieczność  opracowania  nowych  rozwiązań  projektowych  i  dokumentacji
przetargowej, której ważność wynosi tylko 6 miesięcy. Dlatego postanowiono opracować
aktualizację dokumentacji na początku 2005 roku, po uchwaleniu budżetu na nowy roku, by
nowe opracowania nie straciły ważności. 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe

Chodnik ul. Poznańska
Zadanie zostało wykonane przez powiat  pleszewski w II  półroczu 2004,  miasto i  gmina
Pleszew przekazała na to zadanie pomoc finansową w wysokości 73.031 zł.

Modernizacja drogi Pleszew - Chocz (w m. Prokopów i Pacanowice)
W ramach tego zadania gmina przekazała powiatowi pleszewskiemu pomoc finansową w
wysokości 80.000 zł

Przebudowa drogi Kuczków - Czerminek (w m. Wszołów i Kuczków)
Zadanie zostało wykonane przez powiat  pleszewski w II  półroczu 2004,  miasto i  gmina
Pleszew przekazała na to zadanie pomoc finansową w wysokości 63.803 zł.

Drogi publiczne gminne
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Przebudowa – modernizacja Rynku Miejskiego w Pleszewie
Miasto  i  gmina  Pleszew złożyła  w czerwcu  2004  roku,  w Urzędzie  Marszałkowskim w
Poznaniu  wniosek  w ramach  Zintegrowanego  Programu  Operacyjnego  Rozwoju
Regionalnego w celu pozyskania środków unijnych. Wniosek został odrzucony, negatywna
decyzja  Urzędu  Marszałkowskiego  została  zaskarżona  do  Ministerstwa  Gospodarki.  W
ramach tego zadania pokryto koszty opracowania dokumentacji (projekty branży drogowej,
elektrycznej  oraz  projekt  zagospodarowania  terenu  i  elementy  małej  architektury),
opracowania  studium  wykonalności  oraz  raportu  oddziaływania  na  środowisko.  Łącznie
wydatkowano środki w wysokości 64.688 zł.

Modernizacja ul. Szpitalnej
Inwestycja została zrealizowana za kwotę 218.931 zł, z czego 153.252 zł pochodziło ze
środków uzyskanych z pomocy finansowej z powiatu pleszewskiego.

Modernizacja ulicy i chodników na ul. Zielonej i Osiedlowej
Inwestycja  uchwałą rady miejskiej  została  umieszczona w wykazie wydatków, które  nie
wygasają z upływem roku budżetowego i zostanie zrealizowana do końca sierpnia 2005
roku. 

Budowa dróg na os.Bociańskiego (w tym: Fredry, Pomorska, Olsztyńska, Bałtycka)
W  ramach  tego  zadania  wykonano  budowę  nawierzchni  ul.  Fredry  oraz  budowę
nawierzchni ulicy Pomorskiej i Olsztyńskiej w Pleszewie. Łączne wydatki związane z tym
przedsięwzięciem wyniosły 414.362 zł.

Budowa nawierzchni na ul. Gdańskiej
Wybudowana została nawierzchnia ulicy Gdańskiej w Pleszewie o długości 367 m. Koszt
inwestycji zamknął się w kwocie 262.000 zł.

Budowa nawierzchni ulic na osiedlu Chopina (Matejki, Kiepury)
W  ramach  tego  zadania  wykonany  budowę  nawierzchni  ul.  Matejki  i  ul.  Kiepury  w
Pleszewie. Łączne wydatki związane z tym przedsięwzięciem wyniosły 68.919 zł.

Modernizacja drogi w Taczanowie
Modernizacja  520  metrów  drogi  została  zrealizowana  w  I  półroczu  2004,  płatności  za
wykonane roboty wystąpiły w miesiącu lipcu. Łączny koszt inwestycji wyniósł 196.724 zł.
Miasto i  gmina Pleszew uzyskała na to  zadanie  dotację  z Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych w wysokości 26.500 zł.

Modernizacja drogi w Zawidowicach
Modernizacja  560 metrów drogi  została zrealizowana w II  półroczu 2004.  Łączny koszt
inwestycji wyniósł 285.329 zł.  Miasto i gmina Pleszew uzyskała na to zadanie dotację z
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 47.500 zł.

Modernizacja Placu Wolności w Pleszewie
Zadanie wykonane zostało w miesiącach maju i czerwcu, za kwotę 52.393 zł.

Budowa drogi asfaltowej Pacanowice – Marszew
W II półroczu wykonano podbudowę drogi Pacanowice – Marszew na odcinku 320 metrów.
Koszt inwestycji wyniósł 90.407 zł.

