
Załąłąłąłącznik nr 5a 
do uchwały nr XXVIII/238/05 Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu 

z dnia 21 stycznia 2005  r. 

 
I.WPI – zestawienie tabelaryczne wydatków wieloletnich na poszczególne zadania inwestycyjne w każdym roku planowania w podziale na źródła finansowania. 

Lp. Nazwa zadania 
Przewidywany 
całkowity koszt 
zadań 

2004 
Przewidywane wyk. 

2005 
Przewidywane wyk. 

2006 
Przewidywane wyk. 

2007 
Przewidywane wyk. 

Ogółem 
Przewidywane wyk. 

Środki 
własne  

Inne  Środki 
własne 

Inne  Środki 
własne 

Inne  Środki 
własne 

Inne  Środki własne Inne  

1. 

Realizacja kompleksowej 

gospodarki wodno-ściekowej -

Etap I. 
Modernizacja oczyszczalni 

ścieków w Nowogrodźcu oraz 

budowa wodociągu w 

Gierałtowie (27a,7a) 

11 006 017 142 621 411 750 1 704 078 4 711 590 1 165 275 2 870 703 - - 3 011 974 7 994 043 

2. 

Poprawa bazy sportowej w 

szkołach podstawowych i 

gimnazjach – Etap I. Budowa 

sali gimnastycznej w 

Nowogrodźcu 

(11a) 

4200000 - - 2.000.000 1 200 000 200 000 800 000  - 2 200 000 2 000 000 

3 

Rozwój systemu 

wodociągów-budowa 

wodociągu w Milikowie i 

Gościszowie(7a) 

3000000  - 250000 1000000 500000 1250000 - - 750000 2250000 

4 

Rozwój systemu 

wodociągów-budowa 

wodociągu w Kierżnie z 

powiązaniem wodociągu w 

Czernej (7a) 

1500000  - 100000 600000 200000 600000 - - 300000 1200000 



5 

Udoskonalenie 
funkcjonowania administracji 

gminnej-modernizacja Urzędu 

Miejskiego,informatyzacja 

oraz rozwój usług „on 

line”(19a) 

310000 7500 - 70000 116250 - 116250 - - 77500 232500 

II. Opis najważniejszych zadań inwestycyjnych. 

 

Ad.1. W pierwszym etapie wykonana zostanie modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu oraz wodociąg w Gierałtowie w ramach „Programu wspierania małych i 

średnich gmin w obszarze infrastruktury-Poprawa środowiska oraz aktywizacja Gminy Nowogrodziec zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju”. Program 

współfinansowany dotacją ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do wysokości  75 % kosztów, kredytu z EBOR oraz środków budżetowych gminy 

w zakresie wydatków niekwalifikowanych. 

 

Ad. 2 W pierwszym etapie wykonana zostanie sala gimnastyczna z kompleksem sportowo-rekreacyjnym przy szkole podstawowej i gimnazjum w Nowogrodźcu z częściowym 

dofinansowaniem ze środków MENiS z dopłat od gier, budżetu gminy oraz kredytu. 

 

Ad. 3 W tym zakresie znajduje się budowa wodociągu dla wsi Milików i Gościszów. Zadanie współfinansowane dotacją ze ZPORR do wysokości 75% kosztów,kredytu 

bankowego oraz pożyczki z WFOŚiGW i środków własnych gminy. 

 

Ad. 4 Ten zakres obejmuje budowę wodociągu dla wsi Kierżno z powiązaniem wodociągu w Czernej. Realizacja będzie dofinansowana dotacją ze ZPORR do wysokości 75% 

kosztów,kredytu bankowego oraz pożyczki z WFOŚiGW i środków gminy.  

 

Ad. 5 Zadanie obejmuje kompleksową komputeryzację Urzędu Miejskiego, obieg elektroniczny dokumentów, archiwizację, przygotowanie systemu do wykorzystania podpisu 

elektronicznego, spięcie systemu informatycznego z jednostkami gminnymi min. Szkołami i gimnazjami.Finansowanie ma nastąpić ze środków własnych gminy 

zapisanych w budżecie oraz dotacji w ramach ZPORR do wysokości 75% kosztów realizacji. 

 

Uwaga: 



(7a)-oznacza nr zadania i pozycję w „Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Nowogrodziec” 

 

 


