
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 120 000,00 zł                

Rozdz. 01008 Melioracje wodne 120 000,00 zł                 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000,00 zł                    

•  odbudowa rowu przy ul. Brzozowej i ul. Ludwiczaka 120 000,00 zł                    

Dz. 600 TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ 40 834 368,00 zł           

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 839 000,00 zł                 

§ 6030 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na 

uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji 

finansowych 829 000,00 zł                    

• wkład miasta do projektu "Budowa systemu integrującego transport

publiczny Miasta Gniezna z sąsiadującymi gminami" 829 000,00 zł                    

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 zł                      

•  zakup i montaż wiat przystankowych 10 000,00 zł                      

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie                                 -   zł 
§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 

damorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                    -   zł 

• przebudowa skrzyżowania ulic: Witkowskiej, Wrzesińskiej i Składowej w

Gnieźnie -  zł                              

• budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową 15 w

Gnieźnie -  zł                              

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 39 995 368,00 zł               

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 501 500,00 zł                 

•  budowa ulic gminnych na terenie miasta 4 564 450,00 zł              

•  budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie miasta 3 622 050,00 zł              

• dokumentacje dla planowanych inwestycji i zadań wynikających z

Wieloletniego Programu Gospodarczego 315 000,00 zł                 

•  budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gnieźnie -  zł                              

§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 621 037,00 zł               

• Rozbudowa układu drogowego w ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie,

na odcinku od al. Reymonta do ul. Osiniec 15 621 037,00 zł               

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 781 331,00 zł               

• Rozbudowa układu drogowego w ul. Pod Trzema Mostami w Gnieźnie,

na odcinku od al. Reymonta do ul. Osiniec 15 731 331,00 zł               

•  budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Gnieźnie 50 000,00 zł                   

Spis rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta Gniezna Nr XIII/ /2019 z dnia 30 października 2019 r.



§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 91 500,00 zł                      

• wykup gruntów pod drogami gminnymi w ulicach: Mnichowskiej,

Kokoszki, Skalnej i Halnej 91 500,00 zł                      

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 851 224,00 zł             

Rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3 365 800,00 zł                 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 365 800,00 zł                 

•  budowa budynków mieszkalnych przy ul. Pawła Cymsa w Gnieźnie 2 085 000,00 zł                 

•  modernizacja komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego  469 417,00 zł                    

• wymiana systemu parkingowego, alarmowego i monitorującego wraz ze

sprzętem komputerowm  na targowisku przy ul. J. Piłsudskiego 129 200,00 zł                    

• opracowanie dokumentacji tymczasowego porycia dachu i

zabezpieczenia otworów okiennych w zabytkowym budynku na terenie

koszar przy ul. Wrzesińskiej 10 000,00 zł                      

• wykonanie ogrodzenia, parkingu i modernizacja podwórka

nieruchomości przy ul. Jana Pawła II 285 000,00 zł                    

• modernizacja elewacji budynków komunalnych sąsiadujących z

budynkiem Ratusza przy ul. Rzeźnickej 382 183,00 zł                    

• wykonanie przyłącza energii elektrycznej do lokalu użytkowego przy ul.

Wrzesińskiej 43-55 5 000,00 zł                        

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 485 424,00 zł                

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 485 424,00 zł                 

•  zakup gruntów od Starostwa Powiatowego przy ul. Sobieskiego 1 696 724,00 zł                 

•  zakup nieruchomości przy ul. Topolowej 223 700,00 zł                    

•  zakup gruntu przy ul. Sikorskiego 565 000,00 zł                    

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 728 000,00 zł                

Rozdz. 75023 Urzędy gmin 728 000,00 zł                   

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 103 000,00 zł                    

•  dostosowanie budynku Ratusza do wymogów przecipożarowych 103 000,00 zł                    

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 zł                    

• renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego Ratusza w

Gnieźnie 300 000,00 zł                    

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 325 000,00 zł                    

• zakup parkomatów do obsługi Strefy Płatnego Parkowania 160 000,00 zł                    

• zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miejskiego 165 000,00 zł                    

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 135 000,00 zł                

Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji                       40 000,00 zł 

§ 6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań inwestycyjnych                        40 000,00 zł 



• wpłata na fundusz celowy Wsparcia Policji  na wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł                      

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej -  zł                                
§ 6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                    -   zł 

• wpłata na fundusz celowy Wsparcia Straży na wydatki inwestycyjne -  zł                                 

Rozdz. 75416 Straż gminna 95 000,00 zł                     

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 000,00 zł                      

• modernizacja systemu monitoringu na terenie miasta 95 000,00 zł                      

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 214 600,00 zł                

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 1 216 500,00 zł                

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 216 500,00 zł                 

• wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 1 150 000,00 zł                    

• modernizacja dojścia i terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr  7 322 900,00 zł                    

• modernizacja dziedzińca szkolnego wraz z izolacją ścian piwnicznyvh

budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 wraz  z budową miejsc parkingowych 718 600,00 zł                    

