
Załącznik  Nr 1 

do informacji  

o przebiegu wykonania  

budżetu  Miasta Brzeziny      

za I półrocze 2014 roku 

 

Informacja o realizacji inwestycji miejskich prowadzonych w okresie  

od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. 

 
I. Dział 600 

Rozdział 60016 

DROGI PUBLICZNE GMINNE 
 

1) „Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w 

mieście Brzeziny” poprzez przebudowę ciągu dróg w ulicach Głowackiego i Przedwiośnie. 

Plan na rok 2014 – 2.461.288,00 zł 

Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2013roku: 

w dniu 28 sierpnia 2013 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 203/2013 z Pawłem Jodaniewskim Usługi 

Projektowe Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje z siedzibą 99-100 Łęczyca, ul. Dworcowa 5D/7 na 

wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej dla w/w przedsięwzięcia za kwotę 36 900,00 zł. brutto z 

terminem realizacji do 26 września 2013 r. Dokumentacja została wykonana i przekazana zgodnie z umową. W 

dniu 25 września 2013r. złożono w Starostwie Powiatowym w Brzezinach wniosek o wydanie decyzji-

pozwolenia na budowę  i w dniu 30 września 2013 r. Miasto uzyskało decyzję- pozwolenie na budowę  

Nr/261/2013 (BG.6740.268.2013). Ponadto  w związku z kolizją linii energetycznej napowietrznej, Miasto 

Brzeziny zleciło wykonanie projektu budowlanego na: „Przebudowę fragmentu linii napowietrznej w pasie 

drogowym ul. Przedwiośnie w Brzezinach wymiana słupa – usunięcie kolizji”, Panu Kazimierzowi Kwietniowi, 

ul. Warszawska 7, 95-040 Koluszki za kwotę 615,00 zł.. W dniu 27 stycznia 2014r. Starostwo Powiatowe w 

Brzezinach potwierdziło przyjęcie zgłoszenia wykonania robót budowlanych (BG. 6743.9.2014). Miasto 

Brzeziny wystąpiło 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 2014 i w dniu 18 czerwca 2014r. Wojewoda Łódzki podpisała 

umowę Nr 26/NPPDL/FE-IV/2014  dotacyjną. Kwota dofinansowania wynosi 50% wartości inwestycji t.j. 

1.227.564,00 zł. Zadanie realizowane we współpracy partnerskiej z Gminą Andrespol.  

Zgodnie z zawartą umową nr RIT.7011.51.01.2013 z dnia 26 września 2013r., Gmina Andrespol zobowiązała się 

do udzielenia Miastu Brzeziny pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania w wysokości 

275.000,00 zł. W dniu 11 czerwca 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) została zawarta umowa  Nr RI. 191/2014 z 

Pawłem Jodaniewskim Usługi Projektowe Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje z siedzibą 99-100 Łęczyca, 

ul. Dworcowa 5D/7 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 14.760,00 zł 

brutto. W dniu 2 czerwca 2014 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 z późn. zm.) zleceniem powierzono  pełnienie nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją robót dotyczących przebudowy fragmentu linii napowietrznej w pasie drogowym 

ul. Przedwiośnie w Brzezinach Panu Eugeniuszowi Jerzemu Jóźwikowi, za kwotę brutto 369,00 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 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w dniu 11 czerwca 2014 

r. została zawarta umowa Nr 190/2014 z Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym „BUD-DROG” na 

realizację zadania pn.: Przebudowa ciągu dróg w ul. Głowackiego oraz Przedwiośnie w ramach zadania 

inwestycyjnego pod nazwą: „Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa komfortu życia w obszarach największej 

aktywności społecznej w mieście Brzeziny”, za kwotę 2 440 000,00 zł brutto, z terminem wykonania do 31 

października 2014 r. Wykonawca 18 czerwca 2014 r. przejął plac budowy i przystąpił do realizacji zadania. 

Realizacja zadania obejmowała przebudowę ciągu następujących dróg gminnych: ul. Przedwiośnie oraz ul. 

Głowackiego.  

