Załącznik Nr 1
do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Miasta Brzeziny za 2013 rok

Informacja dot. realizacji inwestycji miejskich prowadzonych w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.
I. Dział 600
Rozdział 60016
DROGI PUBLICZNE GMINNE
1/ Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji
deszczowej.
Plan na rok 2013 – 522.360,21 zł
Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2008 r. na postawie ostatecznej decyzji Starosty Brzezińskiego Nr
117/2008 z dnia 27 maja 2008 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.
Inwestycja realizowana z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Zgodnie ze zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie
całkowita wartość projektu wynosi 10.222.856,82 PLN, wartość wydatków kwalifikowanych –
9.588.009,40 PLN, dofinansowanie z EFRR – 7.191.007,05 PLN.
W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Brzezinach z dnia 23 marca 2012 r. nakazującym
Gminie Miasto Brzeziny wstrzymanie robót budowlanych rozpoczętych i prowadzonych w obrębie działki
nr 295 (ulica Kordeckiego) do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o rozgraniczenie
prowadzonego z wniosku mieszkańców, konieczne było wstrzymanie prac budowlanych związanych z
realizacją projektu na odcinku ulicy Kordeckiego. Gmina Miasto Brzeziny w toku postępowania sądowego
wystąpiła do Sądu Rejonowego w Brzezinach o zmianę postanowienia z dnia 23 marca 2012 r. W wyniku
rozpatrzenia wniosku pozwanej Gminy Miasto Brzeziny o uchylenie bądź zmianę powyższego
postanowienia Sąd Rejonowy w Brzezinach postanowieniem z dnia 16 lipca 2012 r. uchylił wcześniejsze
postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Od tego postanowienia powodowie złożyli w dniu 16.08.2012
r. zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi. Mając powyższe na uwadze gmina wystąpiła z wnioskiem o
aneks do umowy o dofinansowanie projektu z prośbą o wydłużenie terminu jego realizacji do 30.11.2013 r.
(zakończenie rzeczowe) oraz do 31.12.2013 r. (zakończenie finansowe). W zaktualizowanym wniosku
gmina dokonała przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków, uwzględniła oszczędności
powstałe głównie w kategorii dotyczącej prac archeologicznych oraz zmianę o 1 pkt. procentowy stawki
VAT w 2011 r. Aneks z Województwem Łódzkim został podpisany w dniu 19.12.2012 r. Dokonano
korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych oraz aneksem nr 2/2012 z dnia 30
października 2012 r. do umowy o roboty budowlane Nr InI 158/2009 z dnia 20 października 2009 r.
przedłużono termin realizacji do 31 października 2013 r.
W roku 2013 kontynuowane były prace budowlane II etapu realizacji projektu. W ramach prac
budowlanych wykonano prace drogowe w ul. Kordeckiego na działce o nr ewid. 295 Wykonano
oznakowanie pionowe i poziome ulic. Wykonawca w dniu 31 października 2013 r. dokonał zgłoszenia
gotowości do odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach zadania „Budowa i przebudowa ulic w
osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej”. Komisyjny odbiór prac
zakończono 27 listopada 2013 r.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 521.660,19 zł, w tym 477.121,21 zł za
prace budowlane, 5.993,99 zł za nadzór inwestorski oraz 38.544,99 zł za promocję projektu.
2/ Zwiększenie bezpieczeństwa i udrożnienie komunikacyjne południowo-zachodniej sieci dróg miasta
Brzeziny poprzez przebudowę ciągu dróg w ulicach: Fredry, Żeromskiego, Andersa, Św. Anny, Sportowa.
Plan na rok 2013 – 2.049.672,37 zł.
W dniu 30 sierpnia 2012 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa nr RI. 180/2012 z Pawłem
Jodaniewskim Usługi Projektowe Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje z siedzibą 99-100 Łęczyca, ul.
Dworcowa 5D/7 na wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla w/w
przedsięwzięcia za kwotę 50.000,00 zł. brutto z terminem realizacji do 25 września 2012 r. Dokumentacja
została wykonana i przekazana zgodnie z umową. W dniu 24 września 2012r. dokonano w Starostwie
zgłoszenia wykonania robót budowlanych i w dniu 28 września 2012 r. uzyskano potwierdzenie jego
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przyjęcia bez zgłaszania sprzeciwu (BG.6743.457.2012).
W dniu 30 września 2012 r. Gmina Miasto Brzeziny wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie realizacji
projektu w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój”. Po weryfikacji wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w roku 2013.
Na podstawie umowy Nr RI. 185/2012 z dnia 27 września 2012 r. zadanie realizowane było we współpracy
partnerskiej z Gminą Andrespol. Zgodnie z zawartą umową Gmina Andrespol zobowiązała się do
udzielenia miastu Brzeziny pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania w
wysokości do kwoty 250.000,00 zł.
W dniu 9 kwietnia 2013 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa Nr RI. 64/2013 z Panem
Mariuszem Chmielewskim Infrastruktura Drogowa i Budownictwo z Poniatowa o sprawowanie nadzoru
inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 22.140,00 zł brutto z terminem realizacji do zakończenia
i odbioru końcowego robót budowlanych.
