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Załącznik  Nr 1 

do informacji  

o przebiegu wykonania budżetu  

Gminy Miasto Brzeziny  

za I półrocze 2013 roku 

 

Informacja o realizacji inwestycji miejskich prowadzonych w okresie  

od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 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 2013 – 522.360,21 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 10.223.556,82 PLN, wartość wydatków kwalifikowanych – 9.588.709,40 PLN, dofinansowanie 

z EFRR – 7.191.532,05 PLN.  

Wykonawcą zadania jest Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BUD-DROG” Stanisława Polus 

z Koluszek i Instalatorstwo Sanitarne i CO Budowa Sieci Wod-Kan Sławomir Poński z Brzezin. Umowę Nr InI 

158/2009 z wykonawcą prac budowlanych podpisano 20 października 2009 r., w wyniku przeprowadzonego 3 

września 2009 r. przetargu nieograniczonego. Umowa po zmianach przewiduje realizację prac w terminie do 31 

października 2013 r. za kwotę 7.453.213,80 zł netto, 9.136.489,40 zł brutto.  

Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji, zgodnie z umową Nr InI. 159/2009 z dnia 20 października 2009 r. 

pełni Az PRO Biuro Usług Projektowych z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim za kwotę 81.885,24 zł netto, 

99.899,99 zł brutto dla całego zadania. 

W roku 2013 zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem, kontynuowane są prace budowlane II etapu 

realizacji projektu. W ramach prac budowlanych realizowane są roboty drogowe w ulicy Kordeckiego, których 

ze względu na toczący się proces sądowy nie można było zrealizować w roku 2012. Ustawiono krawężniki, 

wykonano podbudowę jezdni oraz nawierzchnię z kostki betonowej ciągu pieszo-jezdnego na odcinku od ulicy 

Słowackiego do ulicy Kołłątaja. Trwają prace przygotowawcze do ułożenia nawierzchni bitumicznych oraz 

prace nawierzchniowe na chodnikach i zjazdach do posesji.  

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

2) 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 2013 – 2.049.672,37 zł 

Prace realizowane są na podstawie przyjętego bez sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach 

zgłoszenia BG.6743.457.2012 wykonania robót budowlanych z dnia 28 września 2012 roku zgodnie z 

projektem budowlano-wykonawczym wykonanym przez Pawła Jodaniewskiego Usługi Projektowe 

Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje z Łęczycy. 

Zadanie realizowane z dofinansowaniem dotacją celową z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego 

pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – 

Rozwój”. Zgodnie z umową Nr 13/NPPDL/FE-IV/2013 z dnia 20 maja 2013 r. zawartą między Wojewodą 

Łódzkim a Gminą Miasto Brzeziny dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania wynosi 

1 021 943,00 zł.  

Ponadto projekt realizowany jest w ramach umowy o współpracy partnerskiej z Gminą Andrespol. Zgodnie z 

umową o współpracy partnerskiej przy realizacji zadania z dnia 27 września 2012 r. Gmina Andrespol udzieli 

Gminie Miasto Brzeziny pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości do kwoty 250 000,00 zł.  

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od kwoty, o której mowa w art. 11 ust 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w dniu 

30 kwietnia 2013 r. zawarta została umowa Nr 95/2013 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Sp. z 

o. o. z Piotrkowa Trybunalskiego na wykonanie dzieła budowlanego pod nazwą: „Zwiększenie bezpieczeństwa i 

udrożnienie komunikacyjne południowo-zachodniej sieci dróg miasta Brzeziny poprzez przebudowę ciągu dróg 
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w ulicach: Fredry, Żeromskiego, Andersa, Św. Anny, Sportowa”. Umowa przewiduje realizację prac za kwotę 

2 019 310,88 zł brutto w terminie do 30 września 2013 r.  

Zgodnie z umową RI. 64/2013 zawartą 9 kwietnia 2013 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 z późn. zm.), nadzór inwestorski nad pracami 

sprawuje Pan Mariusz Chmielewski z Poniatowa za kwotę 22 140,00 zł brutto.  

Prace budowlane w otoczeniu kościoła p.w. Św. Anny, zgodnie z postanowieniem WUOZ-C.5152.53.2012.MN 

Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 28 września 2012 r. wymagają prowadzenia 

nadzoru archeologicznego. Na podstawie decyzji WUOZ-C.5161.36.2013.MN Łódzkiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków z dnia 23 kwietnia 2013 r. oraz umowy Nr RI 96/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. z 

Gminą Miasto Brzeziny, nadzór archeologiczny nad pracami sprawuje Pan Marcin Lewandowski z Pabianic za 

kwotę 2 435,40 zł brutto. Wykonawca prac budowlanych 6 maja 2013 r. przejął plac budowy i przystąpił do 

realizacji prac budowlanych.  

