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Załącznik  Nr 1 

do sprawozdania rocznego 

z wykonania budżetu  

Gminy Miasto Brzeziny  

za 2011 rok 

 

Sprawozdanie z realizacji inwestycji w okresie  

od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 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 2011 – 2.845.102,90 zł 

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

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

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2007- 2013. Umowa nr UDA-RPLD.01.01.00-00-076/09/00 o dofinansowanie projektu została 

podpisana 26 czerwca 2009 roku. Po zmianach dokonanych aneksem nr UDA-RPLD.01.01.00-00-076/09/01 z 

dnia 23 grudnia 2009 roku oraz nr UDA-RPLD.01.01.00-00-076/09/02 z dnia 26 lutego 2010 roku, kwota 

dofinansowania stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych projektu i wynosi 7.211.423,72 zł.  

W roku 2011 kontynuowano prace budowlane II etapu i jednocześnie prowadzone były archeologiczne prace 

wykopaliskowe, które rozpoczęto 20 marca. W związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów usług, 26 maja z 

wykonawcą prac archeologicznych i wykonawcą prac budowlanych podpisano aneksy do umowy o wykonanie 

archeologicznych, ratowniczych badań wykopaliskowych oraz umowy o wykonanie prac budowlanych, 

zmieniające wartość prac wynikającą ze zmian stawek podatku VAT. Prace archeologiczne prowadzone były 

odcinkami na ulicach: Orzeszkowej, Chopina, Konopnickiej i Słowackiego. Badania archeologiczne trwały do 25 

czerwca 2011 r. Komisyjnego odbioru prac archeologicznych dokonano 27 czerwca. W ramach prac budowlanych 

wykonano kanalizację deszczową w ulicach: Stryjkowskiego, Chopina, Kołłątaja, Orzeszkowej oraz  

w części ul. Konopnickiej, ul. Słonecznej, ul. Słowackiego oraz ul. Kordeckiego. Wykonano przełożenie odcinka 

wodociągu w ulicach: Stryjkowskiego i Słonecznej. Ponadto wykonano podbudowę drogi z asfaltową warstwą 

wiążącą i chodnikami na ul. Stryjkowskiego, ul. Burskiego, Chopina, Kołłątaja oraz części ul. Słonecznej i ul. 

Konopnickiej a także nawierzchnię z kostki na ciągu pieszo-jezdnym w ulicy Słonecznej. Na ul. Krakówek oraz 

części ul. Słowackiego wykonano asfaltową warstwę ścieralną. Wykonana została również przebudowa sieci 

energetycznej niskiego napięcia w ul. Orzeszkowej oraz sieci telefonicznej w ul. Słonecznej, które kolidowały z 

pracami drogowymi. Rozpoczęto prace drogowe na ul. Orzeszkowej. W okresie sprawozdawczym poniesiono 

koszty w wysokości 2.774.508,21 zł, w tym 267.820,20 zł za prace archeologiczne, 2.476.718,00 zł za prace 

budowlane oraz 29.970,01 zł za pełnienie funkcji inspektora nadzoru. 

 

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

ul. Piłsudskiego. 

Plan na rok 2011 – 1.070.000,00 zł 

Inwestycja realizowana była 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” oraz pismo BG. 6743.226.2011 z dnia 25 

maja 2011 r. potwierdzające przyjęcia bez sprzeciwu przez Starostę zgłoszenia wykonania przebudowy chodnika 

w ulicy Piłsudskiego na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Rejtana . 

W dniu 30 września 2010 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach „Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Po weryfikacji wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w 

roku 2011. W związku z powyższym wykonawcy projektu budowlanego zlecono aktualizację kosztorysu 

inwestorskiego za kwotę netto 1.300,00 zł; brutto 1.599,00 zł. 27 maja 2011 r. 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 zadania inwestycyjne „Przebudowa ulicy Moniuszki (Nr 121230E) i ulicy Piłsudskiego (Nr 

121248E) w Brzezinach – etap II przebudowa ul. Piłsudskiego”. Otwarcie ofert nastąpiło 10 czerwca 2011 r. 

