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Załącznik  Nr 1 

do informacji  

o przebiegu wykonania budżetu  

Miasta Brzeziny  

za I półrocze 2015 roku 

 
Informacja o realizacji zadań w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych  za I półrocze 2015 roku 

 

I. Dział 400 

Rozdział 40001 

DOSTARCZANIE CIEPŁA 

 

1) „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach” 

Plan na rok 2015 – 50.000,00 zł 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

     II. Dział 600 

    Rozdział 60016 

    DROGI PUBLICZNE GMINNE 
 

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

społecznej w mieście Brzeziny”- Etap II (poprzez przebudowę dróg w ulicach Różana, 

Konwaliowa, Daliowa, Zawilcowa, Tulipanowa). 

Plan na rok 2015 – 1.805.000,00 zł 

W związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę 

ciągu dróg w ul. Daliowa, Zawilcowa, Tulipanowa, Konwaliowa i Różana w Brzezinach  dniu 24 lipca 

2014r. skierowane zostały zapytania ofertowe do dwóch wykonawców. Najniższą cenę za wykonanie 

dokumentacji zaproponował Paweł Jodaniewski, Usługi Projektowe Budownictwo, Drogownictwo, 

Instalacje, ul. Dworcowa 5D/7, 99-100 Łęczyca w wysokości 36.900,00 zł brutto., z którym  w dniu 28 

sierpnia 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. 296/2014., z terminem 

wykonania opracowania do dnia 22 września 2014r.  

W dniu 13 sierpnia 2014r. pobrano z zasobów Powiatu Brzezińskiego wypisy z rejestru gruntów, które 

stanowią element dokumentacji za kwotę 232,80 zł.  

W dniu 22 września 2014r. Wykonawca przekazał protokołem zdawczo-odbiorczym dokumentację 

techniczną w stanie kompletnym. W dniu 18 września 2014r. Miasto Brzeziny złożyło do Starostwa 

Powiatowego w Brzezinach zgłoszenie wykonania robót budowlanych, potwierdzenie przyjęcia 

zgłoszenia Miasto Brzeziny otrzymało 29 września 2014r.     

Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem na stępujące roboty: 

Ul. Różana 

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

2. 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, 

3. Budowa chodników z betonowej kostki brukowej: 413 m
2
, 

4. Budowa utwardzenia z płyt ażurowych betonowych : 89 m
2
, 

5. Przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji: 171,6 m
2
, 

6. Obsianie trawą zieleńców oraz nasadzenia roślinności niskiej w obrębie terenów zielonych: 

151,6 m
2
, 

Ul. Tulipanowa 

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

2. Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez : 
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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, 

3. Budowa chodników z betonowej kostki brukowej: 1 504,4 m
2
, 

4. Przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji: 455,5 m
2
, 

5. Obsianie trawą zieleńców oraz nasadzenia roślinności niskiej w obrębie terenów zielonych: 

699,1 m
2
, 

Ul. Daliowa 

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

2. 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 Montaż bariery segmentowej w obrębie skrzyżowań  

3. Budowa chodników z betonowej kostki brukowej: 458 m
2
, 

4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej z miejscami dla parkowania 

rowerów: 859,3 m
2
 

5. Przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji: 311,6 m
2
, 

6. Obsianie trawą zieleńców oraz nasadzenia roślinności niskiej w obrębie terenów zielonych: 172 

m
2
, 

Ul. Konwaliowa 

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

2. 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,  

3. Budowa chodników z betonowej kostki brukowej: 550,1 m
2
, 

4. Przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji: 258,2 m
2
, 

5. Obsianie trawą zieleńców oraz nasadzenia roślinności niskiej w obrębie terenów zielonych: 

121,4 m
2
. 

Ul. Zawilcowa 

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

2. 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,  

3. Budowa chodników z betonowej kostki brukowej: 593,3 m
2
, 

4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z betonowej kostki brukowej z miejscami dla parkowania 

rowerów: 497,1 m
2
 

5. Przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji: 568,5 m
2
, 

6. Obsianie trawą zieleńców oraz nasadzenia roślinności niskiej w obrębie terenów zielonych: 

528,7 m
2
. 

Miasto Brzeziny wystąpiło do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z wnioskiem                        

o dofinansowanie realizacji projektu w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 

– Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Po weryfikacji wniosek uzyskał 21 pkt i został 

zakwalifikowany do dofinansowania w roku 2015. W dniu 17 czerwca 2015r. została podpisana 
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umowa nr 39/NPPDL/FE-IV/2015 o dofinansowaniu dotacją celową z budżetu państwa realizowanego 

zadania na kwotę 890.775,00 zł . W związku z planowanym wykonaniem tego zadania Rada Miasta 

Brzeziny podjęła uchwałę w sprawie współpracy partnerskiej z Gminą Andrespol zgodnie z którą 

Gmina Andrespol udzieli z budżetu na rok 2015 Miastu Brzeziny pomocy finansowej w wysokości do 

kwoty 350.000,00 zł. W związku z powyższym w roku 2014 Miasto Brzeziny podpisało z Gminą 

Andrespol umowę o współpracy partnerskiej nr 314/2014 z dnia 29 września 2014r.  

Łącznie na 31 grudnia 2014r.  poniesiono koszty w wysokości 37.132,80 zł brutto. 

W związku z wynikającą z przepisów prawa koniecznością aktualizacji kosztorysów przed 

wszczęciem postępowania przetargowego, w dniu 2 marca 2015r. zlecono wykonanie aktualizacji 

kosztorysów z Panu Pawłowi Jodaniewskiemu wpisanemu do CEIDG pod nazwą: Usługi Projektowe, 

Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje z siedzibą w Łęczycy ul. Dworcowa 5D/7 za kwotę brutto 

1.599,00 zł. W związku z występującymi utrudnieniami komunikacyjnymi związanymi z 

planowanymi robotami na ulicach objętych przebudową zlecono wykonanie dwóch tablic 

informacyjnych na kwotę brutto 196,80 zł.  31 marca 2015r. ogłoszono przetarg nieograniczony w 

wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót drogowych.  W dniu 22 maja 2015r. podpisano umowę  

z Przedsiębiorstwem Budowlano-Drogowym BUD – DROG Stanisława Polus z siedzibą ul. Zawiła 23, 

95-040 Koluszki, który wykona roboty za kwotę brutto 1.763.100,08 zł,  z terminem wykonania do 15 

października 2015r.    

W dniu 22 maja 2015 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. 94/2015 z Panem 

Pawłem Jodaniewskim wpisanym do CEIDG pod nazwą: Usługi Projektowe, Budownictwo, 

Drogownictwo, Instalacje z siedzibą w Łęczycy ul. Dworcowa 5D/7 na sprawowanie nadzoru 

inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 18.450,00 zł brutto. 

Wykonawca w dniu 25 maja 2015 r. przejął plac budowy i przystąpił do realizacji zadania. 

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 1.795,80 zł brutto. 

