
W ostatnim okresie Gmina Tuszyn realizuje następujące inwestycje

1. Remont ulicy Patok w Żerominie na działkach nr 52 i 90 obręb 20, gmina Tuszyn.
W dniu 10 lipca 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych na terenie Gminy Tuszyn. Z budżetu Urzędu Marszałkowskiego do Gminy Tuszyn trafi  65 
270,00 zł. Kwota zostanie przeznaczona na remont ulicy Patok w Żerominie.

04.07.2017 r. miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu na wykonanie robót. Na zadanie wpłynęła jedna 
oferta na kwotę 450 909,39 zł.

2. Integracja sołectwa Żeromin poprzez doposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz organizację pikniku.
Burmistrz Miasta Tuszyna 29 czerwca br. podpisał umowę dotyczącą udzielenia z budżetu 

Województwa Łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej                             na 
dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na 

terenach wiejskich. Gmina Tuszyn otrzymała 5 000, 00 zł na realizację projektu pn.: Integracja sołectwa 
Żeromin poprzez doposażenie Świetlicy Wiejskiej oraz organizację pikniku.

Celem projektu jest wzmocnienie więzi wśród społeczności lokalnej, oraz integracji na płaszczyźnie 
wielopokoleniowej, a także podniesienie świadomości walorów kulturowych regionu.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku 
Majorackim, oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rydzynkach.

Na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tuszynku Majorackim, oraz rozbudowę stacji uzdatniania 
wody w Rydzynkach Gmina Tuszyn otrzymała prawie1,5 mln zł, pieniądze pochodzą              z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowa została zawarta 24 lipca 2017 roku pomiędzy Samorządem 
Województwa Łódzkiego a Gminą Tuszyn. Dokument przewiduje dofinansowanie               na kwotę 1 483 

570,00 zł. Pomoc będzie przekazana w dwóch transzach:
– pierwsza transza w wysokości 599 348,00 zł na na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy 

Wschodniej, Sadowej i Kwiatowej w Tuszynku Majorackim,
– druga transza w wysokości 884 222,00 zł na rozbudowę stacji uzdatniania wody                            w 

Rydzynkach.

4. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola gminnego w budynku Liceum Ogólnokształcącego 
w Tuszynie ul. Żeromskiego 31”.

W dniu 25.07.2017 r. został ogłoszony drugi przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy przedmiotowej 
inwestycji. Termin składania ofert upływa 09.08.2017 roku.

5. Remont drogi powiatowej (nr 3313E Kruszów – Kalska Wola) – ulicy Wolborskiej                        w 
Kruszowie na działkach nr ew. 241/5 i 241/6 gmina Tuszyn.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony 
wykonawca, z którym w dniu 23.06.2017 r. została podpisana umowa na kwotę                     447 098,08 zł. 

Prace związane z położeniem nowej nawierzchni na ul. Wolborskiej w Kruszowie dobiegają końca, 
Wykonawca zgłosił zakończenie prac.

Na realizację zadania Gmina Tuszyn przewiduje dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego                      w 
Łodzi w wysokości 400 000,00 zł.

6. Remont dróg powiatowych – ul. Brzezińskiej i ul. Kępica na odcinku od ul. Żeromskiego  do ul. 
Bazarowej w Tuszynie na dz. ew. nr 9, 12, 431, 37.

Trwają prace związane z położeniem nawierzchni na ulicy Brzezińskiej i ulicy Kępica                    na 
odcinku od ulicy Żeromskiego do ul. Bazarowej w Tuszynie. Prace wykonuje firma, która została wyłoniona 
w wyniku przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta  26 maja br.               na kwotę 502 022,97 zł.
Na realizację zadania Gmina Tuszyn przewiduje dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego                      w 

Łodzi w wysokości 265 000,00 zł.