Wpłynęły dwie oferty. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlano 

Drogowego „BUD-DROG”, Stanisława Polus z Koluszek. 22 czerwca 2011 r. z Wykonawcą podpisano umowę o 

roboty budowlane nr RI. 136/2011 na „Przebudowę ulicy Moniuszki (Nr 121230E) i ulicy Piłsudskiego (Nr 

121230E) w Brzezinach – etap II przebudowa ul. Piłsudskiego” o wartości brutto 1.045.023,42 zł,  

z terminem realizacji do 5 października 2011 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.) 22 czerwca 

br. została zawarta umowa nr RI. 135/2011 o pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania z Panem 

Wiesławem Jeziorskim – „AZ PRO” Biuro Usług Projektowych z Tomaszowa Mazowieckiego. Zgodnie z umową 
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Wykonawca za pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

brutto 6.027,00 zł. Wykonawca po przejęciu terenu budowy, 30 czerwca br. przystąpił  

do realizacji prac drogowych. Aneksem Nr 1/2011 z dnia 4 października br. do umowy  

o roboty budowlane Nr RI. 136/2011 termin realizacji prac budowlanych przedłużono  

do 25 października 2011 r. Jednocześnie aneksami Nr 1 z dnia 13 października oraz Nr 2  

z dnia 4 listopada do umowy Nr 49/NPPDL/FE-IV/2011 z dnia 1 lipca 2011 r.  

o dofinansowanie projektu termin zakończenia realizacji przedłużono do 04.11 2011 r. Wykonawca 25 

października 2011 r. zgłosił zakończenie prac i gotowość do odbioru. Odbiór prac budowlanych został zakończony 

3 listopada 2011 r. Gmina Miasto Brzeziny 25 listopada 2011 r. w Wydziale Zarządzania Funduszami 

Europejskimi Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi złożyła wniosek wypłatę dotacji z budżetu państwa na 

dofinansowanie projektu. Dotacja w wysokości 525.525,21 zł została przekazana 30 listopada 2011 r.. W okresie 

sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 1.053.547,32 zł, w tym 1.599,00 zł za aktualizację kosztorysu 

inwestorskiego, 897,90 zł za promocję projektu, 1.045.023,42 zł za prace budowlane oraz. 6.027,00 zł za pełnienie 

funkcji inspektora nadzoru. 

 

II. Dział 700 

Rozdział 70004 

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 

 

1/ Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o. o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego. 

Plan na rok 2011 – 50.000,00 zł 

Na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o. o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego wydatkowano kwotę 

50.000,00 zł. 

 

Rozdział 70005 

GOSPODARKA GRUNTAMI INIERUCHOMOŚCIAMI 

 

1/ Wykupy działek. 

Plan na rok 2011 – 40.000,00 zł 
W okresie sprawozdawczym wydatkowano 462,00 zł na zakup działki nr 3827 pod drogę ul. Sikorskiego w 

Brzezinach . 

 

III. Dział 750 

Rozdział 75095 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

 

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

Plan na rok 2011 – 35.000,00 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 ramach realizacji projektu w 2011 roku wydatkowano kwotę 29.196,99 zł. 

 

IV. Dział 754 

Rozdział 75416 

STRAŻ MIEJSKA 

 

1/ Zakup radarów. 

Plan na rok 2011 – 200.000,00 zł 
W związku z powołanie z dniem 1.08.2011 roku Straży Miejskiej w Brzezinach zakupiono fotoradaru za kwotę 

115.620,00 zł. 

 

2/ Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Straży Miejskiej. 

Plan na rok 2011 – 30.000,00 zł 
W 2011 roku zakupiono trzy zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz kopiarkę na potrzeby Straży 

Miejskiej. Na zakup sprzętu komputerowego wydatkowano kwotę 24.224,99 zł. 

 

2/ Zakup samochodu dla Straży Miejskiej. 

Plan na rok 2011 – 70.000,00 zł 
W 2011 roku zakupiono samochód marki ŚKODA Octavia Combi za kwotę 55.227,00 zł dla Straży Miejskiej. 
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V. Dział 900 

Rozdział 90002 

GOSPOADRKA ODPADAMI 

 

1/ Wykonanie koncepcji rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Brzezinach. 

Plan na rok 2011 – 37.000,00 zł 
Za wykonanie koncepcji rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Brzezinach oraz dokumentacji do 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie 

składowiska wydatkowano kwotę 36.900,00 zł zgodnie z umowa zawarta z firmą ATKO-ex Sp. z o,o.z Łodzi. 

 

Rozdział 90004 

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 

 

1/ Remont alejek w Parku Miejskim i remont chodnika w ulicy Spacerowej w Brzezinach. 

Plan na rok 2011 – 243.000,00 zł 
Prace prowadzone były w oparciu o dokonane w dniu 20 września 2011 r. zgłoszenie wykonania robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Pismem BG.6743.440.2011 z dnia 6 października 2011 r. 

