2019-08-21

załącznik nr 12 do informacji opisowej

Informacja z wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2019 roku
Zaplanowano na dzień 30.06.2019 r. wydatki majątkowe w kwocie 4 728 035,79 zł, natomiast zrealizowano na dzień 30 czerwca 2019 roku w wysokości: 430 572,33 zł, co stanowi: 9,11% planu, na niżej wyszczególnione
zadania.

Lp. Dział Rozdz.
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5

6050

W czerwcu br. zadanie zostało przekazane do realizacji do ZECWiK Sp. z o.o. w Mirosławcu

6050

Budowa w Hankach sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z
przyłączami do posesji wraz z systemem
odprowadzania ścieków

W dniu 28 grudnia 2018r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznokosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień z firmą Pracownia Projektowa
„SANIWENT”, ul. Cypryjska 12/15, 75 – 430 Koszalin . Dokumentacja zostanie opracowana w
Gmina i Miasto
ciągu 30 miesięcy od dnia podpisania umowy. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę Mirosławiec
w wysokości 23 616,00 zł (za pozyskanie mapy zasadniczej oraz zlecenie opracowania mapy
do celów projektowych).

Gmina i Miasto
Mirosławiec

Suma Rozdziału 01010

600

60016

6050
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600
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600
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7

600
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8

600
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6050

Wykonanie na
dzień 30.06.2019r.

% wykonania
na dzień
30.06.2019r.

6

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
bezodpływowym zbiornikiem na ścieki we
wsi Łowicz Wałecki

3

Plan na
30.06.2019r.

W grudniu 2016r. została podpisana umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul.
Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. W styczniu br.
Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - uzyskano zezwolenie na wykonanie robót. Dokumentacja zostanie opracowana w II połowie 2019 Gmina i Miasto
ul. Młyńskiej
roku. W kwietniu br. został złożony do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Mirosławiec
Szczecinie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Ustawy o Funduszu Dróg
Samorządowych, który obecnie podlega sprawdzeniu i ocenie. W II połowie 2019r. zostanie
wszczęta procedura przetargowaj na wyłonienie wykonawcy robót.
W grudniu 2016r. została podpisana umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul.
Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. W styczniu 2019 roku
uzyskano zgodę na wykonanie zaprojektownych robót drogowych oraz na przebudowę sieci
kanalizacji deszczowej znajdującej się w pasie drogowym ul. Kościuszki (odcinek od Kościoła do
ul. Młyńskiej) ze Starostwa Powiatowego w Wałczu. W kwietniu br. Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile wydało Decyzję pozwolenia wodnoprawnego na
Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu służącego do odprowadzania wód opadowych i
Gmina i Miasto
ul. Kościuszki i Kościelnej
roztopowych. W czerwcu uzyskano zezwolenie na budowę wyloty kanalizacji deszczowej do
Mirosławiec
rowu melioracyjnego z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura
w Koszalinie. W II połowie 2019r. zostanie wszczęta procedura przetargowaj na wyłonienie
wykonawcy robót. W 2019 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania w ramach
PROW na lata 2014-2020 operacja typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach
poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie
energii".
W grudniu 2016r. została podpisana umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany”, ul.
Tęczowa 5-7/6, 78 – 600 Wałcz na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Uzyskano zezwolenie
na wykonanie robót. W kwietniu br. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd
Zlewni w Pile wydało Decyzję pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj.
Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu Gmina i Miasto
wylotu służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Obecnie trwa procedura
ul. Krótkiej
Mirosławiec
związana z uzyskaniem zezwoelnia na budowę wyloty kanalizacji deszczowej do wprowadzenia
wódy do wód rzeki Korytnicy Lewej z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Szczecinie Delegatura w Koszalinie. W maju br. uzyskano zewolenie na wykonanie robót w
zakresie przebudowy ulicy ze Starostwa Powiatowego w Wałczu. Dokumentacja zostanie
opracowana w II połowie 2019 roku.
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9

600

60016

6050

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do
jeziora Kosiakowo

10

600

60016

6050

Budowa chodnika we wsi Orle

W dniu 01.10.2018r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą
„BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek. Dokumentacja zostanie
opracowana w II połowie 2019 roku.

