
Załącznik  Nr 2  

do sprawozdania 

                z wykonania budżetu  

Gminy Miasto Brzeziny  

za 2006 rok 

 

 

Sprawozdanie z realizacji inwestycji w okresie do stycznia do grudnia  2006r. 

 
I. DROGI PUBLICZNE GMINNE . 

 

1/ Kanalizacja deszczowa, budowa drogi w ul. Kulczyńskiego, Berlinga, Mrockiej, Kilińskiego i 

części ul. Reymonta.  

Plan na rok 2006 – 1.152.000zł 

W roku 2005 poniesiono koszty w wysokości 938.746,90 zł na budowę kanalizacji deszczowej i 

montaż separatora. W roku 2004 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji 

technicznej w wysokości 48.770,40 zł. Łącznie w latach 2004-2005 poniesiono koszty w 

wysokości 987.517,30 zł. 

Zakres prac drogowych obejmuje między innymi: wykonanie nawierzchni asfaltowej (warstwa 

dolna i górna gr. 8 cm) na powierzchni 6.579,91m
2
, wykonanie chodnika z kostki betonowej o 

gr. 6 cm na pow. 4.421,89 m
2
, wykonanie krawężnika betonowego o łącznej długości 2.205,08 

m. Poniesiono koszty w wysokości 75,00 zł na rzecz Starostwa Powiatowego w Brzezinach za 

opinię ZUD. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty w 

wysokości 653.598,44 zł. W związku z koniecznością zmiany zakresu prac objętych projektem ( 

zmiana dotyczy wykonania zjazdów do nieruchomości , które zostały wybudowane po 

wykonaniu projektu, oraz likwidacji jednego wjazdu do posesji przy ul. Berlinga) przygotowany 

został projekt zamienny. 8 grudnia 2006r. została wydana przez Starostwo Powiatowe w 

Brzezinach decyzja zatwierdzająca projekt zamienny. Decyzja nie jest prawomocna. (Decyzja 

stała się ostateczna w dniu 28.02.2007r.) Z uwagi na powyższe wstrzymano roboty do czasu 

uprawomocnienia się decyzji i podpisano Aneks zmieniający termin realizacji zadania do dnia 

31 maja 2007r. 28 grudnia 2006r. podjęta została uchwała Rady Miasta Brzeziny w sprawie 

wydatków niewygasających – na przedmiotową inwestycję przeznaczono kwotę 498.400,00 zł.  

Łącznie z wydatkami niewygasającymi  koszty wynoszą 1.151.998,44 zł. 

 

2/ Przebudowa ul. Sasanek - dokumentacja. 

Plan na rok 2006 – 10.000zł. 

Odbyły się dwa przetargi. Pierwszy został unieważniony na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy 

z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej 

odrzuceniu. 8 maja 2006 została zatwierdzona specyfikacja na drugi przetarg. Wpłynęła jedna 

oferta firmy PPHU „FAZI” ul. Wojska Polskiego 165, 95-070 Aleksandrów Łódzki, za kwotę 

8.196,72 zł netto, 10.000,00 zł brutto.  6 czerwca 2006 r. została zawarta umowa Nr In  80/2006 

na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul Sasanek. Termin realizacji do 6 

grudnia 2006r. 6 grudnia Wykonawca dostarczył dokumentację. W okresie sprawozdawczym na 

przedmiotowym zadaniu  poniesiono koszty w wysokości 10.000,00 zł.  

 

3/ Przebudowa ul. Chryzantem - dokumentacja. 

Plan na rok 2006 – 10.000zł. 

Odbyły się trzy przetargi. Dwa zostały unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy z 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej 

odrzuceniu. 8 maja 2006 została zatwierdzona specyfikacja na trzeci przetarg. Wpłynęła jedna 

oferta firmy PPHU „FAZI” ul. Wojska Polskiego 165, 95-070 Aleksandrów Łódzki, za kwotę 

8.000,00 zł netto, 9.760,00 zł brutto.  6 czerwca 2006 r. została zawarta umowa Nr In  81/2006 

na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul Chryzantem. Termin realizacji do  6 

grudnia 2006 r. 6 grudnia Wykonawca dostarczył dokumentację. W okresie sprawozdawczym na 

przedmiotowym zadaniu  poniesiono koszty w wysokości 9.760,00 zł.  

