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Załącznik  Nr 1 

do sprawozdania rocznego 

z wykonania budżetu  

Gminy Miasto Brzeziny 

za 2012 roku 

 

Informacja o realizacji inwestycji miejskich prowadzonych w okresie  

od 1 stycznia do 31 grudnia 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 – 2.925.818,81 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. Zgodnie ze 

zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie całkowita wartość projektu wynosi 10.222.856,82 PLN, wartość wydatków 

kwalifikowanych – 9.588.009,40 PLN, dofinansowanie z EFRR – 7.191.007,05 PLN.  

W roku 2012 kontynuowane były 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 i ul. Słowackiego oraz nawierzchnię  

asfaltową ul. Chopina, Burskiego, Orzeszkowej, Konopnickiej, Kołłątaja ul. Słowackiego i ul. Słonecznej oraz ul. 

Stryjkowskiego. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Do wykonania pozostały prace drogowe w ul. Kordeckiego. W 

związku z postanowieniem Sadu Rejonowego w Brzezinach z dnia 23 marca 2012 r. nakazującym Gminie Miasto Brzeziny 

wstrzymanie robót budowlanych rozpoczętych i prowadzonych w obrębie działki nr 295 (ulica Kordeckiego) do czasu 

prawomocnego zakończenia postępowania o rozgraniczenie prowadzonego z wniosku mieszkańców, konieczne było 

wstrzymanie prac budowlanych związanych z realizacją projektu na odcinku ulicy Kordeckiego. Gmina Miasto Brzeziny w 

toku postępowania sadowego wystąpiła do Sadu Rejonowego w Brzezinach o zmianę postanowienia z dnia 23 marca 2012 r. 

W wyniku rozpatrzenia wniosku pozwanej Gminy Miasto Brzeziny o uchylenie bądź zmianę powyższego postanowienia Sad 

Rejonowy w Brzezinach postanowieniem z dnia 16 lipca 2012 r. uchylił wcześniejsze postanowienie o udzieleniu 

zabezpieczenia. Od tego postanowienia powodowie złożyli w dniu 16.08.2012 r. zażalenie do Sadu Okręgowego w Łodzi.  

Mając powyższe na uwadze gmina wystąpiła z wnioskiem o aneks do umowy o dofinansowanie projektu z prośbą o 

wydłużenie terminu jego realizacji do 30.11.2013 r. (zakończenie rzeczowe) oraz do 31.12.2013 r. (zakończenie finansowe). 

W zaktualizowanym wniosku gmina dokonała przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków, uwzględniła 

oszczędności powstałe głównie w kategorii dotyczącej prac archeologicznych oraz zmianę o 1 pkt. procentowy stawki VAT w 

2011 r. Aneks z Województwem Łódzkim został podpisany w dniu 19.12.2012 r. Dokonano korekty harmonogramu rzeczowo-

finansowego robót budowlanych oraz aneksem nr 2/2012 z dnia 30 października 2012 r. do umowy o roboty budowlane Nr InI 

158/2009 z dnia 20 października 2009 r. przedłużono termin realizacji do 31 października 2013 r. 

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 2.430.611,26 zł, w tym 2.405.096,26 zł za prace budowlane, 

19.980,00 zł za nadzór inwestorski oraz 5.535,00 zł za promocję projektu. 

 

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 

wyniku przeprowadzonego 30 lipca 2012 r. przetargu nieograniczonego, 16 sierpnia 2012 r. podpisano umowę Nr RI.160/2012 

z wykonawcą prac budowlanych, którym jest Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD-DROG” Stanisława Polus z 

Koluszek. Umowa przewidywała realizację prac w terminie do 30 października 2012 r. za kwotę 386.645,51 zł brutto. Nadzór 

inwestorski nad realizacją inwestycji, zgodnie z umową Nr RI. 159/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. zawartą w trybie art. 4 pkt 

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

SERVIS” Roboty Drogowe Dariusz Grzelak z siedzibą w Łodzi za kwotę 5.535,00 zł brutto dla całego zadania. 28 sierpnia 