 

2) Budowa zrównoważonego systemu mobilności lokalnej w Brzezinach i dostosowanie do 

potrzeb sieci transportu multimodalnego Aglomeracji Łódzkiej 

Plan na rok 2015 – 150.000,00 zł 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

3) Przebudowa infrastruktury drogowej w ul. Przechodniej w Brzezinach 

Plan na rok 2015 – 550.000,00 zł 

W dniu 8 października 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. 342/2014 z „Pro-

Inwest” Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla w/w przedsięwzięcia za kwotę 22.878,00 zł. z terminem opracowania 

do dnia 16 grudnia 2014r. Celem uzupełnienia zleconej dokumentacji projektowej w dniu 15 grudnia 

2014r. uzyskano w Starostwie Powiatowym w Brzezinach skrócony wypis z rejestru gruntów do jednej 

z działek za kwotę 12,00 zł   

W dniu 16 grudnia 2014r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu dokumentację projektowo-

kosztorysową. 

Zakres robót obejmuje:  

1. wykonanie z kostki brukowej betonowej (o grubości 8 cm) nawierzchni jezdni o szerokości 

zmiennej od 3,5 metra do 5,00 metrów, 

2. wykonanie jednostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej (o grubości 6 cm)                  

o szerokości 1,50 metra, 

3. wykonanie utwardzenia przed garażami na wysokości ok. km 0+045,00 i km 0+150,00 

4. wykonanie miejsc postojowych o wymiarach 2,5 m x 5,0 m w ilości 21 oraz o wymiarach 3,6 

m x 5,0 m dla osób niepełnosprawnych w ilości 3 miejsc  

5. wykonanie na części terenu objętego przebudową odprowadzenie wód opadowych.  

Do dnia 31 grudnia 2014r.  poniesiono łącznie wydatki w kwocie 22.890,00 zł brutto. 

W związku z faktem, iż roboty drogowe będą prowadzone na obszarze wpisanym do rejestru zabytków 

historycznego układu urbanistycznego miasta Brzeziny Miasto Brzeziny uzyskało decyzję Łódzkiego 
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Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr WUOZ-A.5142.58.2015.KB.MN z dnia 16 lutego 2015r. 

zezwalającą na prowadzenie robót budowlanych.   

Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami została złożona w Starostwie 

Powiatowym w Brzezinach i w dniu 26 lutego 2015r Starosta Brzeziński zatwierdził projekt 

budowlany i decyzją Nr BG. 6740.18.2015 (35/2015) udzielił pozwolenia dla Miasta Brzeziny na 

przebudowę infrastruktury drogowej. 

W dniu 8 kwietnia 2015r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. W 

wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego, dokonanego w dniu 22 maja 2015r. została zawarta w dniu 8 

czerwca 2015r. umowa Nr RI. 102/2015 z Skanska S.A. z siedzibą ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 

Warszawa na kwotę 513.151,55 zł brutto z terminem zakończenia zadania 30 września 2015r.   W dniu 

8 czerwca 2015 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. 103/2015 z „Pro-Inwest” 

Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad 

realizacją inwestycji za kwotę 9.501,75 zł brutto. Zgodnie z wydaną opinią Wojewódzkiego Urzędu 

Ochrony Zabytków w Łodzi o konieczności prowadzenia nadzoru archeologicznego w dniu 8 czerwca 

2015r. 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. 104/2015 z Panem Zbigniewem 

Rybackim wpisanym do CEIDG pod nazwą: Zbigniew Rybacki „ARCOS” z siedzibą ul. Oleńki 

Billewiczówny 10 lok. 8, 92-437 Łódź na sprawowaniu nadzoru archeologicznego nad prowadzoną 

inwestycją drogową za kwotę 20.000,00 zł brutto.    

Wykonawca 10 czerwca 2015 r. przejął plac budowy i przystąpił do realizacji zadania. 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

4) Budowa drogi w ul. Droga Młyńska 

Plan na rok 2015 – 8.000,00 zł 

W dniu 22 maja 2015 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. 95/2015 z „Pro-

Inwest” Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla w/w przedsięwzięcia za kwotę 7.999,92 zł. z terminem opracowania do 

dnia 30 sierpnia 2015r. 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

5) Budowa drogi w ul. Sasanek 

Plan na rok 2015 – 8.000,00 zł 

W dniu 22 maja 2015 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. 96/2015 z „Pro-

Inwest” Łukasz Wyżykowski, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów, na wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla w/w przedsięwzięcia za kwotę 7.999,92 zł. z terminem opracowania do 

dnia 30 września 2015r. 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

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

Kilińskiego w Brzezinach 

Plan na rok 2015 – 440.873,00 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, z terminem 

wykonania opracowania do dnia 31 lipca 2014r. W dniu 31 lipca 2014r. protokołem zdawczo-

odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej. Dokonano 

zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury. W dniu 13 sierpnia 2014r. złożono w Starostwie 

Powiatowym zgłoszenie wykonania robót budowlanych, na które Starostwo Powiatowe wydało w dniu 

5 września 2014r. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia Nr BG. 6743.533.2014. 



5 

 

W dniu 18 września 2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania, przetarg został 

unieważniony ze względu na fakt, iż złożona oferta przewyższyła kwotę jaką Zamawiający 

przeznaczył na sfinansowanie zadania. 

Łącznie na 31 grudnia 2014r.  na ten cel poniesiono koszty w wysokości 4.920,00 zł brutto. 

W związku z zaistniałą sytuacją podjęto decyzję o rozdzieleniu zadania na dwa etapy, w tym celu, w 

dniu 26 marca 2015 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.) zlecono (zlecenie nr RI. 2600.8.2015) Panu 

Łukaszowi Wyżykowskiemu „Pro-Inwest”, ul. Prohaski 23, 36-200 Brzozów wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla w/w przedsięwzięcia uwzględniającej etapowanie przedsięwzięcia. 

Wykonawca wykonał zlecenie i protokołem zdawczo-odbiorczym spisanym  w dniu 13 kwietnia 

2015r. przekazał Zamawiającemu wykonaną dokumentację za kwotę 5.500,00 zł. brutto. W dniu 9 

kwietnia 2015r. Starostwo Powiatowe w Brzezinach potwierdziło przyjęcie zgłoszenia robót 

budowlanych złożone przez Miasto Brzeziny (BG.6743.156.2015).  

W dniu 10 kwietnia 2015r. został ogłoszony przetarg obejmujący I etap robót, obejmujący ul. 

Skłodowską-Curie i polegać będzie na: 

1. przebudowie nawierzchni jezdni, 

2. przebudowie obustronną chodnika, 

3. budowie ścieżki rowerowej, 

4. budowie zatok postojowych. 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego, dokonanego w dniu 22 czerwca 2015r. została zawarta umowa Nr 

RI. 116/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. z Przedsiębiorstwem Drogowym Lambdar Sp. z o.o. z siedzibą 

93-231 Łódź, ul. Dostawcza 6,  na kwotę 416.977,47 zł brutto z terminem zakończenia zadania do 11 

września 2015r. W dniu 30 czerwca 2015 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. 

118/2015 z Panem Mariuszem Chmielewskim wpisanym do CEIDG pod nazwą: Infrastruktura 

Drogowa Budownictwo Mariusz Chmielewski z siedzibą ul. Stokrotki 1, 97-330 Poniatów na 

sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 6.150,00 zł brutto. 

W lipcu nastąpi przekazanie Wykonawcy placu budowy. 

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 5.500,00 zł brutto. 

 

7) Przebudowa infrastruktury drogowej w ulicach Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, 

Czartoryskiego, Małachowskiego w Brzezinach – Etap I 

Plan na rok 2015 – 40.000,00 zł 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

 III. 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 2015 – 200.000,00 zł 

W kwietniu 2015r.  przekazano kwotę 200.000,00 zł do TBS w Brzezinach sp.  z o.o.  