 



 

4/ Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa ulic- osiedle „Szydłowiec”- dokumentacja. 

Plan na rok 2006 – 100.000 zł. 

28 kwietnia została zatwierdzona specyfikacja na wykonanie projektów budowlanych kanalizacji 

deszczowej wraz z budową i przebudową ulic na osiedlu „Szydłowiec”. Wpłynęły trzy oferty. 

Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełniło dwóch wykonawców. Z postępowania 

wykluczono jednego wykonawcę. Wybrano ofertę nr 3 Zakład Projektowania i Realizacji 

Inwestycji „KOMA” s.c. Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski, 91-420 Łódź ul. Północna 27/29 

p. 320, za cenę 80.500 zł netto, 98.210,00 zł brutto.  

8 czerwca 2006 r.  została zawarta umowa na wykonanie projektów budowlanych z terminem 

realizacji do  8 grudnia 2006 r. 6 grudnia został podpisany Aneks w celu zmiany zakresu i 

podziału kosztorysów inwestorskich z jednego na kilka, osobno na każdą ulicę. Zmieniono 

termin wykonania dokumentacji do dnia 30 grudnia 2006r. 28 grudnia 2006r. podjęta została 

uchwała Rady Miasta Brzeziny w sprawie wydatków niewygasających – na przedmiotową 

inwestycję przeznaczono kwotę 100.000,00 zł. 29 grudnia zawarto Aneks nr 2/2006 zmieniający 

termin wykonania dokumentacji do dnia 30 kwietnia 2007, z uwagi na nie otrzymanie warunków 

technicznych z Zakładu Energetycznego oraz w związku  z przedłużającą się procedurą 

uzgodnień projektu z innymi gestorami sieci i właścicielami gruntów. W okresie 

sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu, łącznie z wydatkami niewygasającymi  koszty 

wynoszą 100.000,00 zł.. 

    

II. URZĘDY MIAST. 

 

2/ Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Miasta (projekt + wykonanie). 

Plan na rok 2006 – 150.000zł. 

W roku 2005 poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji za cenę 6.710,00 zł. 

 22 maja 2006 r. została zatwierdzona specyfikacja istotnych warunków zamówienia na 

rozbudowę parkingu. Termin składania ofert  upłynął  14 czerwca 2006r 

Wpłynęła 1 oferta. Wybrana została oferta firmy – Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe 

„BUD-DROG” 95-040 Koluszki, ul. Zawiła 23 za cenę 114.914,86 zł netto, 140.196,13 zł 

brutto. 29 czerwca 2006 r. została zawarta umowa z terminem realizacji do 31 maja 2007 r. 29 

czerwca 2006 r. została zawarta Umowa In 97/2006 z p. Januszem Strugińskim – DROTECH 

99-400 Łowicz, ul. Chmielińskiej nr 48 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad 

prowadzonymi robotami budowlanymi. Wartość umowy 1.800,00 zł netto, 2.196,00 zł brutto. 5 

lipca 2006 r. przekazano Wykonawcy plac budowy.  30 sierpnia 2006 r. na wniosek Wykonawcy 

podpisano Aneks nr 1 w sprawie zmiany terminu zakończenia robot przy parkingu do dnia 30 

września 2006r.  29 września  2006r. wykonawca zgłosił zakończenie prac. 5 października 

2006r. spisano protokół końcowego odbioru robot i wystąpiono zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z zawiadomieniem o zakończeniu budowy do 

odpowiednich organów.  Uzyskano decyzję pozwolenie na użytkowanie obiektu i poniesiono 

koszty na rzecz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach – decyzja nr 287/89 w 

kwocie 51,27 zł. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty w 

wysokości 142.443,40 zł. 

 

2/ Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta - dokumentacja. 

Plan na rok 2006 – 31.350 zł. 

16 maja 2006r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) została zawarta umowa nr In 61/2006 na wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej i audytu energetycznego budynku Urzędu Miasta z p. 

Jackiem Stępniem – Pracownia Audytorska 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Bławatna 22. 

Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 8.000 zł netto, 9.760,00 zł brutto, termin 

realizacji do  25 czerwca 2006 r.  22 czerwca 2006r. została zawarta umowa In 89/2006 na 

wykonanie pakietu niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem aplikacyjnym do Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego w zakresie dwóch inwestycji : 1. Termomodernizacji Szkoły 

Podstawowej nr 2 i Termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Brzeziny. Koszt wykonania  



19.000,00 zł netto, 23.180,00 zł brutto łącznie. W koszty budowy ujęta jest ½ tj. kwota  

11.590,00 zł brutto. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty 

w wysokości 21.350,00 zł. 

 

III.  DZIAŁ 801. 

1. SZKOŁY PODSTAWOWE. 

1/ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 

Plan na rok 2006 – 46.470 zł. 

W roku 2005 poniesiono koszty wykonania dokumentacji technicznej za kwotę 34.512,13 zł. 

16 maja 2006 r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) została zawarta umowa nr In 61/2006 na wykonanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wymiany instalacji c.o.           i audytu 

energetycznego budynku szkoły  z p. Jackiem Stępniem – Pracownia Audytorska 27-400 

Ostrowiec Świętokrzyski ul. Bławatna 22. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe                w 

wysokości 4.000 zł netto, 4.880,00 zł brutto, termin realizacji do  25 czerwca 2006 r. 

22 czerwca 2006r. została zawarta umowa In 89/2006 na wykonanie pakietu niezbędnych 

dokumentów wraz z wnioskiem aplikacyjnym do Norweskiego Mechanizmu Finansowego w 

zakresie dwóch inwestycji : 1. Termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2   i 

Termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Brzeziny. Koszt wykonania 19.000,00 zł netto, 

23.180,00 zł brutto łącznie. W koszty budowy ujęta jest ½ tj. kwota  11.590,00 zł brutto. 

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty w wysokości 16.470 

zł. 

 

2. PRZEDSZKOLA. 

1/ Budowa Przedszkola Nr 1- dokumentacja.  

Plan na rok 2006 – 196.000zł. 

W roku 2005 poniesiono koszty wykonania orzeczeń i analiz o stanie technicznym budynku 

przedszkola oraz analizy w zakresie opłacalności przeprowadzenia remontu i określenia jego 

zakresu. Na ten cel wydatkowano kwotę 9.150 zł. 

W związku z koniecznością  budowy nowego budynku przedszkola na podstawie art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) 

została zawarta z p. Romanem Wojtczakiem – Pracownia Projektowa 91-174 Łódź, ul. 

Romanowska 9, umowa nr In 39/2006 na wykonanie oceny stanu technicznego istniejących 

fundamentów pod budynkiem przedszkola, pod kątem możliwości posadowienia na nich 

budynku murowanego. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3.500,00 zł netto, 

4.270,00 zł brutto. Termin realizacji cztery tygodnie od dnia zawarcia umowy.   

24 kwietnia dostarczono dokumentację Inwestorowi. 24 maja 2006r. została zatwierdzona 

specyfikacja na wykonanie na działce przy ul Konstytucji 3-go Maja 1: 

1. Projektu rozbiórki budynku Przedszkola Nr 1; 

2. Projektu budowlano-wykonawczego budowy Przedszkola Nr 1 . 

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę. Wpłynęło 5 ofert.  6 lipca 2006r. została 

wybrana najkorzystniejsza oferta firmy: Projektowanie Architektoniczne Daria Stasiak 92-207 

Łódź, ul. Józefa 15 m 44, za cenę 148.000,00 zł netto, 180.560,00 zł brutto. Termin wykonania 

do dnia 20 grudnia 2006 r. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono 

koszty w wysokości 184.830,00 zł. 

 

3. GIMNAZJA. 

1/ Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach – etap IV.  

Plan na rok 2006 – 131.000zł. 

3 marca 2006r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) została zawarta umowa nr In 23/2006 na wykonanie 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu i przedmiaru w zakresie 

termomodernizacji  budynku gimnazjum z p. Mirosławą Pawłowską Łódź ul. Grabieniec 20. 

Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2000,00 zł brutto. Termin realizacji do 10 

marca 2006r. 7 marca 2006r. dostarczono dokumentację Inwestorowi. 