W dniu 30 kwietnia 2013 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa Nr RI. 96/2013 z Panem
Marcinem Lewandowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą AKA Badania i
Dokumentacja Archeologiczno-Konserwatorska Marcin Lewandowski z siedzibą w Pabianicach o
sprawowanie nadzoru archeologicznego nad realizacją inwestycji, zgodnie z postanowieniem WUOZC.5152.53.2012MN z dnia 28 września 2012 r. oraz decyzją WUOZ-C.5161.36.2013MN z dnia 23
kwietnia 2013 r. wydaną przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi za kwotę
2.435,40 zł brutto z terminem realizacji do 30 września 2013 r.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od kwoty, o której mowa w art. 11 ust.8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), w
dniu 30 kwietnia 2013 r. została zawarta umowa Nr 95/2013 z Przedsiębiorstwem Robót DrogowoMostowych Sp. z o. o. z Piotrkowa Trybunalskiego o wykonanie zadania pn.: „Zwiększenie
bezpieczeństwa i udrożnienie komunikacyjne południowo-zachodniej sieci dróg miasta Brzeziny poprzez
przebudowę ciągu dróg w ulicach: Fredry, Żeromskiego, Andersa, Św. Anny, Sportowa”, za kwotę
2.019.310,88 zł brutto, z terminem wykonania do 30 września 2013 r. Wykonawca 6 maja 2013 r. przejął
teren budowy i przystąpił do realizacji zadania.
20 maja 2013 r., pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Miasto Brzeziny została zawarta umowa Nr
13/NPPDL/FE-IV/2013 rok o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania pn.: „Zwiększenie
bezpieczeństwa i udrożnienie komunikacyjne południowo-zachodniej sieci dróg miasta Brzeziny poprzez
przebudowę ciągu dróg w ulicach: Fredry, Żeromskiego, Andersa, Św. Anny, Sportowa”, realizowanego w
ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój”. Zgodnie z umową dotacja wynosiła 1.021.943,00 zł i stanowiła 50% kosztów kwalifikowanych
zadania. Realizacja zadania obejmowała przebudowę ciągu następujących dróg gminnych: ul. Fredry 597,80 mb, ul. Żeromskiego - 75,44 mb, ul. Andersa - 138,10 mb, ul. Św. Anny - 189,42 mb, ul. Sportowej
- 469,54 mb.
W ramach realizacji projektu wykonano m. in.:
- nawierzchnie dróg z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wyrównawcza gr. 4 cm i warstwa
ścieralna gr. 4 cm) na długości 1470,30 m i powierzchni 10602 m²,
- chodniki z kostki brukowej na powierzchni 5500 m²,
- krawężniki betonowe 20x30 cm na ławie betonowej na długości 3035 m,
- zjazdy na posesje indywidualne oraz w drogi boczne (73 szt.) wraz z częściowym utwardzeniem placu
przy ul. Św. Anny na łącznej powierzchni 1655 m²,
- odtworzenie rowu przydrożnego w ul. Sortowej na długości 193 m,
- przepusty szt. 2,
- płukanie fragmentu sieci kd (160 mb),
- regulację wysokościową studni kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych, studni teletechnicznych oraz
wpustów ulicznych wraz z ich przebudową,
- zatokę parkingową w ul. Fredry (103 m²) oraz w ul. Sportowej (557 m²),
- przebudowę skrzyżowania ul. Św. Anny z ul. Andersa i Sportową z poszerzeniem odcinka ul. Św. Anny i
wyodrębnieniem pasa do skrętu w lewo z ul. Św. Anny w ul. Andersa,
- montaż bariery segmentowej (40 mb) oraz bariery łańcuchowej (142 mb),
- odtworzenie i uzupełnienie oznakowania pionowego oraz oznakowania poziomego
w postaci przejść dla pieszych, linii segregacyjnych, krawędziowych i poprzecznych zwłaszcza przy
dojazdach do skrzyżowań, wykonanych w technologii grubowarstwowej strukturalnej o wydłużonym
okresie trwałości (3-5 lat).
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Wykonawca 30 września 2013 r. zgłosił do odbioru prace objęte umową. Komisyjny odbiór prac został
zakończony 21 października 2013 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie z budżetu państwa Gmina Miasto
Brzeziny w dniu 30 października 2013 r. do Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi złożyła wniosek wypłatę dotacji oraz w dniu 25 listopada 2013 r. przedłożyła
sprawozdanie końcowe z wykonania zadania.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 2.043.886,28 zł, w tym 2.019.310,88 zł za
prace budowlane, 22.140,00 zł za nadzór inwestorski oraz 2.435,40 zł za nadzór archeologiczny.
3/ Budowa kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach.
Plan na rok 2013 – 5.600,00 zł
Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów uzgodnień i nadzoru inwestorskiego
nad pracami budowlanymi realizowanymi w ramach środków niewygasających z roku 2012. Realizacja
inwestycji rozpoczęła się w 2012 r. na postawie ostatecznej decyzji Starosty Brzezińskiego Nr 271/2009 z
dnia 29 września 2009 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę,
zmienionej decyzją Starosty Brzezińskiego Nr 84/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. Inwestycja realizowana z
środków własnych miasta.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w dniu 6 marca 2013 r. z Panem Ryszardem Śliwkiewiczem, prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą Nadzory i Usługi Budowlane Ryszard Śliwkiewicz z siedzibą w
Brzezinach została zawarta umowa Nr RI. 35/2013 o pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas
realizacji zadania za kwotę 3 950,00 zł brutto. Prace zostały zakończone zgodnie z umową. Komisyjnego
odbioru prac dokonano 31 maja 2013 r.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 4.025,00 zł, w tym 75,00 zł za uzgodnienie
projektu zamiennego kanalizacji deszczowej i 3 950,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
4/ Remont utwardzonej powierzchni działki o nr ewid. 2697/8, położonej przy ul. Św. Anny w Brzezinach
Plan na rok 2013 – 145.000,00 zł
Zadanie finansowane z środków własnych Miasta Brzeziny.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) w dniu 27
września 2013 r. z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. z siedzibą w Mińsku
Mazowieckim została podpisana umowa Nr RI. 233/2013 o realizację w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
zadania pn. „Remont utwardzonej powierzchni działki o nr ewid. 2697/8, położonej przy ul. Św. Anny w
Brzezinach”. Umowa obejmowała wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego,
uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę lub
zgłoszenia robót, uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku sprzeciwu do
dokonanego zgłoszenia robót budowlanych oraz wykonanie remontu utwardzonej powierzchni działki wraz
z utwardzeniem terenu i odprowadzeniem wód opadowych z wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawcy
w wysokości 135.300,00 zł brutto, w tym 18.450,00 zł za prace projektowe i 116.850,00 zł za prace
budowlane, z terminem zakończenia prac do 30 listopada 2013 r. W trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w dniu 27 września 2013 r. została zawarta umowa Nr RI.