W okresie sprawozdawczym plan wydatków wykonano w 100 % w kwocie 200.000,00 zł  

 

2) Budowa ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach 

rewitalizowanych  w Brzezinach 

Plan na rok 2015 –2.350.000,00 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 
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polegającej na budowie budynku 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 związku z faktem, że z planowaną budową budynku koliduje budynek gospodarczy, Miasto 

Brzeziny w dniu 16 września 2014r. uzyskało ze Starostwa Powiatowego w Brzezinach potwierdzenie 

przyjęcia zgłoszenia wykonania rozbiórki budynku (pozostałości po szklarni z kotłownią). 

W dniu 4 września 2014r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, 

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 7 listopada 2014 r. została zawarta umowa Nr 357/2014 z Korporacją Budowlaną 

„DARCO” Dariusz Żak z siedzibą ul. Garbarska 53, 26-600 Radom  na realizację zadania pn.”Budowa 

ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych w 

Brzezinach”, za kwotę 1.799.608,46 zł brutto, z terminem wykonania całości zadania do 30 czerwca  

2015 r. 

Jednocześnie w dniu 7 listopada 2014r. spisano aneks nr 1/2014 dotyczący zmiany terminu 

zakończenia Etapu I.   

W dniu 7 listopada 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. 358/2014 z 

MARCIN ZAJĄC „MZ-PROJECT” z siedzibą ul. Selekcyjna 14, 92-228 Łódź na sprawowanie 

nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 49.200,00 zł brutto. Jednocześnie w dniu 7 

listopada 2014r. spisano aneks nr 1/2014 dotyczący zmiany terminu zakończenia Etapu I.   

Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy i aneksu tj. 7 listopada 2014r. 

Wykonawca przystąpił do wykonywania robót, w dniu 23 grudnia 2014r. Zamawiający został 

powiadomiony przez Wykonawcę o gotowości do odbioru wykonanych robót Etapu I.  

W związku z podpisaną umową nr 3957/04/2014 z dnia 12 sierpnia 2014r. o przyłączenie do sieci 

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorczej w budowanym budynku, Miasto Brzeziny 

dokonało zapłaty należnej z tego tytułu opłaty przyłączeniowej w wysokości 4.967,11 zł brutto.   

W dniu 29 grudnia 2014r. przystąpiono do rozpoczęcia czynności odbiorowych Etapu I.  

Do 31 grudnia 2014r.  poniesiono łącznie wydatki w kwocie 72.647,11 zł brutto. 

W dniu 20 stycznia 2015r. dokonano odbioru wykonanych robót z Etapu I i zgodnie z zapisami 

umowy Wykonawca wystawił fakturę za wykonane odebrane roboty budowlane w kwocie 711.927,65 

zł brutto, jednocześnie dokonano zapłaty faktury za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 

realizowanym zadaniem inwestycyjnym w kwocie 24.600,00 zł. 

W związku z faktem, iż Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej dokona podłączenia budynku do sieci 

ciepłowniczej  i wykona przyłącze w terminie do 23 lipca 2015r, co spowoduje opóźnienia w 

podłączeniu i odbiorze węzła cieplnego w budynku, koniecznym okazało się spisanie aneksu do 

umowy z Wykonawcą robót budowlanych tj. z firmą DARCO ze zmianą terminu zakończenia robót do 

dnia 31 sierpnia 2015r. Jednocześnie spisano aneks z Marcinem Zającem „MZ-PROJECT” z siedzibą 

ul. Selekcyjna 14, 92-228 Łódź na zarządzanie, koordynację i nadzór inwestorski nad realizacją 

umowy na roboty budowlane zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ponadpokoleniowego budynku 

wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych w Brzezinach”.   
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Rozbiórka budynków gospodarczych i zagospodarowanie terenu w ramach zadania 

inwestycyjnego pn: Budowa ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na 

terenach rewitalizowanych w Brzezinach. 

W związku z faktem, iż na działce na której budowany jest budynek, w granicach z działkami 

sąsiednimi,  posadowione są budynki gospodarcze, których stan techniczny wskazuje na konieczność 

ich rozbiórki. W tym celu w roku 2014 Miasto Brzeziny wystąpiło do Starosty Brzezińskiego z 

wnioskiem o pozwolenie na rozbiórkę. W dniu 29 września 2014r. Miasto Brzeziny uzyskało 

pozwolenie na rozbiórkę Nr BG.6740.243.2014 (Nr 291/2014). Przed planowanym ogłoszeniem 

przetargu, w dniu 2 marca 2015r. zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów firmie „MZ - 

PROJECT” Marcin Zając, ul. Selekcyjna 14, 92-228 Łódź za kwotę 3.936,00 zł brutto. W dniu 8 

kwietnia 2015r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn: „Rozbiórka budynków 

gospodarczych i zagospodarowanie terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa 

ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych w 

Brzezinach”.   

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego, dokonanego w dniu 4 maja 2015r. została zawarta umowa Nr RI. 

86/2015 z dnia 12 maja 2015r. z Korporacją Budowlaną „DARCO” Dariusz Żak z siedzibą ul. 

Garbarska 53, 26-600 Radom,  na kwotę 297.149,61 zł brutto z terminem zakończenia zadania 15 

czerwca 2015r. W dniu 12 maja 2015 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. 87/2015 

z MARCIN ZAJĄC „MZ-PROJECT” z siedzibą ul. Selekcyjna 14, 92-228 Łódź na sprawowanie 

nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji za kwotę 1.230,00 zł brutto. 

12 maja 2015r. nastąpiło przekazanie Wykonawcy placu budowy. 

W związku z faktem, iż na budynku garażowym przeznaczonym do rozbiórki znajdowało się 

urządzenie pomiarowe energii elektrycznej pobieranej na oświetlenie placu, garaży i budynku 

stanowiącego własność Miasta Brzeziny, z którego korzysta Towarzystwo Pomocy im. Św. Alberta, 

wystąpiła konieczność likwidacji kolizji urządzenia pomiarowego z planowanymi robotami, w tym 

celu w dniu 14 kwietnia 2015r. zlecono wykonanie usług elektrycznych polegających na: 

1. Montażu szafki złączowo-pomiarowej, 

2. Wykonaniu WLZ od złącza do tablicy rozdzielczej, 

3. Przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przedłożenia w PGE. 

Roboty zostały wykonane przez Instalatorstwo Elektryczne Kwiecień Kazimierz za kwotę 1.992,60 zł 

brutto. Wniesiono opłatę za przyłączenie naliczoną przez PGE w kwocie 899,13 zł brutto.      

W związku z faktem, iż Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej dokona podłączenia budynku do sieci 

ciepłowniczej  i wykona przyłącze w granicach działki w terminie do 23 lipca 2015r, co spowoduje 

opóźnienia w zagospodarowaniu terenu wokół budynku, koniecznym okazało się spisanie aneksu do 

umowy z Wykonawcą robót budowlanych tj. z firmą DARCO ze zmianą terminu zakończenia robót do 

dnia 30 czerwca 2015r. Jednocześnie w dniu 15 czerwca 2015r. spisano aneks z Marcinem Zającem 

„MZ-PROJECT” z siedzibą ul. Selekcyjna 14, 92-228 Łódź na zarządzanie, koordynację i nadzór 

inwestorski nad realizacją umowy na roboty budowlane polegające na rozbiórce budynków 

gospodarczych i zagospodarowaniu terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 

ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach rewitalizowanych w 

Brzezinach”.  W dniu 30 czerwca 2015r. Korporacja budowlana DARCO pismem poinformowała 

Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych i gotowości do odbioru.  