 

21 marca 2006 została zatwierdzona specyfikacja na wykonanie termomodernizacji budynku 

Gimnazjum. Wpłynęły 4 oferty. Wybrana została oferta firmy „ BUDMAR” Firma Budowlana 

Marek Kamola z Tomaszowa Mazowieckiego ul. Legionów 18, za cenę 94.050,05 zł netto, 

114.741,06 zł brutto. 10 maja 2006 r. została zawarta umowa, termin realizacji do dnia 25 

sierpnia 2006r. 31 maja 2006 przekazano Wykonawcy plac budowy. 10 maja 2006r. została 

zawarta Umowa In 67/2006 z p. Wojciechem Knerą – Wycena Nieruchomości Obsługa 

Inwestycji 95-060 Brzeziny ul. Głowackiego 8/29 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad 

prowadzonymi robotami budowlanymi. Wartość umowy 1.967,21 zł netto, 2.400,00 zł brutto. 

Poniesiono koszty w wysokości 250,00 zł związane w wyliczeniem planowanego efektu 

ekologicznego, wykonanego przez p. Jerzego Wątłego biegłego w zakresie sporządzania ocen 

oddziaływania na środowisko – Łódź ul. Rzgowska 321/7.  8 sierpnia 2006 r. na podstawie art. 

67 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta 

umowa na zamocowanie płyty OSB wraz z pokryciem papą termozgrzewalną na budynku 

Gimnazjum w ilości 47 m
2
, za wynagrodzeniem 2.569,31 zł netto, 3.134,56 zł brutto z 

terminem realizacji do dnia 25 sierpnia 2006 r. 23 sierpnia 2006r. Wykonawca zgłosił gotowość 

do odbioru robót na budynku Gimnazjum. Poniesiono koszty w wysokości 250,00 zł  wykonania 

opinii dotyczącej osiągnięcia  planowanego efektu ekologicznego, przez p. Ewę Jochymską - 

biegłego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko – Łódź ul. Nastrojowa 65 

m 7.  W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty w wysokości 

122.775,62 zł. 

 

2/ Wymiana węzła cieplnego w budynku Gimnazjum.  

Plan na rok 2006 – 25.000 zł. 

29 sierpnia 2006r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji 

projektowej modernizacji węzła cieplnego w Gimnazjum w Brzezinach z p. Marią Małgorzatą 

Jeziak – INWESTPROJEKT – Wschód Pracownia Projektowa , 91-432 Łódź ul. Wojska 

Polskiego 55/61. Termin realizacji do 30 października 2006 r. Koszt 3.400,00 zł netto, 4.148,00 

zł brutto. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu  poniesiono koszty w 

wysokości 4.148,00 zł. 

 

IV. DZIAŁ 900. 

1. GOSPODARKA ODPADAMI. 

1/ Składowisko odpadów komunalnych rekultywacja i modernizacja – wykonanie odgazowania. 

Plan na rok 2006 –  50.000 zł. 

W roku 2004 poniesiono koszty w wysokości 195.200,00 zł na zakup kompaktora. W roku 2005 

poniesiono koszty w wysokości  92.935,82 zł na wykonanie projektu i montaż wagi 

samochodowej, brodzika oraz na wykonanie kosztorysu i specyfikacji wykonania i odbioru 

robót,  

W związku z koniecznością wykonania dokumentacji określającej zawartości gazu w pokładach 

odpadowych składowanych na wysypisku  i ewentualnego wykonania aneksu do projektu 

odgazowania , 22 sierpnia 2006 r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) została zawarta umowa nr In 

117/2006 z Andrzejem Dzikowskim i Piotrem Koszewskim – firma EUROGEOPOL 95-060 

Brzeziny ul. Sienkiewicza 9  na wykonanie mapy do celów projektowych. Termin wykonania do 

dnia 5 września 2006 r. Koszt 1.900,00 zł netto, 2.318,00 zł brutto. 5 września 2006r. mapa 

została dostarczona Inwestorowi. 8 września 2006 r. na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) została zawarta 

umowa nr In 131/2006 z p. Małgorzatą Osęka na wykonanie  aneksu do projektu odgazowania 

na składowisku odpadów komunalnych. Termin wykonania do 10 października 2006 r. Koszt 

wykonania  netto 16.000,00 zł, brutto 19.520,00 zł.10 października Wykonawca dostarczył 

dokumentację. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu  poniesiono koszty w 

wysokości 21.838,00 zł. 
 