Gmina i Miasto
Mirosławiec

6050

Przebudowa ul. Dworcowej w Mirosławcu
w ramach rewitalizacji

W wyniki dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej
dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem
funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br.
został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju
społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w
Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie
oceny wstępnej. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 2 460,00 zł (za
opracowanie programu funcjonalno-użytkowego).

Gmina i Miasto
Mirosławiec

Gmina i Miasto
Mirosławiec

Gmina i Miasto
Mirosławiec

Gmina i Miasto
Mirosławiec

600

60016

12

600

60016

6050

W wyniki dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej
dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem
funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br.
został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju
Przebudowa ul. Spokojnej w Mirosławcu w
społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w
ramach rewitalizacji
Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie
oceny wstępnej. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 2 460,00 zł (za
opracowanie programu funcjonalno-użytkowego).

13

600

60016

6050

Opracowywana jest przez firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400
Przebudowa ulicy Słonecznej w Mirosławcu
Szczecinek w ramach zawartej w październiku 2018 r. umowy dokumentacja projektowa
warz z budową chodników
wymagana do uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

14

600

60016

6050

Bezpieczna Droga - poprawa
bezpieczenstwa w ruchu drogowym w
Mirosławcu na ul. Polnej

W styczniu br. został złożony wnioske o dofinansowanie zadania w ramach "Programu
Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława
Stasiaka na lata 2018-2020". Wniosek nie uzyskał dofinansowania.

Suma Rozdziału 60016

15

600

60017

6050

Wykonanie parkingu w okolicy bloku nr 14 i Opracowywana jest przez firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400
Gmina i Miasto
18 z miejscem dla osoby niepełnosprawnej Szczecinek w ramach zawartej umowy dokumentacja projektowa wymagana do uzyskaniem
Mirosławiec
w Mirosławcu Górnym
niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Zadanie realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego.

6050

W styczniu br. otrzymano informację od Lokalnej Organizacji Turystycznej Wokół Drawy z
Drawna o pozytywnym wyniku oceny i wyborze do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego projektu pn.: „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy
Gmina i Miasto
szansą na rozwój regionu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest
Mirosławiec
realizwany w partnerstwie z LOT Wokół Drawy, Gminą Drawno, Drawsko Pomorskie, Czaplinek
i Złocieniec. Obecnie trwa kopletowanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o
dofinansowanie.

Suma Rozdziału 60017

16

630

63095

Zagospodarowanie plaży nad jeziorem
Kosiakowo w Mirosławcu

Wykonanie na
dzień 30.06.2019r.

% wykonania
na dzień
30.06.2019r.

6

W dniu 30.11.2017 roku podpisano umowę z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Piłsudskiego
21E/7, 78-400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja została Gmina i Miasto
opracowana w 2019 roku. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 15
Mirosławiec
999,84 zł (za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwolenia na wykonanie
robót).

11

Plan na
30.06.2019r.

Suma Rozdziału 63095
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Zadanie planowane jest do rozpoczęcia w II połowie 2019r. - środki zostały zabezpieczone na
opracownie dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji fotowoltaicznej.

6050

Przebudowa ciągów komunikacyjnych na
terenie Cmentarza Komunalnego w
Mirosławcu wraz z oświetleniem i
ogrodzeniem oraz budową kolumbarium

W marcu br. uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Wałczuzezwolenie zezwolenie na wykonanie
robót w zakresie budowy sieci kablowej oświetlenia terenu wraz z rozbiórką istniejących słupów
oświetleniowych na terenie cmentarza.Trawa procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na
Gmina i Miasto
budowę w zakresie przebudowy ciagów komunikacyjnych, ogrodzenia i budowy kolumbarium. Z Mirosławiec
NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 4 200,00 zł (za opracowanie
dokumentacji branży elektrycznej).