2012 r. Wykonawca przejął teren budowy i przystąpił do realizacji. Ze względu na kolizję projektowanego kanału 

deszczowego z ciepłociągiem w ul. Bohaterów Warszawy oraz brak możliwości realizacji kanału w projektowanym śladzie 

zaszła konieczność wykonania projektu zamiennego i uzyskania zmiany pozwolenia na budowę. Prace budowlane zostały 

wstrzymane. Aneksami z dnia 30 października 2012r. przedłużono termin realizacji prac budowlanych i sprawowania nadzoru 

inwestorskiego do 31 grudnia 2012 r. W trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawarta została umowa nr RI 229/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.  na wykonanie 

mapy do celów projektowych za kwotę 984.00 zł brutto z terminem realizacji do 24 grudnia 2012 r. Mapa została wykonana 
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zgodnie z warunkami umowy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 396.670,01 zł, w tym 3.505,50 zł za 

wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego i 984,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych oraz 392.180,51 zł 

na wyodrębnione konto wydatków niewygasających. 

Zadanie będzie kontynuowane w roku 2013 w ramach wydatków niewygasających w wysokości 392.180,51 zł z terminem 

rozliczenia do 31 maja 2013 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 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 Wielkiego na całym jej 

odcinku w terminie do 20 grudnia 2010 r., za kwotę brutto 24.400,00 zł, 

- etap II – zadanie nr 1 – obejmował 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 2012 r., za kwotę brutto 79.300,00 zł,  

- etap III – zadanie nr 2 – obejmował 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 był 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. Z powodu nie wywiązania się Wykonawcy z 

zapisów umowy, pismem z dnia 28.12.2012 r. odstąpiono od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W okresie 

sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

4/ Przebudowa drogi w ul. Kulczyńskiego w Brzezinach. 

Plan na rok 2012 – 112.150,00 zł 

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

robót budowlanych, które zostało dokonane 9 października 2012 r. Zgłoszenie obejmowało wykonanie prac rozbiórkowych, 

ziemnych wraz z korytowaniem, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej na powierzchni 302,40 m² wraz z ustawieniem obrzeży betonowych i krawężników. Zadanie 

finansowane ze środków własnych gminy. 

W dniu 21 listopada 2012 r. w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 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. 217/2012 z Grzegorzem 

Zielińskim – „DANETPIL” Usługi Transportowe, Transport Drogowy, Odśnieżanie Dróg z siedzibą w Lubiankowie o 

wykonanie „Przebudowy ulicy Kulczyńskiego w Brzezinach” z terminem realizacji do 15 grudnia 2012 r. za kwotę 53.049,04 

zł brutto. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji, zgodnie z umową Nr RI. 219/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. zawartą 

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  

pełnił „DROG-SERVIS” Roboty Drogowe Dariusz Grzelak z siedzibą w Łodzi za kwotę 2.509,20 zł brutto dla całego zadania. 

22 listopada 2012 r. Wykonawca przejął teren budowy i przystąpił do realizacji zadania Prace zostały wykonane zgodnie z 

umową, wykonawca na dzień 14 grudnia 2012 r. zgłosił gotowość prac do odbioru. Komisyjnego odbioru robót dokonano 21 

grudnia 2012 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 56.858,24 zł, w tym 1.300,00 zł za wykonanie 

kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej 

do dokonania zgłoszenia robót budowlanych, 53.049,04 zł za prace budowlane oraz 2.509,20 zł za nadzór inwestorski.  

 

5/ Przebudowa drogi w ul. Przedwiośnie w Brzezinach. 

Plan na rok 2012 – 135.000,00 zł 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 
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6/ Remont ul. Głowackiego w Brzezinach – budowa fragmentu chodnika oraz utwardzenie terenu na działce nr 3725 obręb 8. 

