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Załącznik  Nr 1 

do sprawozdania rocznego 

z wykonania budżetu  

Gminy Miasto Brzeziny  

za 2010 rok 

 

Sprawozdanie z realizacji inwestycji w okresie  

od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. 

 

I. Dział 600 

Rozdział 60016 

DROGI PUBLICZNE GMINNE . 
 

1/ Budowa i przebudowa ulic w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji 

deszczowej.  

Plan na rok 2010 – 3.379.778,39 zł 

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2008 r. na postawie ostatecznej decyzji Starosty Brzezińskiego 

Nr 117/2008 z dnia 27 maja 2008 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia  

na budowę. Wykonawcą I etapu obejmującego budowę separatora wód opadowych z wylotem  

do rzeki Mrożycy był Zakład Budowlano - Instalacyjny Wojciech Mamenas z Łodzi wyłoniony  

w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 24 lipca 2008 r. na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 

ze zm.). 

14 sierpnia 2008 r. podpisano z wykonawcą umowę o roboty budowlane Nr InI. 159/2008 na kwotę 

netto 441.621,33 zł, brutto 538.778,02 zł, z terminem realizacji prac od 26 sierpnia do 30 października 

2008 r. W dniu 27 sierpnia  2008 r. wykonawca przejął  plac budowy. Na podstawie art. 4 pkt. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) 

14 sierpnia 2008 r. została zawarta umowa Nr InI 160/2008 z Panią Małgorzatą Pełka – Nadzory i 

Projektowanie Instalacji o pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę netto 10.800,00 zł, brutto 

13.176,00 zł. 

15 października 2008 r. na podstawie zarządzenia Nr 72/2008 Burmistrza Miasta Brzeziny  

z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, 

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 €” zawarto umowę 

Nr InI. 209/2008z firmą ARCH - TECH Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi o wykonanie ratowniczych, 

archeologicznych badań wykopaliskowych na terenie budowy separatora na kwotę brutto 25.000,00 zł.  

Badania były prowadzone w oparciu o Decyzję na prowadzenie prac archeologicznych  

nr WUOZ- 630/8/2008 z dnia 24 października 2008 r. wydaną przez Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Łodzi. Prace wykopaliskowe prowadzono do dnia 4 listopada 2008 r. i po ich odbiorze 

plac budowy ponownie przejął wykonawca prac budowlanych. W związku z koniecznością 

przeprowadzenia prac archeologicznych wykonawca zwrócił się z wnioskiem o przedłużenie terminu 

prac budowlanych. 28 października 2008 r. zawarto z wykonawcą aneks do umowy zmieniający 

termin zakończenia prac na 30 lipca 2009 r. Prace I etapu zrealizowano zgodnie z umową. 26 czerwca 

2009 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.01.01.00-00-

076/09/00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 

2013. Kwota dofinansowania stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych projektu. W roku 2009 

przystąpiono do realizacji II etapu projektu, tj. budowy i przebudowy ulic i budowy sieci kanalizacji 

deszczowej. W wyniku przeprowadzonego 3 września 2009 r. przetargu nieograniczonego,  

20 października 2009 r. podpisano umowę Nr InI 158/2009 z wykonawcą prac budowlanych, którym 

jest Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD-DROG” Stanisława Polus z Koluszek 

i Instalatorstwo Sanitarne i CO Budowa Sieci Wod-Kan Sławomir Poński z Brzezin. Umowa 

przewiduje realizację prac w terminie do 30 października 2012 r. za kwotę 7.453.213,80 zł netto, 

9.092.920,84 zł brutto.  

Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji, zgodnie z umową Nr InI. 159/2009  

z dnia 20 października 2009 r. pełni Az PRO Biuro Usług Projektowych z siedzibą w Tomaszowie 

Mazowieckim za kwotę 81.885,24 zł netto, 99.899,99 zł brutto dla całego zadania. Na podstawie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy 

 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 

z firmą ARCH-TECH z Łodzi zawarto umowę Nr InI. 160/2009 z dnia 20 października 2009 r.  

na prowadzenie archeologicznych badań sondażowych na kwotę 28.860,00 zł netto, 35.209,20 zł 

brutto z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 r. Po zakończeniu procedur przetargowych i  
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po podpisaniu umów z wykonawcami w dniu 27 października 2009 r. do Zarządu Województwa 

Łódzkiego został złożony zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu, w wyniku czego  

w dniu 23 grudnia 2009 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu zmieniający 

kwotę dofinansowania do wysokości 7.211.423,72 zł dla całego projektu, którego wartość po korekcie 

wniosku wynosi 10.199.998,85 zł. Pierwotna wartość projektu wynosiła 15.018.898,84 zł z kwotą 

dofinansowania w wysokości 10.830.360,62 zł. Równolegle z pracami budowlanymi, w oparciu  

o wydaną przez WKZ w Łodzi Decyzję nr 126-Arch/2009 z dnia 30 października 2009 r.  

na prowadzenie prac archeologicznych, prowadzone były archeologiczne badania sondażowe. W roku 

2009 wykonano badania sondażowe w dziewięciu wykopach. Zgodnie z bieżącymi wytycznymi WKZ 

w Łodzi, w trybie art.4  pkt  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. 

U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w dniu 16 listopada 2009 r. z firmą ARCH-TECH z Łodzi 

została zawarta umowa nr InI. 189A/2009 na sprawowanie nadzoru archeologicznego nad pracami 

ziemnymi prowadzonymi w ul. Słowackiego z terminem realizacji do 30 czerwca 2010 r. i 

wynagrodzeniem ryczałtowym do kwoty nie większej niż 15.000,00 zł brutto. W 2010 roku wykonano 

badania sondażowe w pozostałych czterech wykopach: trzy na ul. Orzeszkowej oraz jeden na ul. 

Słowackiego i w dniu 22 kwietnia 2010 r. zakończono archeologiczne badania sondażowe. W związku  

z koniecznością przeprowadzenia w 2009 r. sondażowych badań archeologicznych na obszarze części 

ul. Konopnickiej, ul. Chopina i ul. Orzeszkowej dokonano korekty przyjętego harmonogramu prac 

budowlanych i rozpoczęto prace w ul. Słowackiego, które pierwotnie planowane były do wykonania  

w roku 2010. W roku 2009 wykonano kanał deszczowy na odcinku ul. Konopnickiej od ul. Chopina 

do ul. Orzeszkowej oraz na odcinku ul. Słowackiego od ul. Strykowskiej do ul. Słonecznej oraz 

rozpoczęto prace drogowe na ul. Słowackiego. W roku 2009 na realizację projektu wydatkowano 

kwotę w wysokości netto 443.259,97 zł; brutto 537.880,73 zł. 