Została zawarta umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń”, 78 – 642
Strączno 108 na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów
geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Gmina i Miasto
Mirosławiec

710
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% wykonania
na dzień
30.06.2019r.
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Gmina i Miasto
Mirosławiec
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-

0,00%

Suma Rozdział 71035

19

750

75023

6050

Adaptacja dwóch pomieszczeń
nieużytkowych na poddaszu budynku
Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na
pomieszczenia biurowe

20

750

75023

6060

Zakup kserokopiarki

Została zakupiona drukarka.

Gmina i Miasto
Mirosławiec

10 722,00

20 500,00

-

0,00%

Gmina i Miasto
Mirosławiec

11 070,00

-

0,00%

21

750

75023

6050

Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego
w Mirosławcu do wymagań
przeciwpożarowych

Została zawarta z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń”, 78 – 642 Strączno
108 umowa na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów
Gmina i Miasto
geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń i zakresie dostosowania instalacji
Mirosławiec
elektrycznej w obiekcie do wymogów przeciwpożarowych oraz w zakresie wykonania
prawidłowej drogi pożarowej.

22

750

75023

6060

Zakup programu do obsługi prawnej LEX

Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019 roku.

Suma Rozdział 75023

23

750

75095

61 972,00

6050

Wykonanie w pomieszczeniu nr 107 Urzędu
Miejskiego w Mirosławcu systemu
transmisji z obrad wraz z systemem
zarządzania obradami Rady Miejskiej w
Mirosławcu

W styczniu br. firma HELPDESK SP z o.o. sp.k, ul. Poznańska 119, 60-185 Poznań - Skórzewo
wykonała system transmisji z obrad wraz z systemem zarządzania obradami Rady Miejskiej w
Mirosławcu. Zadanie zostało zakończone. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w
wysokości 71 871,36 zł (za wykonanie systemu).

Gmina i Miasto
Mirosławiec

Suma Rozdziału 75095
24

801

80104

6050

Budowa wiaty śmietnikowej na terenie
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów
Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń z firmą „BIURO” Janusz
Mirosławcu
Raczyński, ul. Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek.

Samorządowe
Przedszkole
"Słoneczko" w
Mirosławcu

25

801

80104

6050

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z
wymianą instalacji elektrycznej i źródeł
Zadanie planowane jest do rozpoczęcia w II połowie 2019r. - środki zostały zabezpieczone na
światła w budynku Samorządowego
opracownie dokumentacji projektowej.
Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu

Samorządowe
Przedszkole
"Słoneczko" w
Mirosławcu

6050

Została zawarta umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń”, 78 – 642
Strączno 108 na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów
geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń związaną z nadbudową i
przebudową wraz ze zmiana sposobu użytkowania budynku byłej kotłowni na dzienny dom
seniora.

Suma Rozdziału 80104

26

852

85295

Dzienny Dom "Senior +"

Suma Rozdziału 85295
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Termomodernizacja budynku byłej
Przychodni Zdrowia w Mirosławcu wraz z
przebudową pomieszczeń i
przystosowaniem budynku dla osób
niepełnosprawnych oraz wykonaniem
instalacji fotowoltaicznej

6050

Plan na
30.06.2019r.

10 721,91

10 721,91

-

100,00%

17,30%

-

-

0,00%

-

-

0,00%

4 305,00

-

0,00%

13 530,00

-

0,00%

17 835,00

-

0,00%

30 000,00

-

0,00%

30 000,00

-

0,00%

-

2019-08-21

Lp. Dział Rozdz.

