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Załącznik  Nr 1 

do informacji  

o przebiegu wykonania budżetu  

Gminy Miasto Brzeziny  

za I półrocze 2012 roku 

 

Informacja o realizacji inwestycji miejskich prowadzonych w okresie  

od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 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 2012 – 2.936.818,81 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 2012 kontynuowane są prace budowlane II etapu realizacji projektu. W ramach prac budowlanych 

wykonano przepompownię i kanalizację deszczową w części ulicy Słonecznej oraz końcowy odcinek kanalizacji 

deszczowej w ul. Słowackiego. Ponadto wykonano podbudowę drogi i chodniki na części ul. Słonecznej oraz 

nawierzchnię asfaltową ul. Chopina, Burskiego, Orzeszkowej, Konopnickiej, Kołłątaja oraz części  

ul. Stryjkowskiego. Kontynuowane są prace drogowe na ul. Słowackiego i ul. Słonecznej.  

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 0,00 zł. Płatności za wykonane roboty w I półroczu 

zostaną zrealizowane w lipcu br.  

 

2/ Budowa kanalizacji deszczowej i drogi w ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach. 

Plan na rok 2012 – 400.000,00 zł 

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2012 r. na postawie ostatecznej decyzji Starosty Brzezińskiego Nr 

271/2009 z dnia 29 września 2009 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. 

Inwestycja realizowana ze środków własnych gminy. 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 

113, poz. 759 ze zm.) 28 maja 2012 r. z firmą REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz z siedzibą w Skierniewicach 

została zawarta umowa Nr RI 84/2012 na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysu ofertowego z 

przedmiarem robót na kwotę brutto 3.505,50 zł, z terminem realizacji do 8 czerwca 2012 r. Kosztorysy i 

przedmiar robót zostały wykonane zgodnie z umową. 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.505,50 zł. 

 

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 2012 – 225.000,00 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 brutto 183.000,00 zł. Przedmiot 

umowy został podzielony na trzy etapy: 

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

odwodnienia pasa drogowego wraz z określeniem szacunkowych kosztów oraz docelowego poszerzenia ul. Sejmu 
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Wielkiego na całym jej odcinku w terminie do 20 grudnia 2010 r., za kwotę brutto 24.400,00 zł, 

- etap II – zadanie nr 1 – obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i 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 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 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. Prace projektowe trwają, w okresie sprawozdawczym nie poniesiono 

kosztów. 

 

4/ Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego przy ul. Kulczyńskiego w Brzezinach. 

Plan na rok 2012 – 213.150,00 zł 

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

5/ Budowa chodnika przy ul. Przedwiośnie w Brzezinach. 

Plan na rok 2012 – 150.000,00 zł 

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

6/ Budowa chodnika przy ul. Głowackiego w Brzezinach. 

Plan na rok 2012 – 20.000,00 zł 

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

7/ Zakup ciągnika z osprzętem, przyczepy i zamiatarki. 

Plan na rok 2012 – 234.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.  

 

II. Dział 700 

Rozdział 70004  

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 

 

1/ Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 8  

w Brzezinach. 

Plan na rok 2012 – 50.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.  

 

2/ Budowa domu socjalnego i noclegowni w Brzezinach. 

Plan na rok 2012 –80.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. 

 

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

Plan na rok 2012 – 500.500,00 zł 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 500.000,00 zł na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki TBS. 

 

Rozdział 70005 

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI . 

 

1/ Wykupy działek. 

Plan na rok 2012 – 68.000,00 zł. 

W I półroczu 2012 r. wydatkowano kwotę 35.077,00 zł na wykupy dwóch działek pod poszerzenie dróg  

w ul. Kordeckiego i ul. Słonecznej.  

 

III. Dział 710 

Rozdział 71095  

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

 

1/ Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach. 

Plan na rok 2012 – 32.000,00 zł.  

W I półroczu nie poniesiono wydatków. Zaplanowane środki stanowią wkład własny miasta do projektu pn.: 

„Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Stefy Inwestycyjnej w Brzezinach”, na który został 
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złożony wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych. W ramach wydatków majątkowych projektu 

przewidziano opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu strefy inwestycyjnej, raportu o barierach 

inwestycyjnych, raportu oddziaływania na środowisko oraz opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego.  

 

IV. Dział 750 

Rozdział 75023 

URZĘDY MIAST 

 

1/ Remont sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny. 

Plan na rok 2012 – 150.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. 

 

V. Dział 853 

Rozdział 85395 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

 

1/ Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny. 

Plan na rok 2012 – 408.800,00 zł. 

W I półroczu nie poniesiono wydatków. Gmina Miasto Brzeziny złożyła wniosek o dofinansowanie w/w projektu 

ze środków unijnych w ramach działania 8.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka i 23.05.2012 roku 

została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość zadania wynosi 1.041.351,00 zł,  

z tego: dofinansowanie z budżetu środków europejskich – 752.376,09 zł, dotacja celowa z budżetu państwa – 

132.772,26 zł, wkład własny miasta – 156.202,65 zł. Okres kwalifikowalności wydatków obowiązuje  

od 10.06.2011 r. do 30.09.2014r.Zaplanowane wydatki majątkowe przeznaczone są na pokrycie zakupów 

majątkowych do projektu pn.: „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Brzeziny”. 

