
Strona 1

Informacja dot. stanu realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym i budżecie na 2009 r dla  Gminy Barlinek 

Nazwa inwestycji

 2009r

Stan przygotowania do 31.12.2008 I II IV

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

 Modernizacja wodociągu w Lutówku

 Budowa stacji i sieci wodociągowej w Moczydle  Dokumentacja budowlana, raport oddziaływania na środowisko Rozpoczęcie realizacji robót

 Budowa chodnika w m.Łubianka nr drogi 151 Pisemna deklaracja ZZDW Przygotowywanie przez ZZDW inwestycji  Realizacja Dotacja (prognoza)

Zadanie realizowane przez Powiat  

 Przebudowa drogi gminnej do Moczydła

 Dokumentacja budowlana Rozpoczęcie realizacji zadania

 Przebudowa chodnika przy ul. Kombatantów  Dokumentacja budowlana

 Budowa ścieżki rowerowej z Barlinka do Krzynki 480.000  

 Przebudowa drogi gminnej od Pustaci do Podgórza Realizacja i rozliczenie zadania 

 Budowa nawierzchni ul. Widok z chodnikami i oświetlaniem Realizacja zadania Realizacja zadania

Budowa parkingu przy ul. Przemysłowej Dokumentacja budowlana Uzgodnienia z Barlinek SA, Pozwolenie na budowę 

Modernizacja drogi wewnętrznej w Rychnowie (dokumentacja) bd. /   2010

40.000/2010  -   Wniosek do FOGR

Przetarg i umowa na realizacje, realizacja zadania Realizacja zadania

Dokumentacja budowlana Wniosek o dofinansowanie, rozpatrywanie wniosku, Realizacja zadania.

Rozpoczęcie realizacji

Płatność

300.000

550.000/ 2010  Dokumentacja budowlana

Budowa oświetlenia ulicznego

Dokumentacja budowlana  Realizacja i rozliczenie zadania dot. ul.Jeziornej

zakończenie realizacji - dotacja z Gminy

 Modernizacja Stadionu Miejskiego w Barlinku

Realizacja zadania

Dokumentacja budowlana 

307.030 307.030   Realizacja zadania 

2.010.000    

- wykonane zadania w zakresie przygotowania inwestycji,  

- planowane zadania do wykonania            

Planowany 
koszt całego 
zadania /rok 
zakończenia

Plan 
wydatków na 
2009 r.   (zł)

 III

135 000  Umowa (PW-K Płonia) 
spłata inw. 

2.000.000/ 
2010rok

500 000 Umowa na realizacje 
dokumentacji

wniosek o 
dofinanso
wanie do 
PROW

Decyzja o 
Środ. 
Uwarunko
w.

Pozwolenie na 
budowę, przetarg na 

realizację  

 100.000/  
2009r

100 000  Przetarg 
na 
realizację

Przebudowa dróg powiatowych na odcinku Nowogródek Pom.-
Karsko-Łubianka

28.000/     
2009

28 000 Porozumienie z Powiatem – 
dotacja na dokumentację

Przelew 
dotacj1

1.510.000/      
2010

275 000 Dokumentacja budowlana 
konieczna do aktualizacji 
wraz ze zmianą zakresu

Zmiana i aktualizacja 
 dokumentacji bud. 

zgłoszenie robót bud. 
(odmowa Starostwa)   Ponowienie zgłoszenia, przetarg, rozp. Realizacji. (Ze względu na 

problemy z uzyskaniem zgłoszenia bud. rozważone zostanie 
przeprowadzenie przetargu w 2009r. z realizacją w 2010)   

Budowa i przebudowa dróg łączących północną część miasta 
Barlinek z drogą wojewódzką DW 156 (zadanie prowadzone 
przez Powiat jako lidera projektu)

4.300.000/ 
2010

1 200 000 Wniosek o pozwolenie na budowę, Wniosek o dofinansowanie zadania 
26.02.2009r. Rozpatrywanie wniosku w Urzędzie Marszałkowskim

Przygotow. 
Dokum. 
przetargowe
j

Przetarg na 
realizację

200.000/       
2009

200 000 Zlecono podział i regulacje 
stanu prawnego

Decyzja podziałowa i zm. 
Klasyfikacji gr.

