
Załącznik nr 2 
do zarządzenia Nr 38  

Wójta Gminy Zaniemyśl 

z dnia 04 kwietnia 2011r. 

 

 

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 

 

 

Gmina Zaniemyśl w trakcie roku 2010 realizowała niżej wymienione programy wieloletnie: 

 

Lp. Nazwa programu  lub zadania 

Referat lub jednostka 

realizująca projekt lub 

zadanie 

Okres 

realizacji 

projektu lub 

zadania 

Łączne nakłady 

inwestycyjne 

     Wielkość  wydatków   w   latach  

2010 2011 2012 

1. 

Budowa   kanalizacji   sanitarnej 

w aglomeracji 'Zaniemyśl dla 

m.Zwola-Majdany- Łękno 

 
Urząd Gminy 2006-2011 3 741 205,20 1 318 392,35 2 236 748,99  

2. 

Budowa hali widowiskowo - 

sportowej  w Zaniemyślu  
Urząd Gminy 2005 - 2012 6 229 143,00   6 123 991,00 

3. 

Modernizacja i remont budynku 

świetlicy wiejskiej w Kępie 

Wielkiej 

Urząd Gminy 2007-2010 257 390,64 254 889,64   

4. 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej 

przy jeziorze E.Raczyńskiego 

wraz z ciągiem pieszo-jezdnym 

prowadzącym do ośrodków 

wypoczynkowych w Zaniemyślu 

Urząd Gminy 2009-2010 847 367,43 804 667,43   

5. 

Termomodernizacja obiektów 

użyteczności publicznej w 

Zaniemyślu: Urząd Gminy, 

Gminny Ośrodek Kultury i 

Rekreacji, Izba Pamięci i 

Strażnica OSP 

Urząd Gminy 2009-2011 1 134 324,00 24 400,00 1 075 500,00  

6. 

Budowa   kanalizacji   sanitarnej 

w aglomeracji Zaniemyśl dla m. 

Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I 

etap - Doliwiec - Łękno 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Zaniemyślu 

2009-2012 5 092 700,00 50 000,00  5 000 000,00 

7. 

Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej poprzez rewitalizację 

terenów zielonych w ciagu 

ul.Raczyńskiego w Zaniemyślu 

Urząd Gminy 2009-2011 638 906,00  610 000,00  

8. 

Modernizacja i remont budynku 

świetlicy wiejskiej w Zwoli 
Urząd Gminy 2010-2012 339 220,00 1 220,00  338 000,00 

9. 

Modernizacja i remont budynku 

Gminnego Ośrodka Kultury i 

Rekreacji w Zaniemyślu 

Gminny Ośrodek Kultury i 

Rekreacji w Zaniemyślu 
2010-2012 331 220,00 1 220,00  330 000,00 

10. 

Modernizacja i remont budynku 

świetlicy wiejskiej w Lubonieczku 
Urząd Gminy 2012 357 000,00   357 000,00 

  

Razem: 

 

18 968 476,27 2 454 789,42 3 922 248,99 12 148 991,00 

 

 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy jeziorze E.Raczyńskiego wraz z ciągiem pieszo-jezdnym prowadzącym 

do ośrodków wypoczynkowych w Zaniemyślu: 

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2009r., w którym zapłacono kwotę 12.200,00 zł za sporządzenie map 

sytuacyjno-wysokościowych pod projekt inwestycyjny, kwotę 18.300,00 zł za wykonanie studium wykonalności 

projektu, kwotę 12.200,00 zł za sporządzenie projektu budowlanego. 

Inwestycja zakończyła się w 2010 roku. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2010r. opisano                              

w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl. 

  

Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu: 

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2005r., w którym to zapłacono kwotę 81.740,00 zł za projekt hali 

widowiskowo-sportowej oraz kwotę 610,00 zł za wykonanie map sytuacyjnych. W 2009r. zapłacono kwotę   

22.801,92 zł za przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki komunalne ze świetlicy szkolnej                

w Zaniemyślu, a kolidującej z projektowaną halą widowiskowo-sportową. 

