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Załącznik nr 3
WYKAZ RZECZOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2014 R.
Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej
Plan: 3 099 200,00 zł; Wykonanie: 633 004,46 zł. – 20,4 % w tym:
1.1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielsko ul. Tuberozy.
Dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotowego zadania została złożona do Starostwa
Powiatowego w Bydgoszczy w celu zatwierdzenia projektu oraz uzyskania decyzji
pozwolenia na budowę. Sprawa w toku. Realizacja zadania w drugim półroczu.
1.2 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II w Osielsku.
W dniu 09.06.2014r podpisano porozumienie z Zakładem Inżynierii Ściekowej PROJEKT z
Chodzieży rozwiązujące zawartą w dniu 08.10.2013r. umowę na wykonanie dokumentacji
projektowej, ze względu na słaby postęp prac. W tym samym dniu podpisano umowę na
dokończenie prac projektowych z Pracownią Projektowo – Inwestycyjną Inżynieria Sanitarna
Sławomir Matuszak, z terminem wykonania do 10.07.2014r. Realizacja zadania w drugim
półroczu.
1.3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo.
Prace projektowe w toku ze względu na czynności związane z pozyskiwaniem gruntu pod
przepompownie ścieków.
1.4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo –
dokumentacja projektowa oraz budowa sieci wodociągowej do ul. Osiedlowej.
W dniu 09.01.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót InżynieryjnoSanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas z Koronowa. W ramach zadania wykonany
został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ160-110-90 o łącznej długości
2316,63mb oraz przyłącze wodociągowe PEØ50 o długości 15,70mb.
Łączna wartość inwestycji: 433 011,92 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu
04.06.2014r.
1.5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jastrzębiej w Żołędowie.
Dokumentację projektową wykonuje firma Hydroterm, Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy. Ze
względu na trwające uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz
Urzędem Marszałkowskim prace projektowe zostały wstrzymane.
1.6 Budowa sieci wod.-kan., ul. Kowalskiego w Niemczu.
W dniu 16.05.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót InżynieryjnoSanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas z Koronowa. W ramach zadania wykonany
zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ-169,00mb, sieć kanalizacji
sanitarnej ciśnieniowej PEØ90-165,5 mb oraz odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej
ciśnieniowej PE Ø40 – 40,00 mb tj 8 szt.
Łączna wartość inwestycji: 58 963,65 zł. Prace zgłoszone do odbioru.
1.7 Budowa sieci wodociągowej, ul. Magellana w Niemczu. W ramach zadania Gminny Zakład
Komunalny w Żołędowie wykonał 128,00mb sieci wodociągowej.
Łączna wartość inwestycji: 16 659,37 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu
30.04.2014r.
1.8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Długa w Osielsku.
W dniu 10.06.2014r. ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Termin
składania ofert wyznaczono na 01.07.2014r. Realizacja inwestycji w drugim półroczu.
1.9 Budowa sieci wod.-kan., ul. Rubinowa, Ametystowa w Osielsku.
1

2
Dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotowego zadania została złożona do Starostwa
Powiatowego w Bydgoszczy w celu zatwierdzenia projektu oraz uzyskania decyzji
pozwolenia na budowę. Sprawa w toku. Realizacja zadania w drugim półroczu.
1.10 Budowa sieci wod.-kan., rejon ul. Tatarakowej w Osielsku.
W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCV
Ø110 – 65,00mb, sieć kanalizacyjna PVC 200 – 62,00mb.
Roboty budowlane zostaną wykonane w drugiej połowie roku przez Gminny Zakład
Komunalny. Wartość inwestycji według przedstawionego i zatwierdzonego kosztorysu:
23 923,54zł.
1.11 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Łowiecka, Wojskiego w Niemczu.
W dniu 13.05.2014r. złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.
12.06.2014r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe z terminem składania ofert do 30
czerwca 2014r.
Najniższą ofertę złożyła firma Kada-Bis Grupa budowlana Sp. z.o.o z Bydgoszczy na kwotę
119 098,87 zł, która przewyższa środki zaplanowane w budżecie. Informacje na temat
wyników konkursu w ramach PROW uzyskamy w drugiej połowie roku.