 

2/Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Zakład Usług Komunalnych. 

Plan na rok 2006 – 300 zł. 

Wniesiono wkład pieniężny do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach ul. Św. 

Anny 57 w kwocie 60 zł jako dopłatę do wniesionego wkładu niepieniężnego .  W okresie 

sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu  poniesiono koszty w wysokości 60 zł. 

 

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ. 

 

1/ Rozdział sieci kanalizacji  sanitarnej i deszczowej  

Plan na rok 2006 – 72.500 zł. 

W roku 2005 poniesiono koszty w wysokości 68.930,00 zł. na wykonanie dokumentacji – etap I  

rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej – zlewnia nr 1.  Przetarg został ogłoszony w sierpniu 

2006 r. 18 września komisja przetargowa stwierdziła, że nie wpłynęła żadna oferta. 27 września 

2006 r. została zatwierdzona specyfikacja na wykonanie rozdziału kanalizacji deszczowej – 

zlewnia nr 1. Termin składania ofert do   30 października 2006r. Wpłynęły 4 oferty . Jako 

najkorzystniejszą  oceniono  ofertę  Nr  3 – firmy PUH  Wodociągi i Kanalizacje Krzysztof 

Kuciński 95-015 Głowno ul. Ordona 15. 16 listopada 2006r została zawarta Umowa Nr In 

185/2006 z w/w firmą na wykonanie rozdziału kanalizacji deszczowej – zlewnia nr 1 – budowa 

kanalizacji deszczowej w części ul. Głowackiego, budowa wylotu do rzeki Mrożycy wraz z 

separatorem lamelowym.  16 listopada 2006r. na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych  została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru nad realizacją robot budowlanych  z Panią Małgorzatą Pełka- Nadzory i Projektowanie 

Instalacji 99-400 Łowicz ul. Bolimowska 14/18a m 44. 22 listopada przekazano Wykonawcy 

plac budowy. Poniesiono koszty opracowania planowanego efektu ekologicznego wykonanego 

przez biegłego  z listy Ministra Środowiska  Panią Ewę Jochymską 91-496 Łódź ul. Nastrojowa 

65 m 7 w kwocie 350,00 zł. W związku z wystąpieniem Wykonawcy z prośbą o zmianę terminu 

wykonania robót, podpisano Aneks nr 1 ustalający termin wykonania prac od 10 stycznia 2007 

do dnia 31 maja 2007r. Łącznie z wydatkami niewygasającymi w okresie sprawozdawczym  

koszty wynoszą 70.350,00 zł. 

 

2/ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej, Krakówek i Waryńskiego. 

Plan na rok 2006 – 500 zł. 

W roku 2005 poniesiono koszty w wysokości 13.968,00 zł. na wykonanie dokumentacji . 

Poniesiono koszty na rzecz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach za uzgodnienia 

do decyzji środowiskowej w kwocie 34,17 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w 

wysokości 34,17 zł.      

 

V . BIBLIOTEKI 

1/ Termomodernizacja budynku biblioteki    

Plan na rok 2005 – 130.054zł. 

W roku 2005 wykonano I etap i   poniesiono koszty w wysokości 246.787,06 zł na wykonanie 

dokumentacji oraz I etapu obejmującego następujące prace modernizacyjne: wymianę pokrycia 

dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 

Wykonawca - firma „RO.SA-BUD” Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe 

Roman Jan Saczywko Radom ul. Ptasia 14. Zgodnie z umową termin realizacji  etapu I do  15 

grudnia 2005r, etapu II do 28 września 2006 r. za cenę netto – 286.574,57zł, brutto -349.620,98 

zł.. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego sprawowanego przez p. Wojciecha Knerę 

Brzeziny ul. Głowackiego 8/29 w wysokości 5.486,14 zł netto, 6.693,09 zł brutto.  4 lipca 2006r. 

spisano protokół odbioru robót i przekazania obiektu do użytkowania  Poniesiono koszty 

wyliczenia potwierdzenia efektu ekologicznego wykonanego przez biegłego Pana Jerzego 

Wątłego z Łodzi w kwocie 250,00 zł. W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu  

poniesiono koszty w wysokości 126.831,01 zł.  