 

Wykonanie przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do budynku wielorodzinnego na działce o 

numerze ewidencyjnym 2804/4 przy ul. Św. Anny w Brzezinach dla zadania inwestycyjnego pn: 

Budowa ponadpokoleniowego budynku wielorodzinnego komunalnego na terenach 

rewitalizowanych w Brzezinach. 

Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej 

wykonania przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do wybudowanego budynku wielorodzinnego 

przy ul. Św. Anny 35 Panu Dominikowi Korolowi Biuro Projektów „DOMIKOR” ul. Główna 28, 92-

701 Bukowiec za kwotę 1.599,00 zł brutto z terminem wykonania do 20 marca 2015r. Protokółem 



8 

 

zdawczo-odbiorczym Zamawiający odebrał dokumentację projektową i kosztorysową i w dniu 10 

kwietnia 2015r. Starostwo Powiatowe w Brzezinach potwierdziło przyjęcie zgłoszenia robót 

budowlanych (BG. 6743.154.2015). Należność za wykonaną dokumentację została uregulowana.  

W dniu 17 kwietnia 2015r. Miasto Brzeziny skierowało zapytania ofertowe na realizację zadania, w 

wyniku zebranych ofert, w dniu 6 maja 2015r. podpisano umowę Nr RI. 83/2015    z Zakładem Usług 

Komunalnych w Brzezinach za kwotę 23.616.,00 zł brutto z terminem wykonania do dnia 30 maja 

2015r. Po zebraniu ofert na zarządzanie, koordynowanie i nadzór inwestorski nad robotami w dniu 6 

maja 2015r. zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zawarto umowę Nr RI. 84/2015 na kwotę 615,00 zł brutto  z 

Marcinem Zającem „MZ-PROJECT” z siedzibą ul. Selekcyjna 14, 92-228 Łódź. W dniu 8 maja 2015r. 

przekazano Wykonawcy plac budowy i przystąpiono do realizacji. W dniu 29 maja 2015r. ZUK  

powiadomił tutejszy urząd o zakończeniu robót, w dniu 8 czerwca 2015r. rozpoczęto czynności 

odbiorowe, które trwały do dnia 12 czerwca 2015r. 

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie  744.954,38 zł brutto.  

… 

Rozdział 70005 

GOPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

1)   Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku przy ul. Kościuszki 18    w 

Brzezinach – klatka II 

Plan  na rok 2015 – 20.000,00 zł 

W dniu 21 kwietnia 2015 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. 78/2015 z Panią 

Małgorzatą Tracz wpisaną do CEIDG pod nazwą: „Projektowanie Małgorzata Tracz z siedzibą ul. 

Tatrzańska 62/64 lok. 93, 93-219 Łódź, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

w/w przedsięwzięcia za kwotę 2.091,00 zł. brutto z terminem wykonania do dnia 26 maja 2015r. 

Protokołem zdawczo-odbiorczym spisanym w dniu 26 marca 2015r. Wykonawca przekazał 

Zamawiającemu dokumentację projektowo-kosztorysową. W dniu 22 maja 2015r. Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytków w Łodzi zaakceptował przedłożony przez Miasto Brzeziny projekt budowlany. W 

dniu                      18 czerwca 2015r. Miasto Brzeziny złożyło  wniosek o wydanie potwierdzenia 

zgłoszenia robót budowlanych wraz z dokumentacją projektową na powyższe zadanie do Starostwa 

Powiatowego.  

W ramach inwestycji zostanie wykonane przyłącze wodociągowe Ø 40 o długości 21,92 mb 

zakończone studnią wodomierzową Ø 1000 oraz przyłącze kanalizacyjne o długości 6,5 mb.  

W okresie sprawozdawczym na wykonanie inwestycji wydatkowano 2.091,00 zł brutto. 

 

2) Wykupy działek 

Plan na rok 2015 – 7.000,00 zł 

W I półroczu 2015r. na wykupy działek przeznaczono kwotę 835,32 zł z tytułu opłaty notarialnej 

dotyczącej zakupu działki o nr ewidencyjnym 3072/8, o powierzchni 0,0090 ha z przeznaczeniem na 

pas drogowy (ul. Kosmonautów/ul. Głowackiego). 

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w kwocie 835,32 zł. 

 

IV. Dział 710 

Rozdział 71095 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

 

1) Rewitalizacja rynku miejskiego  w Brzezinach 

Plan  na rok 2015 – 200.000,00  
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

2) Brzeziny - miasto samowystarczalne w oparciu o koncepcję SMART CITY. 

Plan  na rok 2015 – 300.000,00 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 
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V.  Dział 750 

Rozdział 75023 

URZĘDY GMIN (MIAST  I MIAST NA PRAWCH POWIATU) 

 

1) Remont budynku Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. Sienkiewicza 16. 

Plan  na rok 2015 – 42.850,00 zł 

W dniu 26 marca 2015 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. 69/2015 z Panem 

Pawłem Maciejewskim wpisanym do CEIDG pod nazwą: Projektowanie i Nadzór Budowlany Paweł 

Maciejewski z siedzibą ul. Piotrkowska 121 lok. 50, 90-430 Łódź, na wykonanie inwentaryzacji 

architektoniczno-budowlanej (elewacje, przekroje, rzuty) budynku Urzędu Miasta Brzeziny przy ul. 

Sienkiewicza 16 wraz z opinią p.poż. dla w/w przedsięwzięcia za kwotę 18.327,00 zł. z terminem 

opracowania do dnia 30 kwietnia 2015r. 

Protokółem zdawczo-odbiorczym w dniu 30 kwietnia 2015r. Zamawiający odebrał wykonaną 

dokumentację.  

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 18.327,00 zł brutto.  

 

2) Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta Brzeziny. 

Plan  na rok 2015 – 12.000,00 zł 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

VI. Dział 801 

Rozdział 80101 

SZKOŁY PODSTAWOWE 

 

1) Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach  

Plan  na rok 2015 – 100.000,00 zł   
W dniu 30 czerwca 2015r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na w/w zadanie. Przedmiot 

zamówienia obejmuje wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj (w oparciu o warunki Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia Program Funkcjonalno-Użytkowy). W ramach przedmiotu 

zamówienia należy w wykonać dokumentację techniczną niezbędną do zrealizowania zadania 

inwestycyjnego w zakresie wynikającym z programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskać 

stosowne decyzje administracyjne zezwalające na rozpoczęcie robót. Następnie wykonać roboty 

budowlane, wyposażyć miasteczko w niezbędną infrastrukturę, przeprowadzić szkolenia personelu 

Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji obiektu i wyposażenia, uzyskać niezbędne 

decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie. Termin składania ofert wyznaczony został na 15 lipca 

2015r. Zgodnie z zapisami w dokumentacji przetargowej całość zadania ma zostać zakończona do 15 

listopada 2015r.    

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

Rozdział 80195 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  

 

1) Pewny start 

Plan  na rok 2015 – 27.150,00 zł 

Projekt zostanie sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet IX. Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.  