W oparciu o wyniki archeologicznych badań sondażowych WKZ w Łodzi w wytycznych wydanych 

14 maja 2010 r. określił zakres ratowniczych, archeologicznych badań wykopaliskowych i nadzoru 

archeologicznego dla dalszych prac budowlanych inwestycji. Zgodnie z wytycznymi badania 

archeologiczne przed rozpoczęciem dalszych prac budowlanych należało przeprowadzić  

na ul. Konopnickiej (od ul. Waryńskiego do ul. Orzeszkowej), na ul. Chopina ( od ul. Konopnickiej  

do wpustu W67), na całości ul. Orzeszkowej oraz na ul. Słowackiego ( od ul. Waryńskiego do studni 

S21). Ponadto na ul. Słowackiego od studni S23 do studni S21 budowę kanalizacji i przebudowę drogi 

należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, w związku z czym aneksem Nr 1/2010  

z dnia 17 maja 2010 r. przedłużono okres sprawowania nadzoru archeologicznego przez firmę ARCH-

TECH z Łodzi nad pracami ziemnymi prowadzonymi w ul. Słowackiego określony w umowie  

Nr InI. 189A/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. do 31 grudnia 2010 r. 22 lipca 2010 r. ogłoszenie  

o wszczęciu postępowania w sprawie zamówienia publicznego na „Wykonanie archeologicznych 

badań wykopaliskowych poprzedzających rozpoczęcie prac budowlanych na stanowiskach 

archeologicznych zlokalizowanych na obszarze planowanej inwestycji pn. „Budowa i przebudowa ulic 

w osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej” zostało 

zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, wywieszone na tablicy ogłoszeń urzędu oraz 

zamieszczone na stronie internetowej www.brzeziny.pl . Ogłoszenie rozpoczęło postępowanie  

o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości ustalonej 

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

z 2010 r., Nr 113, poz.759).Otwarcie ofert nastąpiło 5 sierpnia 2010 r. Wpłynęły trzy oferty.  

12 sierpnia 2010 r. zgodnie z art. 93, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 ze zm.) postępowanie zostało unieważnione, ponieważ  

cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia. W celu obniżenia kosztów prac archeologicznych, 16 sierpnia 2010 r. 

Burmistrz Miasta wystąpiła do WKZ w Łodzi o maksymalne zmniejszenie zakresu założonych badań 

archeologicznych określonych w wytycznych z 14 maja 2010 r. WKZ w Łodzi, ze względu na interes 

społeczny i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, pismem WUOZ-631/127/2/2010  

z dnia 3 września, zmienił wytyczne dla archeologicznych badań wykopaliskowych, ograniczając ich 

zakres i głębokość. Wykonawca wykopaliskowych badań archeologicznych został wyłoniony  

24 września 2010 r. w trybie art. 10 i 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa  

Nr IR. 194/2010 z Andrzejem Wójcikiem – „Barta” Pracownia Archeologiczno – Konserwatorska  

A. Bartczak, E. Wójcik s.c. z Łodzi o wykonanie archeologicznych, ratowniczych badań 

wykopaliskowych przed rozpoczęciem prac budowlanych na stanowiskach archeologicznych 

zlokalizowanych na obszarze realizowanej inwestycji została podpisana 27 października 2010 r. 

Umowa przewiduje wykonanie prac archeologicznych w terminie do 30 czerwca 2011 r. za kwotę 



3 

 

247.000,00 zł. Decyzją na prowadzenie badań archeologicznych WUOZ – 631/310/2010  

z dnia 9 listopada 2010 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków w Łodzi udzielił wykonawcy 

pozwolenia nr 163–Arch/2010 na prowadzenie wykopaliskowych badań archeologicznych w terminie 

do 30 czerwca 2011 r. W związku zakresem  oraz terminami realizacji badań archeologicznych w celu 

zrealizowania zaplanowanej na rok 2010 kwoty dofinansowania w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013 Aneksami Nr 4/2010  

z dnia 27 października 2010 r. oraz Nr 5/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. dokonano kolejnych korekt 

harmonogramu prac budowlanych. W roku 2010 kontynuowano realizację kanalizacji deszczowej oraz 

prac drogowych na ul. Słowackiego, Konopnickiej i Chopina. Wykonano prace  związane  

z usunięciem kolizji linii energetycznej 15 kV przy ul. Kordeckiego oraz ułożono kabel energetyczny 

pod zasilanie przepompowni w ul. Słonecznej. Wykonano kanalizację deszczową oraz część prac 

drogowych na  ul. Krakówek i Nowa. Ponadto rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej  

w ul. Stryjkowskiego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości netto 

3.053.015,07 zł; brutto 3.379.778,39 zł, w tym za sondażowe badania archeologiczne kwotę netto 

10.460,00 zł; brutto 12.761,20 zł, za pełnienie funkcji inspektora nadzoru kwotę netto 31.116,39 zł; 

brutto 37.962,00 zł, za nadzór archeologiczny kwotę netto/brutto 15.000,00 zł  i za prace budowlane 

kwotę netto 2.716.438,68 zł; brutto 3.314.055,19 zł. Kwota dotacji przewidziana na rok 2010 została 

rozliczona. 

 
2/ Przebudowa ulicy Moniuszki (Nr 121230E) i ul. Piłsudskiego (Nr 121248E) w Brzezinach – etap I 

przebudowa ul. Moniuszki. 

Plan na rok 2010 – 710.300,00 zł 

Inwestycja realizowana jest na postawie ostatecznej decyzji Starosty Brzezińskiego Nr 31/2009 z dnia 

25 lutego 2009 r. udzielającej pozwolenia  na budowę i zatwierdzającej projekt budowlany wykonany 

w 2005 r. przez Pana Janusza Strugińskiego – „DROTECH”. 

W dniu 30 września 2009 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach 

„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Po weryfikacji wniosków w 

2009 r. w wyniku złożonego odwołania wniosek znalazł się na szóstym miejscu  listy rezerwowej. 26 

marca 2010 r. Burmistrz Miasta Brzeziny otrzymała z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego  w Łodzi 

informację, że w ramach powstałych oszczędności zaistniała możliwość zakwalifikowania złożonego 

wniosku do dofinansowania, pod warunkiem utrzymania zakładanych we wniosku terminów realizacji 

i rozliczenia zadania. W związku z powyższym dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, 

przedmiaru robót i uzupełnień w projekcie budowlanym za kwotę netto 3.500,00 zł; brutto 4.270,00 zł. 