 

 



 

VI. OBIEKTY SPORTOWE. 

 

1/ Modernizacja automatyki i systemu grzewczo-wentylacyjnego w Miejskiej Krytej  Pływalni. 

Plan na rok 2006 – 6.100,00 zł. 

W roku 2005 poniesiono koszty w wysokości 121.039,77 zł., w tym na wykonanie dokumentacji 

w wysokości 4.514,00 zł brutto.     

W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu nie poniesiono kosztów. 

 

2/. Budowa boiska sportowego. 

Plan na rok 2006 – 300.000 zł. 

W roku 2005 poniesiono koszty w wysokości 519.999,10 zł, w tym na wykonanie dokumentacji 

i I etapu  budowy boiska. Wykonawca - Firma  Wielobranżowa Marek Piotrowicz  

„POLCOURT” z Gostynina, ul. Floriańska 11, termin realizacji  do  31 sierpnia 2006 r. Wartość 

umowy  netto 552.181,85 zł, brutto 673.661,85 zł. 31 sierpnia 2006 r. podpisano protokół 

odbioru robót. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego sprawowanego przez Zakład Instalacji 

Sanitarnych i c.o. Krzysztof Misiak Paprotnia 60 w kwocie 6.000 zł netto, 7.320,00 zł brutto. W 

okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty w wysokości 

290.007,39 zł. 

 

3/. Zakup trawy na boisko sportowe. 

Plan na rok 2006 – 30.000 zł. 

25 sierpnia 2006r. na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) została zawarta umowa nr 120/2006 na dostawę 

trawy. Wartość umowy 22.900 zł netto, 27.938,00 zł brutto. Termin dostawy w ciągu 5 dni od 

dnia podpisania umowy.  28 sierpnia 2006 r. Wykonawca dostarczył sztuczną nawierzchnię 

223,20m
2
 . W okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty w 

wysokości 27.938,00 zł. 

 

4/. Przebudowa trybun na stadionie BKS „Start” w Brzezinach przy ul. Sportowej. 

Plan na rok 2006 – 460.000,00 

3 sierpnia 2005 r. została zatwierdzona specyfikacja na przebudowę trybun na stadionie w 

Brzezinach przy ul. Sportowej 1. Termin składania ofert do 27.09.2005 r. Wpłynęły 3 oferty. 

Wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego „INSBUD” Krzesińscy sp.j. 

96-100 Skierniewice ul. Kozietulskiego 40. za cenę 332.056,46 zł netto, 405.108,88 zł brutto. 3 

stycznia 2006 roku została zawarta umowa nr 1 na wykonanie trybun.  3 stycznia 2006 r. została 

zawarta Umowa In 2/2006 z p. Wojciechem Knerą – Wycena Nieruchomości Obsługa inwestycji 

95-060 Brzeziny ul. Głowackiego 8/29 na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad 

prowadzonymi robotami budowlanymi. Wartość umowy 6.000,00 zł netto, 7.320,00 zł brutto. 30 

marca 2006 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Z uwagi na brak uzgodnień wyjścia z 

trybun z Państwową Strażą Pożarną, brak uwzględnienia izolacji poziomej i pionowej 

elementów żelbetowych oraz wykonanie barier zabezpieczających, wyniknęła konieczność 

wykonania projektu zamiennego. Projektant przygotował projekt zamienny wraz z 

uzgodnieniami oraz kosztorysy inwestorskie i przedmiar robot. Na podstawie kosztorysu został 

sporządzony kosztorys różnicowy i zawarto na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 ze zm.)  14 lipca 2006r. 

umowę nr 102/2006r. na wykonanie prac budowlanych – roboty dodatkowe, 22.741,19 zł netto, 

27.744,25 zł brutto. Termin realizacji do 20 października 2006 r. 14 lipca 2006 r.  została 

zawarta umowa nr 103/2006 na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ściany oporowej,  