Starosta Brzeziński potwierdził przyjęcie bez sprzeciwu zgłoszenia wykonania remontu alejek w parku miejskim 

remontu chodnika w ulicy Spacerowej w Brzezinach. Wykonawcę prac budowlanych wyłoniono w wyniku 

przeprowadzonego w dniu 19 października 2011 r. przetargu nieograniczonego.Umowę z wykonawcą – Zbigniew 

Skrzatek, Usługi Budowlane „KAL-BRUK”, Gałkówek Parcela 38 – podpisano 31 października 2011 r. Umowa 

nr RI. 239/2011 przewidywała zakończenie robót o wartości ryczałtowej 192.782,62 zł brutto do 10 grudnia 2011 

r. Umowa Nr RI. 240/2011 o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z Wiesławem Jeziorskim z 

Tomaszowa Mazowieckiego została zawarta 31 października 2011 r. w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity (Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Wykonawca prac 10 

grudnia 2011 r. zgłosił zakończenie robót i gotowość do odbioru. Komisyjnego odbioru prac dokonano 15 grudnia 

2011 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 195.782,61zł, w tym 192.782,62 zł za 

prace budowlane oraz 2.999,99 zł za nadzór inwestorski. 

 

Rozdział 90017 

ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

 

1/ Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o. o. Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach. 

Plan na rok 2011 – 578.600,00 zł 
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

Rozdział 90095 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

 

1/ Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – etap I. 

Plan na rok 2011 – 75.000,00 zł 

W okresie styczeń - maj 2011 r. w związku z zamiarem aplikowania o dofinansowanie  

ze środków EFRR w ramach działania VI.1 RPO WŁ na realizację projektu Rewitalizacja centrum miasta 

Brzeziny – Etap 1 przygotowano do złożenia wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami. W 

związku z tym, w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., 

Nr 113, poz. 759 ze zm.) przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie map 

geodezyjnych  

do celów projektowych, dokumentacji technicznej projektu i kosztorysu inwestorskiego oraz studium 

wykonalności. 1 czerwca br. pomiędzy Gminą Miasto Brzeziny a Sylwiuszem Stepnowskim – „22” 

PRACOWNIA PROJEKTOWA z Łodzi została zawarta umowa Nr RI. 106/2011 o wykonanie projektu 

budowlano-wykonawczego pn. „Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap I”, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego za kwotę 50.614,50 zł z terminem 

realizacji do 30 czerwca 2011 r. Wykonawca w dniu 30 czerwca dostarczył zamawiającemu przedmiot umowy. 

Również 1 czerwca br. z Jerzym Sagańskim geodetą uprawnionym – PUG-K „GEO-NORD” z Łodzi podpisano 

umowę nr RI 107/2011 o wykonanie mapy do celów projektowych za kwotę 2.460,00 zł z terminem wykonania do 

8 czerwca 2011 r. Mapa została wykonana w terminie zgodnym z umową. 2 czerwca 2011 r. Gmina Miasto 

Brzeziny wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie projektu pn. 

„Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – Etap I” w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, oś 

priorytetowa VI Odnowa obszarów miejskich – Działanie V1.1 Rewitalizacja obszarów problemowych. Umowę o 

dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.06.0100-00051/11-00 podpisano 28 października 2011 r. Zgodnie z 

zapisami umowy całkowita wartość projektu wynosi 2.222.238,24 zł z dofinansowaniem ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości nieprzekraczającej 85% wydatków 

kwalifikowalnych projektu, co daje kwotę 1.888.902,50 zł. Udział własny gminy  

w ramach wydatków kwalifikowalnych wynosi 333.335,74 zł. Starosta Brzeziński pismem BG.6740.284.2011 z 

dnia 23 września 2011 r. wydał decyzję Nr /292/2011 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Gminie 
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Miasto Brzeziny pozwolenia na budowę. Projekt będzie realizowany do 30 września 2012 r.  

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 65.074,50 zł, w tym 2.460,00 zł za wykonanie 

mapy do celów projektowych, 50.614,50 zł za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz 12.000,00 zł 

za wykonanie studium wykonalności. 

 

2/ Zakup wielofunkcyjnego ciągnika ogrodniczego z osprzętem. 

Plan na rok 2011 – 50.000,00 zł 

Zakupu mini traktora z dostawą do zamawiającego dokonano zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie zawartej 23 grudnia 2011 r. umowy Nr 296/2011. 

Wykonawcą zamówienia było P.H.U.B. Piotr Pawlica z Drelowa. Zgodnie z umową zakupiono mini traktor 

„KUBOTA” Typ B3 NO za kwotę 39.237,00 zł. 

 

VI. Dział 921 

Rozdział 92116 

BIBLIOTEKI 

 

1/ Remont Biblioteki Miejskiej w Brzezinach. 

