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BMP/ 11/Budżet 2006/ 
 
                               W oparciu o załącznik nr 1 do Uchwały NrXLVI/579/05 Rady Miejskiej w 
Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005 roku zawierający Plan Finansowy Wydatków 
Niewygasających z upływem roku 2005  zwracam się z wnioskiem o zmianę terminów 
realizacji zadań w nim zawartych jak niżej : 
Dział 600 Rozdział 60016 paragraf 6050 – Projekt Mieszka I,Podgórnej,Łokietka, 
                                                                   Projekt ulic bocznych w Czepinie, 
                                                                   Projekt łącznika Łużycka –Rapackiego, 
                                                                   Projekt ul.Wierzbowej w Gryfinie, 
                                                                    
Termin realizacji do 15 grudnia 2006. 
Uzasadnienie: W związku przedłużającymi się procedurami projektowymi i związanymi z 
realizacją robót zachodzi konieczność wydłużenia terminu realizacji zadań j.w. a tym samym 
zmianie ulegną terminy płatności za poszczególne zadania. 
Dział 700 Rozdział 70095 paragraf 6050: 
- Projekt adaptacji budynku WKU a cele dydaktyczne SP2, 
- Projekt uzbrojenia terenów II i III etap Osiedla Północ, 
- Projekt uzbrojenia terenów pod budownictwo jednorodzinne rejon u.W.Reymonta oraz Jana 
   Pawła II. 
Termin realizacji do 15 grudnia 2006 roku. 
Uzasadnienie:j.w. 
- Dział 754 Rozdział 75412 paragraf 6050: 
-kontynuacja budowy remizy w Radziszewie – termin realizacji do 31 grudnia 2006 roku 
Uzasadnienie: 
W związku z ze zmianą projektu budowlanego na wniosek OSP Radziszewo, będącego 
podstawą realizacji robót nastąpiło wstrzymanie robót do czasu uzyskania aneksu do 
pozwolenia na budowę .Ponadto biorąc pod uwagę pożar remizy w Chwarstnicy budowany 
obiekt wyposażony jest w systemy alarmu i powiadamiania . 
Dział 900 Rozdział 90001 paragraf 6050 : 
- Projekt kanalizacji w Wełtyniu, 
-budowa przyłączy do obiektów komunalnych Północ Gminy 
Termin realizacji do 15 grudnia 2006. 
Uzasadnienie:  
Proces projektowania kanalizacji Wełtyń był wstrzymany z uwagi na konieczność 
dodatkowych analiz i opracowań projektowych a tym samym uzyskania dodatkowych 
wykonania opinii i uzgodnień spowodowało przesunięcie zakończenia całości prac 
projektowych, uzyskania wymaganych prawem decyzji. 
Proces budowy przyłączy na terenie m.Gryfino Północ został zakończony ,jednak trwają 
prace geodezyjne związane z inwentaryzacją wybudowanych przyłączy, które ze względów 
proceduralnych zostaną zakończone w terminie późniejszym. 
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Ewa Kubiak 