20 kwietnia br. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości 

ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2007 r.,  Nr 223, poz. 1655  ze zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dwa 

zadania inwestycyjne realizowane na jednej ulicy Moniuszki, drodze gminnej Nr 121230E: 

:- zadanie nr 1 - „Remont kanalizacji deszczowej ul. Moniuszki Brzeziny” - finansowane z środków 

własnych gminy, 

- zadanie 2 - „Przebudowa ulicy  Moniuszki (Nr 121230E) i ulicy Piłsudskiego (Nr 121248E) w 

Brzezinach – etap I przebudowa ul. Moniuszki” - współfinansowane w ramach „Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlano Drogowego 

„BUD-DROG”, Stanisława Polus z Koluszek. 18 maja br. z Wykonawcą podpisano umowę o roboty 

budowlane nr InI. 96/2010 na „Przebudowę ulicy  Moniuszki (Nr 121230E) i ulicy Piłsudskiego (Nr 

121230E) w Brzezinach – etap I przebudowa ul. Moniuszki” o wartości netto 568.752,79 zł; brutto 

693.878,40 zł, z terminem realizacji do 12 sierpnia  2010 r. Na podstawie art. 4 pkt 8  ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 18 maja 

br. została zawarta umowa nr InI. 99/2010 o pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji 

zadania nr 1 oraz zadania nr 2 z Panem Wiesławem Jeziorskim – „AZ PRO” Biuro Usług 

Projektowych z Tomaszowa Mazowieckiego. Zgodnie z umową Wykonawca za pełnienie funkcji 

inspektora nadzoru przy realizacji zadania nr 2 otrzyma wynagrodzenie w wysokości netto 8.800,00 

zł; brutto 10.736,00 zł. 24 maja pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Miasto Brzeziny została 

zawarta umowa Nr 43/NPPDL/FE.V/2010 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu 

państwa projektu pn. „Przebudowa ulicy  Moniuszki (Nr 121230E) i ulicy Piłsudskiego (Nr 121248E) 

w Brzezinach – etap I przebudowa ul. Moniuszki” w ramach  Programu Wieloletniego pod nazwą 

„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Wynikająca z podpisanej umowy 

dotacja celowa z budżetu państwa wynosiła 352.307,20 zł, co stanowiło 50% wartości robót 

budowlanych i kosztów nadzoru inwestorskiego. Wykonawca po przejęciu terenu budowy, 26 maja br. 
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przystąpił do realizacji prac drogowych.. W trakcie realizacji prac budowlanych w wyniku 

gwałtownych opadów atmosferycznych na przełomie miesiąca maja i czerwca, spływające wody 

opadowe w znacznym stopniu uszkodziły biegnący w pasie drogi ul. Moniuszki kanał deszczowy na 

odcinku długości ok. 200 m od Muzeum Regionalnego do skrzyżowania z ul. Rejtana. Zakres 

powstałych uszkodzeń kanału spowodował konieczność jego przebudowy przed wykonaniem prac 

drogowych. W związku z powyższym konieczne było wstrzymanie prac związanych z przebudową 

nawierzchni ul. Moniuszki do czasu wykonania przebudowy kanału deszczowego. Ze względu na 

prowadzone prace związane z przebudową kanału deszczowego nie było możliwe zakończenie w 

terminie określonym w umowie o dofinansowanie w ramach  Programu Wieloletniego pod nazwą 

„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”, tj. do 30.11.2010 r. całości prac 

związanych z realizacją projektu pn. Przebudowa ulicy Moniuszki (Nr 121230E) i ulicy Piłsudskiego 

(Nr 121248E) w Brzezinach – etap I przebudowa ul. Moniuszki. W okresie do 30.11.2010 r. 

wykonano prace budowlane o wartości 654.470,77 PLN. Do wykonania pozostały prace budowlane o 

wartości 39.407,63 PLN. Ze względu na powyższe okoliczności , 10 grudnia 2010 r. Gmina Miasto 

Brzeziny wystąpiła do Wojewody Łódzkiego z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie rozliczenia 

projektu i przyznanej dotacji w wysokości wynikającej z wartości prac wykonanych do 30.11.2010 r. 

wraz z zobowiązaniem zakończenia pozostałych do wykonania w ramach projektu prac budowlanych 

oraz nadzoru inwestorskiego o łącznej wartości 50.143,63 PLN w nieprzekraczalnym terminie do 15 

maja 2011 r. oraz pokrycie związanych z tym kosztów ze środków własnych gminy. W wyniku 

prowadzonych negocjacji 22 grudnia 2010 r. pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Miasto Brzeziny 

został podpisany Aneks nr 2 wprowadzający proponowane zmiany do umowy o dofinansowanie 

projektu. Dotację projektu w kwocie 327.235,38 zł rozliczono wnioskiem o wypłatę dotacji z dnia 

22.12.2010 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości netto 581.722,79 zł; 

brutto 709.701,80 zł, w tym za uzupełnienia w projekcie budowlanym i przedmiarze robót oraz 

aktualizację kosztorysów inwestorskich netto 3.500,00 zł; brutto 4.270,00 zł, za prace budowlane 

netto 536.451,45 zł; brutto 654.470,77 zł, za promocję projektu netto 670,00 zł; brutto 817,40 zł. 

Inwestycja będzie kontynuowana  w roku 2011 w ramach wydatków niewygasających w wysokości 

50.143,63 zł w tym prace budowlane 39.407,63 zł oraz nadzór inwestorski 10.736,00 zł, z terminem 

rozliczenia do 15 maja 2011 r. 

 

3/ Budowa dróg w ulicach: Sejmu Wielkiego, Niemcewicza, Małachowskiego, Dekerta, 

Czartoryskiego i Potockiego w Brzezinach wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 

deszczowej. 

Plan na rok 2010 – 25.000,00 zł 

Środki przeznaczone na wykonanie prac projektowych. Zadanie finansowane ze środków własnych 

gminy. Po przygotowaniu projektu umowy na wykonanie prac projektowych oraz opracowaniu SIWZ 

w dniu 17 czerwca 2010 r. odbył się kolejny przetarg nieograniczony na „Opracowanie kompletnej 

dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: 

„Budowa dróg w ulicach: Sejmu Wielkiego, Niemcewicza, Małachowskiego Dekerta, Czartoryskiego 

i Potockiego w Brzezinach wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej”. Wpłynęły dwie oferty. 