1.12. Wymiana rur azbestowych , ul. Starowiejska w Jarużynie.
W dniu 26.03.2014r. podpisano umowę z Biurem Projektowo-Usługowym ROLWOD
z Konina na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania w drugim półroczu.
1.13 Budowa kolektora tłocznego, ul. Urocza – Mickiewicza.
W dniu 13.05.2014r. złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.
12.06.2014r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe z terminem składania ofert do 30
czerwca 2014r.
Najniższą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX Kamilla Smolińska z
Bydgoszczy na kwotę 267 756,24 zł, która przewyższa środki zaplanowane w budżecie.
Informacje na temat wyników konkursu w ramach PROW uzyskamy w drugiej połowie roku.
1.14 Rekonstrukcja studni na stacji uzdatniania wody w Żołędowie.
W dniu 05.03.2014r. podpisano umowę z Zakładem Studniarskim Stanisław Gąsior z Łasina.
W ramach zadania wykonano rekonstrukcję studni, która polegała na wymianie filtrów oraz
istniejącego orurowania.
Łączna wartość inwestycji: 95 968,23 zł. Inwestycja zakończona i odebrana w dniu
29.05.2014r.
1.15 Wymiana studni na kanalizacji, ul. Jana Pawła II w Osielsku.
W dniu 04.06.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym
Zbigniew Rydziński z Czystochleba na wymianę skorodowanych 10 szt. studni kanalizacji
sanitarnej. Łączna wartość inwestycji: 76 458,95 zł. Termin wykonania: 30.09.2014r.
1.16 Budowa sieci wod.-kan. ul. Lawendowa w Osielsku.
W dniu 16.05.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót InżynieryjnoSanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas z Koronowa. W ramach zadania wykonany
zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEHDØ110 – 54,00mb, sieć kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200 – 7,0 mb, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ9044,00mb, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej-24,00mb, tj. 3 szt. . Łączna
wartość inwestycji: 29 728,62 zł. Termin wykonania: 31.07.2014r.
1.17 Przebudowa wodociągu, ul. Sołecka i Nowowiejska w Jarużynie.
W dniu 06.06.2014r. podpisano umowę ELWOT Karolina Rychlik i wspólnicy Spółka Jawna.
W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVC
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Ø110 – 1045,0 mb, przyłącze wodociągowe PEØ40 – 44,0mb, tj. 9 szt. Łączna wartość
inwestycji: 103 041,95 zł. Termin wykonania: 15.09.2014r.
1.18 Przebudowa wodociągu, ul. Kwiatowa w Osielsku.
W dniu 16.05.2014r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót InżynieryjnoSanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas z Koronowa. W ramach zadania wykonany
zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVC Ø110 – 35,00mb, przyłącze
wodociągowe - PE Ø32 – 4,0mb. Łączna wartość inwestycji: 16 029,36 zł. Termin
wykonania: 31.07.2014r.
1.19 Budowa sieci wodociągowej, ul. Mickiewicza w Niemczu.
W dniu 13.05.2014r. złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.
12.06.2014r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe z terminem składania ofert do 30
czerwca 2014r.
Najniższą ofertę złożyła firma ELWOT Karolina Rychlik i wspólnicy Sp. j. z Nowego Dąbia
na kwotę 63 960,00 zł. W dniu 16.06.2014r. otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego
w sprawie uzupełnienia wniosku o przyznanie pomocy w zakresie poświadczenia, że
przedmiotowa sieć wodociągowa będzie funkcjonowała do dnia złożenia wniosku o płatność.
Powyższe spowodowało, że budowa przedmiotowej sieci wodociągowej została wyłączona z
wniosku o przyznanie pomocy.
