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 Załącznik Nr  18  
do sprawozdania z wykonania budżetu  

Gminy Busko – Zdrój za 2010 rok 
 
 

  
INFORMACJA  W  ZAKRESIE  STOPNIA  ZAWANSOWANIA 

REALIZACJI  WYBRANYCH  PROGRAMÓW  WIELOLETNICH 

 
 
 

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
 
ROZDZIAŁ 01041  
 
 

Zadanie: Budowa ośrodka turystyczno-kulturalnego w Gadawie. 

 
Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2008 – 2011. 

Planowany zakres prac obejmie: 

- budowę ośrodka turystyczno-kulturalnego,  

- budowę zbiornika na nieczystości płynne z przyłączem, 

- budowę zbiornika na gaz płynny do celów ogrzewania obiektu, 

- wykonanie przyłącza wodociągowego,  

- budowę placu zabaw, 

- zagospodarowanie terenu (place i dojścia utwardzone kostką brukową), 

- dostawę i montaż wyposażenia obiektu.  

 Gmina otrzymała dofinansowanie projektu w ramach działania „Odnowa i rozwój 

wsi” objętego programem PROW na lata 2007-2013.  

 

Zadanie: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Szańcu. 

 

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2008 – 2011. 

Zakres prac obejmie: 

- budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią z trawy syntetycznej ( boiska 

do: piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, tenisa rekreacyjnego) wraz z wyposażeniem 

w elementy sportowe, 
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- wykonanie oświetlenia boiska oraz ogrodzenia boiska, 

- zagospodarowanie terenu wokół boiska (place i dojścia utwardzone kostką brukową), 

- dostawę i montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki). 

Gmina otrzymała dofinansowanie zadania w ramach Działania „Odnowa i Rozwój 

Wsi” w zakresie „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 

2013.  

 

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I Ł ĄCZNOŚĆ  

 

Zadanie: Budowa ul. Strażackiej w Zbludowicach.  

 

Zadanie wieloletnie, z okresem realizacji w latach 2009-2011. 

Przebudowa dotyczy wykonania jezdni o nawierzchni bitumicznej na odcinku 

długości 386 m i szerokości 5,0 m oraz jednostronnego chodnika z kostki betonowej wraz ze 

zjazdami na posesje. Inwestycja wymaga również przebudowy napowietrznej linii 

energetycznej. Jednocześnie zostanie wykonany odcinek chodnika przy ul. Świętokrzyskiej 

wraz z kanalizacją deszczową.  

W 2010 roku wyłoniono wykonawcę zadania Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDMAX” 

z Buska-Zdroju. Wartość robót wg umowy wyniesie 469 202,60 zł. Termin zakończenia prac 

ustalono do 30 kwietnia 2011r. 

 

 

Zadanie: Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko-

Zdrój – etap I. 

 

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2008-2012. 

Zadanie polega na zagospodarowaniu ul. Mickiewicza, Poprzecznej oraz 

wymianie/budowie niezbędnej infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, deszczowa, 

kanalizacyjna, teletechniczna, elektryczna) oraz zmianie organizacji ruchu w centrum miasta. 

4 listopada 2010 r.  została podpisana umowa na dofinansowanie przedmiotowego zadania 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, działanie 

6.1.  
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Uzyskano niezbędne dla realizacji inwestycji decyzje, pozwolenia na budowę i potwierdzenia 

zgłoszeń robót budowlanych. Prace budowlane rozpoczną się w 2011 roku. 

 

ROZDZIAŁ - 60095 

 

Zadanie: Budowa pasażu uzdrowiskowego przy ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju. 

 
Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2010-2011 

Zadanie obejmie budowę pasażu handlowego składającego się z: drewnianych, gotowych 

pawilonów handlowych o wymiarach 4,0m x 3,0m w ilości ok.20 szt., nawierzchni z kostki 

brukowej, oświetlenia terenu targowiska, budynku toalety publicznej wraz z pomieszczeniem 

socjalnym oraz ogrodzenia targowiska w formie ławek betonowo-drewnianych, oddzielonych 

klombami lub drzewami ozdobnymi. Opracowano dokumentację projektową dla 

przedmiotowego zadania. Oczekujemy na wydanie pozwolenia na budowę. Wykonawcą 

projektu jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GROS” z Ostrowca Świętokrzyskiego. 

Wartość dokumentacji wynosi 48 800 zł.  

 

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

 
ROZDZIAŁ 70005 

 

Zadanie: Adaptacja budynku biurowo-mieszkalnego na mieszkania. 

 

Zadanie wieloletnie, okres realizacji w latach 2009-2011. 

Zadanie polega na adaptacji budynku biurowo-mieszkalnego na mieszkania 

z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. W ramach zadania powstanie 14 mieszkań 

socjalnych i 9 mieszkań komunalnych. Mieszkania zajmować będą cztery kondygnacje. 

Poddasze będzie pełnić funkcję strychu, a w piwnicach wykonane zostaną komórki 

lokatorskie. Budynek zostanie wyposażony w instalacje: elektryczne wewnętrzne, centralnego 

ogrzewania, wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej, technologiczną kotłownię gazową, 

gazową wewnętrzną wraz z doprowadzeniem gazu do wszystkich punktów poboru w/w 

budynku, elektryczną wewnętrzną kotłowni gazowej, wentylację hybrydową. 

Na podstawie przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych Zakład Remontowo-

Budowlany, Henryk Szafraniec, z  Kołaczkowic. Wartość robót wg umowy wyniesie 
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1 877 564,05 zł. Trwają prace na obiekcie. Termin wykonania zadania upływa 30 czerwca 

2011r. 

Gmina pozyskała dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania ze środków 

krajowych z Banku Gospodarstwa Krajowego. W dniu 10 sierpnia 2010 r. podpisana została 

umowa o dofinansowanie. Szacowana wartość dofinansowania to 1 113 108,44 zł, co 

stanowić będzie 40 % kosztów kwalifikowanych.  

 

 

 

 

 