Postępowanie ponownie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.,  Nr 223, poz. 1655  ze zm.), ponieważ  cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  Zamieszczone w dniu 22 października 2010 r. w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych 

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym rozpoczęło następne postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla 

przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa dróg w ulicach: Sejmu Wielkiego, 

Niemcewicza, Małachowskiego Dekerta, Czartoryskiego i Potockiego w Brzezinach wraz z budową 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej”. Otwarcie ofert nastąpiło 2 listopada 2010 r. Wpłynęło 8 ofert.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Konsorcjum: REM PROJEKT Marcin 

Łukasiewicz ze Skierniewic  oraz URBAN MEDIA Ewa Urban z Warszawy. 3 grudnia 2010 r. 

podpisano z Wykonawcą mowę Nr IR.216/2010 o wykonanie przedmiotu zamówienia z terminem 

realizacji do 30 listopada 2012 r., za cenę netto 150.000,00 zł; brutto 183.000,00 zł. Przedmiot umowy 

został podzielony na trzy etapy: 

- etap I obejmuje wykonanie co najmniej w dwóch wariantach koncepcji kanalizacji sanitarnej 

koncepcji odwodnienia pasa drogowego wraz z określeniem szacunkowych kosztów oraz docelowego 

poszerzenia ul. Sejmu Wielkiego na całym jej odcinku w terminie do 20 grudnia 2010 r., za kwotę 

netto 20.000,00 zł; brutto 24.400,00 zł, 
- etap II – zadani nr 1 – obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i 
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wykonawczej budowy dróg wraz z budową kanalizacji sanitarnej i odwodnienia pasa drogowego oraz 

dobudowa oświetlenia w ulicach: Sejmu Wielkiego i fragmentu ulicy Czartoryskiego  

(od skrzyżowania z ul. Potockiego do Sejmu Wielkiego) dla wykonania zadania w trybie ustawy  

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) w terminie do 30 listopada 2011 r.,  

za kwotę netto 65.000,00 zł; brutto 79.300,00 zł, 

- etap III – zadanie nr 2 – obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i 

wykonawczej budowy dróg wraz z kanalizacją deszczową w ulicach: Niemcewicza, Dekerta, 

Małachowskiego, Czartoryskiego i Potockiego (łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Czartoryskiego)  

dla wykonania zadania w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 

156, poz. 1118 ze zm.) w terminie do 30 listopada 2012 r., za kwotę netto 65.000,00 zł; brutto 

79.300,00 zł. Zgodnie z umową Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia projektów 

budowlanych oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania nr 1 i uzyskania 

pozwolenia na budowę dla zadania nr 2. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty wysokości 

netto 20.000,00 zł; brutto 24.400,00 zł, za realizację I etapu przedmiotu umowy. 

 

4/ Remont zatoki parkingowej i chodnika na ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach. 

Plan na rok 2010 – 56.999,00 zł 

Prace prowadzone były w oparciu o dokonane w dniu 2 marca 2010 r. w Starostwie Powiatowym  

w Brzezinach zgłoszenie o zamiarze wykonania prac budowlanych. Pismem BG. – 7352/38/2010  

z dnia 8 marca 2010 r. Starostwo Powiatowe w Brzezinach potwierdziło przyjęcie zgłoszenia bez 

wnoszenia sprzeciwu. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy. W trybie przetargu 

nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 26 kwietnia br. wyłoniono Wykonawcę remontu zatoki 

parkingowej i chodnika na ul. 3-go Maja w Brzezinach, którym został „STACH-BRUK”, Stanisław 

Szymczyk z Piorunówka, p-ta Wodzierady. Umowę nr GK. 101/2010 z Wykonawcą podpisano  

19 maja 2010 r. Umowa przewidywała wykonanie prac związanych z remontem zatoki i chodnika w 

terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy, za kwotę netto 46.027,86 zł; brutto 56.153,99 zł.  

27 maja 2010 r. Wykonawcy przekazano teren budowy. Prace trwały do dnia 17 czerwca 2010 r.,  

w którym Wykonawca zawiadomił o zakończeniu prac i gotowości do odbioru. Komisyjnego odbioru 

prac dokonano 21 czerwca 2010 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości netto 

46.027,86 zł; brutto 56.153,99 zł za prace budowlane. 

 

5/ Zakup ubijarki  

Plan na rok 2010 – 5.200,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5.124,00 zł na zakup ubijarki przeznaczonej do prac 

remontowych przy układaniu kostki na chodnikach na terenie miasta. 

 

Rozdział 60078 

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 

 

1/ Przebudowa kanału deszczowego w ciągu drogi gminnej 121230E (ul. Moniuszki) 

Plan na rok 2010 – 229.270,00 zł. 

Zadanie realizowane w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 r. Prace prowadzone były  

w oparciu o dokonane w dniu 30 sierpnia 2010 r. zgłoszenie wykonania robót budowlanych nie 

wymagających pozwolenia na budowę, zgodnie z projektem opracowanym przez mgr inż. Dominika 

Korola – Biuro Projektów „DOMIKOR” z Bukowca .Pismem BG.7352/344/2010 z dnia 16 września 

2010 r. Starosta Brzeziński potwierdził przyjęcie bez sprzeciwu zgłoszenia wykonania remontu 

kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki zgodnie z wykonanym projektem budowlano – 

wykonawczym. W wyniku gwałtownych opadów atmosferycznych na przełomie miesiąca maja i 

czerwca, spływające wody opadowe w znacznym stopniu uszkodziły biegnący w pasie drogi  

ul. Moniuszki kanał deszczowy na odcinku długości ok. 200 m od Muzeum Regionalnego  

do skrzyżowania z ul. Rejtana. Zakres powstałych uszkodzeń kanału spowodował konieczność jego 

przebudowy. 24 sierpnia 2010 r. Gmina Miasto Brzeziny wystąpiła do Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji o udzielanie dotacji na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa kanału deszczowego 

w ciągu drogi gminnej 1212230E (ul. Moniuszki) związanego z usuwaniem skutków powodzi  

z 2010 r. Po korekcie wniosku z dnia 23.09.2010 r.  umowa dotacji Nr ŁÓDŹ/3/RCII/MSWiA/2010 

na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. została zawarta  

w dniu 29 października 2010 r. z terminem realizacji do 10 grudnia 2010 r. Umowa przewidywała 

refundację kosztów z rezerw celowych budżetu państwa w wysokości do 229.269,00 zł. Zgodnie  
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z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 

 ze zm.) w dniu 7 września 2010 r. rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

„Przebudowa kanału deszczowego w ciągu drogi gminnej 1212230E (ul. Moniuszki)”. Postępowanie 

zakończono 4 października 2010 r. Wykonawca nie podpisał umowy. 13 października 2010 r. 

ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na wykonanie „Przebudowy kanału deszczowego w ciągu 

drogi gminnej 1212230E (ul. Moniuszki)”. Przetarg wygrała Spółka cywilna Janina Kosińska, 

Wojciech Kosiński, Aleksandra Kosińska „HYDROF” z Justynowa. W dniu 8 listopada 2010 r.  

z wykonawcą podpisano umowę nr GK 205/2010 o roboty budowlane za kwotę netto 118.480,00 zł; 

brutto 144.546,10 zł. . Zgodnie z zawartą umową prace związane z przebudową kanału miały trwać  

w okresie od 9 listopada 2010 r. do 8 grudnia 2010 r. Komisyjnego odbioru prac dokonano 7 grudnia 

2010 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości netto 118.480,00 zł; brutto 

144.546,10 zł za prace budowlane. Poniesione koszty zostały zrefundowane w ramach umowy  

o dofinansowanie. 