W ramach realizacji projektu wykonano m. in.: 

1. Rozbiórkę istniejących krawężników betonowych, 

2. Rozbiórkę istniejących chodników i obrzeży betonowych, 

3. Rozbiórkę istniejących zjazdów w granicach pasa drogowego, 

4. Rozbiórkę skrzyżowania ul. Przedwiośnie z ul. Głowackiego oraz skrzyżowania ul. Głowackiego z ul. 

Kosmonautów poprzez wymianę warstw konstrukcyjnych, 

5. Korekta geometrii skrzyżowań oraz elementów zagospodarowania pasa drogowego w obrębie skrzyżowań 

poprzez : 

o wydzielenie lewoskrętu w ulicy Przedwiośnie w skrzyżowaniu z ul. Głowackiego, 

o budowa przejść dla pieszych w azylach (wyspy środkowe jako elementy uspokojenia ruchu przy 

dojazdach do przejść sztuk 5) w skrzyżowaniach ul. Przedwiośnie z ul Sienkiewicza, ul. 

Przedwiośnie z ul. Głowackiego, ul. Głowackiego z ul. Kosmonautów, 

o wyniesienie tarczy skrzyżowania ul. Głowackiego z ul. Kosmonautów w obrębie przejść dla 

pieszych jako element uspokojenia ruchu, 



o lokalizację przystanków autobusowych (3 sztuki) w zatokach z betonu cementowego o 

powierzchni 261 m
2
, 

o lokalizację miejsc postojowych (194 sztuk) w zatokach z prefabrykowanej kostki brukowej w 

układzie prostopadłym i równoległym w ramach dostępności pasa drogowego w tym 5 miejsc 

parkingowych dla osób niepełnosprawnych o łącznej powierzchni 2 377 m
2
. 

6. Korekta lokalizacji istniejących wpustów deszczowych wraz ze studzienkami systemowymi ø 500 mm i 

przykanalikami PCV (sztuk 15), 

7. Montaż dodatkowych wpustów deszczowych ze studzienkami systemowymi ø 500 mm i przykanalikami 

PCV w obrębie przejść dla pieszych 10 sztuk), 

8. Montaż nowych krawężników betonowych ciężkich 100x30x20 cm na ławie z betonu C12/15, 

9. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni, 

10. Pomiar wtórnego modułu odkształcenia istniejącej podbudowy na całym odcinku ulic, 

11. Ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego (grubość warstwy: 4 cm), 

12. Wykonanie regulacji pionowej armatury wod.-kan., telekomunikacyjnej, energetycznej, 

13. Wbudowanie siatki stalowej/geokompozytu bitumowanego jako zbrojenia warstw bitumicznych, 

14. Ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (grubość warstwy: 7 cm), 

15. Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (grubość warstwy: 5 cm), 

16. Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez : 

o Wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej, 

o Montaż punktowych elementów odblaskowych w obrębie skrzyżowań, 

o Uzupełnienie oznakowania pionowego oraz nowe oznakowanie pionowe dla miejsc postojowych 

i geometrii skrzyżowań, 

o Doświetlenie przejść dla pieszych, 

o Doświetlenie zatok autobusowych, 

o Montaż bariery segmentowej rurowej giętej ø 6 cm w obrębie skrzyżowań przy dojściach do 

przejść dla pieszych (26 mb), 

o Usunięcie poza skrajnię ciągu pieszego istniejącego słupa trójnożnego w ul. Przedwiośnie 

(odrębne opracowanie), 

17. Budowa chodników z betonowej kostki brukowej: 1 839 m
2
, 

18. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej z miejscami dla parkowania rowerów : 3 

399 m
2
, 

19. Budowa utwardzenia z płyt ażurowych betonowych : 343 m
2
, 

20. Budowa utwardzeń chodnika o wzmocnionej konstrukcji dopuszczającej postój pojazdów osobowych. : 

263 m
2
, 

21. Przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji: 1 032 m
2
, 

22. Obsianie trawą zieleńców oraz nasadzenia roślinności niskiej w obrębie terenów zielonych, 

23. Montaż stojaków metalowych (sztuk 20) do postoju rowerów. 

W związku z prowadzoną inwestycją wykonane zostały przez firmę VaComp Reklama i Poligrafia Zygmunt 

Siepracki tablice informujące mieszkańców o zaistniałych utrudnieniach w ilości 5 sztuk za kwotę 492,00 zł 

brutto.  