 Planowany termin zakończenia inwestycji to 2012r. .  

 



Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Kępie Wielkiej: 

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2007r., w którym to zapłacono kwotę 2.501,00 zł za projekt modernizacji 

budynku świetlicy wiejskiej.  Inwestycja ta zakończyła się w 2010 roku. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany 

w 2010r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl. 

 

Budowa   kanalizacji   sanitarnej w aglomeracji Zaniemysl dla m. Zwola-Majdany-Łękno: 

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2006r., w którym to zapłacono kwotę 18.500,00 zł za koncepcję kanalizacji 

sanitarnej, kwotę 25.000,00 zł za opracowanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami     

w systemie podciśnieniowym, kwotę 40.000,00 zł za mapy sytuacyjno-wysokościowe. W 2007r. zapłacono kwotę 

12.000,00 zł za opracowano studium wykonalności projektu inwestycyjnego oraz kwotę 64,86 zł za czynności 

związane z uzgodnieniami warunków realizacji przedsięwzięcia dla Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Środzie Wlkp. . W 2008r. za aktualizację podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania 

projektu zamiennego kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m.Zwola-Majdany-Łękno zapłacono kwotę 

24.400,00 zł oraz 219,00 zł na wykonanie kopii map ewidencyjnych. W 2009r. za wykonanie projektu budowlanego 

zamiennego wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym dla m.Majdany-Zwola-

Zaniemyśl-Łękno zapłacono kwotę 65.880,00 zł. W 2010r. dokonano budowy I etapu kanalizacji sanitarnej                       

w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola-Majdany-Łękno. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany               

w 2010r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.  

Planowany termin zakończenia inwestycji to 2011r., w którym realizowany będzie II etap budowy kanalizacji 

sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Zwola-Majdany-Łękno. 

 
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Zaniemyślu: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury 

i Rekreacji, Izba Pamięci i Strażnica OSP: 

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2009r., w którym to zapłacono kwotę 21.960,00 zł  za wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie termomodernizacji obiektów, kwotę 1.464,00 zł za                      

mapy sytuacyjno-wysokościowe niezbędne dla opracowania projektów kotłowni gazowej, kwotę 11.000,00 zł                  

za opracowanie audytów energetycznych dla obiektów użyteczności publicznej. Zakres rzeczowy i finansowy 

zrealizowany w 2010r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl.  

Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2011, w którym to wykonany będzie największy zakres rzeczowy. 

 
Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jeziory Wielkie-Jeziory Małe I etap-

Doliwiec-Łękno: 

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2009r., w którym to opłacono wykonanie aktualizacji map sytuacyjno 

wysokościowych dla wykonania projektu budowlanego za kwotę 42.700,00 zł.  

Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowany w 2010r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy 

Zaniemyśl. Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2012, w którym to wykonywany będzie największy 

zakres rzeczowy tej inwestycji. 

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację terenów zielonych w ciagu ul.Raczyńskiego          

w Zaniemyślu: 

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2009r., w którym to zapłacono kwotę 20.740,00 zł za wykonanie projektu 

zagospodarowania przestrzeni, kwotę 3.416,00 zł za mapy sytuacyjno-wysokościowe niezbędne dla opracowania 

projektu, kwotę 4.750,00 zł za wykonanie projektu oświetlenia w/w terenu. 

Planowany termin zakończenia inwestycji to rok 2011, w którym to wykonany będzie największy zakres rzeczowy. 

 

Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Zwoli: 

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2010r., a zakończy się w 2012 roku. Zakres rzeczowy i finansowy 

zrealizowany w 2010r. opisano w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Zaniemyśl. 

 

Modernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu: 

Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2010r., a zakończy się w 2012 roku. Zakres rzeczowy i finansowy 

zrealizowany w 2010r. to zapłacona faktura w kwocie 1.220,00 zł za wykonanie kosztorysu inwestorskiego. 

 

Modernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w Lubonieczku: 

Realizacja tego zadania rozpocznie się i zakończy w 2012 roku. 

 