1.20 Budowa sieci wodociągowej, ul. Krokusowa w Żołędowie.
Wycofano wniosek o pozwolenie na budowę sieci wod-kan ze względu na błędny stan
prawny w ewidencji gruntów dotyczący działki pod przepompownię ścieków. Po wizji w
terenie geodety, któremu zlecone zostało wydzielenie działki pod przepompownię, okazało
się, że nieruchomość z której miało nastąpić wydzielenie nie należy do osoby widniejącej na
wypisie z ewidencji gruntów. Sprawa została zgłoszona do Starostwa Powiatowego w
Bydgoszczy celem wyjaśnienia. Starostwo sprostowało przedmiotowy błąd. W związku z
w/w problemami zdecydowano o rozdzieleniu dokumentacji projektowej na część dotyczącą
wodociągu ( na którą nie ma wpływu problem z działką pod przepompownię) oraz część
dotyczącą kanalizacji. Realizacja zadania w drugim półroczu.
1.21 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Niemczu, ul. Deyny
W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCV
Ø110 – 86,00mb, sieć kanalizacyjna PE Ø63-40 – 124,0mb.
Roboty budowlane zostaną wykonane w drugiej połowie roku przez Gminny Zakład
Komunalny. Wartość inwestycji według przedstawionego i zatwierdzonego kosztorysu:
28 063,46zł.
1.22 Budowa kanalizacji deszczowej w Niemczu działka 158/1, 157/3
W dniu 18.06.2014r. podpisano umowę z firmą ELWOT Karolina Rychlik i wspólnicy Sp. j.
z Nowego Dąbia. W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć
kanalizacji deszczowej PCV Ø400 - 71,0mb. Łączna wartość inwestycji: 47 274,66 zł.
Termin wykonania: 29.08.2014r.
1.23 Budowa sieci wodociągowej, ul. Leśna Polana w Jarużynie.
W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć wodociągowa PCV Ø90
– 165,00mb.
Roboty budowlane zostaną wykonane w drugiej połowie roku przez Gminny Zakład
Komunalny. Wartość inwestycji według przedstawionego i zatwierdzonego kosztorysu:
17 928,51zł.
1.24 Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod.-kan. oraz budowa odgałęzień sieci kanalizacji
sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko.
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GZK wykonał odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek w ilości 13szt. za
kwotę 13 084,50 zł.
odgałęzienia, ul. Orla w Osielsku - w dniu 13.06.2014r. podpisano umowę z
Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno- Sanitarnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas z
Koronowa na wykonanie 7 szt. odgałęzień oraz budowę sieci wodociągowej PEØ90 –
130,0mb w ul. Orlej. Łączna wartość inwestycji: 74 401,74 zł. Termin wykonania:
30.09.2014r.
ul. Sowia w Osielsku - W ramach zadania wykonany zostanie następujący zakres robót: sieć
kanalizacyjna PE 90 – 42,00mb.
Roboty budowlane zostaną wykonane w drugiej połowie roku przez Gminny Zakład
Komunalny. Wartość inwestycji według przedstawionego i zatwierdzonego kosztorysu:
3 181,90zł.
sieć wod.-kan. ul. Wiklinowa w Żołędowie - w dniu 10.06.2014r. ogłoszono postępowanie
przetargowe na roboty budowlane. Termin składania ofert wyznaczono na 01.07.2014r.
Realizacja inwestycji w drugim półroczu.
dokumentacje projektowe odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie
Gminy Osielsko w ilości 14 szt. za łączną kwotę 10 000,00zł.
1.25 Prace projektowe i opłaty (w tym):
1.25.1 Projekty z lat ubiegłych
dokumentacja projektowa sieci wod-kan w ul. Spacerowej i Nastrojowej w Maksymilianowie
- 05.04.2013r. została podpisana umowa z Biurem Projektowo Usługowym ROLWOD z
Konina na wartość 7 257,00 zł. Prace projektowe w toku ze względu na uzgodnienia w
sprawie lokalizacji przepompowni ścieków oraz potrzebę modernizacji istniejących
przepompowni sieciowych.
aktualizacja II etapu dokumentacji projektowej pn. „ Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków w miejscowości Osielsko, w ul.