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

3) Budowa kanalizacji deszczowej i drogi w ulicy Bohaterów Warszawy w Brzezinach. 

Plan na rok 2013 – 5.600,00 zł 

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi realizowanymi w 

ramach środków niewygasających z roku 2012. 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 zmienionej decyzją Starosty Brzezińskiego Nr 84/2013 z dnia 

18 kwietnia 2013 r. 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.) 6 marca 2013 r. z Panem Ryszardem Śliwkiewiczem zamieszkałym w Brzezinach, 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Nadzory i Usługi budowlane Ryszard Śliwkiewicz została 

zawarta umowa Nr RI 35/2013 o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania 

pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i drogi w ulicy Bohaterów Warszawy w Brzezinach” za kwotę brutto 

3.950,00 zł. Prace zostały wykonane zgodnie z umową. Komisyjnego odbioru prac dokonano 31 maja 2013 r.  

W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości  4.025,00 zł w tym: 

- 3.950,00 zł za nadzór inwestorski, 

- 75,00 zł uzgodnienie dokumentacji 

 

4) Remont utwardzonej powierzchni działki o nr ewid. 2697/8, położonej przy ul.Św. Anny w Brzezinach 

Plan na rok 2013 – 170.000,00 zł 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. W przygotowaniu jest  postępowanie przetargowe na 

realizację inwestycji.   

 

5) Zwiększenie  bezpieczeństwa  i poprawa komfortu życia w obszarach największej aktywności społecznej w 

mieście Brzeziny 

Plan na rok 2013 – 80.000,00 zł 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. W przygotowaniu jest postępowanie przetargowe na 

realizację inwestycji.   

 

Rozdział 60078 

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 

 

1) Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania budowli hydrotechnicznych w Parku Miejskim przy ul. 

Piłsudskiego w Brzezinach poprzez remont jazu i mostu oraz czyszczenie stawu na rzece Mrożycy. 

Plan na rok 2013 – 1.581.000,00 zł 

Starosta Brzeziński decyzją Nr 58/2013 z dnia 28 marca 2013 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił Gminie 

Miasto Brzeziny pozwolenia na budowę na „Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania budowli 

hydrotechnicznych w Parku Miejskim przy ul. Piłsudskiego w Brzezinach poprzez remont jazu i mostu oraz 

czyszczenie stawu na rzece Mrożycy (dz. nr 2304/2, 2304/3, 2304/4) w ramach likwidacji szkód 

spowodowanych przez powódź z 2010 r.” w Brzezinach, obręb 8 na działkach o numerach ewidencyjnych 

2304/2, 2304/4 stanowiących staw parkowy oraz 2304/3, 1323 stanowiących koryto rzeki Mrożycy. Gmina 

Miasto Brzeziny na realizację inwestycji uzyskała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na 

dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku. Zgodnie z umową dotacji Nr 

ZK-I/8/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. kwota dotacji wynosi 1 478 638,00 zł, co stanowi 97,47 % kosztów prac 

budowlanych. 

31 maja 2013 r. na podstawie dokonanego przez Gminę Miasto Brzeziny postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo-

Usługowym „Jawal” Sp. z o. o. z Kielc została zawarta umowa Nr RI 119/2013 o roboty budowlane polegające 

na przywróceniu prawidłowego funkcjonowania budowli hydrotechnicznych w Parku Miejskim przy ul. 

Piłsudskiego w Brzezinach poprzez remont jazu i mostu oraz oczyszczenie stawu na rzece Mrożycy zgodnie z 

projektem technicznym. Zgodnie z umową prace powinny być zakończone do 30 września 2013 r. Wykonawca 

za wykonane prace otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1 517 001,30 zł brutto.  

Na podstawie umowy Nr 115/2013 z dnia 31 maja 2013 r. zawartej 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.) funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego sprawują Pan Ryszard Śliwkiewicz oraz pan Czesław Jarosz z Brzezin za kwotę 9 000,00 zł 

brutto dla całego zadania. 

Zgodnie z postanowieniem WUOZ-C.5152.35.2012.MN Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 

dnia 12 lipca 2012 r. wszelkie prace budowlane naruszające strukturę gruntu mogą być prowadzone pod 

nadzorem archeologicznym.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi decyzją Nr 27/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. nałożył 

obowiązek zapewnienia nadzoru przyrodniczego przy wykonywaniu prac. W związku z powyższym w dniu 31 

maja 2013 r. w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych podpisano 

umowę Nr RI 116/2013 z panem Marcinem Lewandowskim AKA Badania i Dokumentacja Archeologiczno – 

Konserwatorska z Pabianic o sprawowanie nadzoru archeologicznego za kwotę 2 675,25 zł brutto oraz umowę 

Nr 117/2013 z Panem Jakubem Grabowskim EKOBIOM z Łodzi o sprawowanie nadzoru przyrodniczego za 

kwotę 4 300,00 zł brutto. 