1

2

3

§*

Nazwa zadania inwestycyjnego

4

5

27

853

85395

6057

28

853

85395

6059

29

853

85395

6067

30

853

85395

6069

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu

Opis

32

900

900

90001

90001

6050

6050

% wykonania
na dzień
30.06.2019r.

W dniu 10 maja 2019r. z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego: firmą
"REN - CAR" Sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku została podpisana umowa na dostawę samochodu
ciężarowego o DMC do 3,5t marki Ford Transit. Samochód został odebrany w dniu 17 czerwca
2019r. Zakupiony samochód Ford Transit został zarejestrowany.W dniu 21 czerwca br. z
wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego: firmą ECO - CLEAN Tomasz
Malanowicz, ul. Mikulczycka 2, 42-675 Ziemięcice została podpisana umowa na dostawę
wielofunkcyjnej maszyny komunalnej. Pojazd został odebrany w dniu 25 czerwca 2019r. W dniu
28 czerwca 2019r. wszczęto procedurę w trybie rozeznania rynku na dostawę przyczepy (lawety)
z platformą najazdową. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 09 lipca 2019r.

89 470,00

-

0,00%

Gmina i Miasto
Mirosławiec

10 530,00

-

0,00%

Gmina i Miasto
Mirosławiec

414 246,10

373 983,88

90,28%

Gmina i Miasto
Mirosławiec

48 753,90

44 015,32

90,28%

563 000,00

417 999,20

74,24%

Przebudowa i rozbudowa kanalizacji
deszczowej na ul. Dworcowej w
Mirosławcu w ramach rewitalizacji

W wyniki dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej
dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem
funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br.
został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju
społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w
Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie
oceny wstępnej. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 2 460,00 zł (za
opracowanie programu funcjonalno-użytkowego).

Gmina i Miasto
Mirosławiec

-

-

0,00%

Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul.
Spokojnej w Mirosławcu w ramach
rewitalizacji

W wyniki dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej
dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem
funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br.
został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju
społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w
Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie
oceny wstępnej. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 2 460,00 zł (za
opracowanie programu funcjonalno-użytkowego).

Gmina i Miasto
Mirosławiec

-

-

0,00%

Suma Rozdziału 90001

-

-

0,00%

33

900

90002

6050

Budowa altany śmietnikowej przy garażach Opracowywana jest dokumentacja projektowa przez firmę „BIURO” Janusz Raczyński, ul.
na terenie Mirosławca Górnego
Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek.

Gmina i Miasto
Mirosławiec

4 305,00

-

0,00%

34

900

90002

6050

Budowa altany śmietnikowej za blokiem nr
2 i 3 na terenie Mirosławca Górnego

Gmina i Miasto
Mirosławiec

4 305,00

-

0,00%

8 610,00

-

0,00%

6050

W dniu 30.11.2017 roku podpisano umowę z firmą „BIURO” Janusz Raczyński, ul. Piłsudskiego
21E/7, 78-400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
Budowa oświetlenia wzdłuż ścieżki pieszo- podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Dokumentacja została Gmina i Miasto
rowerowej do jeziora Kosiakowo
opracowana w 2019 roku. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 9
Mirosławiec
999,90 zł (za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwolenia na wykonanie
robót).

-

0,00%

Opracowywana jest dokumentacja projektowa przez firmę „BIURO” Janusz Raczyński, ul.
Tulipanowa 16, 78 – 400 Szczecinek.

Suma Rozdziału 90002

35

900

90015
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Gmina i Miasto
Mirosławiec

Suma Rozdziału 85395

31

Wykonanie na
dzień 30.06.2019r.

6

Została zawarta umowa z firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń”, 78 – 642
Strączno 108 na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem podkładów
geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń związaną z przebudową wraz ze
zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na zaplecze socjalno-sanitarne.

"Aktywizacja społeczna i zawodowa w
Gminie i Mieście Mirosławiec"

Plan na
30.06.2019r.

-

WPF

-

2019-08-21

Lp. Dział Rozdz.