Łącznie w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 1.107,00 zł .  

 

2) Utwardzenie terenu w Parku Miejskim w Brzezinach poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego. 

Plan na rok 2014 – 100.000,00 zł 

W dniu 27 marca 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa  nr RI. 135/2014 z „Pro-Inwest” Łukasz 

Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w 

przedsięwzięcia za kwotę 8.499,30 zł. Dokumentacja została wykonana i przekazana zgodnie z umową, w dniu             

24 kwietnia 2014r. złożono w Starostwie Powiatowym w Brzezinach wniosek- zgłoszenie wykonania robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Miasto Brzeziny uzyskało ze Starostwa Powiatowego 

w Brzezinach potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na wykonanie robót nr BG.6743.259.2014 z dnia 15 maja 

2014r. W ramach zadania zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy w Parku Miejskim w Brzezinach  o szerokości 

2,5 m ze spadkiem poprzecznym jednostronnym oraz obrzeżami betonowymi, o długości łącznej ciągu pieszo-

jezdnego wynoszącej 303,72 m i powierzchni 760 m
2
. 

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszt w wysokości 8.499,30 zł. 

 

3) Remont utwardzonego terenu w pasie zieleni przy pomniku Marszałka Piłsudskiego  w Brzezinach. 

Plan na rok 2014 – 30.000,00 zł 

W dniu 27 czerwca 2014r. złożono do Starostwa Powiatowego w Brzezinach zgłoszenie wykonania robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. W związku faktem, iż teren objęty planowanymi 

robotami przy pomniku położony jest w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz strefie ochrony 

zasadniczych elementów rozplanowania, Urząd Miasta Brzeziny wystąpił do Łódzkiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków o uzgodnienie zakresu wykonania robót budowlanych.   

W okresie sprawozdawczym zakupiono w Starostwie Powiatowym w Brzezinach w Wydziale Budownictwa, 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami mapę d.c. opiniodawczych za kwotę 30,00 zł oraz skrócony wypis z 

rejestru gruntów na kwotę 3,60 zł.  

Łącznie w okresie sprawozdawczym wydatkowano 33,60 zł.   

 



4) Remont ciągu pieszego w ul. Lasockich w Brzezinach 

Plan na rok 2014 – 45.000,00 zł 

W  dniu 30 czerwca 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 224/2014 z „Pro-Inwest” Łukasz 

Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w 

przedsięwzięcia za kwotę 3.075,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

5) Przebudowa ciągu dróg gminnych: Nr 121249E- ul. Skłodowskiej-Curie i Nr 121254E      ul. Kilińskiego w 

Brzezinach 

Plan na rok 2014 – 500.000,00 zł 

W  dniu 30 czerwca 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 219/2014 z „Pro-Inwest” Łukasz 

Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w 

przedsięwzięcia za kwotę 4.920,00 zł brutto. 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

6) Budowa  ciągu pieszego w ul. Kordeckiego w Brzezinach 

Plan na rok 2014 – 20.000,00 zł 

W dniu 30 czerwca 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 223/2014 z „Pro-Inwest” Łukasz 

Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w 

przedsięwzięcia za kwotę 2.214,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

7) Poprawa elementów infrastruktury drogowej na ul. Słonecznej w Brzezinach 

Plan na rok 2014 – 44.000,00 zł 

W dniu 30 czerwca 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 222/2014 z „Pro-Inwest” Łukasz 

Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w 

przedsięwzięcia za kwotę 3.075,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

8) Uzupełnienie nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną przy ul. Słowackiego w Brzezinach 

Plan na rok 2014 – 8.000,00 zł 

W dniu 30 czerwca 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 220/2014 z „Pro-Inwest” Łukasz 

Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w 

przedsięwzięcia za kwotę 1.845,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

9) Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 121201E-ul. Św. Anny w Brzezinach 

Plan na rok 2014 – 75.000,00 zł 

W dniu 30 czerwca 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa nr RI. 221/2014 z „Pro-Inwest” Łukasz 

Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w 

przedsięwzięcia za kwotę 3.075,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

 II. Dział 700 

Rozdział 70004 

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 

 

1)Wniesienie wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach sp. z o.o.  