Plan na rok 2012 – 66.000,00 zł 

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

robót budowlanych, które zostało dokonane 1 października 2012 r. Zgłoszenie obejmowało wykonanie fragmentu chodnika z 

kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 124 m² 

wraz z ustawieniem obrzeży betonowych oraz utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa 

łamanego i podsypce cementowo-piaskowej na powierzchni 132 m² wraz z ustawieniem krawężników na ławie betonowej. 

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. 

W dniu 30 lipca 2012 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., 

Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa nr RI. 152/2012 z Dariuszem Grzelakiem – DROG-SERVIS Roboty 

drogowe, Projektowanie, Nadzory, Doradztwo Techniczne z siedzibą w Łodzi o wykonanie projektu budowlano-

wykonawczego na remont ulicy z terminem realizacji do 30 września 2012 r. za kwotę 6.888,00 zł brutto. Prace projektowe 

zostały zakończone i odebrane 28 września 2012 r. W wyniku przeprowadzonego 7 listopada 2012 r. przetargu 

nieograniczonego, 21 listopada 2012 r. podpisano umowę Nr RI.216/2012 z wykonawcą prac budowlanych, którym był 

Grzegorz Zieliński – „DANETPIL” Usługi Transportowe, Transport Drogowy, Odśnieżanie Dróg z siedzibą w Lubiankowie. 

Umowa przewidywała realizację prac w terminie do 15 grudnia 2012 r. za kwotę 55.615,78 zł brutto. Nadzór inwestorski nad 

realizacją inwestycji, zgodnie z umową Nr RI. 220/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. zawartą w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) pełni „DROG-SERVIS” Roboty 

Drogowe Dariusz Grzelak z siedzibą w Łodzi za kwotę 2.410,80 zł brutto dla całego zadania. 22 listopada 2012 r. Wykonawca 

przejął teren budowy i przystąpił do realizacji zadania. Prace zostały wykonane zgodnie z umową, wykonawca na dzień 14 

grudnia 2012 r. zgłosił gotowość prac do odbioru. Komisyjnego odbioru robót dokonano 21 grudnia 2012 r. W okresie 

sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 64.914,58 zł, w tym 6.888,00 zł za prace projektowe, 55.615,78 zł za prace 

budowlane oraz 2.410,80 zł za nadzór inwestorski. 

 

7/ Zakup ciągnika z osprzętem, przyczepy i zamiatarki. 

Plan na rok 2012 – 258.000,00 zł.  
Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. 

W dniu 25 września 2012 r. w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 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. 182/2012 z P.P.H.U. 

„FARMASZ” Jerzy Sobociński z siedzibą w Starych Koluszkach na zakup z dostawą nowego ciągnika rolniczego Zetor 

Proxima 90 za kwotę 135.820,00 zł z terminem dostawy do 21 dni od daty podpisania umowy. Komisyjnego odbioru 

przedmiotu umowy dokonano w siedzibie zamawiającego 8 października 2012 r. 

W dniu 25 października 2012 r. w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 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. 204/2012 z GP TRUCK 

TRADING s.c. Grzegorz Kądziela, Agnieszka Kądziela z siedzibą w Warszawie na zakup z dostawą zamiatarki drogowej 

JOHNSTON CN 200 za kwotę 109.470,00 zł z terminem dostawy do 21 dni od daty podpisania umowy. Komisyjnego odbioru 

przedmiotu umowy dokonano w siedzibie zamawiającego 5 listopada 2012 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty 

w wysokości 245.290,00 zł. 

 

8/ Zwiększenie bezpieczeństwa i udrożnienie komunikacyjne południowo-zachodniej sieci dróg miasta Brzeziny poprzez 

przebudowę ciągu dróg w ulicach: Fredry, Żeromskiego, Andersa, Św. Anny, Sportowa. 

Plan na rok 2012 – 55.000,00 zł. 