1

36

2

900

3

90015

§*

Nazwa zadania inwestycyjnego

4

5

Jednostka
organizacyjna
realizująca
program lub
koordynująca
wykonanie
programu

Opis

Plan na
30.06.2019r.

Wykonanie na
dzień 30.06.2019r.

% wykonania
na dzień
30.06.2019r.

6

16

6050

W wyniki dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej
dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem
funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br.
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia na ul. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju
społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w
Dworcowej w Mirosławcu w ramach
Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
rewitalizacji
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie
oceny wstępnej. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 2 460,00 zł (za
opracowanie programu funcjonalno-użytkowego).

Gmina i Miasto
Mirosławiec

-

-

0,00%

Gmina i Miasto
Mirosławiec

-

-

0,00%

Gmina i Miasto
Mirosławiec

-

0,00%

37

900

90015

6050

W wyniki dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej
dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem
funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br.
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia na ul. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju
Spokojnej w Mirosławcu w ramach
społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w
rewitalizacji
Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie
oceny wstępnej. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 2 460,00 zł (za
opracowanie programu funcjonalno-użytkowego).

38

900

90015

6050

Budowa ostatniego odcinka oświetlenia na
ul. Księżycowej w Mirosławcu

Została zawarta umowa z Zakładem Projektowania i Wykonawstwa „ELPRO – B.T.” s.c., ul.
Łowiecka 6, 78 – 400 Szczecinek na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
podkładów geodezyjnych i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

Suma Rozdziału 90015

5 412,00

5 412,00

-

0,00%

25 000,00

-

0,00%

39

900

90095

6050

Budowa plenerowej siłowni w Mirosławcu
Górnym

W lutym br. uzyskano zgodę na wykonanie robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego w
Wałczu. W lutym br. została złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego o udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z
obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury
Gmina i Miasto
sportowej w 2019 r., który został oceniony pozytywnie. W dniu 28 czerwca 2019 roku została
Mirosławiec
podpisana umowa nr WEiS-II/D/23/2019 o udzielenie pomocy finansowej w wysokosci 18
500,00zł. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 1 845,00 zł (za
opracowanie dokumentacji projektowej).

40

900

90095

6050

Rozbudowa placu zabaw na terenie
Mirosławca Górnego

W lutym br. uzyskano zgodę na wykonanie robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego w
Wałczu. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 1 845,00 zł (za
opracowanie dokumentacji projektowej).

Gmina i Miasto
Mirosławiec

-

-

0,00%

41

900

90095

6050

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w
Mirosławcu

W lutym br. uzyskano zgodę na wykonanie robót budowlanych ze Starostwa Powiatowego w
Wałczu. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 3 690,00 zł (za
opracowanie dokumentacji projektowej).

Gmina i Miasto
Mirosławiec

-

-

0,00%

42

900

90095

6050

Modernizacja i przebudowa terenu Parku
Miejskiego w Mirosławcu w ramach
rewitalizacji

W lutym br. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Zielona Przestrzeń –
rewitalizacja Parku Miejskiego w Mirosławcu – miejsce integracji mieszkańców”” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ
RPO WZ), który po weryfikacji w zakresie oceny wstępnej został oceniony negatywnie.

Gmina i Miasto
Mirosławiec

-

-

0,00%

Budowa wiaty przystankowej wraz z
zagospodarowaniem terenu na ul.
Dworcowej w Mirosławcu w ramach
rewitalizacji

W wyniki dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej
dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem
funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br.
został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju
społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w
Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie
oceny wstępnej. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 2 460,00 zł (za
opracowanie programu funcjonalno-użytkowego).