 

II. Dział 700  

Rozdział 70005 

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI . 

 

1/ Zakup działek 

Plan na rok 2010 – 340.000,00 zł   

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 335.735,00 zł. Wydatki były przeznaczone na 

zakup działek przy ul. Nadrzecznej, Hallera, Słowackiego, Wodociągowej/Przemysłowej. 
 

III. Dział 750 

Rozdział 75023 

URZĘDY MIAST 

 

1/ Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Brzezinach  

Plan na 2010 rok – 191.150,00 zł 

Inwestycja realizowana była na postawie ostatecznej decyzji Starosty Brzezińskiego Nr 168/2006  

z dnia 10 sierpnia 2006 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia  na budowę.  

21 maja 2008 r. ogłoszono przetarg nieograniczony  w trybie ustawy o zamówieniach publicznych na 

wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu  Miasta w Brzezinach”. Rozstrzygnięcie 

przetargu nastąpiło 25 czerwca 2008 r. W wyniku przetargu  wybrano ofertę „PRO-FART INVEST -

MENT” Sp. z o. o. z Łodzi za cenę netto 796.263,20 zł, brutto 971.441,10 zł za całe zadanie 

realizowane w latach 2008 – 2010. 6 sierpnia 2008 r. podpisano z wykonawcą umowę Nr InI 150/2008 

na wykonanie prac budowlanych z terminem realizacji do 30 września 2010 r. dla całego zadania:  

I. etap – docieplenie i pokrycie dachu o wartości netto 118.852,56 zł, brutto 145.000,12 zł z terminem 

zakończenia do 30 września 2008 r. - wykonane i rozliczone w roku 2008,  

II. etap – docieplenie ścian i ościeży, wymiana okien i drzwi, zadaszenie nad wejściem o wartości 

netto 529.701,77 zł, brutto 646.236,16 zł z terminem realizacji do 30 września 2009 r. - wykonane i 

rozliczone w roku 2009, 

III etap – wymiana instalacji centralnego ogrzewania o wartości netto 147.708,87 zł, brutto 

180.204,82 zł z terminem realizacji do 30 września 2010 r.  

Na podstawie wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego 

przeprowadzonego 10 lipca 2008 r., w dniu 6 sierpnia 2008 r. została zawarta umowa Nr 156/2008  

o pełnienie funkcji inspektora nadzoru z Panem Wojciechem Knerą – Wycena Nieruchomości i 

Obsługa Inwestycji w Brzezinach. Umowa obejmuje całe zadanie i opiewa na kwotę netto  

19.100,00 zł, brutto 23.302,00 zł, z tego:  

I etap netto  2.300,00zł, brutto 2.806,00 zł  - wykonano i rozliczono w roku 2008, 

II etap netto 13.200,00 zł, brutto 16.104,00 zł wykonano i rozliczono w roku 2009, 

III etap netto 3.600,00 zł, brutto 4.392,00 zł.  

Inwestycja finansowana jest z dotacji rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w kwocie 345.391,42 zł dla całości projektu, stanowiącej 

40.58% wydatków kwalifikowanych projektu, z umorzeń pożyczek WFOŚiGW w Łodzi na kwotę 

431.361,00 zł oraz środków własnych w kwocie 242.800,68 zł. 

W roku 2009 wydatkowano łącznie kwotę netto 542.901,77 zł; brutto 662.340,16 zł. W roku 2010 

realizowane były prace III etapu polegające na wymianie instalacji centralnego ogrzewania. 

Komisyjnego odbioru prac dokonano 30 września 2010 r. Po zakończeniu prac związanych  
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z realizacją projektu do WFOŚiGW w Łodzi zostały przekazane wnioski o rozliczenie środków 

finansowych pochodzących z umorzeń pożyczek. 27 grudnia 2010 r. WFOŚiGW w Łodzi zakończył 

procedury rozliczeniowe dziewięciu umów umorzenia pożyczek. Wszystkie umowy zostały rozliczone 

bez uwag. Przekazano również wniosek końcowy o rozliczenie przyznanej dotacji w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Po pozytywnej 

weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, zespół kontrolny w dniach 7 – 9 lutego br. 

przeprowadził kontrolę realizacji projektu. Zgodnie z informacją  pokontrolną z dnia 17 lutego br. 

kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty  

w wysokości netto 156.636,74 zł; brutto 191.096,82 zł, w tym za prace budowlane netto  

147.708,87 zł; brutto 180.204,82 zł, za nadzór inwestorski netto 3.600,00 zł; brutto 4.392,00 zł,  

za promocję projektu netto 4.918,03 zł; brutto 6.000,00 zł oraz za wykonanie opinii potwierdzającej 

osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego netto 409,84 zł; brutto 500,00 zł. 

 

Rozdział 75095 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

 

1/ Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu 

Łódzkiego) 

Plan na rok 2010 – 44.000,00 zł    
Zaplanowana kwota dotyczy realizacji partnerskiego projektu z Województwem Łódzkim w związku  

ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków unijnych oraz umową   z 7 kwietnia 

2009 r. W/w kwota stanowi 15% udział własny na 2009 rok i nie została wydatkowana w I półroczu. 

Projekt obejmuje współfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu 

wdrożenia systemu usług publicznych w Urzędzie Miasta Brzeziny i Miejskim Ośrodku  Pomocy 

Społecznej w Brzezinach. Koszt całkowity wdrożenia w/w projektu dla miasta Brzeziny wynosi 

289.800,00 zł, z czego 15% w kwocie 43.470,00 zł stanowi wkład własny miasta na lata 2009-2011. 

W 2010 roku przekazano do Wojewody kwotę 9.756,49 zł.  

 

IV. Dział 754 

Rozdział 75412 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

 

1/ Zwiększenie efektywności przeciwdziałania powstawania zagrożeń środowiskowych poprzez zakup 

sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach 

Plan na rok 2010 – 871.825,30 zł. 
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności przeciwdziałania 

powstawaniu zagrożeń środowiskowych poprzez zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Brzezinach” , który uzyskał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach działania II.5 RPO WŁ 

Zagrożenia środowiska (całkowita wartość projektu i kosztów kwalifikowanych wynosi 913.347,50 

PLN, wartość dofinansowania – 776.345,37 PLN, wkład własny – 137.002,13 PLN).  29 kwietnia 

2010 r. w trybie art. 10 i 39 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2007 r.,  Nr 223, poz. 1655 ze zm.)  zostało wszczęte postępowanie o udzielanie zamówienia 

publicznego pn. „Zwiększenie efektywności przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń środowiskowych 

poprzez zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”:  

ZADANIE NR 1 - „Zakup fabrycznie nowego jednego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 

z wyposażeniem oraz dodatkowym wyposażeniem na podwoziu z napędem 4 x 4 na potrzeby 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”  

ZADANIE NR 2 - „Zakup zintegrowanego systemu selektywnego powiadamiania i ochrony ludności 

oraz elektronicznej syreny alarmowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”. 