Grzybowa, Marsowa, Ametystowa, Rubinowa, Opalowa, Krzywa, Kąty – umowa podpisana
18.06.2013r. z Biurem Projektowo – Usługowym Sanbud, Rafał Pasela z Bydgoszczy na
wartość 24 993,60 zł. Dokumentacja przygotowana do złożenia w Starostwie Powiatowym w
Bydgoszczy celem uzyskania pozwolenia na budowę.
aktualizacja dokumentacji projektowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z odgałęzieniami
sieci do granicy działek oraz przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w ul.
Tuberozy, Czeremchy, Rokitnika, Bocznej w Osielsku – umowa podpisana 05.08.2013r. z
Biurem Projektowo Usługowym ROLWOD z Konina na wartość 10 455,00 zł. Dokumentacja
złożona do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy celem uzyskania pozwolenia na budowę.
dokumentacja projektowa sieci wod-kan w ul. Orzechowej w Osielsku – uzyskano
pozwolenie na budowę 05.03.2014r.
1.25.2
budowa sieci wodociągowej w ul. Jana Styki w Niemczu, budowa sieci wodociągowej w ul.
Pod Lasem w Żołędowie, budowa sieci wodociągowej w ul. Czereśniowej w Osielsku,
budowa sieci wodociągowej w ul. Gryczanej w Osielsku, budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Koperkowej w Osielsku, przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w ul.
Starowiejskiej w Jarużynie, budowa sieci wodociągowej w ul. Nad Wąwozem w Jarużynie,
budowa sieci wod-kan w rejonie ul. Krabowej w Niemczu - w dniu 26.03.2014r. została
podpisana umowa z Biurem Projektowo Usługowym ROLWOD z Konina na wartość
26 445,00 zł. Prace projektowe w toku.
budowa sieci wod-kan w ul. Parkowej w Żołędowie, przebudowa sieci wodociągowej w ul.
Leśnej w Czarnówczynie, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej i
Kwiatowej w Osielsku, budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Starowiejskiej w Jarużynie,
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dz. nr 44/27,budowa sieci wod-kan w rejonie ul. Matejki w Niemczu, budowa sieci wod-kan
w ul. Parowy w Osielsku- w dniu 27.06.2014r. podpisano umowę z firmą PROKAN Piotr
Siekierkowski z Bydgoszczy na wartość 20 504,00zł. Termin wykonania dokumentacji
01.12.2014r.
2

Pomoc finansowa dla Województwa Kujawsko Pomorskiego: Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 244 - ul. Koronowskiej w Maksymilianowie
Plan: 494 920,00 zł; Wykonanie: 0,00 zł. – 0,0 % w tym:
Zaplanowano kwotę 494 920,00 zł na zapłatę odszkodowania za przejęte grunty, niezbędne
do realizacji inwestycji – budowy chodnika i przebudowę jezdni ul Koronowskiej w
Maksymilianowie.
W związku z prowadzonym w dalszym ciągu przez Wojewodę postępowaniem mającym
ustalić wysokość odszkodowań, nie jest dokładnie znany termin przekazania dotacji.
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Drogi gminne
Plan: 6 890 000,00 zł; Wykonanie: 85 502,47 zł. – 1,2 % w tym:
Projekt ul. Przepiórczej i Jaskółczej w Osielsku z oświetleniem.
Prace projektowe zostały zlecone wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcyfirmie INWESTOR KONIN za kwotę 7.380,00 zł oraz 19.220 zł. Termin zakończenia prac
projektowych 15.12.2014 r.
Projekt ul. Lipowej w Maksymilianowie.
Prace projektowe zostały zlecone wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcyfirmie INWESTOR KONIN za kwotę 5.535,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych
15.12.2014 r.
Projekt ul. Gronostajowej i Borsuczej w Osielsku.
Prace projektowe zostały zlecone wybranemu w przetargu nieograniczonym Wykonawcyfirmie INWESTOR KONIN za kwotę 6.150,00 zł. Termin zakończenia prac projektowych
15.12.2014 r.
