
Informacja dot. Stanu realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym i budżecie na 2010 r w  Gminie Barlinek

Nazwa inwestycji

2010
I II III IV

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec  Lipiec Sierpień Wrzesień Pażdzie. Listopad Grudzień

1
 Modernizacja wodociągu w Lutówku

1.200.000 200.000  

2

 Budowa stacji i sieci wodociągowej w Moczydle

2.400.000 Realizacja zadania - (zakończenie czerwiec 2011r.)

3 468.809 158.000

4 5.800.000 2.881.295 Realizacja inwestycji przez ZZDW Koszalin (zakończenie VI.2011r.)

5 3.200.000 Realizacja zadania Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania 

6 2.400.000 30.000

7

Modernizacja drogi wewnętrznej w Rychnowie 

800.000 250.000 Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania

8
 Przebudowa drogi gminnej w Strąpiu

200.000 200.000 Przetarg na realizację zadania Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania 

9

 Przebudowa drogi gminnej z m. Osina do m. Janowo (FOGR)

430.000 430.000 Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania

10
 Przebudowa drogi gminnej do Moczydła

1.300.000 1.300.000 Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania

11
Budowa parkingu przy ul. Przemysłowej II ETAP

250.000 250.000 Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania

12 2.010.000 Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania

13

 Przebudowa drogi gminnej w Mostkowie 

1.800.000 Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania  

14 5.000.000 1.100.000 Realizacja zadania Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania

15 189.000

16 2.412.660 1.300.000 Realizacja, zakończenie zadania inwestycyjnego

Planowany 
koszt 

całego 
zadania

Plan 
wydatków 

2010r.
Stan realizacji zadania 

na 01.01.2010

 Umowa (PW-K Płonia) 
spłata inw. 

500 000
Dokumentacja 

budowlana, wniosek o 
dofinansowanie do 

PROW

 Wybór inspektora nadzoru, przygotowanie dok. 
Przetargowej. Inform.  Przyznaniu dofinansowania z 

PROW uzgodnienia dot.realizacji 
przyłączy z mieszkańcami wsi, 
Przetarg na realizację zadania  

 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Fabrycznej 
w Barlinku – finansowanie zgodnie z porozumieniem z 
HACON Sp.zoo

Umowa z HACON dot. 
(ratalnej spłaty należn.)

Przebudowa drogi wojewódzkiej 156 na odcinku Mostkowo-
Barlinek - dotacja (inwestycja  realizowana przez samorząd 
Województwa)

Uchwała Rady dot. 
dotacji, Rozstrzygnięto 

przetarg

Rozstrzygnięcie przetargu i umowa i rozp realizacji 
inwestycji    

Budowa i przebudowa dróg łączących północną część miasta 
Barlinek z drogą wojewódzką DW 156 (inwestycja 
realizowana w porozumieniu z Powiatem) 2.000.000,   

+   589.512 -
niewyg. Z 2009

Porozumienie z 
Powiatem. 

Dofinansowanie z RPO 
WZ. Inwestycja w 
trakcie realizacji

 Projekt Budowy ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki. 
(Wraz z budową promenady nad Jeziorem Barlineckim ) Dokumentacja 

budowlana.
Pozwolenie na budowę, złożenie wniosku o 

dofinansowanie z RPO WZ (realizacja 2011r.)
Rozpatrzenie wniosku i Decyzja w sprawie 

dofinansowania (Urząd Marszałkowski)

Dokumentacja przetargowa i 
ogłoszenie przetargu (realizacja 

2011r.)

Dokumentacja 
budowlana.

Ugodnienia z PWK "Płonia"  warunków 
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

koliodujacych z realizacją drogi.

Zakończenie uzgodnień z PWK, 
przetarg na realizację.

Zgłoszenie robót, dokumentacja budowlana, 
dokumentacja przetargowa 

Dofinansowanie z 
FOGR, Wniosek o 
Decyzję warunkach 

zabudowy

Dokumentacja budowlana, wniosek o pozwolenie na 
bud.