Zgłoszenie robót bud. 
Ogł. Przetargu (nie 
rozstrzygnięty - brak 
ofert!)

drugi przetarg i realizacja zadania  

80 000 Zawarto umowę na 
przygotowanie dokumentacji

Uzgodnienie rozwiązań 
koncepcyjnych

Projekt budowlany w tym 
uzgodnienia z Powiatem

Postępowanie o Decyzję 
celu publ. i wniosek o 
pozwolenie na budowę

Pozwolenie na 
budowę  

Wniosek o 
dofinansowanie 

450.000/   
2009

450 000 Zarządzenie Wojewody dot. 
dofinansowania

Wybór wykonawcy 
dokumentacji

Przygotowanie dokumentacji i 
pozwolenia bud.

Przetarg i umowa na 
real.

900.000/     
2009

900 000 Inwestycja w trakcie 
realizacji

Rozliczen
ie zadania

200.000/       
2009

380 000 Przetarg na realizację 
zadania

Realizacja i rozliczenie 
zadania  

20 000 Wybór wykonawcy, rozpoczęcie 
realizacji dokumentacji budowlanej 

Przygotowanie 
projektu budowlanego 

dokumentacja budowlana i pozwolenia na 
budowę 

 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostkowo od 
Kościoła parafialnego do cmentarza komunalnego 

280.000 (bd.) / 
  2010

280 000 Wybór wykonawcy, koncepcja realizacji dokumentacji 
budowlanej, uzgodnienie regulacji stanu prawnego z 

mieszkańcami,   

podziały nieruchomości, dokumentacja budowlana i 
pozwolenie na budowę (w oparciu o ustawę dot bud . 
dr. publicznych)

 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osina w kierunku 
Janowo od drogi powiatowej

Decyzja w sprawie 
dofinansowania

 Budowa cmentarza komunalnego przy ul. Szosowej w Barlinku 
(zm. Nazwy)

5.000.000/  
2011

1 600 000 Dokumentacja budowlana, 
pozwolenie na budowę.

 Odnowienie miejsca pamięci i zakup wyposażenia dla muzeum 
Dziedzicach

120.000/   
2009

120 000 Dec.w spr. dofinan., 
przetarg i umowa na real.

 Modernizacja strażnicy OSP w Barlinku na potrzeby Gminnego 
Centrum Ratownictwa

2.000.000/ 
2010rok

500 000 Dokumentacja budowlana, 
pozwolenie na budowę.

Uzgodnienia w zakresie 
możliwości uzyskania 
dofinansowania

Uzgodnienia w 
zakresie porozumień i 
założeń wniosku z 
PSP

Rozp. Przygotow. studium i 
wniosku o dofinansowanie, 

przygotowanie dok. 
Przetargowej, 

Wniosek o dofinasow. 
Porozumienie w sprawie dofin. 

przez Woj. Stację Pogot., 
Przetarg na realizację.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu 
Myśliborskiego 

2.275.500/ 
2010

160 500 Dokumentacje budowlane i 
pozwolenia na budowę

Studium i wniosek o 
dofinansowanie (do 3.03.09r.

Przetarg na realizację części 
zadania (sala sport. PG-1) 

Realizacja i zakończenie 
zadania ( w PG-1), (Dec. o 

braku dofinansowania)

Analiza możliwości uzyskania kredytu 
termomodernizacyjnego, przygotowanie aktualizacji 

dokumentacji, wniosek o kredyt).

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

468.809/   
2011

156 270 Umowa z HACON dot. 
(ratalna spłata należn.)

 Budowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych w zlewni 
jeziora Miedwie, w tym a) System Mostkowo, b) System 
Barlinek -dokumentacja 

28.650.650/ 
2012

Umowy na realizację 
dokumentacji budowlanej

Umowa na procedury OOŚ, 
Przetarg na studium 
wykonalności i wniosek

Realizacja dokumentacji budowlanej, wniosku o 
dofinansowanie ze studium wyk. 

 Dokumentacja budowlana, złożenie 
wnioseku o dofinansowanie, wniosek 

o pozwolenie na budowę 

Przygotowanie procedur 
przetargowych

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

50 000 Umowa na przygotowanie 
dokumentacji budowlanej

Uzgodnienia i konsultacje 
założeń projektowych

wniosek i uzyskanie  
pozwolenia na 

budowę

Pozwole
nie  na 
bud.