W dniu 30 sierpnia 2012 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 

r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa nr RI. 180/2012 z Pawłem Jodaniewskim Usługi Projektowe 

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

projektowej budowlanej i wykonawczej dla w/w przedsięwzięcia za kwotę 50.000,00 zł. brutto z terminem realizacji do 25 

września 2012 r. Dokumentacja została wykonana i przekazana zgodnie z umową. W dniu 24 września 2012r. dokonano w 

Starostwie zgłoszenia wykonania robót budowlanych i uzyskano potwierdzenie jego przyjęcia bez zgłaszania sprzeciwu.  

Zakres zgłoszonych prac budowlanych obejmuje remont ulic: Fredry, Żeromskiego, Andersa, Św. Anny, Sportowej wraz z 

przebudową placu przy ul. Św. Anny (byłego dworca PKS)  

w tym: 

- odtworzenie istniejących chodników, zieleńców i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery segmentowe plus 

oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej) oraz odtworzenie istniejących ulic, 

- regulację pionową armatury wodno-kanalizacyjnej oraz urządzeń zlokalizowanych w pasach drogowych, 

- przebudowę placu przy ul. Św. Anny tj. utwardzenie części działki kostką betonową na pow. 400m
2
. 

W dniu 30 września 2012 r. Gmina Miasto Brzeziny wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu w ramach 

„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Po weryfikacji 

wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w roku 2013. Wnioskowana kwota dofinansowania w wysokości 

1.125.000,00 zł stanowi 50% przewidywanych kosztów realizacji projektu.  

Poniesione koszty wykonanej dokumentacji projektowej wyniosły 50.000,00 zł. 

 

II. Dział 700 

Rozdział 70004  

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 



4 

 

 

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

Plan na rok 2012 – 50.000,00 zł.  
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

2/ Budowa domu socjalnego i noclegowni w Brzezinach. 

Plan na rok 2012 –380.000,00 zł.  
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

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

Plan na rok 2012 – 351.000,00 zł. 
W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 351.000,00 zł na wpłatę zadatku na nabycie nieruchomości 

zabudowanej położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12, oznaczonej jako działki nr 2834/1 i 2834/4, na podstawie 

umowy przedwstępnej – akt notarialny Rep. A Nr 11614/2012 z 9 listopada 2012 r. 

 

2/ Wykupy działek. 

Plan na rok 2012 – 68.000,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 46.837,00 zł na wykupy dziesięciu działek pod poszerzenie dróg w ul. 

Kordeckiego i ul. Słonecznej.  

 

III. Dział 750 

Rozdział 75023 

URZĘDY MIAST 

 

1/ Remont sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny. 

Plan na rok 2012 – 200.000,00 zł.  
25 września 2012 r. pomiędzy Gminą Miasto Brzeziny a Spółdzielnią Socjalną Communal Servise z siedzibą w Brzezinach 

zostało zawarte porozumienie OK.51/2012 w celu ustalenia zasad finansowania i rozliczania zadania własnego, powierzonego 

uchwałą Nr XIX/33/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy 

Miasto Brzeziny w zakresie gospodarki komunalnej, zmienionej uchwałami Nr XX/40/2012 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 

kwietnia 2012 r. i Nr XXIV/73/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Porozumienie zostało zmienione aneksem z dnia 30 listopada 

2012 r. 

W ramach remontu sali konferencyjnej, porozumienie obejmowało wykonanie następujących prac budowlanych: 

1) roboty rozbiórkowe podłóg z deszczółek drewnianych wraz z oderwaniem ckołów, 

2) zerwanie wykładziny z podestu, 

3) demontaż sufitu podwieszonego, 

4) zeskrobanie starych farb ze ścian i sufitu,  

5) wyminę drzwi wejściowych na dębowe dwuskrzydłowe – szt.2, 

6) wykonanie witryny w miejsce istniejących drzwi środkowych, 

7) wykonanie posadzki z płytek kamionkowych gres o wymiarach 60x60 cm, 

8) wzmocnienie podestu drewnianego i ułożenie wykładziny, 

9) wykonanie elementów dekoracyjnych – zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z załączonymi rysunkami, 