W ramach projektu (wydatki majątkowe) przewidziano m.in. zakup 100 jednostek komputerowych, w tym: 39  

dla jednostek podległych gminie miasto Brzeziny i 61 dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. 

 

VI. Dział 900 

Rozdział 90002 

GOSPODARKA ODPADAMI 

 

1/ Budowa systemu sortowania odpadów komunalnych – etap I 

Plan na rok 2012 – 150.000,00 zł. 

W I półroczu wydatkowano 9.840,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu robót geologicznych  

na wykonanie otworów badawczych w celu ustalenia warunków hydrogeologicznych pod lokalizację piezometrów 

dla projektowanej części składowiska odpadów.  

 

Rozdział 90003 

OCZYSZCZANIE MIAST 

 

1/ Zakup przyczepy do ciągnika KUBOTA oraz kosiarki samojezdnej. 

Plan na rok 2012 – 16.000,00 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków. 

 

Rozdział 90017 

ZAKLADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

 

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

Plan na rok 2012 – 330.000,00 zł. 

W I półroczu wydatkowano 250.000,00 zł z przeznaczeniem na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Zakład 

Usług Komunalnych w Brzezinach na realizację przez Zakład Usług Komunalnych inwestycji współfinansowanej 

ze środków unijnych pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Brzeziny” – zadanie 

obejmuje rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Brzezinach oraz budowę kanalizacji sanitarnej  

w ul. Okrzei i ul. Kościuszki” oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z budową sieci 

wodociągowej w ul. Sikorskiego oraz stacji podniesienia ciśnienia w ul. Małczewskiej.  

 

Rozdział 90095 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

 

1/ Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – etap I. 

Plan na rok 2012 – 2.122.762,74 zł 

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2012 r. na postawie ostatecznej decyzji Starosty Brzezińskiego  

Nr 292/2011 z dnia 23 września 2011 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.06.01.00-00-051/1/00 o dofinansowanie projektu została 

podpisana 28 października 2011 roku. Po zmianach dokonanych aneksem nr UDA-RPLD.06.01.00-00-051/11/01 
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z dnia 27 lipca 2012 roku kwota dofinansowania stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych projektu i wynosi 

1.384.306,37 zł.  

W wyniku dokonanego w dniu 9 marca br. wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego,  

2 kwietnia 2012 r. z POL- DRÓG WARSZAWA Sp. z o. o. podpisano umowę nr RI. 49/2012 na wykonanie 

zadania „Rewitalizacja centrum miasta Brzeziny – etap I”, za kwotę brutto 1.499.116,23 zł z terminem realizacji 

do 31 sierpnia 2012 r. Również 2 kwietnia 2012 r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa nr RI53/2012  

o pełnienie funkcji inspektora nadzoru z firmą „DROD-SERWIS” Roboty Drogowe Dariusz Grzelak z siedzibą  

w Łodzi za kwotę brutto 9.225.00 zł. 18 kwietnia 2012 r. teren budowy został przekazany wykonawcy. 

Wykonawca przystąpił do realizacji zadania. Prace budowlane są kontynuowane. W dniu 12 czerwca 2012 r. 

aneksem nr 1/2012 do umowy nr RI. 49/2012 z wykonawcą dokonano zmiany harmonogramu rzeczowo-

finansowego realizacji zadania. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 11.070,00 zł  

na promocję projektu.  

 

2/ Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki socjalnej. 

Plan na rok 2012 – 200,00 zł.  

W I półroczu 2012 roku wydatkowano 200,00 zł na wniesienie wkładu pieniężnego do spółdzielni socjalnej. 

 

VII. Dział 921 

Rozdział 92116 

BIBLIOTEKI 

 

1/ Remont Biblioteki Miejskiej w Brzezinach. 

Plan na rok 2012 – 84.900,00 zł. W I półroczu 2012 roku nie poniesiono wydatków. 

 

Rozdział 92195 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

 

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

szlaków turystycznych 

Plan na 2012 rok – 3.200,00 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 wydatkowano 3.118,96 zł. 

 

VIII. Dział 926 

Rozdział 92601 

OBIEKTY SPORTOWE 

 

1/ Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu obsługi klienta w Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach. 

Plan na rok 2012 – 28.000,00 zł.  

W I półroczu 2012 roku nie wydatkowano żadnych środków. 

 

2/ Zakup sprzętu multimedialnego. 

Plan na rok 2012 – 10.000,00 zł.  

W I półroczu nie poniesiono wydatków. 

 

3/ Budowa boiska na terenie przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach w ramach realizacji programu „Moje 

Boisko Orlik 2012”. 

