
Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XL/404/17                          
Rady Miejskiej w Gryfinie 

z dnia 26 października 2017 r. 
 
 
 
 
 
OBJAŚNIENIA 
 
 
 
 

Na podstawie złożonych wniosków przez Wydział Inwestycji i Rozwoju Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Gryfinie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie dokonuje się 

następujących zmian w wykazie przedsięwzięć Gminy Gryfino na lata 2017 – 2022:  

 

1.  zmienia się kwoty w latach 2017-2022 w przedsięwzięciach w następujący sposób: 

Nazwa projektu Łączne nakłady 
2016 - 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Zintegrowane Centrum 
Przesiadkowe w Gryfinie. 12.000.000,00 bez zmian 

7.000,00 

przed zmianą 
3.682.260,00 
po zmianie 
161.376,00 

 
przed zmianą 

3.796.960 
po zmianie 

5.885.442,00 

 
przed zmianą 
4.453.040,00 
po zmianie 

5.885.442,00 

  

Budowa Szczecińskiej Kolei 
Metropolitalnej z 

wykorzystaniem istniejących 
odcinków linii kolejowych Nr 

406, 273, 351. 

321.156,00 

przed zmianą 
2.500,00 

po zmianie 
0,00 

przed zmianą 
159.091,00 
po zmianie 

0,00 

przed zmianą 
147.611,00 

zmianie 
309.202,00 

bez zmian 
3.486,00 

bez zmian 
3.486,00 

bez zmian 
4.982,00 

.Przebudowa dróg lokalnych 
łączących  centrum 

przesiadkowe w Gryfinie z siecią 
TEN-T 

3.000.000,00 

przed zmianą  
75.262,00 
po zmianie 

0,00 

przed zmianą 
2.910.738,00 
po zmianie 
525.770,00 

 
 

przed zmianą  
0,00 

po zmianie 
521.864,00 

 
 

przed zmianą  
0,00 

po zmianie 
1.877.104,00 

  

przed zmianą  
Modernizacja energetyczna 

Zespołu Szkół w Gryfinie 
po zmianie  

Poprawa efektywności 
energetycznej Szkoły 

Podstawowej Nr 3 im. Noblistów 
polskich w Gryfinie 

przed zmianą  
4.001.845,00 
po zmianie 

3.955.845,00 

przed zmianą  
112.000,00 
po zmianie 
66.000,00 

przed zmianą 
3.868.935,00 
po zmianie 

3.868.935,00 

    

 

 

2. wprowadza się nowe przedsięwzięcie:  

Nazwa projektu Łączne nakłady 
 2017 - 2020 2017 2018 

 
2019 

 
2012 

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Gryfino – teren Elektrowni Dolna Odra 18.327,00 3.665,40 14.661,60 

  



Skuteczna pomoc – kompleksowe wsparcie 508.600,00  250.962,50 257.637,50 

 

Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie w 
Gryfinie – wariant 400 m – certyfikowany wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą 
5.940.900,00 0,00 860.000,00 

 
 
 
 
2.000,000,00 

 
 
 
 
3.080.900,00 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie złożył wniosek do Ministerstwa Sportu 

i Turystyki w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej  o dofinansowanie 

przebudowy kompleksu lekkoatletycznego na stadionie w Gryfinie wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. Wniosek uzyskał pozytywną opinię i możliwość dofinansowania w lata 2018 – 

2020 na łączną kwotę 1.500.000 zł. Wartość całego projektu stanowi kwotę 5.940.900  zł. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie uzyskał środki na skuteczną pomoc 

i kompleksowe wsparcie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w 

celu zwiększenia możliwości ich zatrudnienia. Projekt będzie realizowany  w latach 2018 – 

2019, całkowita wartość projektu 508.600 zł, w tym dofinansowanie 423.310 zł. 

 

Ponadto w załączniku Nr 1 dokonano aktualizacji planu dochodów i wydatków roku 

2017 według stanu na dzień 20.10.2017 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych 

w uchwałach w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2017 r. przygotowanych na dzień 

26.10.2017 r.   oraz dokonano zmiany ww. wartości przedsięwzięć w latach 2017-2022. 
 
  
 
Zatwierdziła: 
Beata Blejsz  
 
 
Sprawdziła: 
Milena Świeboda 
 
 
Sporządziła: 
Sylwia Skrzyniarz 
 