Plan na rok 2014 – 300.000,00 zł 

W lutym br. przekazano kwotę 300.000,00 do TBS w Brzezinach sp.  z o.o.  

 

2)Budowa domu socjalnego i noclegowni w Brzezinach 

Plan na rok 2014 – 1.000.000,00 zł 

W dniu 27 marca 2014r. Miasto Brzeziny wystąpiło z wnioskiem o wydanie odpisu księgi wieczystej nr KW 

LD1B/00020238/6 i wniesiono opłatę w wysokości 30 zł. W dniu 26 marca 2014 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) została zawarta 

umowa nr RI. 134/2014 z MARCIN ZAJĄC „MZ-PROJECT” z siedzibą ul. Selekcyjna 14, 92-228 Łódź na 

wykonanie dokumentacji projektowo i kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku socjalnego 

na działce o nr Ew. 2804/4, położonej w Brzezinach za kwotę 67.650,00 zł. Dokumentacja została wykonana i 

przekazana zgodnie z umową, w dniu 31 marca 2014r. złożono w Starostwie Powiatowym w Brzezinach 

wniosek o wydanie decyzji- pozwolenia na budowę. W dniu 14 maja 2014r. Miasto Brzeziny uzyskało decyzję 

nr 139/2014 (BG. 6740.99.2014) Starosty Brzezińskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą 



pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego dwukondygnacyjnego. W dniu 31 

marca 2014r. Miasto Brzeziny wystąpiło do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z wnioskiem o 

udzielenie wsparcia finansowego dla w/w przedsięwzięcia. Zgodnie z Komunikatem Banku Gospodarstwa 

Krajowego nr 1/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. wniosek spełnił wszelkie wymagania wynikające z 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie 

lokali socjalnych i zakwalifikował się udzielenia finansowego wsparcia w wysokości 683.748,94 zł. 

W okresie sprawozdawczym poniesiono łącznie wydatki w kwocie 67.680,00 zł 

 

Rozdział 70005 

GOPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

1) Zakup nieruchomości położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12 

Plan  na rok 2014 – 351.000,00 zł 

Wydatki dotoczyły nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Brzezinach przy  ul. Sienkiewicza 10/12, 

oznaczonej jako działki nr 2834/1 i 2834/4. Jest to ostatnia rata za zakup nieruchomości  położonej w Brzezinach 

przy ul. Sienkiewicza 10/12 składającej się z budynków o pow. 2 229 m
2 
(w tym: budynek biurowo-techniczny o 

pow. 1938,31
 
m

2
 oraz budynek gospodarczy o pow. 291,10  m

2
), które znajdują się na działce o pow. 4 052 m

2
. 

Pierwsza rata w wys. 351.000,00 zł  została zapłacona w 2012 roku, druga w kwocie 1.635.000,00 zł została 

zapłacona w 2013 roku.  

W okresie sprawozdawczym została spłacona ostatnia rata w kwocie 351.000,00 zł.   

 

2) Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz adaptacja lokalu mieszkalnego na pomieszczenie 

sanitarne w budynku przy ul. Kościuszki 18 w Brzezinach 

Plan  na rok 2014 – 50.000,00 zł 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

3) Wykupy działek 

Plan na rok 2014 – 293.000,00 zł 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

III. Dział 710 

Rozdział 71095 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

 

1)Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach 

Plan  na rok 2014 – 362.235,00 

28 listopada 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu ze środków UE.  

W I półroczu 2014r. poniesiono wydatki (zgodnie z umową nr RI. 191/2013) za opracowanie koncepcji 

zagospodarowania terenu, studium wykonalności i raportu oceny oddziaływania na środowiska dla projektu 

„Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach. 

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 12.300,00 zł. 

 

2)Miasto samowystarczalne w oparciu o koncepcję SMART CITY. 

Plan  na rok 2014 – 100.000,00 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

Dział 754 

Rozdział 75412 

Ochotnicze Straże Pożarne 

 

1) Zakup elektrycznej pompy zanurzeniowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach 

Plan  na rok 2014 – 10.000,00 zł 

W I półroczu 2014r. dokonano zakupu pompy zanurzeniowej Rosenbauer Nautilus 8/1 na potrzeby OSP w 

Brzezinach. 