Pozwolenie na budowę. Przetarg na realizację 
zadania.

 Umowa na realizację, 
przekazany plac 

budowy   

Przygotowanie inwest. przez wykonawcę, 
rozpoczęcie realizacji zadania.

Dokumentacja 
budowlana, pozwolenie 

na budowę.

Uzgodnienie możl. realizacji zadania z Barlinek 
Inwestycje Sp. Z o.o. w zakresie III etapu

Przygotowanie dokumentacji i 
przetarg na realizację 

Przebudowa ulicy Fabrycznej w Barlinku wraz z przebudową 
skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. 1 Maja.

1 900 000

Dokumentacja 
budowlana, pozwolenie 
na budowę. Przyznane 

dofinansowanie ze 
Skarbu Państwa 

Przetarg na wykonawcę zadania dot. ulicy 
Fabrycznej, wybór inspektora nadzoru, przetarg na 
wykonawcę przebudowy skrzyżowania Ogrodowa/1 

Maja, rozpoczęcie realizacji zadania w ul. 
Fabrycznej.

150.000,       
  13.908  

niewyg. 2009

Dokumentacja 
budowlana.

Pozwolenie na budowę. Uzgodnienie z PWK 'Płonia" 
kolizji zadania z wodociągiem.

Przygotowanie dokumentacji. 
Przetarg na realizację zadania

 Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szosowej w 
Barlinku  

Inwestycja w trakcie 
realizacji

 Odnowienie miejsca pamięci i zakup wyposażenia dla 
muzeum Dziedzicach

   40.000  
+149.300 

niewyg. 2009

Dofinansowanie z 
PROW. Wymiana okien 
i zakup wyposarzenia w 

trakcie realizacji.

Zakończenie zadania wymiany okien w pomieszcz. 
Muzeum i zakup wyposarzenia. Przetarg i zawarcie 
umowy na realizację remontu pomnika wojennego

Realizacja, zakończenie i rozliczenie całości 
zadania

 Modernizacja strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby 
Gminnego Centrum Ratownictwa (wraz z zakupem sprzętu w 
tym wozu straż.)

Inwestycja w trakcie 
realizacji

Wniosek o dofinansow. z RPOWZ. Realizacja 
zadania

Dokumentacja przetargowa i 
ogłoszenie przetargu na zakup 

sprzętu gaśniczego 



17

Budowa oświetlenia drogowego

250.000 240.000 Realizacja i rozliczenie 

18

Przebudowa budynku na świetlicę w Dzikowie

30.000  

19

Przebudowa budynku na świetlicę w Równie

30.000  

20 16.000 16.000 Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania   

21 2.000.000 40.000  Decyzja w sprawie realizacji dokumentacji. Zlecenie i realizacja dokumentacji budowlanej 

22 8.710.000 1.900.000 Realizacja zadania - (zakończenie styczeń 2011r.)

23 1.000.000 1.000.000 Realizacja, zakończenie i rozliczenie zadania

24 98.000 98.000   Dokumentacja budowlana Realizacja zadania

25 1.600.000 250.000

26 2.726.187 0

Inne zadania inwestycyjne innych jednostek planowane do realizacji z zaangażowaniem budżetu Gminy.

1 2.500.000 Realizacja zadań – (zakończenie czerwiec 2011r.)

2 8.500.000

--zadania planowane do realizacji

--zadania zrealizowane

Sporządził:
Janusz Zubyk

Dokumentacja 
budowlana dla części 

zadań.

Przetarg - ośw. ul. Gorzowskiej w Moczkowie. 
Rozpoczęcie realizacji.

Realizacja i zakończenie oświetlenia ul. Gorzowska -Moczkowo. 
Realizacja  dokumentacji oraz przetarg na na pozostałe zadania

750 000 Decyzja o warunkach 
zabudowy

Wybór 
wykonawcy 
dokumentacji 
budowlanej  

Realizacja dokumentacji i pozwolenie na budowę (zadanie planowane do realizacji z dofin. Z PROW)  

750 000 Decyzja o warunkach 
zabudowy

Wybór 
wykonawcy 
dokumentacji 
budowlanej  

Realizacja dokumentacji i pozwolenie na budowę (zadanie planowane do realizacji z dofin. Z PROW)  

Wzn.granic, budowa wiaty gościnnej i alejek spacerowych w 
Parku w Dzikowie Uzgodnienie zakresu zadania z Radą Sołecką. 