• wykonanie dokumentacji projektowej i modernizacja boisk szkolnych w

Szkole Podstawowej  Nr 9 w Gnieźnie 8 000,00 zł                        

• wykonanie dokumentacji modernizacji boisk szkolnych w Szkole

Podstawowej  Nr 8 w Gnieźnie 17 000,00 zł                      

Rozdz. 80104 Przedszkola 865 100,00 zł                   

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 865 100,00 zł                    

• modernizacja pomieszczeń kuchni i zmywalni w Przedszkolu Nr 1 565 100,00 zł                    

• modernizacja pomieszczeń kuchni wraz z likwidacją pieca węglowego w

Przedszkolu Nr 5 150 000,00 zł                    

• modernizacja pomieszczeń kuchni wraz z likwidacją pieca węglowego w

Przedszkolu Nr 6 150 000,00 zł                    

Rozdz. 80110 Gimnazja 1 133 000,00 zł                

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 133 000,00 zł                 

• przebudowa budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Pocztowej w Gnieźnie 1 000 000,00 zł                 

• wymiana okien w budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Pocztowej w Gnieźnie 35 000,00 zł                      

• opracowanie koncepcji i dokumentacji zagospodarowania budynku przy

ul. Pocztowej 11 - Gimnazjum Nr 2 58 000,00 zł                      

• aktualizacja dokumentacji oddymiania klatek schodowych w budynku

Gimnazjum Nr 2 ul. Pocztowa Nr 11 10 000,00 zł                      

• wykonanie bramy w drodze przeciwpożarowej przy budynku prz ul.

Pocztowej 11 - Gimnazjum Nr 2 30 000,00 zł                      

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA 24 000,00 zł                  



Rozdz.85195 Pozostała działalność 24 000,00 zł                   

§ 6060 wydatki  na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 000,00 zł                      

zakup aparatu do pomiaru głębokości znieczulenia 24 000,00 zł                      

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 697 240,00 zł                

Rozdz.85395 Pozostała działalność 697 240,00 zł                 

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 486 508,00 zł                    

• modernizacja budynku przy ul. Sportowej w Gnieźnie wraz z zakupem

wyposażenia dla  Gnieźnieńskiego  Klubu Seniora 486 508,00 zł                    

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210 732,00 zł                    

• modernizacja budynku przy ul. Sportowej w Gnieźnie wraz z zakupem

wyposażenia dla  Gnieźnieńskiego  Klubu Seniora 210 732,00 zł                    

Dz. 900 GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA

ŚRODOWISKA 9 389 268,00 zł                

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 000 000,00 zł                

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000 000,00 zł                 

•  budowa sieci kanalizacji deszczowej  w ul. Roosevelta 4 000 000,00 zł                 

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 1 550 000,00 zł                

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 550 000,00 zł                 

•  budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1 550 000,00 zł                 

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach 2 334 468,00 zł                

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 014 832,00 zł                

• rewitalizacja stawu w Parku Miejskim im. W. Andersa 13 200,00 zł                      

• wykonanie ogrodzenia siedziby Zakładu Zieleni Miejskiej od ul. Sobieskiego

oraz modernizacja placu i drogi dojazdowej do budynku wraz z

modernizacją budynku gospodarczego 225 000,00 zł                    

• rewitalizacja oczka wodnego przy ul. Czeremchowej - II etap 304 000,00 zł                    

• realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego 2019 - "Wenecja - powrót do

życia" 847 200,00 zł                    

• przystosowanie kosiarki samojezdnej do do poruszania się po drodze 5 500,00 zł                        

• modernizacja placu zabaw przy ul. Witkowskiej 35 000,00 zł                      

• modernizacja placu zabaw przy ul. Czeremchowej 44 500,00 zł                      

• rewitalizacja skweru im. S. Wyspiańskiego  w Gnieźnie 204 200,00 zł                    

• ścieżka edukacyjna w Parku im. Trzech Kultur przy ul. Roosevelta w

Gnieźnie 73 200,00 zł                      

• nasadzenie drzew i krzewów wraz z posadowieniem małej architektury

przy ul. B. Chrobrego na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Ks. Prym. M.

Łubieńskiego oraz na ul. Dąbrówki 140 000,00 zł                    

• rewitalizacja Parku Piastowskiego wraz z zagospodarowaniem

zachodniego brzegu Jeziora Jelonek - I etap 123 032,00 zł                    



§ 6060 wydatki na zakupy  inwestycyjne jednostek budżetowych 319 636,00 zł                   

• zakup sprzętu do prawidłowego utrzymania zieleni miejskiej 233 636,00 zł                    

• zakup dekoracji światecnych doo Parku im. Trzech Kultur 86 000,00 zł                      

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 250 000,00 zł                   

§ 6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie 

zaliczanych do sektora finansów publicznych                     250 000,00 zł 

• realizacja przedsięwzięcia "Likwidacja źródeł niskiej emisji - lepsza jakość

powietrza w Gnieźnie" 250 000,00 zł                    

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 567 000,00 zł                   

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 487 000,00 zł                   

• budowa oświetlenia drogowego zgodnie z WPG wraz z dokumentacjami 179 000,00 zł                    

• doświetlenie przejść dla pieszych w drogach gminnych  zgodnie z WPG 63 000,00 zł                      