Skierowany jest do uczniów szkół Miasta Brzeziny z rodzin, które korzystają z różnych form pomocy 

materialnej i nie są w stanie zapewnić możliwości korzystania z form edukacji pozaszkolnej.  Ma 

przyczynić się do złagodzenia w sposób kompleksowy i trwały do wyrównania szans edukacyjnych 

uczniów, zmniejszenia dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz ułatwienia dopasowania się 



10 

 

do potrzeb regionalnego rynku pracy i zwiększenia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.  

W związku z powyższym w dniu 8 grudnia 2014r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę 

sprzętu multimedialnego niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach projektu. Planowano 

zakupić: 6 szt komputerów przenośnych z oprogramowaniem,  6 szt rzutników, 3 szt odtwarzaczy CD. 

Ze względu na fakt, iż najkorzystniejsza (najniższa) oferta przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający 

przeznaczyła na sfinansowanie zadania postępowanie zostało unieważnione. W wyniku 

rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, dokonanego w dniu 14 maja 2015r. została zawarta umowa Nr RI. 

79/2015 z dnia 20 kwietnia 2015r. z Firmą Producencką Gorycki & Sznyterman Sp. j., z siedzibą 30-

334 Kraków ul. Komandosów 21  na kwotę 27 120,00 zł brutto z terminem dostawy przedmiotu 

umowy 7 dni od daty podpisania umowy. 

Sprzęt został dostarczony w terminie i uregulowano wystawioną fakturę.  

 W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 27.120,00 zł brutto.  

 

VII. Dział 900 

Rozdział 90004 

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 

 

1) Ochrona dziedzictwa historyczno – przyrodniczo - kulturowego miasta poprzez rewaloryzację 

Parku Miejskiego w Brzezinach  

Plan  na rok 2015 – 70.000,00 zł 

W związku z planowanym przystąpieniem Miasta Brzeziny do konkursu w ramach Programu 

Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

„Przyrodnicze perły województwa łódzkiego - program rewaloryzacji zabytkowych parków” – II 

edycja podjęto działania celem przygotowania niezbędnych opracowań.  

W dniu 12 maja 2015 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 o dzieło nr RI. 88/2015 z 

Panem Zbigniewem Wojnarowskim zam. 92-507 Łódź, ul. Dostojewskiego 14, na opracowanie:  

- projektu koncepcyjnego, wraz z kosztorysem inwestorskim oraz z wizualizacją koncepcji 

architektoniczno-przestrzennej parku, dokumentacją fotograficzną z opisem, 

- dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

Przedmiot umowy zostanie wykonany do 30 czerwca 2015r. za kwotę 28.000,00 zł.  

Ze względu na fakt, iż brak możliwości uzgodnienia wykonanej dokumentacji z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków w Łodzi przedłużono termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31 

lipca 2015r.   

Projekt koncepcyjny, kosztorys inwestorski oraz wizualizację koncepcji architektoniczno-

przestrzennej parku, dokumentację fotograficzną z opisem przekazano protokołem zdawczo-

odbiorczym w dniu 2 czerwca 2015r. Opracowana koncepcja zagospodarowania terenu została 

pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi. Uzyskanie takiej 

opinii było konieczne ze względu na fakt, iż Park Miejski jest częściowo objęty wpisem do rejestru 

zabytków jako układ miejski w brzezinach. 

Wykonawca wystawił rachunek na kwotę 18.000,00 zł, płatność została zrealizowana.  

W dniu 12 maja 2015 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. 89/2015 z 

EKOBIOM  Jakub Grabowski, ul. Kąkolowa 98A, 91-171 Łódź, na opracowanie:  

inwentaryzacji środowiska przyrodniczego Parku Miejskiego w Brzezinach za kwotę 12.000,00 zł 

brutto z terminem wykonania do 30 maja 2015r. Protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca 

przekazał Zamawiającemu przedmiot umowy, za który dokonano zapłaty. W dniu 8 czerwca 2015r. 

Miasto Brzeziny złożyło wniosek o udzielenie dotacji ze  środków WFOŚ i GW w Łodzi .  

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 30.000,00 zł brutto. 
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2) Zakup domku narzędziowego do  Parku Miejskiego w Brzezinach  

Plan  na rok 2015 – 10.000,00 zł 

W związku z planowanym montażem domku narzędziowego w Parku Miejskim w Brzezinach na 

działce ewidencyjnej 2611/1 obręb geodezyjny 9, Miasto Brzeziny wystąpiło do Łódzkiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o wydanie opinii dotyczącej uzgodnienia 

lokalizacji obiektu na terenie parku. Park Miejski zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego w strefie ochrony konserwatorskiej A i niezbędnym jest uzyskanie 

pozytywnej opinii ŁWKZ na posadowienie obiektów w tej strefie. W dniu 26 czerwca 2015r. pismem 

nr WUOZ-A.5147.44.2015.AG, ŁKWZ zaopiniował pozytywnie wniosek Miasta Brzeziny. Domek 

drewniany o wymiarach całkowitych 3 m x 5 m, z deski heblowanej dwustronnie o grubości 28 mm, 

łączonej na pióro-wpust, impregnowana drewnochronem, Obróbka z blachy okapowej, pokrycie dachu 

gontem. Okno z okiennicą drewnianą. Domek ustawiony na kostkach betonowych, bez stałego 

związania z podłożem. Weranda o wymiarach 3 m x 1 m.       

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.  

 

Rozdział 90095 

POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ  

 

1) Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w  mieście Brzeziny.   

Plan  na rok 2015 – 1.200.000,00 zł 

Jest to kontynuacja inwestycji prowadzonej od 2013 roku.   

W dniu 24 maja 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 związku z pracami przygotowawczymi do rozpoczęcia procedury przetargowej niezbędnym okazała 

się wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich. W związku  z powyższym w dniu 3 lipca 

2014r. zleceniem nr RI. 7011.2.7.2013 zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów firmie: „Instalacje 

Elektryczne, Projektowanie - Nadzór-Wykonawstwo, Inż. Andrzej Panek, 03-580 Warszawa, ul. 

Zamiejska 15 m. 19, za kwotę 3.690,00 zł brutto z terminem realizacji zamówienia do dnia 10 lipca 

2014r. W dniu 10 lipca 2014r. protokołem przekazania, Wykonawca przedłożył Zamawiającemu 

zaktualizowane kosztorysy. Faktura została prawidłowo wystawiona, złożona w siedzibie 

Zamawiającego i zapłacona. W związku z faktem, iż opinia techniczna projektanta w specjalności 

konstrukcyjnej załączona do projektu budowlanego branży: konstrukcyjnej dotyczącej montażu 

instalacji fotowoltaicznej na dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach budziło zastrzeżenia 

Zamawiającego, w dniu 25 lipca 2014r. (zlecenie nr RI. 7011.2.8.2013) zlecono wykonanie 

niezależnej opinii technicznej pod kątem usytuowania instalacji fotowoltaicznej na dachu MBP, z 

terminem wykonania do dnia 8 sierpnia 2014r., z kwotę 1.845,00 zł brutto. Zlecenie wydania opinii 

zostało poprzedzone przeprowadzonym telefonicznie rozeznaniem cenowym. W dniu 8 sierpnia 2014r. 

protokołem zdawczo-odbiorczym Wykonawca przekazał Zamawiającemu: „Opinię techniczną pod 

kątem usytuowania instalacji fotowoltaicznej na dachu miejskiej Biblioteki publicznej w brzezinach”. 