Budowa ulicy Osiedlowej i Witosa w Brzeziu (nawierzchnia)
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Realizację inwestycji – opracowanie dokumentacji  rozpoczęto w II  półroczu. Długotrwała
procedura związaną z zatwierdzeniem dokumentacji (teren objęty ochroną konserwatorską)
spowodowała, że inwestycja została umieszczona w wykazie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego i zostanie zrealizowana do końca sierpnia 2005 roku. 

Budowa chodnika i kanalizacja deszczowa w m. Piekarzew
Na  podstawie  podpisanego  porozumienia  z  Generalną  Dyrekcja  Dróg  Krajowych  i
Autostrad  w Poznaniu,  miasto  i  gmina  Pleszew  zobowiązało  się  do  wspólnej  realizacji
chodnika wraz z odwodnieniem w m. Piekarzew i Suchorzew polegającej na sfinansowaniu
wykonania robót z materiałów dostarczonych przez GDDKiA (kostka betonowa,  obrzeże
chodnikowe, rury kanalizacyjne, studnie). Na podstawie przeprowadzonego postępowania
przetargowego gmina  wybrała  wykonawcę.  Wykonawca  nie  mógł  w umownym terminie
rozpocząć prac, gdyż GDDKiA zbyt późno dostarczyła materiały niezbędne do rozpoczęcia
robót.  W związku z tym  inwestycja została umieszczona w wykazie wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego i zostanie zrealizowana do końca czerwca 2005
roku.

Budowa przystanku autobusowego przy ul. Kaliskiej
W ramach tego zadania wybudowano dwie wiaty autobusowe. Koszt inwestycji 8.899 zł.

Utwardzenie nawierzchni przy ul. Bogusza w Pleszewie
W ramach tego zadania zmodernizowano wjazd i częściowo utwardzono nawierzchnię przy
ul.  Bogusza  w Pleszewie.  Koszt  inwestycji  50.000  zł.  MiG Pleszew na  realizację  tego
zadania otrzymało pomoc finansową z powiatu pleszewskiego w wysokości 20.000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Wykupy gruntów
W ramach tego zadania wydatkowano łącznie kwotę 114.980 zł na wykupy następujących
gruntów: odszkodowanie za rów melioracyjny w Brzeziu, odszkodowanie za grunty przy ul.
Krótkiej  i  Batorego w Pleszewie oraz zakup gruntów rolnych w celu zamiany na grunty
przeznaczone pod drogę dojazdową do osiedla przy ul. Solskiego.

Pozostała działalność
Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej pralni garnizonowej na mieszkania socjalne
(dokumentacja)
Za łączną kwotę 7.373 zł  opracowano koncepcję  zagospodarowania  oraz wystąpiono z
wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury o udzielenie finansowego wsparcia na realizację
przedsięwzięcia.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast)

Remont Ratusza Miejskiego w Pleszewie
W  ramach tego zadania zostały wyremontowane schody wewnętrzne,  wykonano roboty
stolarskie i szklarskie, odnowiono sanitariaty, oraz wykonano posadzki korytarzy z płytek
terakota oraz z tworzyw sztucznych na korytarzach. Ponadto wykonano roboty malarskie w
budynku Ratusza. Ponieważ wykonawcę wyłoniono dopiero w trzecim przetargu,  roboty
rozpoczęto  dopiero  w grudniu  2004  roku.  W  celu  zachowania  prawidłowych warunków
technicznych  wykonania  poszczególnych  etapów  robót  przedłużono  termin  wykonania
remontu  na  I  kwartał  2005  roku.  W  związku  z  tym  część  wydatków  inwestycyjnych,
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dotyczących tego zadania została umieszczona w wykazie wydatków, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca marca 2005 roku.

Zakup komputerów i oprogramowania, serwera
W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 11 zestawów komputerowych, 2 laptopy, 2
monitory,  3  drukarki  laserowe,  2  drukarki  igłowe,  3  drukarki  atramentowe,  przełącznik
sieciowy, skaner, projektor, serwer klasy podstawowej wraz z oprogramowaniem Windows
2003 standard (dla 5 użytkowników), oprogramowania Oracle 9i standard, oprogramowanie
antywirusowe oraz uzupełnienie oprogramowania firmy RADIX. Łączne wydatki dotyczące
tego zadania wyniosły 99.371 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne

Rozbudowa remizy OSP Kowalew oraz budowa drogi dojazdowej:
Przeprowadzono kolejny etap rozbudowy  remizy OSP Kowalew polegający na robotach
wykończeniowych w budynku garażowym. Ponadto wybudowano z kostki betonowej drogę
dojazdową do budynku remizy. Łączny koszt inwestycji wyniósł 372.637 zł.