10) wbudowanie rur centralnego ogrzewania w ściany, 

11) wymianę parapetów wewnętrznych, 

12) wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem oświetlenia ledowego i żyrandoli, 

13) wykonanie gładzi gipsowych trójwarstwowych, 

14) malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoży gipsowych, 

15) wykonanie nagłośnienia sali, 

zgodnie z załączoną dokumentacją, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i 

obowiązującymi normami, przy użyciu własnego sprzętu, materiałów, transportu, za kwotę 200.000,00 zł brutto w terminie do 

21 grudnia 2012 r. Prace zostały wykonane zgodnie z umową. Komisyjnego odbioru prac dokonano 27 grudnia 2012 r. 

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 200.000,00 zł. 

 

IV. Dział 754 

Rozdział 75412 

 

1/ Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Brzezinach. 

Plan na rok 2012 – 6.000,00 zł.  
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W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.866,40zł na zakup  działka wodno – parowego na potrzeby OSP. 

 

V. Dział 801 

Rozdział 80104 

 

1/ Przebudowa schodów wejściowych w Przedszkolu Nr 3 w Brzezinach. 

Plan na rok 2012 – 15.000,00 zł.  
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6.608,79 zł na przebudowę schodów wejściowych w Przedszkolu nr 3. 

 

2/ Zakup kotła c.o. dla Przedszkola Nr 3 w Brzezinach. 

Plan na rok 2012 – 11.000,00 zł.   
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę  9.600,00zł na zakup kotła c.o. do Przedszkola Nr 3.   

 

VI. Dział 853 

Rozdział 85395 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

 

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

Plan na rok 2012 – 381.533,70 zł. 

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. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty 

w wysokości 381.533,70 zł na zakup sprzętu komputerowego.. 

 

VII. Dział 900 

Rozdział 90002 

GOSPODARKA ODPADAMI 

 

1/ Budowa systemu sortowania odpadów komunalnych – etap I 

Plan na rok 2012 – 190.971,38 zł. 

W 2012 r. wydatkowano łącznie 84.009,00 zł, w tym: 

- 9.840,00 zł brutto - wykonanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworów badawczych w celu ustalenia warunków 

hydrogeologicznych pod lokalizację piezometrów dla projektowanej części składowiska odpadów. Umowa z ATMO-ex Sp. z 

o.o., ul. Gdańska 91/93, 90-613 Łódź z dnia 13.04.2012 r. (protokół odbioru z dnia 02.05.2012 r.); 

- 64.329,00 zł brutto - wykonanie otworów badawczych (min. 4 otwory) wraz z ich obudowaniem i zabezpieczeniem oraz 

badania gruntu i wody pobranej z otworów zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego znak: 

ROV.7430.11.2012.MP z dnia 04.06.2012 r. zatwierdzającą projekt prac geologicznych. Umowa z ATMO-ex Sp. z o.o., ul. 

Gdańska 91/93, 90-613 Łódź z dnia 10.10.2012 r. (protokół odbioru z dnia 17.12.2012 r.) ; 

- 9.840,00 zł brutto - Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej na potrzeby rozbudowy składowiska odpadów komunalnych 

w Brzezinach. Umowa z ENVIRO Zbigniew Staliński, ul. Koplowicza 8/9, 92-549 Łódź z dnia 10.10.2012 r. (protokół 

odbioru z dnia 18.12.2012 r.). 

 

Rozdział 90003 

OCZYSZCZANIE MIAST 

 

1/ Zakup przyczepy do ciągnika KUBOTA oraz kosiarki samojezdnej. 

Plan na rok 2012 – 7.000,00 zł.  

W dniu 3 lipca 2012 r. na podstawie umowy nr RI 100/2012 z dnia 03.07.2012 r. zawartej w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) z P.H.U. „ASTECH” Adam 

Skawiński z siedzibą w Pawlikowicach zakupiono kosiarkę samojezdną PARTNER P185117H za kwotę 6.999,00 zł. 