Fakturę wystawiono prawidłowo, złożono w siedzibie Zamawiającego oraz zapłacono.   

W dniu 14 lipca 2014r. zawarto umowę zlecenie nr 218/2014 na kwotę 5.500,00 zł brutto, pomiędzy 

Miastem Brzeziny a Panem Maciejem Sibińskim zobowiązującą do świadczenia usług specjalisty – 
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konsultanta w ramach prowadzonej inwestycji polegające na min.: sprawdzeniu opracowanej 

dokumentacji projektowej, przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy z Urzędem Miasta 

Brzeziny postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udzielenie koniecznej pomocy 

technicznej w trakcie realizacji inwestycji. W dniu 15 grudnia 2014r. wystawiono rachunek na kwotę 

3.000,00 zł brutto.   

Zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej jednym z obowiązków dotowanego jest odpowiednie 

oznakowanie zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Łodzi, w związku z czym Miasto Brzeziny zleciło wykonanie 5 szt tablic 

informacyjnych za kwotę 861,00 zł brutto, które zostały zawieszone na obiektach, na których zostaną 

zamontowane ogniwa.  

W związku z pismem Miasta Brzeziny z dnia 9 września 2014r. skierowanym do WFOŚ w Łodzi, w 

sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji zadania pn: „Innowacje w 

zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny” koniecznym było dokonanie 

wpłaty 100 zł tytułem opłaty ryczałtowej za podpisany aneks.   

Na dzień 31 grudnia 2014r.  poniesiono koszty w wysokości 9.496,00 zł. brutto. 

Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w dniu 16 stycznia 2015r. zlecono wykonanie opinii 

technicznych pod kątem usytuowania instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków z 

„Projektowanie i Nadzór  Budowlany Paweł Maciejewski, ul. Piotrkowska 121 m. 50, 90-430 Łódź. Z 

terminem wykonania do dnia 16 lutego 2015r. za kwotę 7.380,00 zł brutto.  Zleceniobiorca przekazał 

protokółem zdawczo-odbiorczym Zleceniodawcy wykonane opinie. W dniu 4 marca 2015r. zawarto 

umowę zlecenie nr RI. 34/2015 na kwotę 3.500,00 zł brutto, pomiędzy Miastem Brzeziny a Panem 

Maciejem Sibińskim zobowiązującą do świadczenia usług specjalisty – konsultanta w ramach 

prowadzonej inwestycji polegające na min.: współpracy z Urzędem Miasta Brzeziny przy 

przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją 

inwestycji, przygotowaniu dokumentacji dotyczącej postępowania przetargowego, weryfikacji i ocenie 

powstających dokumentów i opracowań przygotowywanych w celu realizacji inwestycji oraz 

wskazaniu ewentualnych ich uzupełnień, niezbędnych do przygotowania opisu zamówienia, 

przygotowaniu wszelkiej korespondencji dotyczącej zakresu merytorycznego inwestycji oraz 

udzieleniu odpowiedzi na zapytania zainteresowanych stron, podejmowaniu innych czynności 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.   

 Działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w dniu 20 marca 2015r. zawarto umowę RI 65/2015 na 

wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej konstrukcji wzmacniających konstrukcję 

dachów budynków: MBP w Brzezinach i z Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzezinach z „Projektowanie i 

Nadzór  Budowlany Paweł Maciejewski, ul. Piotrkowska 121 m. 50, 90-430 Łódź, z terminem 

wykonania do dnia 17 kwietnia 2015r. za kwotę 12.054,00 zł brutto.  Zleceniobiorca przekazał 

protokółem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu wykonaną dokumentację, za którą dokonano 

zapłaty. 

W związku z pracami przygotowawczymi do rozpoczęcia procedury przetargowej niezbędnym okazała 

się wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich. W związku z powyższym w dniu 8 maja 2015r. 

zleceniem nr RI. 7011.2.13.2015 zlecono wykonanie aktualizacji kosztorysów firmie: „Instalacje 

Elektryczne, Projektowanie - Nadzór-Wykonawstwo, Inż. Andrzej Panek, 03-580 Warszawa, ul. 

Zamiejska 15 m. 19, za kwotę 3.690,00 zł brutto z terminem realizacji zamówienia do dnia 15 maja 

2015r. W dniu 15 maja 2015r. protokołem przekazania, Wykonawca przedłożył Zamawiającemu 

zaktualizowane kosztorysy. Faktura została prawidłowo wystawiona, złożona w siedzibie 

Zamawiającego i zapłacona. 

1 czerwca 2015r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy tego zadania. 

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 26.624,00 zł brutto.      

  

2) Zagospodarowanie placu przy ul. Przechodniej (utworzenie placu zabaw)  

 Plan  na rok 2015 – 150.000,00 zł 

 W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 
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VIII Dział 921 

Rozdział 92195 

POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ  

 

1) Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych 

Miasta Brzeziny  

Plan  na rok 2015 – 105.000,00 zł 

W dniu 24 maja 2013r. Miasto Brzeziny  podpisało umowę partnerską z innymi samorządami 

dotyczącą realizacji projektu pn.: „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego”, który 

współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna, w ramach którego zaplanowano do realizacji projekt pn.: 

„Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta 

Brzeziny” 

W związku z powyższym, wyłoniono poprzez zapytania cenowe dla zamówienia publicznego o 

wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro wykonawcę dokumentacji nawarstwień 

archeologicznych, geomorfologicznych i geotechnicznych ze szczególnym uwzględnieniem 

zadokumentowania głębokości występowania nawarstwień antropogenicznych (pozostałości 

konstrukcji drewnianych i kamiennych) i poziomów wód gruntowych na działce o nr ewidencyjnym 

2347/3 obręb geodezyjny: 8 w Brzezinach o pow. ok. 2,00 ha. W dniu 20 marca 2015r. podpisano 

umowę nr RI. 63/2015 z Firmą ARCOS, ul. Oleńki Billewiczówny 10 lok. 8, 92-437 Łódź za kwotę 

31.560,00 zł z terminem wykonania do 10 maja 2015r. Do obowiązków Wykonawcy należało:             

- sporządzenie dokumentacji, która musi zawierać: odwierty świdrem geologicznym -ilość 30; 

odwierty geotechniczne –ilość 22; 1 wykop geomorfologiczny o szerokości 1 m i długości 10 metrów; 

mapę do celów projektowych; dokumentację nawarstwień w odwiertach; dokumentację rzutów i 

profili w w/w wykopie; uzyskanie pozwolenia WKZ na podejmowanie innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. Przedmiot umowy został wykonany i przekazany Zamawiającemu w 

terminie. Jednocześnie w dniu 20 marca 2015r. po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro podpisano umowę 

Nr RI.64/2015 z EKOBIOM Jakub Grabowski, ul. Kąkolowa 98A, 91-171 Łódź na opracowanie 

dokumentacji stanu środowiska przyrodniczego za kwotę 2.300,00 zł z terminem wykonania do 10 

maja 2015r.   Przedmiot umowy został wykonany i przekazany Zamawiającemu w terminie.  

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 33.860,00 zł brutto. 