Gmina i Miasto
Mirosławiec

-

-

0,00%

43

900

90095

6050
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90095
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921

92109

6050

Gmina i Miasto
Mirosławiec

-

-

0,00%

6050

W wyniki dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej
dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem
funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br.
został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju
Budowa minihali targowej wraz z toaletą
przy ul. Spokojnej w Mirosławcu w ramach społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w
Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
rewitalizacji
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie
oceny wstępnej. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 6 642,00 zł (za
opracowanie programu funcjonalno-użytkowego).

Gmina i Miasto
Mirosławiec

-

-

0,00%

-

0,00%

25 000,00
6050

1 852,00
W styczniu br. dokonano zapłaty podatku VAT za 01/2019 - roczna korekta. Po rozstrzygnięciu
Termomodernizacja i przebudowa budynku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim
realizację robót budowlanych w dniu 28 maja br. zostało zawarta umowa z firmą "ROL-BUD"
wraz z przebudową instalacji elektrycznej i Krzysztof Rogala z Człopy. W dniu 27 mja br. została zawarta umowa na pełnienie funcji
sanitarnej
inspektora nadoru inwestorskiego z firmą "Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych" Kazimierz
Prętki z miejscowości Borek. Zadanie zostanie zakończone w 2020 roku.

92109

6057

48

921

92109

6058

49

921

92109

6059

50

921

92109

6050

Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z
zagospodarowaniem terenu

Opracowywana jest przez firmą „Projektowanie i Nadzór Budowlany Janusz Bieleń”, 78 – 642
Strączno 108 w ramach zawartej w 2018 r. umowy dokumentacja projektowa wymagana do
uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

51

921

92109

6050

Wykonanie nowej instalacji do ogrzewania
świetlicy wiejskiej we wsi Orle

Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 1 053,06 zł za opłatę
Gmina i Miasto
przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej związaną ze wzrostem mocy przyłączeniowej w
Mirosławiec
budynku świetlicy dla Enea Operator sp. z o.o.

6580

Odtworzenie majdanu zamkowego w
ramach działania: „Odkrywamy historię –
zabezpieczenie śladów historycznych
dotyczących początków Mirosławca
(Markisch Friedland)”

Zadanie zaplanowano do realizacji w II połowie 2019 roku.

Gmina i Miasto
Mirosławiec

6050

Odtworzenie majdanu zamkowego w
ramach działania: „Odkrywamy historię –
zabezpieczenie śladów historycznych
dotyczących początków Mirosławca
(Markisch Friedland)”

Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 14 760,00 zł za wykonanie
robót w rakresie wykonania zabezpieczenia odkrywek archeologicznych przez firmą
„EXCAVATOR” Zakład Usług Elektrycznych, Andrzej Palubicki z Mirosławca.

Gmina i Miasto
Mirosławiec

Gmina i Miasto
Mirosławiec

Gmina i Miasto
Mirosławiec

Suma Rozdziału 92109

53

921

92120

92120

-

99,96%

0,00%

101 624,00

-

0,00%

264 752,84

-

0,00%

30 000,00

-

0,00%

-

0,00%

-

7 500,00

-

7 500,00
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W wyniki dokonania rozeznania rynku w dniu 05.11.2018r. zawarto umowę na kompleksowej
dokumentacji aplikacyjnej (wniosek aplikacyjny i studium wykonalności) wraz z programem
funkcjonalno-użytkowym z firmą "ATRIUM" Grupa doradcza Sp. z o.o. z Poznania. W lutym br.
został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju
społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowej i Spokojnej w
Mirosławcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ), który obecnie podlega weryfikacji w zakresie
oceny wstępnej. Z NW za 2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 2 460,00 zł (za
opracowanie programu funcjonalno-użytkowego).

921

921

% wykonania
na dzień
30.06.2019r.

Przebudowa ciagów pieszo-jezdnych,
kanalizacji deszczowej oświetlenia terenu
oraz zagospodarowania terenu pomiędzy
budynkami wielorodzinnymi przy ul.
Spokojnej w Mirosławcu w ramach
rewitalizacji

47

52

Wykonanie na
dzień 30.06.2019r.