Zakup urządzenia został w 100% sfinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach realizacji zadania: 

„Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego  z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w 

zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską 

żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP” (umowa o pomocy finansowej nr 

08/OI.II/2014 z dnia 19 maja 2014r.). 

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 9.999,72 zł.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Dział 801 

Rozdział 80101 

Szkoły Podstawowe 

 

1) Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej    Nr 1 w 

Brzezinach  

Plan  na rok 2014 – 229.810,00 zł   
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów związanych z realizacją zadania. Wykonany został 

„Program funkcjonalno-użytkowy”, na podstawie którego stworzono Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia celem ogłoszenia przetargu nieograniczonego. 

Przedmiotem zamówienia będzie  zaprojektowanie i wybudowanie szkolnego placu zabaw. Zamierzenie 

budowlane realizowane będzie jako duży plac zabaw, tj. o powierzchni ok.      500 m
2
, w ramach Rządowego 

programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków 

nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych 

I stopnia - Radosna szkoła. Zgodnie z założeniami programu szkolny plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci 

w młodszym wieku szkolnym - z klas I - III. W ramach przedmiotu zamówienia wykonana zostanie 

dokumentacja techniczna niezbędną do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym 

z programu funkcjonalno-użytkowego oraz zostaną uzyskane stosowne decyzje administracyjne zezwalające na 

rozpoczęcie robót i wykonane roboty budowlane. Planowany termin zamieszczenia ogłoszenia o przetargu 

nieograniczonym - VII 2014r. 

Na podstawie podpisanej umowy nr 191/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. z Łódzkim Kuratorium Oświaty o 

dofinansowaniu zadania, Miasto Brzeziny otrzyma dotację na ten cel   w kwocie  114.360,00 zł .      

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.  

 

2) Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej    Nr 2 w 

Brzezinach  

Plan  na rok 2014 – 230.860,00 zł 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów związanych z realizacją zadania. Wykonany został 

„Program funkcjonalno-użytkowy”, na podstawie którego stworzono Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia celem ogłoszenia przetargu nieograniczonego. 

Przedmiotem zamówienia będzie zaprojektowanie i wybudowanie szkolnego placu zabaw. Zamierzenie 

budowlane realizowane będzie jako duży plac zabaw, tj. o powierzchni ok. 500 m
2
, w ramach Rządowego 

programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków 

nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I 

stopnia - Radosna szkoła. Zgodnie  z założeniami programu szkolny plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci w 

młodszym wieku szkolnym - z klas I - III. W ramach przedmiotu zamówienia zostanie wykonana dokumentacja 

techniczna niezbędna do zrealizowania zadania inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskanie stosowne decyzje administracyjne zezwalające na rozpoczęcie robót i 

wykonane roboty budowlane. Planowany termin zamieszczenia ogłoszenia o przetargu nieograniczonym - VII 

2014r.  

Na podstawie podpisanej umowy nr 191/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. z Łódzkim Kuratorium Oświaty o 

dofinansowaniu zadania, Miasto Brzeziny otrzyma dotację na ten cel   w kwocie 115.410,00 zł.     

 W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.  

 

3) Przebudowa klatek schodowych w  Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach  

Plan  na rok 2014 – 150.000,00 zł 

Realizację zadania rozpoczęto od montażu w budynku szkoły urządzeń oddymiających, roboty powyższe 

rozpoczęto w roku 2008. Następnie w roku 2011 rozpoczęto prace związane z przystosowaniem klatki 

schodowej B szkoły do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej polegające na wykonaniu ścian 

wydzielających przeciwpożarowo. Inwestycja prowadzona na podstawie wydanej przez Starostę Brzezińskiego  

decyzji-pozwolenia na budowę nr 193/2008 z dnia 18 lipca 2008r. W chwili obecnej trwają przygotowania do 

ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonaniu  II etapu zadania obejmującego klatkę schodową A. 