   

IX Dział 926 

Rozdział 92601 

OBIEKTY SPORTOWE 

 

1) Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej1 

Plan na rok 2015 –300.000,00 zł 

Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w roku 2013. 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 unieważniano. 

Inwestycja jest realizowana przez Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach. 

Po otrzymaniu dotacji z PFRON i podpisaniu umowy z RCPS o dofinansowanie robót budowlanych 

obiektu służącego rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych zawartej w dniu 

26.05.2014 nr 9/PFRON/2014 o dofinansowanie w 50% w kwocie 245.000,00 zł robót budowlanych 

pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Brzeziny, w której Centrum Kultury Fizycznej w 

Brzezinach występowało w roli realizatora i zabezpieczeniu środków na ten cel w budżecie CKF 

uchwałą Rady Miasta Nr LIII/281/2014 z dnia 26.06.214 roku przystąpiliśmy do realizacji zadania. 

Na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 

r., poz. 907 ze zm.) zwanej dalej ustawą, przeprowadzone zostało postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego. 
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Przedmiotem zamówienia była 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 2959w ramach zadania 

inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w 

Brzezinach przy ul. Sportowej 1”. 

Po przygotowaniu dokumentacji przetargowej ogłoszono przetarg w dniu 11.07.2014 z terminem 

składania ofert do 28.07.2014r. Wpłynęła 1 oferta i został wyłoniony wykonawca 

KONSORCJUM:„BUDMAR” Sp. z o.o. – „BUDMAR” Firma Budowlana Marek Kamola, 97-

200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Krańcowa 31-33A, z którym w dniu   07.08.2014 r. została podpisana 

umowa. Wartość całości zamówienia opiewała na kwotę brutto 934.677,00zł  (759.900,00 zł netto) 

Zamówienie było 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 

w zakresie pomieszczeń od nr 1.8 do 1.11 zgodnie z projektem, wykonanie niezbędnych robót 

instalacyjnych w piwnicy dla prawidłowego funkcjonowania całego obiektu w terminie do 1 września 

2014r.  

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

surowego zamkniętego całego budynku, niezbędne roboty wykończeniowe zewnętrzne w terminie do 

dnia 6 października 2014r.. 

Zakres Etapu III: Wykonanie prac wykończeniowych wewnętrznych, instalacyjnych wszystkich 

branż budynku w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń od nr 1.8 do 

1.11 w obrębie piwnic oraz od nr 2.1 do 2.17 zgodnie z projektem. Wykonanie robót zewnętrznych w 

zakresie niezależnych podjazdów, schodów i pochylni oraz dopełnienie procedur odbiorowych 

budynku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

do dnia 1 grudnia 2014r zakończenie prac budowlanych a procedury odbiorowe budynku wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostały zakończone dnia 15 grudnia 2014 r. 

Wszystkie etapy zostały zakończone i potwierdzone protokołami odbioru ( 2 częściowe i 1 końcowy), 

potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z którym została podpisana umowa. Stroną 

umowy była „ABI”s.c. Jolanta Mroczkowska, Jolanta Mosdorf- Rynkowska z siedzibą w Łodzi 

przy ul. Żeromskiego 90 nr lok. 9, którą reprezentowała i wykonywała zlecenie pani Jolanta 

Mroczkowska posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie. 

Za prowadzenie nadzoru zgodnie z postanowieniami umowy wykonawca otrzymał kwotę 9225,00 zł 

brutto (7500,00 zł netto). 

W związku z faktem, że budynek nie posiadał po zakończonych pracach budowlanych zabezpieczenia 

antywłamaniowego niezbędnym było zabezpieczenie środków w budżecie na wykonanie instalacji 

alarmowej w budynku. Środki na ten cel zostały zabezpieczone Uchwałą Nr II/13/2014 z dnia 10 

grudnia 2014 roku. Instalacja została wykonana przez Konsalnet Monitoring sp. z. o.o.ul. Przasnycka 

6 A, 01-756 Warszawa. Koszt wykonania instalacji wyniósł 5781,00 zł brutto ( 4700,00 zł netto). 

Ponadto w związku z faktem zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego z miesiąca września 2014 a 

tym samym pojawienia się na początku grudnia wolnych środków na tej kategorii wydatków  (kwota 

zwrotu podatku z faktur wystawionych w m-c wrześniu przez wykonawcę budynku i inspektora 

nadzoru inwestorskiego wyniosła  27.893,00 zł) przystąpiliśmy do procedury wyłonienia wykonawcy 

na wykonanie robót w obrębie części rehabilitacyjnej budynku, które nie były uwzględnione w 

zakresie prac w przetargu oraz prac związanych z wymianą drzwi do piwnic. Polegały one na 

wykonaniu białego montażu urządzeń sanitarnych w części rehabilitacyjnej oraz wymianie drzwi 

wejściowych do piwnic w szczytowych częściach budynku zgodnie z założeniami projektowymi. W 

procedurze zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca „BUDMAR” Sp. z o.o., 97-200 

Tomaszów Mazowiecki, ul. Krańcowa 31-33Az którym w dniu  15.12.2014 r. została podpisana 

umowa.. Wartość całości zamówienia opiewała na kwotę brutto 27.183,00 zł (22.100,00 zł netto). 

Prace zostały zakończone 30.12.2014 r. i potwierdzone protokołem odbioru.  

Zestawienie wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wielofunkcyjnego 

budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1” ( kwoty brutto) 

1. Przetarg nieograniczony: 934.677,00 zł, (zwrot podatku VAT w kwocie 27.324,00 zł) 
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2. Nadzór inwestorski : 9225,00 zł, ( zwrot podatku VAT w kwocie 569,00 zł) 

3. Instalacja alarmowa:5781,00 zł, 

4. Prace wykończeniowe:27.183,00 zł 

Wydatki poniesione na zadanie inwestycyjne: 948.973,00 zł brutto, z tego pozyskana dotacja na 

zadanie inwestycyjne z PFRON: 268.000,00 zł netto.  

Na dzień 31 grudnia 2014r. poniesiono koszty w wysokości   948.973,00 zł brutto.   

W I półroczu 2015r. Wykonanie zmiany projektowe w zakresie: 

- zadaszenia nad wejściami do budynku, 

- aranżacji pomieszczeń sanitarnych w obrębie piwnic, 

- instalacji elektrycznej, CO, wody i kanalizacji, 

Ponadto opracowanie zawiera kosztorys inwestorski, opis przedmiotu zamówienia do zmienionego 

zakresu prac. 

Wykonawcą opracowania była firma MIM Architekci Michał Tomaszewicz. 

Wartość zlecenia: 6.900,30zł brutto. 

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 6.900,30 zł brutto. 

 

 Sporządziła: Aleksandra Frydrych 
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WYKONANIE INWESTYCJI W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 R. 

 
L.P. Nazwa zadania inwestycyjnego Termin 

rozpoczęcia, 

zakończenia 

Wartość 

kosztorysowa 

(szacunkowa) 

Wielkość 

nakładów 

zrealizowanych  

do 31.12.20 14. 

Nakłady 

planowane 

na rok 2015 

 

 

Wykonanie za I  

półrocze 2015 roku 

W tym: 

 

Wykorzystanie środków 

  

Wykonanie  

 

%   

 

Środki 

budżetowe 

własne Kredyty, 

pożyczki 

Środki 

(art. 5 

ust.1 pkt 

2 ustawy 

o finan. 

publ.) 