Zlecenie dok. Geodezyjnej

Biblioteka Miejska w Barlinku-zmiana użytkowania budynku 
przy ul.Gorzowskiej. Wniosek o 

dofinansowanie 
kosztów dokumentacji.

Informacja w 
sprawie braku 
dofin. na 
dokumentację 

Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem tech-socj. 
Przy ul. Sportowej w Barlinku (Stadion Miejski)

Dokumentacja i 
pozwolenie na budowę. 
Wniosek i przyznanie 

dofinansowania z RPO.

Wybór inspektora nadzoru. Umowa na 
dofinansowanie zadania z RPOWZ. Przygotowanie 

dokumentacji i przetarg na realizację zadania.

Rozstrzygnięcie przetargu i 
zawarcie umowy na realizację 

zadania, przekazanie placu 
budowy. 

 Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w 
ramach Programu Moje boisko-Orlik 2012 w Mostkowie Wniosek do programu 

Orlik 2012 - edycja 
2010

Zakwalifikowanie do dofinansowania, zlecenie 
przygotowywania dokumentacji budowlanej.

Dokumentacja budowlana i 
ogłoszenie przetargu

Umowa na 
realizację

Bieżnia lekkoatletyczna  przy Z S P Nr 1 w Barlinku przy 
zespole ogólnodostępnych boisk sportowych -Orlik 2012 
(inwestycja realizowana przez Powiat)

Zagospodarowanie parku oraz infrastruktury sportowej na 
cele społeczno - kulturalne, rekreacyjne i sportowe we wsi 
Mostkowo Dokumentacja 

budowlana.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie do PROW 
(LGD- Stowarzyszenie "Lider Pojezierza") w części 

dot. boiska piłkarskiego i szatni.

Przetarg na remont szatni przy 
boisku piłkarskim. 

Przygotowanie dokumentacji na 
pozostałe zadania 

zagospodarowania Parku.

Realizacja zadania dot. przebudowy i remontu szatni. Wniosek o dofinansowanie z PROW pozostałej części 
projektu zagospodarownia PARKU do realizacji w 2011-2012r. (wjazd, parkingI, miejsce spotkań, zagosp. 

parku.)   Modernizacja boiska piłkarskiego w 2011r

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
Powiatu Myśliborskiego

Dokumentacja 
budowlana. Wniosek o 

dofinansowanie do 
POIiŚ.

Aktualizacja wniosku o dofinansowanie.Ocena 
wniosku

Ocena wniosku i decyzja w 
sprawie dofinansowania 

(realizacja planowana na 2011r. 
i 2012r.)

Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau - Uckerwelle i 
Europejskie Centrum Spotkań Barlinek (Inwestycja BOK 
dot. nieruchomości Podwale 9 i Leśna 1)

10.350.000-
budżet BOK

Dokumentacja 
budowlana. 

Dofinansowanie 
zadania. Wybór 

Inż.projektu. Ogłoszenie 
przetargu

Przetargi i umowy na realizację zadań.  

 Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni 
jeziora Miedwie, Sys. Mostkowo,Sys. Barlinek - zadanie 
realizowane przez Spółkę PWK "Płonia" 70.000.000 

budżet PWK 
"Płonia"

Dokumentacja 
budowlana, pozwolenie 
na budowę. Wniosek o 

dofinansowanie.

Przygotowywanie dokumentacji, przetargowych. 
Ocena wniosku

Decyzja w sprawie dofinansowania. Przygotowywanie dokumentacji i przetargi na realizację zadań. Planowane zakończenie zadań z projektu 
złożonego do Funduszu Spójności w 2013 r.(Realizacja uzależniona od uzyskania dofinansowania)


	plan