 

2/ Budowa schroniska dla zwierząt w Brzezinach. 

Plan na rok 2012 – 100.000,00 zł.  

W dniu 11 grudnia 2012 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 

r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) została zawarta umowa nr RI 22/2012 z firmą „DANETPIL” Grzegorz Zieliński z siedzibą w 

Lubiankowie o wykonanie ogrodzenia schroniska dla zwierząt za kwotę 36.285,00 zł z terminem realizacji do 20 grudnia 2012 

r. Zakres prac obejmował budowę ogrodzenia z blachy trapezowej powlekanej o wysokości 2,20 m na słupkach Ø 50 z furtką i 

bramą 2-skrzydłową o długości ok. 151 mb. Teren budowy został przekazany Wykonawcy 12.12.2012 r. Aneksem nr 1 z dnia 

20.12.2012 r. przedłużono termin realizacji prac do 24.12.2012 r. Prace zostały wykonane zgodnie z umową. Komisyjnego 
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odbioru prac dokonano w dniu 28.12.2012 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 36.285,00 zł. 

 

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 2012 roku  wydatkowano 330.000,00 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 – 1.530.481,23 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 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. 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 a w dniu 28 

sierpnia 2012 r. aneksem nr 2/2012 do umowy nr RI. 49/2012 z wykonawcą przedłużono termin zakończenia prac do 29 

września 2012 r. Komisyjnego odbioru prac dokonano 31 października 2012 r. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty 

w wysokości 1.530.481,23 zł, w tym za prace budowlane 1.499.116,23 zł, za nadzór inwestorski 9.225,00 zł oraz za promocję 

projektu 22.140,00 zł.  

W związku z przekroczeniem terminu umownego wykonania prac wykonawcę obciążono karami umownymi w wysokości 

46.472,72 zł. 

 

2/ Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki socjalnej. 

Plan na rok 2012 – 200,00 zł.  

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 200,00 zł na wniesienie wkładu pieniężnego do spółdzielni socjalnej. 

 

VIII. Dział 921 

Rozdział 92116 

BIBLIOTEKI 

 

1/ Remont Biblioteki Miejskiej w Brzezinach. 

Plan na rok 2012 – 94.900,00 zł.  
W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu kwotę 93.141,01 zł w formie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych  w Miejskiej bibliotece Publicznej w Brzezinach. Część środków w 

kwocie 41.570,50 zł pochodziło z dotacji Wojewody Łódzkiego, a pozostała kwota 51.570,51 zł pochodziła ze środków 

własnych miasta. W ramach inwestycji wykonano m.in. konserwację pomiarów instalacji odgromowej budynku, wykonano 

balustradę schodową wewnętrzną, wykonano czyszczenie i konserwację tarketu, schodów i zakupiono materiały malarskie i 

wykończeniowe. 

 

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 
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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. 

 

IX. 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 okresie sprawozdawczym wydatkowano 22 886,90 zł z przeznaczeniem na  zakup elektronicznego systemu obsługi klienta 

w Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach polegająca na skonfigurowaniu danych oraz dostosowaniu istniejącej sieci na 

obiekcie do nowych rozwiązań technicznych, wymianie wszystkich urządzeń elektronicznych wchodzących w skład 

systemu(komputery, czytniki, drukarka, kołowrót). 

 

2/ Zakup sprzętu multimedialnego. 

Plan na rok 2012 – 10.000,00 zł.  

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9.116,15 zł na zakup telewizora plazmowego 3D wraz z uchwytem na potrzeby 

Urzedu Miasta – sala konferencyjna.  

 

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

2012”. 

Plan na rok 2012 – 1.396.400,00 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 Nr 4/PF/Or/2012 o dofinansowanie 

zadania z budżetu województwa łódzkiego na kwotę 333.334,00 zł została podpisana 5 kwietnia 2012 r. Umowa z dnia 22 

sierpnia 2012 r. nr 2012/0331/0922/UDOT/DIS/TZ na dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki przewiduje 

dotację w kwocie do 500.000,00 zł.  