Projekt przebudowy ul. Bocznej i Brzozowej w Żołędowie.
Prace projektowe ul. Bocznej zostały zlecone wybranemu w przetargu nieograniczonym
Wykonawcy- firmie INWESTOR KONIN za kwotę 9.840,00 zł. Termin zakończenia prac
projektowych 15.12.2014 r.
Budowa ul. Deszczowej w Bożenkowie II etap od km 0+000 do km 0+300 oraz rozbudowa
oświetlenia od ul. Zielona Dolina.
W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę Affabre z Bydgoszczy, która wykona
roboty za kwotę 318 608,13 zł. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o szerokości 4,5
m. Termin zakończenia prac 18.08.2014 r.
Budowa ul. Al. Jana Pawła II w Osielsku. Wykonanie odwodnienia w rejonie Kolonijnej oraz
budowa oświetlenia.
W ramach przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO planuje się zlecenie
wykonanie podziału przedmiarów, kosztorysów i projektów wykonawczych oraz studium
wykonalności i wniosku o dofinansowanie.
Budowa ul. Sowiej w Osielsku - budowa nawierzchni na odcinku o długości około 170 m.
Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane jest przewidziane w sierpniu, po zakończeniu
robót wod-kan przez GZK.
Przebudowa ul. Bałtyckiej w Osielsku - I etap od Szosy Gdańskiej do Zatokowej.
Wykonany zostanie odcinek jezdni i chodnika wraz z oświetleniem o długości 539 m od
Szosy Gdańskiej z podłączeniem za pośrednictwem ul. Fregaty do ul. Zatokowej. W ramach
przetargu nieograniczonego wybrano firmę SKANSKA S.A., która wykona roboty za kwotę
1 148 908,03 zł. Planowany termin zakończenia prac to 18.07.2014 r.
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W ramach budowy wykonane zostanie wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 6,0m na odcinku
539m, wybudowany zostanie chodnik i oświetlenie uliczne.
3.9. Budowa ul. Dzikiej Róży w Osielsku – I etap.
W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę P.B.I. ROS-SPED, która wykona
roboty za kwotę 231 360,51 zł. Planowany termin zakończenia prac to 18.07.2014 r. W
ramach budowy wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m
na odcinku 180 m oraz oświetlenie na długości całej ulicy.
3.10. Budowa ul. Leśnego Runa w Niemczu II etap.
W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę PW MAX z Bydgoszczy, która
wykonała roboty za kwotę 247 116,43 zł. Prace zakończono w dniu to 27.06.2014 r., odbiór
zaplanowano na 03.07.2014 r. W ramach budowy wykonano nawierzchnię z kostki brukowej
betonowej o szer. 5,0 m o długości 231m wraz kanalizacją deszczową.
3.11. Budowa ul. Dobrzańskiego w Niemczu.
W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę Marbruk z Charzykowy, która
wykonała roboty za kwotę 90 259,65 zł. Roboty zakończono w dniu to 17.06.2014 r., odbioru
dokonano w dniu 26.06.2014 r. W ramach budowy wykonano nawierzchnię z kostki brukowej
betonowej o szer. 5,0 m i długości 55,10 m wraz lampą oświetleniową.
3.12. Budowa ul. Deyny w Niemczu. Odcinek od km 0+006 do km 0+176,5 wraz z sięgaczem o
długości 41,5 m.
W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę Marbruk z Charzykowy, która wykona
roboty za kwotę 187 309,81 zł. W ramach budowy wykonana zostanie nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej o szerokości 5,0 m. Termin zakończenia prac 10.10.2014. W związku ze
wcześniejszym niż pierwotnie planowano wykonaniem robót wod-kan., zakończenie budowy
jest planowane w lipcu.
3.13. Budowa ul. Smukalskiej w Niemczu na odcinku od km 0+000 do 0+201,17.
W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę Affabre z Bydgoszczy, która wykona
roboty za kwotę 228 375,33 zł. W ramach budowy wykonana zostanie nawierzchnia z masy
asfaltowej o szerokości 4,0 m. Termin zakończenia prac 18.07.2014.