Przedmiotem zamówienia będzie II etap inwestycji, który obejmować będzie wykonanie robót budowlanych 

polegających na przystosowanie klatek schodowych budynku szkoły do obowiązujących przepisów ochrony 

przeciwpożarowej polegające na wykonaniu ścian wydzielających przeciwpożarowo klatki schodowe z 

zastosowaniem ślusarki drzwiowej, dymoszczelnej EI30. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostanie 

zamieszczone   w VII 2014r.  

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

Rozdział 80195 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  

 

1) Rozwój miasta Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia  w Brzezinach  

Plan  na rok 2014 – 34.440,00 zł 

W ramach zadania Miasto Brzeziny zaplanowało zakup 3 szt. projektorów multimedialnych    i 3 tablic 

interaktywnych dla uczniów Gimnazjum w Brzezinach. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu nr WND-RPLD.04.02.00-00-037/12 pn. „Rozwój miasta 

Brzeziny poprzez wdrożenie e-kształcenia  w Gimnazjum w Brzezinach”.  



W związku z powyższym został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawę w/w urządzeń w miesiącu 

czerwcu, przetarg został unieważniony w dniu 27 czerwca 2014r. W miesiącu lipcu zostanie ogłoszony kolejny 

przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń.  

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

Dział 852 

Rozdział 85295 

Pozostała działalność  

 

1) Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny 

Plan  na rok 2014 – 5.904,00 zł 

Prowadzony projekt ma za zadnie przeciwdziałać problemom marginalizacji i wykluczeniu społecznym poprzez 

zwiększenie partycypacji w życiu zawodowym, społecznym, kulturowym oraz integracji lokalnej osób z rożnych 

grup społecznych z terenu objętego lokalnym programem rewitalizacji. Grupa docelowa będzie to 10 os. 

starszych 50+, 10 os. młodych z przedziału 15-25 os, min 10 os. w wieku produkcyjnym (pracujące, bezrobotne, 

poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo) zamieszkałe teren objęty LPR. Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych w Projekcie Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny wykonane zostały w okresie 

sprawozdawczym w 100%. Za powyższą kwotę, w miesiącu maju została zakupiona przyczepa do transportu 

kajaków. 

W okresie sprawozdawczym łącznie poniesiono koszty w wysokości 5.904,00 zł. 

 

Dział 853 

Rozdział 85395 

Pozostała działalność  

 

1) Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej   

Plan  na rok 2014 – 580.000,00 zł 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

Dział 900 

Rozdział 90002 

Gospodarka odpadami 

 

1) Zakup koparko - ładowarki na potrzeby składowiska i sortowni odpadów   

Plan  na rok 2014 – 85.000,00 zł 

W dniu 13 lutego 2014r. Miasto Brzeziny zakupiło koparko-ładowarkę CAT 428C o nr seryjnym: 2CR 21349 

rok produkcji: 2000, za kwotę 72.570,00 zł brutto (zgodnie z umową 82/2014). Polisą nr 4LOMSP00360 

ubezpieczono urządzenie. W dniu 28 lutego 2014r. protokołem przekazania  oddano środek trwały Spółdzielni 

Socjalnej Communal Service w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12 na czas wykonywania przez Spółdzielnię 

zadań powierzonych przez Miasto Brzeziny.  

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 72.570,00 zł. 

 

Rozdział 90004 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

 

1) Budowa innowacyjnego systemu oświetleniowego oraz zasilania energetycznego w Parku Miejskim w 

Brzezinach   

Plan  na rok 2014 – 190.000,00 zł 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytań ofertowych wyłoniono wykonawcę: programu 

funkcjonalno-użytkowego dotyczącego wykonania sieci zasilającej 3 główne punkty- rozdzielnice w Parku 

Miejskim w Brzezinach wraz z rozprowadzeniem sieci pod oświetlenie parkowe o monitoring na zadanie pn: 

„Budowa innowacyjnego systemu oświetleniowego oraz zasilania energetycznego w Parku Miejskim w 

Brzezinach”. Zgodnie    z podpisanym zleceniem w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. Zm.) o nr RI. 2600.6.2014 z dnia  9 kwietnia 2014r. 

pomiędzy Miastem Brzeziny a SCHEMA Tomasz Pisklak, ul. Sikorskiego 3/37, 95-040 Koluszki przedmiot 

zlecenia zostanie wykonany do dnia 15 kwietnia 2014r. za kwotę 3.800,00 zł brutto. Opracowanie zostało 

wykonane terminowo i przekazane Zleceniodawcy oraz należność za opracowanie uregulowane.   