234/2013 z Panem Mariuszem Chmielewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
Infrastruktura Drogowa Budownictwo Mariusz Chmielewski z siedzibą w Poniatowie o pełnienie funkcji
inspektora nadzoru podczas realizacji zadania za kwotę 7.995,00 zł brutto. W dniu 28 października 2013 r.
uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Brzezinach potwierdzenie przyjęcia bez sprzeciwu zgłoszenia
wykonania remontu istniejącej nawierzchni drogi osiedlowej, remontu istniejącego chodnika i utwardzenia
części działki o numerze ewid. 2697/8 przy ul. Św. Anny. Po zakończeniu prac projektowych, w dniu 19
listopada 2013 r. Wykonawca przejął teren budowy i przystąpił do realizacji prac budowlanych. Ze
względu na złe warunki atmosferyczne aneksami Nr 1/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. i Nr 2/2013 z dnia 6
grudnia 2013 r. przedłużono termin zakończenia prac do 20 grudnia 2013 r. W dniu 17 grudnia 2013 r.
Wykonawca dokonał zgłoszenia o zakończeniu prac objętych umową i gotowości do odbioru.
Komisyjnego odbioru prac dokonano 20 grudnia 2013 r.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 143.295,00 zł, w tym 18.450,00 zł za prace
projektowe, 116.850,00 zł za prace budowlane i 7.995,00 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
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5/ Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej
w mieście Brzeziny
Plan na rok 2013 – 80.000,00 zł
W roku 2013 r. została wykonana dokumentacja projektowa dla zadania pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa
i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w mieście Brzeziny” poprzez
przebudowę ciągu dróg w ul. Głowackiego i Przedwiośnie. Wykonawcą dokumentacji, na podstawie
umowy nr RI. 203/2013 z dnia 28.08.2013 r. zawartej w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) był Pan Paweł Jodaniewski – Usługi
Projektowe Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje z Łęczycy. Koszt wykonania dokumentacji 36.900,00
zł brutto. Decyzją Nr 261/2013 z dnia 30 września 2013 r. Starosta Brzeziński zatwierdził projekt
budowlany i udzielił pozwolenia na przebudowę dróg w ulicach Przedwiośnie i Głowackiego w Brzezinach
w ramach zadania pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej
aktywności społecznej w mieście Brzeziny”. 24 września 2013 r. zlecono wykonanie projektu wraz z
uzgodnieniami na przebudowę fragmentu linii napowietrznej w pasie drogowym z wymianą słupa
narożnego przy ul. Przedwiośnie za kwotę 1.845,00 zł brutto. Wykonawcą projektu był Pan Kazimierz
Kwiecień Instalatorstwo Elektryczne z Koluszek. W oparciu o wykonany projekt w dniu 27 stycznia 2014
r. uzyskano od Starostwa Powiatowego w Brzezinach potwierdzenie przyjęcia bez sprzeciwu zgłoszenia
wykonania przebudowy fragmentu linii napowietrznej. 30 września 2013 r. Gmina Miasto Brzeziny złożyła
do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na kwotę 1.250.000,00 zł.
Zgodnie z wnioskiem wartość zadania ma wynosić 2.500.000,00 zł z terminem zakończenia 30 listopada
2014 r. Po przeprowadzeniu oceny wniosek został sklasyfikowany na 15 miejscu i znajduje się na liście
rezerwowej.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 38.745,00 zł
6/ Zagospodarowanie części działki nr ewid. 2935 przy ul. Św. Anny w Brzezinach
Plan na rok 2013 – 65.000,00 zł
Zadanie finansowane z środków własnych Miasta Brzeziny.
Prace realizowane były na podstawie uzyskanego w dniu 28 października 2013 r. od Starostwa
Powiatowego w Brzezinach potwierdzenia przyjęcia bez sprzeciwu zgłoszenia wykonania rozbiórki
istniejących krawężników betonowych, rozbiórki istniejących nawierzchni z betonowych płyt typu trylinka
oraz profilowania koryta pod zieleńce w Brzezinach przy ul. Św. Anny, na działce o nr ewid. 2935.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) w dniu 4
listopada 2013 r. z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym „KAM-CZAR” z siedzibą w
Koluszkach została podpisana umowa Nr RI. 255/2013 o realizację zadania pn. „Zagospodarowanie części
działki nr ewid. 2935 przy ul. Św. Anny w Brzezinach”. Umowa obejmowała wykonanie prac
budowlanych zgodnie z dokonanym zgłoszeniem robót budowlanych oraz z przedmiarem robót z
wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawcy w wysokości 54.533,30 zł brutto, z terminem zakończenia prac
do 30 listopada 2013 r. W trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych, w dniu 4 listopada 2013 r. została zawarta umowa Nr RI. 256/2013 z Panem Łukaszem
Wyżykowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Pro-Inwest Łukasz Wyżykowski z
siedzibą w Brzozowie o pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji zadania za kwotę 865,92 zł
brutto. W dniu 5 listopada 2013 r. Wykonawca przejął teren budowy i przystąpił do realizacji. Prace
zostały wykonane zgodnie z umową. Komisyjnego odbioru prac dokonano 29 listopada 2013 r.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 56.014,22 zł, w tym 615,00 zł za
wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, 54.533,30 zł za roboty budowlane i 865,92 zł za
nadzór inwestorski.