• wymiana słupów stylowych  w ul. Dąbrówki - II etap 180 000,00 zł                    

• wymiana słupów stylowych  w ul. Chrobrego - II etap 55 000,00 zł                      

• budowa oświetlenia przy ul. Witkowskiej, przy blokach Nr 28-34 10 000,00 zł                      

§ 6060 wydatki na zakupy  inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 zł                     

• zakup dekoracji świątecznych 80 000,00 zł                      

Rozdz. 90095 Pozostała działalność 687 800,00 zł                   

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 604 000,00 zł                   

• zagospodarowanie terenu wokół jeziora Winiary - III etap 534 000,00 zł                    

• budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w

budynku Miejskich Świetlic Socjoterapeutycznych wraz z przyłączeniem do

sieci przy ul. Wrzesińskiej 70 000,00 zł                      

§ 6060 wydatki na zakupy  inwestycyjne jednostek budżetowych 83 800,00 zł                     

• zakup opraw oświetleniowych i dysz do fontanny na Rynku 83 800,00 zł                      

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 100 000,00 zł                   

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 100 000,00 zł                   
§ 6227 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 

sektora finansów publicznych                     100 000,00 zł 

• dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na adaptacje budynkuMiejskiego 

Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacja ul. Rzeźnickiej 100 000,00 zł                    

Dz. 926 KULTURA  FIZYCZNA  I  SPORT 1 593 500,00 zł                

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej 962 500,00 zł                   



§ 6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów 

budżetowych                     962 500,00 zł 

• dotacja celowa dla GOSiR na wymianę elementów wentylacji i renowacji 

systemu wentylacji  na basenie przy ul. Jolenty 47 908,50 zł                      

• dotacja celowa dla GOSiR na modernizację zjeżdżalni na basenie przy ul. 

Jolenty 9 040,50 zł                        

• dotacja celowa dla GOSiR na zakup rozdzielacza do podgrzania wody 

basenowej na basenie przy ul. Jolenty 16 851,00 zł                      

• dotacja celowa dla GOSiR na zakup systemu elektronicznego dostępu do 

hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sportowej 82 000,00 zł                      

• dotacja celowa dla GOSiR na zakup i montaż kołowrotków wejściowych 

na stadion im. Płk. F. Hynka przy ul. Wrzesińskiej 130 000,00 zł                    

• dotacja na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. 

Parkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej 

dla toru speedrowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 23 370,00 zł                      

• dotacja na  rozbudowe infrastruktury technicznej na stadionie im. Płk. F. 

Hynka przy ul. Wrzesińskiej 60 000,00 zł                      

• dotacja na  budowę wybiegu dla psów przy ul. Parkowej 40 000,00 zł                      

• dotacja celowa dla GOSiR na wykonanie dokumentacji projektowo-

wykonawczej na budowę całorocznego centrum sportu i rekreacji przy ul. 

Parkowej 137 000,00 zł                    

• dotacja celowa dla GOSiR na budowę toru speedrowerowego 

przeniesionego z ul. Sikorskiego zgodnie z Budżetm Obywatelskim 2019 r. 250 000,00 zł                    

• dotacja na  modernizację stadionu piłkarskiego przy ul. Strumykowej 100 000,00 zł                    

• dotacja celowa dla GOSiR na wykonanie monitoringu CCTV na placu 

zabaw i wybiegu dla psów przy ul. Spokojnej 25 000,00 zł                      

• dotacja celowa dla GOSiR na zakup i  montaz tablicy wyników na boisku 

treningowym do piłki nożnej i rugby przy ul. Strumykowej 6 330,00 zł                        

• dotacja dla GOSiR na wymiane stolarki okiennej w Hotelu Lechh przy ul. 

Jolenty 35 000,00 zł                      

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 631 000,00 zł                   

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 631 000,00 zł                   

• budowa Strefy zabaw i wypoczynku na os K. Wielkiego - II etap 76 000,00 zł                      

•opracowanie projektu budowy mobilnych basenów zewnętrznych wraz z 

infrastrukturą 60 000,00 zł                      

• budowa placu zabaw dla dzieci wraz z przebudową boiska piłkarskiego 

przy ul. Sikorskiego  - Budżet Obywatelski 2019 200 000,00 zł                    

•  budowa oświetlenia,monitoringu i ogrodzenia wraz z zakupem zabawek 

na placu zabaw przy ul. Jeziornej 150 000,00 zł                    

•  budowa ogólnodostepnego boiska do gry w piłkę nożną w okolicach ul. 

Czeremchowej  III etap 145 000,00 zł                    



RAZEM  INWESTYCJE 62 687 200,00 zł           