Plan na rok 2011 – 5.100,00 zł 

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w kwocie 5.100,00 zł do Miejskiej Biblioteki Publicznej 

w Brzezinach  na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Remont Biblioteki Miejskiej w Brzezinach”. 

Kwota ta przeznaczona została na pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji technicznej projektu. Zgodnie z 

umową z 15.12.2011r. pomiędzy Województwem Łódzkim a Gminą Miasto Brzeziny na realizacje w/w zadania 

otrzymaliśmy dotację w wys. 2.145,00 zł w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie 

wkładu własnego projektu pn.: „Remont Biblioteki Miejskiej w Brzezinach” realizowanego przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Brzezinach. Pozostałą kwotę w wys. 2.955,00 zł miasto sfinansowało z własnych środków 

w formie dotacji na zadania inwestycyjne dla Biblioteki.  

 

Rozdział 92118 

MUZEA 

 

1/ Rozbudowa i przebudowa budynku głównego i oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach – etap I. 

Plan na rok 2011 – 369.000,00 zł 

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w kwocie 369.000,00 zł na pokrycie wkładu własnego 

Muzeum do w/w projektu. W ramach projektu przeprowadzono roboty remontowo-budowlane wnętrza budynku 

głównego i oficyny, wykonano instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania oraz 

modernizację wentylacji w budynkach Muzeum. Ogółem koszt inwestycji wyniósł 739.346,68 zł, w tym: 

dofinansowanie z UE – 369.303,74 zł, wkład własny Muzeum – dotacja z budżetu miasta – 370.042,94 zł.  

 

2/ Rewitalizacja staromiejskiej części miasta Brzeziny poprzez rozbudowę i przebudowę budynku głównego i 

oficyny Muzeum Regionalnego w Brzezinach – etap II. 

Plan na rok 2011 – 13.000,00 zł 

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w kwocie 13.000,00 zł. Zaplanowana kwota dotyczy 

wkładu własnego do w/w projektu, na który Muzeum złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w 

ramach RPO WŁ i przeznaczona była na zapłatę za studium wykonalności. Jest tu drugi etap inwestycji 

rozpoczętej w 2011 roku, która obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni oraz 

modernizację wentylacji w budynkach Muzeum. Wniosek ten nie otrzymał dofinansowania, w związku z czym 

inwestycja nie będzie realizowana. 

 

3/ Remont dachu na budynku Muzeum Regionalnego w Brzezinach. 

Plan na rok 2011 – 15.000,00 zł 

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w kwocie 15.000,00 zł na remont dachu na budynku 

głównym Muzeum.  

 

Rozdział 92195 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

 

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

szlaków turystycznych. 

Plan na rok 2011 – 7.930,00 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 
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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 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie 1.075,35 zł na opracowanie 

koncepcji szlaków turystycznych i opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko. 

 

VII. Dział 926 

Rozdział 92601 

OBIEKTY SPORTOWE 

 

1/ Zakup zestawu kontenerów  

Plan na rok 2011 – 40.000,00 zł 

Inwestycja realizowana była na postawie przyjętego bez sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach 

zgłoszenia wykonania robót budowlanych, które zostało dokonane 15.04.2011 r. 

W dniu 23.03.2011r.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.) zwrócono się z zapytaniem ofertowym o realizację zamówienia do trzech 

dostawców. Do 25.03. br. wpłynęła jedna ważna oferta. Umowa o zakup czterech kontenerów z firmą  B.M. 

Containers z Nakła nad Notecią została podpisana  w dniu 29.03.2011 r. za kwotę 40.000,00 zł brutto z terminem 

realizacji do 20.04.2011 r. W dniu 19.04.2011 r. protokółem odbioru odebrano wykonanie zamówienia. Na 

stadionie ustawiono 2 kontenery szatniowe i 2 kontenery sanitarne z wyposażeniem. Poniesiono koszty w 

wysokości 40.000,00 zł.  

 

2/ Adaptacja pomieszczeń krytej pływalni Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach na grotę solną.  

Plan na rok 2011 – 20.000,00 zł 
W ramach w/w kwoty zakupiono materiały i urządzenia potrzebne do adaptacji pomieszczeń na grotę solną, w tym 

m.in.: oświetlenie LED, kino domowe, przewody grzejne, drzwi z ościeżnicą, materiały elektryczne i budowlane. 

W 2011 roku poniesiono koszty w wys. 19.994,32 zł.  

 

 

Brzeziny 09.03.2012 r. 

Sporządził: Wojciech Rudzki 

 