II. Dział 700
Rozdział 70005
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI.
1/ Zakup nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12
Plan na rok 2013 – 1.635.000,00 zł
Wydatki w 2013 roku w kwocie 1.635.000,00 zł dotoczyły nabycia nieruchomości zabudowanej położonej
w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12, oznaczonej jako działki nr 2834/1 i 2834/4 na podstawie Rep. A
Nr 700/2013 z 24 stycznia 2013 r.

4

Jest to druga rata z trzech rocznych rat za zakup nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul.
Sienkiewicza 10/12 składającej się z budynków o pow. 2 229 m2 (w tym: budynek biurowo-techniczny o
pow. 1938,31 m2 oraz budynek gospodarczy o pow. 291,10 m2), które znajdują się na działce o pow. 4 052
m2. Pierwszą ratę w wys. 351.000,00 zł zapłaciliśmy w 2012 roku. Do zapłaty pozostała ostatnia rata,
której termin przypada na 2014 rok w kwocie 351.000,00 zł.
2/ Zakup działek
Plan na rok 2013 –10.000,00 zł.
Wydatki w 2013 roku zostały przeznaczone na nabycie działki nr 2219/3, ul. Krakówek na podstawie Rep.
A Nr 1459/2013 z 20 czerwca 2013 r. w kwocie 6.368,00 zł oraz działki nr 343/2 – ul. Słoneczna na
podstawie Rep. A nr 1466/2013 z 20 czerwca 2013 r. w kwocie 790,00 zł.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę łącznie 7.158,00 zł.
3/ Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią w budynku szaletu
na targowisku miejskim.
Plan na rok 2013 – 12.000,00 zł
Zadanie finansowane z środków własnych Miasta Brzeziny. W dniu 8 listopada 2013r., zgodnie z art. 4 pkt
8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), podpisano
umowę nr RI.262/2013 z Wykonawcą, którym było Towarzystwo Budownictwa Społecznego w
Brzezinach Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach na realizację zadania „Wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania z kotłownią w budynku szaletu na targowisku miejskim”. Umowa przewidywała wykonanie
prac budowlanych w terminie do 20 grudnia 2013r. za kwotę 11.992,50 zł brutto. Po zawarciu umowy
Wykonawca przejął teren budowy i przystąpił do realizacji zadania.
Prace zostały wykonane zgodnie z umową, komisyjnego odbioru robót dokonano 17 grudnia 2013 r.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 11.992,50 zł.
III. Dział 710
Rozdział 71095
Pozostała działalność
1/ Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach
Plan na rok 2013 – 70.110,00 zł.
Projekt realizowany z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2007-2013 – Oś Priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość.
Zgodnie z umową Nr UDA-RPLD.03.04.00-00-033/11 z dnia 28 listopada 2012 r. całkowita wartość
projektu wynosi 523 980,00 zł, a całkowita wartość dofinansowania 340.587,00 zł.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)
w dniu 14 sierpnia 2013 r. z Panem Andrzejem Kulą właścicielem firmy Projekty i Nadzory Drogowe
EUROPROJEKT z siedzibą w Bielsko-Białej została podpisana umowa Nr RI. 191/2013 o realizację
zadania pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, studium wykonalności i raportu oceny
oddziaływania na środowisko dla projektu Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy
Inwestycyjnej w Brzezinach”. Umowa przewiduje zakończenie prac do 15 marca 2014 r. Zgodnie z umową
Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 82.410,00
zł brutto. W okresie sprawozdawczym zgodnie z umową wykonano opracowanie koncepcji
zagospodarowania terenu strefy inwestycyjnej oraz studium wykonalności wraz z raportem o barierach
inwestycyjnych i klimacie inwestycyjnym. W trakcie realizacji jest opracowanie raportu oceny
oddziaływania na środowisko.
Raport będzie zawierał m. in.:
- opis planowanego przedsięwzięcia;
- informacje o elementach przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia;
- informację o obszarach prawnie chronionych znajdujących się w bliskiej lokalizacji terenu
inwestycyjnego;
- opis analizowanych wariantów;
- określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów;
- uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania
na środowisko;
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- opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań
na środowisko;
- wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego
użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu,
wymagań technicznych dot. obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;
- przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
na etapie jego budowy i eksploatacji.
Po
zakończeniu
prac
związanych
z
opracowaniem
raportu
oceny
oddziaływania
na środowisko zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na wykonanie wielobranżowego projektu
budowlanego.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 57.810,00 zł.
IV. Dział 801
Rozdział 80101
Szkoły Podstawowe
1/ Modernizacja gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach.
Plan na rok 2013 – 29.000,00 zł.
Zawarto umowę nr 1/2013 na wykonanie robót na kwotę 9.840,00 zł. na modernizację gabinetu
stomatologicznego ze Sółdzielnią Socjalną Communal Service w Brzezinach. Ponadto zakupiono unit
stomatologiczny z fotelem i wyposażeniem za kwotę 17 000,00zł od firmy „Medi Koll sprzęt medyczny”.
oraz materiały do modernizacji (glazura i materiały sanitarne) za kwotę 2.113,72 zł.
W okresie sprawozdawczym poniesiono łączne koszty w wysokości: 28.953,72 zł.
2/ Modernizacja gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach.
Plan na rok 2013 – 29.000,00 zł.
Umowa na wykonanie robót remontowych zawarta została w dniu 09.09.2013r. ze Spółdzielnią Socjalną
COMMUNAL SERVICE w Brzezinach ul. Sienkiewicza 10/12 na kwotę 10.755,00 zł brutto.