6.892,25 zł netto, 8.408,55 zł brutto. Termin wykonania do dnia 20 października 2006 r.  14 

lipca 2006 r. zawarto Aneks nr 1 zmieniający termin zakończenia prac do 20 października 2006 

r. 20 października Wykonawca zgłosił zakończenie prac budowlanych. Uzyskano decyzję 

pozwolenie na użytkowanie obiektu i poniesiono koszty na rzecz Państwowego Inspektora 

Sanitarnego w Brzezinach –  w kwocie 51,27 zł. W okresie sprawozdawczym na 

przedmiotowym zadaniu  poniesiono koszty w wysokości 448.632,95 zł.  



5/. Budowa wyjścia gości z trybun na stadionie BKS „Start” w Brzezinach. 

Plan na rok 2006 – 51.000 zł. 

24 lipca 2006 r. zatwierdzona została specyfikacja na budowę wyjścia gości z trybun na 

stadionie BKS w Brzezinach. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Wpłynęła jedna oferta Przedsiębiorstwa Instalacyjno-Budowlanego „INSBUD” Sp.j. 

Skierniewice ul. Kozietulskiego 40. 12 września 2006 r. została zawarta umowa o roboty 

budowlane nr In 148/2006. Termin realizacji do dnia 13 października 2006 r. Wartość umowy 

40.869,08 zł netto, 49.860,28 zł brutto. W dniu 14 września przekazano Wykonawcy plac 

budowy. W dniu 14 listopada dokonano odbioru wykonanych prac. Naliczono kary umowne z 

tytułu nieterminowego wykonania robot w kwocie 1695,24 zł. Poniesiono koszty nadzoru 

inwestorskiego sprawowanego przez Pana Wojciecha Knerę – Wycena Nieruchomości Obsługa 

inwestycji 95-060 Brzeziny ul. Głowackiego 8/29 w wysokości 915,00 zł brutto. W okresie 

sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu  poniesiono koszty w wysokości 50.775,28 zł.  

 

6/. Dotacja celowa na zakup i montaż kompensatora mocy biernej dla  Miejskiej Krytej 

      Pływalni w Brzezinach . 

Plan na rok 2006 – 4.750 zł. 

Przekazano dotację celową na zakup kompensatora mocy biernej dla Miejskiej Krytej Pływalni 

w Brzezinach ul. Kulczyńskiego 9 w kwocie 4.750,00 zł. W okresie sprawozdawczym na 

przedmiotowym zadaniu poniesiono koszty w wysokości 4.750 zł.  

 

VII .WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I 

WODĘ 

 

1/ Wniesienie  wkładu pieniężnego do spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Plan na rok 200 zł. 

Wniesiono wkład pieniężny do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzezinach ul. 

Modrzewskiego w kwocie 161,94 zł, jako dopłatę do wniesionego wkładu niepieniężnego. W 

okresie sprawozdawczym na przedmiotowym zadaniu  poniesiono koszty w wysokości  161,94 

zł. 
Sporządziła: Janina Fiks   

 

Wykonanie wydatków na zakupy inwestycyjne za 2006 rok 
 

Ogółem § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

Plan 171.209,00 zł, wykonanie 139.347,57 zł, w tym: 

 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Zaplanowano wydatki na kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup działek i 

wywłaszczenie nieruchomości. W 2006 r. wydatkowano kwotę 31.709,00 zł na zakup działki 

przy ul. Mrockiej  przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej oraz na poszerzenie ul. 

Słonecznej.   

 

Dział 750 – Administracja publiczna. 

Zaplanowano wydatki na kwotę  80.000,00 zł, a wydatkowano 79.837,37 zł na zakup sprzętu 

komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miasta Brzeziny. 

 

Dział 801- Oświata i wychowanie 

Zaplanowana kwota 8.209,00 zł i wydatkowana 8.208,00 zł została przeznaczona na zakup 

sprzętu multimedialnego do SP 1 oraz kserokopiarki do Gimnazjum.  

 

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 

Zaplanowane wydatki w wys. 23.000,00 zł zrealizowano w kwocie 19.593,20 zł przeznaczono 

na zakup pompy i falownika do remontu studni głębinowej na stadionie BKS.  