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 3.800,00 zł. 

 

2) Budowa przystani i utworzenie stanowiska ratownika wodnego w Parku Miejskim w Brzezinach   

Plan  na rok 2014 – 25.000,00 zł 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

 

 

 

 

 



 

Rozdział 90095 

Działalność pozostała  

 

1) Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w  mieście Brzeziny   

Plan  na rok 2014 – 1.056.072,00 zł 

24.05.2013 r. została zawarta umowa z Andrzejem Pankiem prowadzącym działalność gospodarczą:  Instalacje 

Elektryczne Projektowanie – Nadzór – Wykonawstwo inż. Andrzej Panek, na wykonanie opracowania 

dokumentacji projektowo budowlanej zdania pn.: „Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach 

fotowoltaicznych w mieście Brzeziny”. Dokumentacja została wykonana i przyjęta przez Inwestora do realizacji. 

W dniu 12 grudnia 2013r. Miasto Brzeziny złożyło w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o dotację na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach. 

W dniu 29 maja 2014r. została podpisana umowa udzielająca dotację na realizację tego zadania na kwotę 

765.072,00 zł.  W ramach inwestycji zaplanowano wybudowanie systemu instalacji fotowoltaicznej dla pięciu 

budynków użyteczności publicznej: budynek Gimnazjum, Szkoły Podstawowej Nr 2, Urzędu Miasta, 

Przedszkola nr 1 oraz Biblioteki Miejskiej. Ponadto wykonano dokumentację wolnostojącej farmy 

fotowoltaicznej. W chwili obecnej tworzona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia celem 

zamieszczenia ogłoszenia o przetargu na wykonanie 5 instalacji fotowoltaicznych. 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.  

 

Dział 926 

Rozdział 92601 

Obiekty sportowe 

 

1) Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy  ul. Sportowej 1 

Plan na rok 2014 –945.000,00 zł 

 

Zgodnie ze zleceniem z 5.04.2013r. na kwotę 4.797,00 zł wykonano opracowanie programu funkcjonalno-

użytkowego 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. 

Inwestycja będzie realizowana przez Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach, w chwili obecnej prowadzone są 

prace nad opracowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędnej do zamieszczenia 

ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego ogłoszenie planowane jest w miesiącu lipcu 2014r. 

Przedmiotem zamówienia będzie nadbudowa budynku przy Stadionie Miejskim w Brzezinach na potrzeby usług 

sportu i rekreacji wraz z przebudową w obrębie istniejących piwnic w Brzezinach przy ulicy Sportowej na 

działce o numerze ewidencyjnym 2959. Zamówienie będzie wykonywane w trzech etapach. Zakres Etapu I: 

Wykonanie prac ziemnych w tym niezbędnego drenażu oraz przygotowanie fundamentów i rdzeni dla celów 

wykonania głównej konstrukcji obiektu. Przebudowa poziomu piwnic, wykonanie niezbędnych robót 

instalacyjnych w piwnicy dla prawidłowego funkcjonowania całego obiektu.  

Zakres Etapu II: Wykonanie prac w zakresie realizacji konstrukcji budynku i kompletnego stanu surowego 

zamkniętego całego budynku, niezbędne roboty wykończeniowe zewnętrzne. Zakres Etapu III: Wykonanie prac 

wykończeniowych wewnętrznych, instalacyjnych wszystkich branż. Wykonanie robót zewnętrznych w zakresie 

niezależnych podjazdów, schodów i pochylni oraz dopełnienie procedur odbiorowych budynku wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

W związku z planowanymi robotami Miasto Brzeziny wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie robót do 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W dniu 26 maja 2014r. podpisano umowę nr 

9/PFRON/2014 o dofinansowanie w 50% w kwocie 245.000,00 zł robót budowlanych.  

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.  

 

Sporządziła: Aleksandra Frydrych 

 