Przedmiotem umowy było wykonanie remontu gabinetu stomatologicznego oraz przyłączy do unitu
stomatologicznego:
- wyrównanie posadzki (4 x5,30) oraz ścian (1,70x1,50) pod płytki ceramiczne
- położenie płytek ceramicznych na ścianie
- położenie płytek ceramicznych na podłodze ( 4m x5,30)
- wykonanie cokolików- mb 18
- malowanie ścian i sufitu
- wykonanie zasilania wody dla unitu w podłodze
- montaż przewodu zbrojeniowego
- wykonanie odpływu
- montaż trójnika
- demontaż i ponowny montaż szachtu z płyty kartonowo - gipsowych
- wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania unitu
- montaż wyłączników różnicowo - pradowych
- obsadzenie gniazdek podtynkowych
Protokół zdawczo - odbiorczy podpisany został z dniem 25.09.2013r. Sprzedawcę unitu firmę Medi Koll
z Poznania wyłoniono spośród trzech oferentów.
Unit stomatologiczny z fotelem i wyposażeniem zakupiono za kwotę 17 000,00 zł. Ponadto zakupiono
materiały do modernizacji (glazura) za kwotę 1.244,89 zł.
W okresie sprawozdawczym poniesiono łączne koszty w wysokości: 28.999,89 zł.
Rozdział 80104
Przedszkola
1/ Kompleksowy remont wnętrz z rozbudową budynku Przedszkola Nr 3 w Brzezinach
wraz z przyległym terenem utwardzonym - etap I – projekt.
Plan na rok 2013 – 50.000,00 zł.
W roku 2013 na zlecenie Przedszkola Nr 3 w Brzezinach została wykonana dokumentacja projektowa dla
zadania „Kompleksowy remont wnętrz z rozbudową budynku Przedszkola Nr 3 w Brzezinach wraz z
przyległym terenem utwardzonym” w branżach architektoniczno-konstrukcyjnej, wodno-kanalizacyjnej,
c.o. i instalacji wentylacyjnej oraz elektrycznej za kwotę 49.200,00 zł brutto. Projekt budowlany został
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wykonany przez MiM Architekci Michał Tomaszewicz z Ksawerowa. Wykonawca został wyłoniony w
trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
907). Umowę nr 1/2013 z Wykonawcą podpisano 30 września 2013 r. Starosta Brzeziński w dniu 16
grudnia 2013 r. decyzją Nr 317/2013 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na przebudowę
wnętrz Przedszkola Nr 3 w Brzezinach wraz z pracami w obrębie instalacji oraz wymianę nawierzchni
utwardzonej w Brzezinach przy ul. Moniuszki 15 na działce o numerze ewidencyjnym 2734.
Zakres projektowanych prac obejmuje m. in.:
a) wymianę nawierzchni utwardzonej z płyt betonowych na nową z kostki betonowej, wymianę okładziny
schodów zewnętrznych na kostkę betonową oraz realizację piaskownicy w miejscu istniejącego brodzika
zewnętrznego,
b) prace budowlano-montażowe związane z dostosowaniem budynku do wymagań p.poż.,
w tym: zmiana wymiarów drzwi, wykonanie nowych nadproży stalowych, dostosowanie instalacji
hydrantowej, doprowadzenie przegród do odpowiedniej ognioodporności,
c) prace budowlano-montażowe (w tym wznoszenie ścian w konstrukcji lekkiej) związanie
z poprawą warunków sanitarnych i funkcjonalnych, m.in.: realizacja nowej toalety dla dzieci, podział
istniejącej kuchni na mniejsze pomieszczenia (w tym zmywalnię),
c) wykonanie w całości nowej instalacji elektrycznej wewnętrznej od rozdzielnicy głównej
z uwzględnieniem oświetlenia awaryjnego - nowego i przełożeniem istniejącego oraz demontaż starych
opraw oświetleniowych i osprzętu,
d) całkowitą wymianę z rozbudową instalacji wodno-kanalizacyjnej z demontażem i montażem nowych
urządzeń sanitarnych, montaż pomp ciepła jako źródła ciepła dla przygotowania c.w.u.,
e) wykonanie nowej instalacji c.o. z istniejącym kotłem na paliwo stałe i demontaż starych grzejników,
f) wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją przy częściowym wykorzystaniu
istniejących przewodów wentylacji grawitacyjnej i zaślepieniu niewykorzystanych kanałów,
g) prace wykończeniowe związane z wymianą posadzek (wraz z wykonaniem nowej izolacji termicznej i
przeciwwilgociowej), okładzin ściennych (z wykonaniem izolacji akustycznej ściany), tynkowaniem,
malowaniem itp.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 49.200,00 zł.
V. Dział 900
Rozdział 90002
GOSPODARKA ODPADAMI
1/ Budowa systemu sortowania odpadów komunalnych – etap I
Plan na rok 2013 – 619.843,00 zł.
W ramach inwestycji wykonano prace remontowe budynku A oraz utwardzenie placu
z odwodnieniem na działce o nr ewid. 1224 położonej przy ul. Łódzkiej 35 w Brzezinach.
Prace remontowe budynku realizowane były na postawie ostatecznej decyzji Starosty Brzezińskiego Nr
174/2013 z dnia 16 lipca 2013 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na
wykonanie prac remontowych w zespole obiektów oraz na budowę przyłącza wodociągowego przy ul.