Plan na rok 2012 – 1.397.000,00 zł 

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z budżetu województwa łódzkiego oraz budżetu Ministerstwa Sportu i 

Turystyki w ramach Rządowo – samorządowego programu pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”. Umowa  
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o dofinansowanie zadania z budżetu województwa łódzkiego na kwotę 333.334,00 zł została podpisana 5 kwietnia 

2012 r. Umowa na dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki przewiduje dotację w kwocie  

do 500.000,00 zł. Umowa podpisana przez Burmistrza Miasta Brzeziny została przesłana do Ministerstwa Sportu i 

Turystyki. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) 14 marca 2012 r. została zawarta umowa nr RI.40/2012 na wykonanie mapy  

do celów projektowych z Panem Jerzym Sagańskim geodetą uprawnionym z Łodzi za kwotę 1.845,00 zł,  

z terminem realizacji do 22 marca br. Mapę wykonano zgodnie z umową. 29 marca 2012 r. na podstawie art. 4 pkt 

8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

została zawarta umowa nr RI.51/2012 na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji typowego 

projektu budowy boisk sportowych wraz z zapleczem, opracowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki 

w ramach projektu „Moje boisko – ORLIK 2012”, dostosowującej do lokalnych warunków i wprowadzenie 

niezbędnych zmian przystosowujących projekt do indywidualnych wymagań Zamawiającego dla potrzeb 

lokalizacji zadania inwestycyjnego za kwotę 25.830,00 zł, z terminem wykonania do 27 kwietnia br. Wykonawcą 

adaptacji projektu był „ARCON BUD” Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze z siedzibą w Łodzi. Projekt 

budowlano-wykonawczy został wykonany zgodnie z umową. Gmina Miasto Brzeziny 14 maja 2012 r. uzyskała 

decyzję Nr 106/2012 Starosty Brzezińskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia  

na budowę. 30 maja 2012 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm) na wykonanie 

budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej 

Nr 1 w Brzezinach. Otwarcie ofert nastąpiło 18 czerwca br. Wpłynęło 7 ofert. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 

po zakończeniu prac komisji przetargowej w miesiącu lipcu br. 

W 2012 r. poniesiono koszty w wysokości 27.720,00 zł w tym 45,00 zł za wykonanie mapy do celów 

opiniodawczych, 1.845,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych oraz 25.830,00 zł za prace projektowe.  

 

4/ Budowa boiska na terenie przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach w ramach realizacji programu „Moje 

Boisko Orlik 2012”. 

Plan na rok 2012 – 1.285.000,00 zł 

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z budżetu województwa łódzkiego oraz budżetu Ministerstwa Sportu i 

Turystyki w ramach Rządowo – samorządowego programu pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”. Umowa  

o dofinansowanie zadania z budżetu województwa łódzkiego na kwotę 333.334,00 zł została podpisana 5 kwietnia 

2012 r. Umowa na dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki przewiduje dotację w kwocie  

do 500.000,00 zł. Umowa podpisana przez Burmistrza Miasta Brzeziny została przesłana do Ministerstwa Sportu i 

Turystyki. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) 14 marca 2012 r. została zawarta umowa nr RI.40 a/2012 na wykonanie mapy 

do celów projektowych z Panem Jerzym Sagańskim geodetą uprawnionym z Łodzi za kwotę 1.845,00 zł,  

z terminem realizacji do 22 marca br. Mapę wykonano zgodnie z umową. 29 marca 2012 r. na podstawie art. 4  

pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) 

została zawarta umowa nr RI.52/2012 na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji typowego 

projektu budowy boisk sportowych wraz z zapleczem, opracowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki 

w ramach projektu „Moje boisko – ORLIK 2012”, dostosowującej do lokalnych warunków i wprowadzenie 

niezbędnych zmian przystosowujących projekt do indywidualnych wymagań Zamawiającego dla potrzeb 

lokalizacji zadania inwestycyjnego za kwotę 25.830,00 zł, z terminem wykonania do 27 kwietnia br. Wykonawcą 

adaptacji projektu był „ARCON BUD” Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze z siedzibą w Łodzi. Projekt 

budowlano-wykonawczy został wykonany zgodnie z umową. Gmina Miasto Brzeziny 14 maja 2012 r. uzyskała 

decyzję Nr 107/2012 Starosty Brzezińskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia  

na budowę. 30 maja 2012 r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust 8 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm) na wykonanie 

budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej 

Nr 1 w Brzezinach. Otwarcie ofert nastąpiło 18 czerwca br. Wpłynęło 7 ofert. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 

po zakończeniu prac komisji przetargowej w miesiącu lipcu br. 

W 2012 r. poniesiono koszty w wysokości 27.720,00 zł, w tym 45,00 zł za wykonanie mapy do celów 

opiniodawczych, 1.845,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych oraz 25.830,00 zł za prace projektowe.  

 

5/ Adaptacja pomieszczeń pływalni krytej Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach na grotę 

 solną. 

Plan na rok 2012 – 10.000,00 zł. 

W I półroczu 2012 roku wydatkowano 8.178,66 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac adaptacyjnych 

pomieszczenia na grotę solną w Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach. W ramach inwestycji wyłożono ściany 

i sufity groty solnej materiałami z kruchów solnych, soli i lizawek solnych z kopalni soli w Kłodawie. 

 

 
Sporządził: Wojciech Rudzki 

 