19 maja 2010 r. na podstawie art.93 ust.1, pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2007 r.,  Nr 223, poz. 1655 ze zm.) postępowanie zostało unieważnione 
ponieważ, obarczone było niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

25 maja 2010 r. w trybie art. 10 i 39 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) ogłoszono przetarg nieograniczony na: „Zakup 

zintegrowanego systemu selektywnego powiadamiania i ochrony ludności oraz elektronicznej syreny 

alarmowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach”. Przetarg wygrała Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością PLATAM  z Spotu. W wyniku przeprowadzonego przetargu 18 czerwca 2010 r. 

 z Wykonawcą została podpisana umowa InI/111/2010  z terminem realizacji zamówienia od 1 do 30 
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września 2010 r. i wartości netto 14 790,00 zł; brutto 15 825,30 zł. 

18 maja 2010 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego powyżej 

wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 oraz zgodnie z art. 10 i 39 ustawy z dnia 19 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na: „Zakup   

z dostawą fabrycznie nowego jednego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z 

wyposażeniem oraz dodatkowym wyposażeniem na podwoziu z napędem 4 x 4 na potrzeby 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach” . Postępowanie prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego wygrało Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe STOLARCZYK MIROSŁAW  

z Kielc. W wyniku przeprowadzonego przetargu 8 lipca 2010 r. z Wykonawcą została podpisana 

umowa INI/130/2010  z terminem realizacji zamówienia do 30 września 2010 r. i wartości netto 

800.000,00 zł; brutto 856.000,00 zł. 

Prace związane z dostawą , montażem i uruchomieniem zintegrowanego systemu powiadamiania 

ludności oraz elektronicznej syreny alarmowej w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach 

zostały zakończone 24 września 2010 r. Komisyjnego odbioru ostatecznego realizacji zamówienia 

dokonano 28 września 2010 r. Ostatecznego odbioru samochodu ratowniczo – gaśniczego  

z wyposażeniem oraz dodatkowym wyposażeniem komisja odbiorowa dokonała 30 września 2010 r. 

Samochód został zarejestrowany i przekazany do bezpłatnego używania dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Brzezinach. Uroczyste poświęcenie  i przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego  

z udziałem zaproszonych gości odbyło się 27 października 2010 r. w siedzibie OSP w Brzezinach. 

29 listopada 2010 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi został przekazany końcowy wniosek  

o płatność rozliczający wydatki poniesione trakcie realizacji całości projektu. Rozliczenie całości 

projektu nie zostało zakończone. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania poniesiono koszty 

w wysokości netto 814.790,00 zł; brutto 871.825,30 zł.. 

 

V.  DZIAŁ 801. 

Rozdział 80101 

Szkoły podstawowe 

 

1/ Zakup kosiarki spalinowej typu traktor do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach 

Plan na rok 2010 – 13.000,00 zł, wykonanie 12.300,00 zł.  

Kosiarka spalinowa została zakupiona do Szkoły Podstawowej Nr 1 w celu zapewnienia utrzymania 

zieleni na terenie szkoły.  

 

2/ Zakup pieca c.o. do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach 

Plan na rok 2010 – 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł.  

Piec c.o. został zakupiony do Szkoły Podstawowej Nr 1 w związku z awarią poprzednio używanego 

pieca.  

 

VI.  DZIAŁ 801. 

Rozdział 80104 

PRZEDSZKOLA 

 

1/ Budowa Przedszkola Nr 1 w Brzezinach 

Plan na rok 2010 – 2.679.783,00 zł.   
Inwestycja realizowana była  na postawie ostatecznej decyzji Starosty Brzezińskiego Nr 245/2007  

z dnia 12 września 2007 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. 

W wyniku przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętego 12 lutego 2008 r., w dniu 12 marca 2008 r. 

podpisano umowę nr InI. 72/2008 z  Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane  

INSBUD Krzesińscy sp. j. w Skierniewicach i FAMBUD Jerzy Pietrzak Sp. z o. o. w Skierniewicach 

wykonanie  robót budowlanych na kwotę netto 5.728.020,16 zł, brutto 6.988.184,60 zł z  terminem  

realizacji  do  30  czerwca 2010 roku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Umowę 

o pełnienie funkcji inwestora zastępczego podpisano 12 marca 2008 r. z firmą HAW - BUD Usługi 

Budowlane, Nadzory, Projekty z siedzibą w Łodzi na kwotę netto 270.000,00 zł, brutto 329.400,00zł 

dla całego zadania. 26 marca 2008 r. wykonawcy przekazano plac budowy. Inwestycja finansowana 

jest ze środków własnych gminy. Prace prowadzono zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo - 

finansowym. W roku 2008 poniesiono koszty w wysokości 1.918.346,65 zł netto, 2.340.382,91 zł 

brutto. W roku 2009  w trybie  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) na podstawie zarządzenia  

Nr 72/2008 Burmistrza Miasta Brzeziny z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia 



9 

 

„Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 14.000 €” w dniu 16 października została zawarta umowa  Nr InI. 163/2009 

pomiędzy Gminą Miasto Brzeziny a  Przedsiębiorstwem Instalacyjno-Budowlanym „INSBUD” 

Krzesińscy Sp. Jawna ze Skierniewic o wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej, przepustu pod 

przyłącze telefoniczne oraz oświetlenia terenu dla obiektu Przedszkola Nr 1 w Brzezinach na kwotę 

38.358,45 zł netto; 46.797,31 zł brutto z terminem wykonania do 15 grudnia 2009 r.  W tym samym 

trybie z Przedsiębiorstwem „INSBUD” w dniu 3 listopada została zawarta umowa Nr InI. 178/2009  

o wykonanie przebudowy istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø 160 Przedszkola Nr 1  

w Brzezinach na odcinku od studni ST 1 do studni ST na kwotę 14.828,10 zł netto; 18.090,28 zł brutto 

z terminem realizacji do 29 grudnia 2009 r. W roku 2009 na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 

netto 2.010.833,20 zł; brutto 2.453.216,50 zł. 30 kwietnia 2010 r. na podstawie art.67, ust. 1, pkt 5, lit. 

a i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy Gminą Miasto 

Brzeziny a Przedsiębiorstwem Instalacyjno – Budowlanym „INSBUD” Krzesińscy Sp. Jawna ze 

Skierniewic została zawarta umowa  Nr InI. 83A/2010 o wykonanie izolacji ognioodpornej rur 

światłonośnych świetlików dachowych oraz elementów stalowych połączeń oparcia krokwi 

drewnianych na belkach stalowych konstrukcji dachu na kwotę netto 8.443,28 zł; brutto 10.300,80 zł. 