6

Suma Rozdziału 90095
46

Plan na
30.06.2019r.

1 851,22

0,46%

-

0,00%

-

0,00%

-

0,00%

WPF - poddziałanie 19.2 Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność" z
wyłączeniem projektów grantowych oraz
operacji w zakresie podejmowania działalności
gospodarczego objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa
o dofinansowanie Nr 00365-6935UM1610565/18 z dnia 12.12.2018r.

-

-

2019-08-21

Lp. Dział Rozdz.

1

2

3

§*

Nazwa zadania inwestycyjnego
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54

926

92601

6050

Budowa budynku socjalnego na Stadionie
Miejskim w Mirosławcu

55

926

92601

6050

Rozbudowa i przebudowa zewnętrznej
instalacji oświetlenia terenu na Stadionie
Miejskim w Mirosławcu wraz z instalacją
przeznaczoną do zasilania organizowanych
imprez

W lutym 2019r. uzyskano pozwolenie na budowę ze Starostwa Powiatowego w Wałczu. Z NW za
Gmina i Miasto
2018 r. wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 5 535,00 zł za opracowanie i
Mirosławiec
zatwierdzenie dokumentacji projektowej.

56

926

92601

6058
Budowa infrastruktury sportoworekreacyjnej - boisko w Piecniku

W czerwcu br. wystąpiono do firmy projektowej o dokonanie aktualizacji dokumentacji
kosztorysowej. W lipcu br. zostanie wszczęta procedura przetargowa w celu wyłonienia
wykonawcy robót budowlanych.

926

92601

Suma Rozdziału 92601

58

600

60014

6300

6800

Rezerwa inwestycyjna

W lipcu br. zostanie zawarta umowa w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu
terytorialnego tj. Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim, Gminą Kalisz Pomorski i Gminą i
Miastem Mirosławiec przy realizacji zadania. Środki zostą przeznaczone na sporządzenie
dokumentacji projektowej.

Gmina i Miasto
Mirosławiec

Suma Rozdziału 60014
59

758

75818

% wykonania
na dzień
30.06.2019r.

Gmina i Miasto
Mirosławiec

Suma Rozdziału 75818

541 724,33

-

0,00%

-

0,00%

94 153,65

-

0,00%

377 280,25

-

0,00%

1 013 158,23

-

0,00%

-

50 000,00

-

0,00%

50 000,00

-

0,00%

76 497,40

-

0,00%

-

0,00%

76 497,40

OGÓŁEM

4 728 035,79

Sporządził:
Bogumiła Kargul
Gł. specjalista ds. gospodarki komunalnej i inwestycji
05.08.2019
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Gmina i Miasto
Mirosławiec

6059

Dotacja dla Zarządu Dróg Powiatowych
w Drawsku Pomorskim na realizację
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara
Studnica – Orle – Mirosławiec”

Wykonanie na
dzień 30.06.2019r.

6

Trwają prace budowlane w ramach umowy zawartej w grudniu 2018 r. Planowany termin
zakończenia plac to koniec sierpnia 2019 r. W marcu br. został złożony do Ministerstwa Sportu i
Turystyki wniosek o dofinansowania zadania w ramach programu Sportowa Polska - program
Gmina i Miasto
Mirosławiec
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej, który obecnie podlega weryfikacji. Z NW za 2018 r.
wydatkowano w 2019 r. kwotę w wysokości 391 140,00 zł za wykonanie I etapu robót przez
firmę "ROL-BUD" Krzysztof Rogala z Człopy.

57

Plan na
30.06.2019r.

430 572,33

9,11%

WPF

WPF - "Realizacja lokalnych strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach
Priorytetu 4 zwiększenie zatrudnienia i spójności
terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym
"Rybactwo i Morze" - Umowa o dofinansowanie Nr
00163-6523.2-SW1610244/18 z dnia 12.12.2018 r.

-