Łódzkiej 35 w Brzezinach. Wykonawca prac remontowych, którym była Spółdzielnia Socjalna Cmmunal
Service z siedzibą w Brzezinach został wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej od
kwoty, o której mowa w art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2013 r., poz. 907). W dniu 6 września 2013 r. została zawarta z Wykonawcą umowa Nr RI. 209/2013
o wykonanie prac remontowych w zespole obiektów przy ul. Łódzkiej 35 w Brzezinach obejmujących
prace remontowe budynku A, za kwotę 149.445,00 zł brutto z terminem realizacji do 15 października 2013
r. W trybie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
907) w dniu 9 września 2013 r. została zawarta umowa Nr RI. 220/2013 z panem Wojciechem Knera o
sprawowanie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji zadania, za kwotę 2.952,00 zł brutto. W dniu 9
września 2013 r. Wykonawca przejął teren budowy i przystąpił do realizacji zadania. Zakres prac
remontowych obejmował m. in. wymianę konstrukcji dachu wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty konstrukcyjne betoniarskie i murowe. Ze względu na
konieczność wykonania prac zamiennych oraz długi okres oczekiwania na wykonanie prefabrykowanych
wiązarów konstrukcji dachowej, w dniu 7 października 2013 r. został zawarty aneks Nr 1/2013
przedłużający termin zakończenia prac do 21 listopada 2013 r. Wykonawca w dniu 27 listopada 2013 r.
zakończył prace i dokonał zgłoszenia gotowości do odbioru. Komisyjnego odbioru prac dokonano w dniu
28 listopada 2013 r. W związku z przekroczeniem terminu zakończenia prac, Wykonawcy naliczono kary
umowne.
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Prace związane z utwardzeniem terenu wykonywane były w oparciu o przyjęte bez sprzeciwu przez
Starostwo Powiatowe w Brzezinach zgłoszenia robót budowlanych z dnia 2 września 2013 r.
(BG.6743.362.2013) oraz z dnia 7 października 2013 r. (BG.6743.455.2013).
W obu przypadkach Wykonawcą prac była Spółdzielnia Socjalna Cmmunal Service
z siedzibą w Brzezinach, która została wyłoniona w wyniku przeprowadzonych postępowań
o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargów nieograniczonych, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W dniu 30 sierpnia 2013 r.
została zawarta umowa Nr RI. 207/2013 r. o wykonanie utwardzenia placu z odwodnieniem przy ul.
Łódzkiej 35 w Brzezinach na działce nr 1224, za kwotę 148.830,00 zł brutto z terminem realizacji do 15
października 2013 r. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie: nawierzchni betonowej dylatowanej gr. 20
cm na powierzchni 1000 m² z okrawężnikowaniem, kanału z rur PCV Ø 200 do istniejącego zbiornika
betonowego z wpustem ulicznym i studnią rewizyjną, przykrycia płytami betonowymi oraz czyszczenia
istniejącego zbiornika betonowego. Nadzór inwestorski nad pracami, zgodnie z umową Nr RI. 210/2013 z
dnia 30 sierpnia 2013 r. zawartą w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych sprawował Pan Czesław Jarosz z Brzezin za kwotę 1.845,00 zł brutto. Prace zostały wykonane
zgodnie z umową.
W dniu 31 października 2013 r. została zawarta umowa Nr RI. 252/2013 r. o wykonanie utwardzenia placu
z odwodnieniem przy ul. Łódzkiej 35 w Brzezinach na działce nr 1224, za kwotę 86.100,00 zł brutto z
terminem realizacji do 30 listopada 2013 r. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie: nawierzchni
betonowej dylatowanej gr. 20 cm na powierzchni 513 m² z okrawężnikowaniem, nawierzchni betonowej
dylatowanej gr. 15 cm na powierzchni 144 m² z okrawężnikowaniem, kraty ściekowej z przyłączem do
studni rewizyjnej. Nadzór inwestorski nad pracami, zgodnie z umową Nr RI. 259/2013 z dnia 5 listopada
2013 r. zawartą w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
sprawował Pan Czesław Jarosz z Brzezin za kwotę 1.476,00 zł brutto. Prace zostały wykonane zgodnie z
umową.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 390.648,00 zł, w tym 384.375,00 zł za roboty
budowlane i 6.273,00 zł za nadzór inwestorski.
Pozostałe koszty 150.141,43 zł poniesiono na:
- wykonanie inwentaryzacji architektonicznej oraz przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej Wykonawca: X-VISIO sp. z o.o. w organizacji, ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów za kwotę 9.440,25 zł
brutto,
- montaż 3 sztuk pochodni pasywnych do spalania biogazu - Wykonawca: Ekowat , ul. Niepodległości 44,
73-150 Łobez za kwotę 33.210,00 zł brutto
- przygotowanie wniosku na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i
magazynowania odpadów - Wykonawca: ATMO-ex sp. z o.o., ul. Gdańska 91/93, 90-613 Łódź za kwotę
7.380,00 zł, brutto,
- wykonanie kosztorysów i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - Wykonawca: X-VISIO
sp. z o.o. w organizacji, ul. Dobra 32,95-054 Ksawerów za kwotę 1.600,00 zł, brutto,
- wykonanie ogrodzenia betonowego - Wykonawca: P.P.H.U.”Mirbet”, ul Leśna 24, 97-212 Budziszewice
za kwotę 34 747,50 zł brutto,
- wykonanie przyłącza wody do budynku na składowisku odpadów - Wykonawca: CEZAR Cezary
Karwacki, ul. Reformacka 6/8 m. 2, 95-060 Brzeziny za kwotę 23.370,00 zł brutto,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - Wykonawca: PUG „GEOKOL”, ul. Brzezińska
51, 95-040 Koluszki za kwotę 676,50 zł. brutto,
- wymianę instalacji c.o. i ccw. oraz kotła centralnego ogrzewania - Wykonawca: CEZAR Cezary
Karwacki, ul. Reformacka 6/8 m. 2, 95-060 Brzeziny za kwotę 30.000,00 zł brutto,
- wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej - Wykonawca: Instalatorstwo Elektryczne Zdzisław Wójcik,
Jaroszki 5, 95-060 Brzeziny za kwotę 5.700,00 zł. brutto,
- przyłączenie do sieci dystrybucyjnej - PGE Dystrybucja S.A. oddział Łódź-Teren, Rejon Łowicz, 99-400
Łowicz, ul. Mostowa 30 za kwotę 376,38 zł brutto
- wykonanie zasilania elektrycznego tymczasowego - Wykonawca: Instalatorstwo Elektryczne Kazimierz
Kwiecień, 95-040 Koluszki ul. Warszawska 7 za kwotę 3 640,80 zł. brutto.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 540.789,43 zł.