Przygotowanie wniosku o 
dofinansowanie (zależy od 
terminu naboru wniosków)

250.000/    
2009

250 000 Dokumentacja budowlana, 
Ogłoszenie o przetargu na 
realizacje zadań wg. Założeń 
2008r.

Rozstrzygnięcie przetargów, 
podpisanie umów na 
realizację (część zadań)

Realizacja I część 
zadań, rozpoczęcie 
realizacji II części 
zadań,

Realizacja 
II cz 
zadań

 uzgodnienie 
warunków realizacji 

zadań na 2010r.

Zlecenie i realizacja dokumentacji budowlanej z 
pozwoleniami na budowę na zadania planowane w 

2010 roku w zakresie ośw. Dróg.

 Budowa promenady wraz z zagospodarowaniem terenów nad 
Jeziorem Barlineckim przy ul. Jeziornej w Barlinku na cele 
turystyczno rekreacyjne 

3.230.000/ 
2010

980 000 Wniosek o dofinansowanie(26.02.2009 r.), uzupełnienie 
postępow. środow. (OOŚ), odwołanie od dec.w sprawie 
dofinansowania, Pozwolenie na bud.

Przetarg i umowa na  
bud. Ul. Jeziornej

 Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach 
Programu Moje boisko-Orlik 2012 przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku

330.000/   
2009

330 000 Uzgodnienie założeń 
porozumienia w sprawie 
dotacji, 

Podpisanie listu intencyjnego, zawarcie porozumienia z 
Powiatem, decyzja w sprawie dofin. Ogłoszenie przetargu przez 
Powiat

 Realizacja zadania 
przez Powiat,

8.000.000/  
2011

500 000 Dokumentacja budowlana, 
zlecono etapowanie zadań

wniosek  o pozwolenie na budowę w dwóch etapach, 
uzupełnienie procedur OOŚ, pozwolenie na budowę.

Wniosek o dofinasow. 
do RPO WZ

Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na 
realizację I etapu (boisko i trybuny), rozpoczęcie 

realizacji zadania (Ze względu na zakres inwestycji 
rozważana jest sprawą ustalenia harmonogramu z 

finansowaniem całości zadania do lipca 2010 roku, 
umowa z wykonawcą podpisana by była 2009r.)

 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem przy 
Szkole Podstawowej Nr-1

600.000/   
2009

600 000 Dokumentacja budowlana, 
Zlecono uzupełnienie 
dokumentacji i etapowanie 
zadania

Przygotowanie dokumentacji, wniosek o zezwolenie budowlane, 
wiosek o dofinansowanie, przetarg na realizację

Zakończenie i 
rozliczenie zadania

 Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach 
Programu Moje boisko-Orlik 2012 przy Publicznym Gimnazjum 
nr 1w Barlinku

1.750.000/   
2009

1 750 000 Uzgodnienie projektu z Min.Sportu, wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę, 
przetarg na realizację zadania, umowa na realizację i umowy o dofinansowanie z UM i 

Min.S.

 Realizacja zadania i rozliczenie z Min. 
Sportu i Urzędem Marszałk.

 Przebudowa drogi gminnej od  miejscowości Równo do m. 
Laskówko – zadanie nie zakończone (niewygasające z 2008r.)

Inwestycja w trakcie 
realizacji

Przyjęcie i 
rozliczenie zadania

Przygotowanie terenów inwestycyjnych - obszar ulicy 
Fabrycznej

10 000 Inwestycja w trakcie 
realizacji

Uzgodnienie porozumień i przygotowanie założeń do 
wn. o dofin. zlecenie projektu zagosp. i zmiany 

organizacji ruchu 

Zgłoszenie robót dot. ul. 
Ogrodowej, wniosek o 
dofinasow. do MSW

Przetarg i podpisanie umowy na 
realizację zadania, 

Uwaga : w wykazie brak jest informacji dot. Inwestycji BOK – 
Projekt „EUROPEJSKIE MIEJSCE SPOTKAŃ” - informacje na ten 
temat W BOK Barlinek
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