W roku 2010 wykonywano prace wykończeniowe wewnątrz budynku oraz prace zewnętrzne związane 

z zagospodarowaniem terenu. Prace budowlane związane z realizacją obiektu zostały zakończone  

12 maja 2010 r. W związku ze zmianą przepisów ustawy z  dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.), w trybie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) umową nr InI. 91/2010  

z dnia 14 maja 2010 r. zlecono wykonanie opracowania „Charakterystyka energetyczna budynku 

Przedszkola Nr 1 w Brzezinach”. Wykonawcą opracowania  został wybrany Stanisław Olszewski – 

Projektowanie, Nadzory z Łodzi. Po przekazaniu zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze 

przystąpienia do użytkowania, w okresie od 20 maja do 10 czerwca 2010 r. obiekt był kontrolowany 

przez organy wymienione w art. 56, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U.  

z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 11 czerwca 2010 r., po uzyskaniu stanowisk Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach, Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Łodzi oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Brzezinach o braku sprzeciwu i uwag co do zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu 

Przedszkola Nr 1 w Brzezinach, Gmina Miasto Brzeziny wystąpiła z wnioskiem do Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzezinach o wydanie pozwolenia  na użytkowanie obiektu. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Brzezinach po przeprowadzeniu w dniu 17 czerwca 

2010 r. obowiązkowej kontroli budowy, decyzją nr 22/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. udzielił 

pozwolenia na użytkowanie budynku Przedszkola Nr 1 w Brzezinach. 29 czerwca 2010 r. dokonano 

komisyjnego odbioru końcowego i przekazania obiektu Przedszkola Nr 1 w Brzezinach do 

użytkowania. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę netto 2.193.780,63 zł; brutto 

2.676.412,37 zł, w tym za prace budowlane netto 1.955.970,13 zł; brutto 2.386.283,56 zł,  

za sprawowanie funkcji inwestora zastępczego netto 55.000,00 zł; brutto 67.100,00 zł, za wykonanie 

opracowania „Charakterystyka energetyczna budynku Przedszkola Nr 1 w Brzezinach” netto 1.500,00 

zł; brutto 1.830,00 zł, za instalację monitoringu netto 11.000,00 zł; brutto 13.420,00 zł oraz  

za zakup mebli netto 34.013,30 zł; brutto 41.496,23 zł. 

 

Rozdział 80195 

Pozostała działalność 

 

1/ Spełnione marzenia – kompleksowe wsparcie dla uczniów  szkół podstawowych i gimnazjum z 

Gminy Miasto Brzeziny i okolicznych wsi  

Plan na 2010 rok – 56.544,56 zł 

Po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu ze środków unijnych, po pozytywnej weryfikacji i 

ocenie, 20.11.2009 roku podpisaliśmy umowę na realizację zadania w latach 2010-2011 w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Łączna wartość zadania wynosi 1.279.975,00 zł, w 

tym: wydatki bieżące 1.223.430,44 zł, wydatki majątkowe 56.544,56 zł. Projekt jest w 100% 

finansowany ze środków zewnętrznych, w tym: płatność ze środków europejskich – 85% kosztów 

kwalifikowanych w kwocie 1.087.978,75 zł oraz  dotacja celowa z budżetu krajowego – 15% kosztów 

kwalifikowalnych  w kwocie 191.996,25 zł. Projekt jest realizowany w szkołach podstawowych i 

gimnazjum z terenu miasta. W ramach wydatków majątkowych ze środków unijnych zakupiono 3 
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zestawy interaktywne oraz 4 kserokopiarki dla szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta 

Brzeziny oraz do biura projektu.  Zakupów dokonano w ramach budżetu projektu zgodnie z 

harmonogramem realizacji zadania.  

W 2010 roku wydatkowano na ten cel całą kwotę  56.544,56 zł.   

 

VII. Dział 900 

Rozdział 90015 

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 

 

1/ Energooszczędny program wymiany lamp oświetlenia ulic i dróg miasta Brzeziny 

Plan na rok 2010 – 468.000,00 zł 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 

zostało zamieszczone  18  czerwca 2009 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, wywieszone  

na tablicy ogłoszeń urzędu oraz zamieszczone na stronie internetowej www.brzeziny.pl. Otwarcie 

ofert nastąpiło  20 lipca 2009 r. Wpłynęło pięć ofert. W toku postępowania przetargowego wybrano 

ofertę firmy P.H.U. „MADO” Andrzej Mróz z Kosowa Lackiego o wartości 563.653,93 zł netto; 

687.657,79 zł brutto. W dniu 19 października 2009 r. podpisano z wykonawcą umowę  

Nr GK. 161/2009 o realizację „Energooszczędnego programu wymiany lamp oświetlenia ulic i dróg 

miasta Brzeziny z terminem wykonania do 31 maja 2010 r. Umowę nr GK. 162/2009 z dnia 19 

października 2009 r. o pełnienie funkcji inspektora nadzoru w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.) podpisano  

z Piotrem Borkowskim – Zakład Usług Elektronicznych Piotr Borkowski z Łowicza na kwotę netto 

13.032,79 zł; brutto 15.900,00 zł. Inwestycja finansowana jest ze środków własnych gminy. Prace 

montażowe zostały wykonane i zakończone zgodnie z umową. Odbiór prac został dokonany przez 

komisję odbiorową w dniu 10 czerwca 2010 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 

netto 383.337,75 zł; brutto 467.672,05 zł za prace montażowe kwotę netto 370.304,96 zł; brutto 

451.772,05 zł oraz za nadzór inwestorski kwotę netto 13.032,79 zł; brutto 15.900,00 zł. 