2/ Zakup kontenerów na potrzeby składowiska odpadów komunalnych.
Plan na rok 2013 – 27 000,00 zł.
Zakupu 2 kontenerów za kwotę 26.000,00 zł dokonano zgodnie z umową Nr SG 136/2013 z dnia 27
czerwca 2013 r. zawartą na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

8

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) z PPHU „ABRA” Iwona Rodłowska z siedzibą w Brzezinach.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 26.000,00 zł.
3/ Zakup wyposażenia sortowni do sortowania odpadów.
Plan na rok 2013 – 754.000,00 zł.
Zgodnie z umową NR RI. 286/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. zawartą z ARTechnic Ryszard Łuba, 43-300
Bielsko-Biała, ul. Gen. St. Maczka 9 zakupiono belownicę za kwotę 33.210,00 zł brutto.
Zgodnie z umową Nr RI. 276/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. zawartą z Firmą Produkcyjno-Usługową
„MARPOL” Marcin Kubik, Ulina Wielka 6, 33-075 Gołcza zakupiono przyczepę ciężarową rolniczą za
kwotę 12.915,00 zł, brutto.
Zgodnie z umową zawartą z HUT Technika Środowiska na zakupiono linię sortowniczą za kwotę
702.822,00 zł. brutto.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 748.947,00 zł.
Rozdział 90003
OCZYSZCZANIE MIAST
1/ Budowa schroniska dla zwierząt w Brzezinach.
Plan na rok 2013 – 50.000,00 zł.
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013
r., poz. 907), w dniu 21 października 2013 r. z Panem Pawłem Maciejewskim, prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą Projektowanie i Nadzór Budowlany z siedzibą w Łodzi została zawarta umowa Nr
RI. 243/2013 o wykonanie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej
dla zadania pn.: „Budowa schroniska dla zwierząt w Brzezinach” za kwotę 40 590,00 zł brutto w terminie
do 16 grudnia 2013 r. Prace zostały zakończone zgodnie z umową.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 40.590,00 zł.
2/ Zakup kontenerów na potrzeby schroniska dla zwierząt w Brzezinach.
Plan na rok 2013 – 40.000,00 zł.
Zakupu 3 kontenerów za kwotę 39.000,00 zł dokonano zgodnie z umową Nr SG 136/2013 z dnia 27
czerwca 2013 r. zawartą na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) z PPHU „ABRA” Iwona Rodłowska z siedzibą w Brzezinach.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 39.000,00 zł.
Rozdział 90017
ZAKLADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ
1/ Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o. o. Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach.
Plan na rok 2013 – 110.000,00 zł.
Zgodnie z wnioskiem Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Brzezinach dotyczącego dofinansowania
zakupu koparko-ładowarki przekazano kwotę 110.000,00 zł jako wniesienie wkładu pieniężnego do spółki.
Rozdział 90095
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
1/ Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny.
Plan na rok 2013 – 504.085,86 zł
W dniu 24 maja 2013 r. w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa
Nr RI. 113/2013 o wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowę z Panem Andrzejem Pankiem Instalacje Elektryczne Projektowanie – Nadzór – Wykonawstwo
z siedzibą w Warszawie za kwotę 67 650,00 zł brutto, z terminem realizacji
do 31 sierpnia 2013 r. Aneksem z dnia 30 sierpnia 2013 r. termin zakończenia realizacji umowy
przedłużono do 30 września 2013 r. Starosta Brzeziński decyzją Nr 286/2013 z dnia 29 października 2013
r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę pn.: „Innowacje w zróżnicowanych
rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny” (budowa wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej)
oraz umorzył postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę w części dotyczącej przyłączenia
elektrowni słonecznych do sieci PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź – Teren na dachu budynku Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Brzezinach, na dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Brzezinach, na dachu i elewacji
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budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach, na dachu i elewacji budynku Urzędu Miasta w
Brzezinach, na dachu budynku Gimnazjum w Brzezinach. Wykonawcę projektu obciążono karą umowną w
wysokości 5.817,90 zł za przekroczenie terminu umownego. Zgodnie z warunkami przyłączenia elektrowni
słonecznej do sieci dystrybucyjnej 15 kV PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź – Teren, w dniu 7 sierpnia
2013 r. dokonano zaliczkowej opłaty za przyłączenie w wysokości 21.600,00 zł brutto. W dniu 12 grudnia
2013 r. został złożony wniosek o udzielenie dofinansowania w wysokości 1.043.518,00 zł ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację prac
związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznych na dachu i elewacji budynku Urzędu Miasta w
Brzezinach, na dachu i elewacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach, na dachu budynku
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach, na dachu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Brzezinach, na dachu budynku Przedszkola Nr 1 w Brzezinach i na dachu budynku Gimnazjum w
Brzezinach. Zgodnie z wnioskiem przewidywana wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi
1.304.397,33 zł brutto oraz udział własny 260.879,33 zł. Obecnie trwają procedury oceny merytorycznej
złożonego wniosku.
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 89.680,50 zł.
VI. Dział 926
Rozdział 92601
OBIEKTY SPORTOWE
1/ Wymiana nawierzchni trawiastej na boisku do hokeja na trawie na stadionie miejskim
w Brzezinach – etap II.
Plan na rok 2013 – 48.500,00 zł.