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. W dniu 9 lipca 2012 r. 

podpisano umowę nr RI. 103/2012 z wykonawcą NM Group Sp. z o. o. z Krakowa z terminem zakończenia prac do 30 

listopada 2012 r. za kwotę 1.338.000,00 zł brutto. Również 9 lipca 2012r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. została zawarta umowa nr RI. 105/2012 z Wojciechem Knerą - Wycena Nieruchomości Obsługa Inwestycji z siedzibą w 

Brzezinach o nadzór inwestorski nad inwestycją za kwotę 24.600,00 zł brutto. Wykonawca przejął teren budowy w dniu 23 

lipca 2012 r. i przystąpił do realizacji. Wykonawca zakończył prace 14 grudnia 2012 r. Komisja odbiorowa w dniu 28 grudnia 

2012 r. zakończyła czynności odbiorowe. W związku z przekroczeniem terminu umownego wykonania prac budowlanych, 

Wykonawcę obciążono zgodnie z umową karami umownymi w wysokości 56.196,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 1.390.320,00 zł, w tym 45,00 zł za wykonanie mapy do celów 

opiniodawczych, 1.845,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych, 25.830,00 zł za prace projektowe, 1.338.000,00 zł 

za prace budowlane oraz 24.600,00 zł za nadzór inwestorski.  
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4/ Budowa boiska na terenie przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach w ramach realizacji programu „Moje Boisko Orlik 

2012”. 

Plan na rok 2012 – 1.285.600,00 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 Nr 4/PF/Or/2012 o dofinansowanie 

zadania z budżetu województwa łódzkiego na kwotę 333.334,00 zł została podpisana 5 kwietnia 2012 r. Umowa z dnia 22 

sierpnia 2012 r. nr 2012/0330/0922/UDOT/DIS/TZ na dofinansowanie z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki przewiduje 

dotację w kwocie do 500.000,00 zł.  

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. W dniu 9 lipca 2012 r. 

podpisano umowę nr RI. 104/2012 z wykonawcą: Konsorcjum firm: „MPG” Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi – lider konsorcjum 

oraz SALTEX OY Sahatie 1 62900 Alajarvi Finlandia – partner konsorcjum z terminem zakończenia prac do 30 listopada 

2012 r. za kwotę 1.228.000,00 zł brutto. Również 9 lipca 2012r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. została 

zawarta umowa nr RI. 106/2012 z Dariuszem Grzelakiem – „DROG_SERVIS” Roboty Drogowe z siedzibą w Łodzi o nadzór 

inwestorski nad inwestycją za kwotę 23.985,00 zł brutto. Wykonawca przejął teren budowy w dniu 20 lipca 2012 r. i przystąpił 

do realizacji. Prace zostały wykonane zgodnie z umową, komisja odbiorowa w dniu 21 grudnia 2012 r. zakończyła czynności 

odbiorowe.  

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 1.279.705,00 zł, w tym 45,00 zł za wykonanie mapy do celów 

opiniodawczych, 1.845,00 zł za wykonanie mapy do celów projektowych, 25.830,00 zł za prace projektowe 1.228.000,00 zł za 

prace budowlane oraz 23.985,00 zł za nadzór inwestorski.  

 

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

Plan na rok 2012 – 10.000,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym 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. 

 

6/ Wymiana nawierzchni trawiastej na boisku do hokeja na trawie na stadionie miejskim w Brzezinach. 

Plan na rok 2012 – 60.000,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 31.365,00 zł z przeznaczeniem na wymianę nawierzchni trawiastej na boisku do 

hokeja na trawie na stadionie miejskim w Brzezinach polegająca na przygotowaniu podłoża, transporcie brytów trawy z 

miejsca składowania na boisko, rozłożeniu trawy zgodnie z przedłożonym schematem po uprzednim usunięciu taśm 

łączeniowych oraz ustawieniu trawy do docięcia i poklejenia. 

 

 

 