Wykonawca 5 czerwca 2013 r. przejął teren budowy i przystąpił do realizacji prac. Roboty budowlane 

rozpoczęto od prac rozbiórkowych mostu i jazu, które prowadzone były pod nadzorem archeologicznym. 

Odzyskane w takcie prac rozbiórkowych płyty nagrobne zostały przekazane do Muzeum Regionalnego w 

Brzezinach do dalszego opracowania archeologicznego. Po zakończeniu prac rozbiórkowych kontynuowane są 

prace związane z budową upustu dennego stawu.  

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

2) Remont przepustu w ciągu drogi Nr 121244E – ul. Prusa w m. Brzeziny w km 0+270 

Plan na rok 2013 – 110.000,00  zł 

 2.04.2013r. zlecono  wykonanie  programu funkcjonalno-użytkowego w/w zadania firmie MTI-Projekt Marek 

Iskrzyński, 91-033 Łódź, ul. Inowrocławska 13 m.80 na kwotę 750,00 zł brutto. 

W dniu 06.06.2013 r. na podstawie dokonanego przez Gminę Miasto Brzeziny postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont przepustu w ciągu drogi 

nr 121244E – ul. Prusa w miejscowości Brzeziny, w km 0+270” została zawarta umowa z Konsorcjum Firm: 

Lider konsorcjum: „ASDROG” s.c. Zakład Drogowo-Budowlany Michał Jeziorski, Barbara Jeziorska 97-200 

Tomaszów Mazowiecki ul. Spalska 112 Partner: „AZ-PRO” Biuro Usług Projektowych Wiesław Jeziorski 97-

200 Tomaszów Mazowiecki ul. Spalska 112. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej 

oraz wykonanie remontu przepustu położonego w ul. Prusa. W okresie sprawozdawczym  poniesiono koszty 

opracowania programu funkcjonalno-użytkowego – 750,00 zł brutto. 

 

3) Remont nawierzchni oraz poboczy drogi Nr 121209E – ul. Sejmu Wielkiego w Brzezinach na powierzchni 

2768,00 m2 wraz z przebudową przepustu 

Plan na rok 2013 – 119.000,00 zł 

2.04.2013r. zlecono  wykonanie  programu funkcjonalno-użytkowego w/w zadania firmie MTI-Projekt Marek 

Iskrzyński, 91-033 Łódź, ul. Inowrocławska 13 m.80 na kwotę 750,00 zł brutto. 

W dniu 17 lipca 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie remontu 

nawierzchni oraz poboczy ul. Sejmu WLK w ramach w/w zadania  wraz z przebudową przepustu (kilometraż: 

0+503, przepust km 0+252)”.  

W okresie sprawozdawczym  poniesiono koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego – 750,00 zł 

brutto. 

 

Dział 700 

Rozdział 70004 

RÓZNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 

 

1)Budowa domu socjalnego i noclegowni w Brzezinach 

Plan na rok 2013 – 100.000,00 zł 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 
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Rozdział 70005 

GOPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

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

Plan  na rok 2013 – 1.635.000,00 zł 

Wydatki w I półroczu 2013 roku dotoczyły nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Brzezinach przy 

ul. Sienkiewicza 10/12, oznaczonej jako działki nr 2834/1 i 2834/4. Jest to druga rata z trzech rocznych rat za 

zakup nieruchomości  położonej w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12 składającej się z budynków o pow. 

2 229 m
2 

(w tym: budynek biurowo-techniczny o pow. 1938,31
 
m

2
 oraz budynek gospodarczy o pow. 291,10  

m
2
), które znajdują się na działce o pow. 4 052 m

2
. Pierwszą ratę w wys. 351.000,00 zł  zapłaciliśmy w 2012 

roku. Do zapłaty pozostała ostatnia rata, której termin przypada na 2014 rok.  

W okresie sprawozdawczym  zapłacono II ratę w kwocie 1.635.000,00 zł brutto.  

 

2) Zakup działek 

Plan na rok 2013 – 110.000,00 zł 

Wydatki w I półroczu 2013 roku zostały przeznaczone na nabycie działki nr 2219/3, ul. Krakówek – 6.368,00 zł 

oraz działki nr 343/2 – ul. Słoneczna  –   790,00 zł 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę łącznie  7.158,00 zł 

 

Dział 710 

Rozdział 71095 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

 

1) Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla lokalizacji Strefy Inwestycyjnej w Brzezinach 

Plan  na rok 2013 – 212.654,70 zł 

28 listopada 2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie w/w projektu ze środków UE. Całkowita 

wartość projektu wynosi 523.980,00 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu UE – 340.587,00 zł (65%) oraz wkład 

własny miasta – 183.393,00 zł (35%). 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. W okresie 

sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja 

zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.  