Prace polegające na ustawieniu, sklejeniu i przymocowaniu sztucznej nawierzchni trawiastej na boisku do
hokeja na trawie na stadionie miejskim zgodnie z postanowieniami zawartej umowy na wyżej wymieniony
zakres prac z wykonawcą. Wykonawca wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na podstawie
art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Umowa nr 3/ZO/13 została
podpisana dn. 23.04.2013r. z firmą „Multi-Set” z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Wynagrodzenie za
przedmiot umowy wynosiło 27.982,50 zł brutto. Termin zakończenia prac do 10 maja 2013r. W dniu 10
maja nastąpił odbiór prac w obecności przedstawicieli stron wykonawcy i zamawiającego.
W dniach 15 czerwca - 22 lipca 2013r. wykonano prace modernizacyjne w obrębie wyżej wymienionej
inwestycji polegające na wykonaniu przyłącza wodociągowego wraz ze studzienką, oraz wykonanie
instalacji nawadniającej boisko oraz instalacji elektrycznej (wykonanie projektu przyłącza wodnego,
wykonanie przyłącza wodnego zakup studni, opłata przyłączeniowa, wykonanie instalacji nawadniającej
wokół boiska, wykonanie instalacji elektrycznej, całość na kwotę 12.376,09 zł)
Przebudowane zostały wejścia na boisko trawiaste sztuczne i trybuny oraz zostało zmodernizowane
otoczenie boiska (m.in. przymocowane zostały piłkochwyty, wykonane zostały konstrukcje
zabezpieczające ulicę Zdrowie, wykonano prace renowacyjne ogrodzenia boiska oraz pomalowano
elewację trybuny). Wartość wykonanych prac 11.738,42 zł brutto.
Łącznie wydatkowano na tę inwestycję 47.021,48 zł.
2/ Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1.
Plan na rok 2013 – 510.000,00 zł.
Zgodnie ze zleceniem z 5.04.2013 r. na kwotę 4.797,00 zł wykonano opracowanie programu funkcjonalnoużytkowego w/w inwestycji – przez firmę X-VISIO Sp. z o.o. w organizacji, ul. Dobra 32, 95-054
Ksawerów. Trzykrotnie ogłaszano przetargi na budowę w/w budynku i ze względu na brak ofert przetargi
unieważniono.
W ramach zadania wykonano następujące prace:
1.Wykonanie projektu rozbiórki budynku na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, została zawarta umowa nr 4/ZO/13 w dniu 01.10.2013 r. z wykonawcą
firmą „MIM Architekci” z siedzibą w Ksawerowie na wartość 1.968,00 zł. Została wykonana mapa do
celów projektowych. Projekt wraz z kosztorysem został wykonany i przekazany zamawiającemu
protokołem zdawczo-odbiorczym dn. 21.10.2013 r. Wartość wydatku projektu i mapy do celów
projektowych 2.595,04 zł.
2. Rozbiórka budynku wraz nadzorem budowlanym. Na podstawie decyzji nr 278/2013 Starosty
Brzezińskiego została wykonana rozbiórka wyżej wymienionego budynku. Wykonawca został wyłoniony
w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta
umowa nr 6/ZO/13 w dniu 06.11.2013r. z wykonawcą firmą ECOLD Sp. z o.o. z Brzezin. Prace zostały
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wykonane w dniach
14 listopada – 21 listopada 2013 r. pod nadzorem inspektora nadzoru, z którym została zawarta umowa.
Protokół końcowego odbioru robót został podpisany przez przedstawicieli stron w dniu 22 listopada 2013r.
Koszt wykonania rozbiórki wraz z nadzorem budowlanym wyniósł 68.117,36 zł.
3. W dniach 22 listopada - 20 grudnia wykonane zostały prace zabezpieczające budynek przed okresem
zimowym. W skład prac wchodziły m.in. pokrycie stropu piwnic papą termozgrzewalną oraz
zabezpieczenie całej powierzchni plandeką. Zakupiony został materiał do wykonania wyżej wymienionych
prac. Cały zakres prac wraz z materiałem wyniósł 17.991,83 zł.
4. Wykonanie projektu budowlanego budynku wraz z projektem zamiennym na podstawie umowy nr
5/ZO/13 z dnia 23.10.2013 r. z wykonawcą firmą „MIM Architekci” z siedzibą w Ksawerowie oraz umowy
z dn. 17.12.2013 r. Projekt budowlany został wykonany i przekazany zamawiającemu protokołem
zdawczo-odbiorczym dn. 16.12.2013 r. Kwota wydatkowana na projekt budowlany 55.227,00 zł brutto.
5. Wykonanie prac renowacyjnych w obrębie istniejących piwnic budynku zgodnie z umową nr 7/ZO/13 z
dn. 06.12.2013 r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
została podpisana umowa z wykonawcą firmą ECOLD Sp. z o.o. z Brzezin. Prace swoim zakresem
obejmowały wyczyszczenie tynków piwnic metodą hydropiaskowania, osuszenie piwnic, uzupełnienie
otuliny stropu, montaż okładziny izolującej strop. Roboty rozpoczęto 07.12.2013 r., a zakończono
0.12.2013 r. protokołem zdawczo odbiorczym. Wydatkowana kwota wykonania prac renowacyjnych
wynosiła 67.421,84 zł. Do wykonania wyżej wymienionych prac zakupione zostały materiały, dostawca
został wyłoniony na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych- firma Kwadrat z Brzezin. Dostawa materiałów określonych w zapytaniu ofertowym została
dokonana 16.12.2013 r. Zostały zakupione materiały w postaci płyty ognioodpornej z kołkami
montażowymi i zaprawy cementowej do zabezpieczenia powierzchni stalowych i betonowych o
określonych parametrach. Na ten cel wydatkowano 24.877,32 zł brutto.
Na zadanie inwestycyjne: „Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy
ul. Sportowej 1” Centrum Kultury Fizycznej wydatkowało łączną kwotę 241.027,39 zł brutto.

11