Dotacje 

z budżetu 

państwa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ogółem 9.331.612,41 1.185.739,41 8.145.873,00 1.098.007,80 13,48 1.070.887,80 0,00 27.120,00 0,00 
I Dział 400  50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Rozdział 40001 

DOSTARCZANIE CIEPŁA 

2015 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła 

w Brzezinach 

 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II Dział  600  3.066.815,80 64.942,80 3.001.873,00 7.295,80 0,24 7.295,80 0,00 0,00 0,00    
 Rozdział 60016 

DROGI PUBLICZNE GMINNE 

 3.066.815,80 64.942,80 3.001.873,00 7.295,80 0,24 7.295,80 0,00 0,00   0,00        

1 

 
Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa 

komfortu życia w obszarach największej 

aktywności społecznej w mieście 

Brzeziny- Etap II 

2014-2015 1.842.132,80 37.132,80 1.805.000,00 1.795,80 0,10 1.795,80 0,00 0,00 0,00 

2 Budowa zrównoważonego systemu 

mobilności lokalnej w Brzezinach i 

dostosowanie do potrzeb sieci transportu 

multimodalnego Aglomeracji Łódzkiej  

2015 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Przebudowa infrastruktury drogowej w ul. 

Przechodniej w Brzezinach 

2014-2015 572.890,00 22.890,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Budowa drogi w ul. Droga Młyńska 2015 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
   5 Budowa drogi w ul. Sasanek 2015 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 Przebudowa ciągu dróg gminnych: Nr 

121249E – ul. Skłodowskiej – Curie i Nr 

121254E ul. Kilińskiego w Brzezinach 

2014-2015 445.793,00 4.920,00 440.873,00 5.500,00 1,25 5.500,00 0,00 0,00 0,00 
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7 Przebudowa infrastruktury drogowej w 

ulicach Niemcewicza, Dekerta, 

Potockiego, Czartoryskiego, 

Małachowskiego w Brzezinach – Etap I  

2015 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

III Dział  700  2.649.647,11 72.647,11 2.577.000,00 947.880,70 36,78 947.880,70 0,00 0,00 0,00 
 Rozdział  70004 

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI 

GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 

 2.622.647,11 72.647,11 2.550.000,00 944.954,38 37,06 

 

944.954,38 0,00 0,00 0,00 

1 Wniesienie wkładu pieniężnego do 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

w Brzezinach sp. z o.o. 

2015 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 100 200.000,00 0,00 0,00 0,00 

2 Budowa ponadpokoleniowego budynku 

wielorodzinnego komunalnego na terenach 

rewitalizowanych w Brzezinach 

2014-2015 2.422.647,11 72.647,11 2.350.000,00 744.954,38 31,70 744.954,38 0,00 0,00 0,00 

 Rozdział  70005 

GOSPODARKA GRUNTAMI I 

NIERUCHOMOŚCIAMI 

 27.000,00 0,00 27.000,00 2.926,32 10,84 2.926,32 0,00 0,00 0,00 

1 Budowa przyłącza wodociągowego i 

kanalizacyjnego do budynku przy ul. 

Kościuszki 18 w Brzezinach – klatka II 

2015 20.000,00 0,00 20.000,00 2.091,00 10,46 2.091,00 0,00 0,00 0,00 

2 Wykupy działek 2015 7.000,00 0,00 7.000,00 835,32 11,93 835,32 0,00 0,00 0,00 

IV Dział  710  500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Rozdział  71095 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Rewitalizacja rynku miejskiego w 

Brzezinach 

2015 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Brzeziny - miasto samowystarczalne w 

oparciu o koncepcję SMART CITY 

2014-2015 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

V Dział  750  54.850,00 0,00 54.850,00 18.327,00 33,41 18.327,00 0,00 0,00 0,00 
 Rozdział  75023 

URZĘDY GMIN (MIAST  I MIAST NA 

PRAWCH POWIATU) 

 54.850,00 0,00 54.850,00 18.327,00 33,41 18.327,00 0,00 0,00 0,00 

1. Remont budynku Urzędu Miasta Brzeziny 

przy ul. Sienkiewicza 16  

2015 42.850,00 0,00 42.850,00 18.327,00 42,77 18.327,00 0,00 0,00 0,00 

   2. Zakup serwera na potrzeby Urzędu Miasta 

Brzeziny 

2015 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VI Dział 801  127.150,00 0,00 127.150,00 27.120,00 21,33 0,00 0,00 27.120,00 0,00 

 Rozdział 80101  100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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SZKOŁY PODSTAWOWE 
1 Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole 

Podstawowej Nr 1 w Brzezinach 

2015 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Rozdział 80195 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

 27.150,00 0,00 27.150,00 27.120,00 99,89 0,00 0,00 27.120,00 0,00 

1 Pewny start 2015 27.150,00 0,00 27.150,00 27.120,00 99,89 0,00 0,00 27.120,00 0,00 
VII Dział 900  1.529.176,50 99.176,50 1.430.000,00 56.624,00 3,96 56.624,00 0,00 0,00 0,00 
 

 
Rozdział  90004 

UTRZYMANIE ZIELENI W 

MIASTACH I GMINACH 

 80.000,00 0,00 80.000,00 30.000,00 37,50 30.000,00 0,00 0,00 0,00 

1 Ochrona dziedzictwa historyczno - 

przyrodniczo -kulturowego miasta poprzez  

rewaloryzację Parku Miejskiego w 

Brzezinach  

2015 70.000,00 0,00 70.000,00 30.000,00 42,86 30.000,00 0,00 0,00 0,00 

2 Zakup domku narzędziowego do Parku 

Miejskiego w Brzezinach 

2015 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Rozdział  90095 

POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ 

 1.449.176,50 99.176,50 1.350.000,00 26.624,00 1,97 26.624,00 0,00 0,00 0,00 

1 Innowacje w zróżnicowanych 

rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście 

Brzeziny 

2013-2015 1.299.176,50 99.176,50 1.200.000,00 26.624,00 2,21 26.624,00 0,00 0,00 0,00 

2 Zagospodarowanie placu przy ul. 

Przechodniej (utworzenie placu zabaw) 

2015 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

VIII Dział 921  105.000,00 0,00 105.000,00 33.860,00 32,24 33.860,00 0,00 0,00 0,00 
 Rozdział 92195 

POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ 

 105.000,00 0,00 105.000,00 33.860,00 32,24 33.860,00 0,00 0,00 0,00 

 Zaginione Miasto-stworzenie systemu 

efektywnego wykorzystania zasobów 

kulturowych Miasta Brzeziny 

2015 105.000,00 0,00 105.000,00 33.860,00 32,24 33.860,00 0,00 0,00 0,00 

IX Dział 926  1.248.973,00 948.973,00 300.000,00 6.900,30 2,30                         

6.900,30 

0,00 0,00 0,00 

 Rozdział 92601 

OBIEKTY SPORTOWE 

 1.248.973,00 948.973,00 300.000,00 6.900,30 2,30 6.900,30 0,00 0,00 0,00 

1. Budowa wielofunkcyjnego budynku na 

stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. 

Sportowej 1 

2014-2015 1.248.973,00 948.973,00 300.000,00 6.900,30 2,30 6.900,30 0,00 0,00 0,00 

  

Sporządziła: Aleksandra Frydrych 
  