 

Rozdział 90095 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

 

1/Remont kanalizacji deszczowej  ul. Moniuszki  Brzeziny 

Plan na rok 2010 – 96.000,00 zł 

Prace prowadzone były w oparciu o dokonane w dniu 3 marca 2010 r. zgłoszenie wykonania robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, zgodnie z projektem opracowanym przez 

mgr inż. Dominika Korola – Biuro Projektów „DOMIKOR” z Bukowca na podstawie umowy  

Nr GK. 187/2009 z 10 listopada 2009 r., za kwotę netto 4.780,00 zł; brutto 5.831,60 zł. 12 marca 

2010 r. Gmina Miasto Brzeziny uzyskała od Starosty Brzezińskiego potwierdzenie przyjęcia bez 

sprzeciwu zgłoszenia wykonania remontu kanalizacji deszczowej w ul. Moniuszki zgodnie  

z wykonanym projektem budowlano – wykonawczym. Po rozstrzygnięciu wspólnego przetargu 

nieograniczonego, prace prowadzone były równolegle z realizacją zadania „Przebudowa ulicy 

Moniuszki (Nr 121230E) i ul. Piłsudskiego (Nr 121248E) w Brzezinach – etap I przebudowa  

ul. Moniuszki”. Umowę nr InI. 95/2010 z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Budowlano Drogowym 

„BUD-DROG”, Stanisława Polus z Koluszek podpisano 18 maja 2010 r. Wartość prac objętych 

umową wynosi netto 71.876,13 zł; brutto 87.688,88 zł. Nadzór inwestorski zgodnie z umową  

nr InI 99/2010 z dnia 18 maja 2010 r. sprawował Pan Ryszard Wojciechowski – „AZ PRO” Biuro 

Usług Projektowych z Tomaszowa Mazowieckiego za kwotę netto 1.100,00 zł; brutto 1.342,00 zł.  

Po przekazaniu terenu budowy w dniu 26 maja 2010 r. Wykonawca przystąpił do realizacji zadania. 

25 czerwca Wykonawca zgłosił zakończenie prac objętych umową. Komisyjnego odbioru prac 

dokonano 30 czerwca 2010 r. Inwestycja finansowana ze środków własnych Gminy Miasto Brzeziny.  

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości netto 77.756,13 zł;  

brutto 94.862,48 zł, w tym za prace projektowe netto 4.780,00 zł; brutto 5.831,60 zł. za prace 

budowlane netto 71.876,13 zł; brutto 87.688,88 zł i za pełnienie funkcji inspektora nadzoru  

netto 1.100,00 zł; brutto 1.342,00 zł.  
 

 

 

 

 

http://www.brzeziny.pl/
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VIII. Dział 921 

Rozdział 92120 

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 

 

1/ Remont czterech elewacji i dachu zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Sienkiewicza 11  

w Brzezinach  

Plan na rok 2010 – 240,000,00 zł 

Inwestycja realizowana była na postawie ostatecznej decyzji Starosty Brzezińskiego Nr 68/2008 z dnia 

21 kwietnia 2008 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz 

decyzji WKZ w Łodzi Nr WUOZ-641/2/2008 z dnia 4 stycznia 2008 r. udzielającej pozwolenia  

na prowadzenie prac przy zabytku.  
W dniu 12 maja 2009 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. 

Otwarcie ofert nastąpiło 8 czerwca 2009 r. Wpłynęło 5 ofert. W przetargu wybrano ofertę Firmy 

„Tajchman” s.c. Konserwacja zabytków Jan Tajchman, Ewa Tomaszewska – Tajchman z Torunia za 

kwotę netto 404.835,16 zł; brutto 493.898,90 zł, z terminem zakończenia do 30 czerwca 2010 r. 
Umowę Nr 121/2009 z Wykonawcą podpisano 27 lipca 2009 r. Nadzór inwestorski sprawował Pan 

Andrzej Kotulski - Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane i Konserwacji Zabytków 

„RESTOLBUD – A.K.” z Głowna za kwotę 4.858,02 zł netto, 5.926,78 zł brutto, z którym umowę  

nr InI. 123/2009 zawarto w dniu 27 lipca 2009 r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r., Nr 171, poz. 

1058). Zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym w roku 2009 wykonano prace 

obejmujące remont dachu, remont elewacji południowej i remont attyki. W roku 2009 wydatkowano 

kwotę netto 216.257,42 zł; brutto 263.834,06 zł za realizację prac budowlanych. Pozostałe prace, tj. 

remont elewacji północnej, wschodniej i zachodniej oraz wymiana drzwi wjazdowych i okien 

prowadzone były w roku 2010. Inwestycja finansowana była ze środków własnych gminy. Prace 

zostały wykonane i zakończone zgodnie z zapisami umowy. Komisyjnego odbioru prac przy udziale 

przedstawiciela WKZ w Łodzi dokonano 17 czerwca 2010 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono 

koszty o łącznej wartości netto 193.435,76 zł; brutto 235.991,62 zł, w tym prace budowlane netto 

188.577,74 zł; brutto 230.064,84 zł i za pełnienie funkcji inspektora nadzoru netto 4.858,02 zł; 

brutto 5.926,78 zł.  
 

Rozdział 92195 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

 

1/ „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu łódzkiego” – etap I budowa koncepcji               

i wytyczenie szlaków turystycznych 

Plan na 2010 rok –  1.220,00 zł.  

Od 2008 roku Gmina Miasto Brzeziny  współpracuje z 5 gminami: Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Rogów, 

Koluszki w przygotowaniu projektu pn.: „Muzeum w przestrzeni – wielokulturowe korzenie regionu 

łódzkiego”. 16.04.2009 roku została zawarta umowa partnerska w celu przygotowania w/w projektu. 

Liderem projektu ustanowiono Gminę Koluszki, która od początku tworzenia założeń projektu w 

ramach Stowarzyszenia „Mrogi” organizowała i finansowała prace  związane z przygotowaniem 

projektu. Pierwotnie wniosek miał być składany do projektów tzw. kluczowych tj. dużych  projektów 

mających znaczenie dla rozwoju regionalnego, jednak w tym zakresie Urząd Marszałkowski nie 

ogłosił naboru.W czerwcu 2009 złożono więc wniosek w ramach ogłoszonego konkursu – Oś 

priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie III.5. Infrastruktura 

turystyczno-rekreacyjna RPO WŁ na lata 2007-2013, który został pozytywnie oceniony i wyłoniony 

do dofinansowania. Łączny nakład w latach 2009-2011 wynosi 39.800,00 zł, z czego 12.350,00 zł to 

środki własne miasta a 27.450,00 zł pochodzić będzie ze środków unijnych. Zadania wspólne będą 

polegały na: opracowaniu koncepcji turystycznych oraz wzorów oznaczeń szlaków, budowie portalu 

internetowego zawierającego informacje turystyczne, organizacji szkoleń z zakresu informacji 

turystycznej, powołanie koordynatora projektu na czas realizacji wybranych zadań. Efektem będzie 

jeden produkt turystyczny w postaci sieci szlaków tematycznych obejmujących partnerskie gminy.  

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnej kwoty. 

 

 

Brzeziny 15.03.2011 r. 
Sporządził: Wojciech Rudzki 