 

Dział 900 

Rozdział 90002 

GOSPODARKA ODPADAMI 

 

1)  Budowa systemu sortowania odpadów komunalnych – etap I 

Plan  na rok 2013 – 429.843,00 zł 

W 2012 r. w ramach w/w inwestycji wykonano projekt 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.) na kwotę  9.840,00 zł brutto;  wykonano otwory badawcze 

(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.) na kwotę 64.329,00 zł brutto oraz wykonano 

dokumentację hydrogeologiczną 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.) na kwotę 9.840,00 zł brutto. 

21 maja 2013 r. zawarto umowę Nr  RI.111/2013 z firmą X-VISIO Sp. z o.o. w organizacji, ul. Dobra 32, 95-

054 Ksawerów na kwotę: 9.440,25 zł brutto. W ramach umowy zaplanowano wykonanie inwentaryzacji 

architektonicznej w zakresie niezbędnym do oceny, zaplanowania i przeprowadzenia prac naprawczych i 

remontowych w obrębie konstrukcji obiektów znajdujących się na nieruchomości położonej w Brzezinach przy 

ul. Łódzkiej 35. 

6 czerwca 2013 r. zawarto umowę  Nr RI 125/2013 z Wykonawcą: Ekowat A. Barański, A. Kamiński, G. 

Kamińska Sp. J. ul. Niepodległości 44, 73-150 Łobez na kwotę 33.210,00 zł na montaż trzech sztuk pochodni 

pasywnych do spalania biogazu na składowisku odpadów komunalnych w Brzezinach, ul. Łódzka 35. 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 42.650,25 zł 
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2) Zakup kontenerów na potrzeby składowiska odpadów komunalnych 

Plan na rok 2013 – 27.000,00 zł 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów. 

 

Rozdział 90003 

OCZYSZCZANIE MIAST 

 

1)Budowa schroniska dla zwierząt w Brzezinach 

Plan na rok 2013 – 80.000,00 zł 

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 odbioru prac dokonano 

w dniu 28.12.2012 r. 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.  

 

2) Zakup kontenerów na potrzeby schroniska dla zwierząt w Brzezinach 

Plan na rok 2013 – 40.000,00 zł 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.  

 

Rozdział 90095 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  

 

1) Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście Brzeziny 

Plan na rok 2013 – 68.000,00 zł 

24.05.2013 r. została zawarta umowa z Andrzejem Pankiem prowadzącym działalność gospodarczą:  Instalacje 

Elektryczne Projektowanie – Nadzór – Wykonawstwo inż. Andrzej Panek, na wykonanie opracowania 

dokumentacji projektowo budowlanej zdania pn.: „Innowacje w zróżnicowanych rozwiązaniach 

fotowoltaicznych w mieście Brzeziny” na kwotę 67.650,00 zł brutto.  

W ramach inwestycji zaplanowano wybudowanie systemu instalacji fotowoltaicznej dla miasta Brzeziny wraz z 

infrastrukturą niezbędną do jej prawidłowego funkcjonowania o szacunkowej mocy ok. 1,2MW. 

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono kosztów.  

 

Dział 926 

Rozdział 92601 

OBIEKTY SPORTOWE 

 

1) Wymiana nawierzchni trawiastej na boisku do hokeja na trawie na stadionie miejskim w Brzezinach – Etap II 

Plan na rok 2013 –28.000,00 zł 

W 2012 roku poniesiono koszty przygotowania podłoża, transportu brytów trawy z miejsca składowania na 

boisko, rozłożenia trawy zgodnie z przedłożonym schematem po uprzednim usunięciu taśm łączeniowych oraz 

ustawienia trawy do docięcia i poklejenia (31.365,00 zł). 

W I półroczu 2013 roku wykonano docięcie i poklejenie trawy (etap II).  

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 27.982,50 zł 

 

2) Budowa wielofunkcyjnego budynku na stadionie miejskim w Brzezinach przy ul. Sportowej 1 

Plan na rok 2013 –600.000,00 zł 

Zgodnie ze zleceniem z 5.04.2013r. na kwotę 4.797,00 zł wykonano opracowanie programu funkcjonalno-

użytkowego w/w inwestycji  – przez firmę X-VISIO Sp. z o.o. w organizacji, ul. Dobra 32, 95-054 Ksawerów. 

Trzykrotnie ogłaszano przetargi na budowę w/w budynku i ze względu na brak ofert przetargi unieważniono. 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.797.,00 zł.  

 
 

 
Sporządziła: Główny specjalista: Monika Kuźmicka-Szczech 