Straż Miejska
Zakup samochodu dla Straży Miejskiej
W  ramach wydatków inwestycyjnych w lutym 2004 roku za kwotę  41.310 zł  zakupiono
samochód „Renault”.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe

Modernizacja w budynku ZSP nr 3 w Pleszewie
Wykonano nową instalację wodno-kanalizacyjną z wymianą armatury, wymianą grzejników.
W sanitariatach wykonano nowe okładziny ścienne oraz kabiny. W pomieszczeniach do
nauki wykonano nowe posadzki z wykładzin PCV. Na korytarzach wykonano nowe powłoki
malarskie.  W szatni przy sali  sportowej wykonano nowe posadzki i  pomalowano ściany.
Ocieplono  stropodach  oraz  pomalowano  salę  sportową.  Pomalowano  lub  wymieniono
stolarkę okienną a także wymieniono istniejącą stolarkę drzwiową. 
Łączny koszt inwestycji wyniósł 395.147 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kolektor sanitarny Pleszew ul. Marszewska/Hallera/Słowackiego/Targowa (dokumentacja)
Przy sporządzaniu projektu technicznego przez projektanta i dokonaniu wizualizacji kanału
kamerą  telewizyjną  podjęto  decyzję  o  zmianie  technologii  projektowanych  prac.  Prace
budowlane  zostaną  wykonane  w  części  metodą  bezwykopową,  a  w  części  metodą
polegającą  na  wymianie  rurociągu  -  ze  względu  na  jego  stan  techniczny  i  średnicę.
Wymaga  to  nowych  uzgodnień  i  opracowania  bardziej  szczegółowej  dokumentacji  niż
pierwotnie  zakładano.  W  związku  z  tym  inwestycja  została  umieszczona  w  wykazie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i zostanie zrealizowana do
końca marca 2005 roku.

Kanalizacja i modernizacja nawierzchni na ul. Stefana Batorego
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Opracowano projekt techniczny, wykonano budowę kanalizacji  sanitarnej i  deszczowej z
przykanalikami  w ul.  Stefana  Batorego  w  Pleszewie.  Ponadto  w 2004  roku  wykonano
korytowanie,  wstawiono  krawężniki  betonowe  i  wykonano  podbudowę  z  tłucznia  pod
nawierzchnię ulicy. Łączne nakłady poniesione w roku 2004 wyniosły 402.103 zł.

Kanalizacja sanitarna na ul. Cichej i Gdańskiej
W  wyniku  postępowania  przetargowego na wykonanie  kanalizacji  wybrano  wykonawcę,
który zakończył roboty w III kwartale. Koszt inwestycji wyniósł 149.047 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Gazyfikacja miasta Pleszewa -„Likwidacja niskich emisji na terenie miasta i gminy Pleszew
poprzez  wykonanie  kompleksowej  modernizacji  gospodarki  cieplnej  i     gazyfikację     oraz  
operowanie wybudowaną siecią gazową”
W ramach tego zadania nastąpiło końcowe rozliczenie z firmą SANBUD (w tym zapłata za
udziały  firmy  w  sieci  gazowej),  ponadto  zapłacone  zostały  faktury  za  wykonanie
modernizacji kotłowni wspólnot mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowej w Marszewie,
FAMOT-u i kotłowni przy budynkach Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.
Łączne wydatki dotyczące tego przedsięwzięcia wyniosły 3.514.005 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg
Budowa oświetlenia na nowym osiedlu w Lenartowicach
Inwestycja została zrealizowana w IV kwartale. Koszt wyniósł 28.914 zł.

Przebudowa linii SN - ul. Warneńczyka (II etap)
Koszt inwestycji, która została zakończona w III kwartale wyniósł 90.990 zł. 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Poznańskiej w Pleszewie
Koszt inwestycji, która została zakończona w IV kwartale wyniósł 29.377 zł. 

Budowa oświetlenia na ul. Polnej  (dokumentacja)
Po  wcześniejszym  ustaleniu  granic  pasa  drogowego  została  opracowana
dokumentacja na budowę oświetlenia – koszt 4.880 zł. 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Muzea

Modernizacja budynku Muzeum Regionalnego (elewacje, wymiana okien)
Wykonano  wymianę  okien  oraz  wykonano  elewację  budynku  Muzeum.  Łączny  koszt
wydatków wyniósł 34.985 zł.

* * *

Pozostałe,  mniejsze  zadania  inwestycyjne  oraz  zakupy  inwestycyjne  zostały  opisane  w
części pn.: „VIII. Opis do wykonania wydatków budżetu miasta i gminy Pleszew”.
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