3.14. Budowa ul. Kotlarczyka w Niemczu na odcinku o długości około 90 m.
W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę Marbruk z Charzykowy, która wykona
roboty za kwotę 85 071,78 zł. W ramach budowy wykonana zostanie nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej o szerokości 5,0 m. Termin zakończenia prac 18.08.2014.
3.15. Chodnik wzdłuż ul. Sienkiewicza od Bydgoskiej do Kościoła, około 150 m.
Zlecono wykonanie projektu firmie Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy za kwotę
4.735,50 zł. Przetarg na roboty planowany jest w lipcu.
3.16. Budowa ul. Curie Skłodowskiej w Niemczu od km 0+000 do 0+ 381,80.
W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę Marbruk z Charzykowy, która wykona
roboty za kwotę 441 037,37. W ramach budowy wykonana zostanie nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej o szerokości 5,0 m wraz z oświetleniem. Termin zakończenia prac
21.11.2014.
3.17. Budowa ul. Ślusarskiego w Niemczu na odcinku o długości około 140 m.
W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę Marbruk z Charzykowy, która wykona
roboty za kwotę 106 872,56. W ramach budowy wykonana zostanie nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej o szerokości 5,0 m. Termin zakończenia prac 18.08.2014.
3.18. Maksymilianowo ul. Ptasia, I etap ok. 320 m od strony ul. Jagodowej do ul. Łabędziej wraz
z rozbudową oświetlenia.
W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę Kompleks-Bud z Koronowa, która
wykona roboty za kwotę 410 914,18 zł. W ramach budowy wykonana zostanie nawierzchnia
z kostki brukowej betonowej o szerokości 6,0 m. Termin zakończenia prac 30.06.2014.
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3.19. Maksymilianowo ul. Wspólna i Ustronie I etap.
W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę Marbruk z Charzykowy, która wykona
roboty za kwotę 121 778,92 zł. W ramach budowy wykonana zostanie nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej o szerokości 5,0 m. Termin zakończenia prac 30.06.2014.
3.20. Ulica Giżycka do Mazurskiej w Niwach około 320 mb, I etap od Nidzickiej.
Trwają prace nad uzyskaniem decyzji ZRID. Opóźnienie wynika z faktu wymagania przez
Starostwo Powiatowe uzgodnienia z Rejonowym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
pomimo braku zbiorników i cieków wodnych.
3.21. Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ulicy Krakowskiej w Jarużynie od ul.
Starowiejskiej do ul. Kolonia, około 1900 m.
W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę SKANSKA S.A., która wykona roboty
za kwotę 593.247,23. Planowany termin zakończenia prac to 31.07.2014 r. W ramach budowy
wykony zostanie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5 m wraz z organizacją ruchu. Złożono
wniosek o dofinansowanie w ramach PROW na kwotę 339.000,00 zł. Wniosek został
zakwalifikowany, trwa etap przygotowania dokumentów i wyjaśnień z Urzędem
Marszałkowskim w Toruniu.
3.22. Ulica Sołecka w Jarużynie II etap, od km 0+305 do 0+601,05.
W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę Marbruk z Charzykowy, która wykona
roboty za kwotę 298 853,42 zł. W ramach budowy wykonana zostanie nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej o szerokości 4,5 m. Termin zakończenia prac 21.11.2014.
3.23. Budowa ulicy Brzoskwiniowej w Żołędowie od km 0+000 do 0+333,56.
W ramach przetargu nieograniczonego wybrano firmę Kompleks-Bud z Koronowa, która
wykona roboty za kwotę 296 762,46 zł. W ramach budowy wykonana zostanie nawierzchnia
z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,0 m. Termin zakończenia prac 21.11.2014.
3.24. Ulica Brzozowa w Żołędowie I etap od Topolowej do Akacjowej, około 250 mb
nawierzchni wraz z chodnikiem i oświetleniem.
Trwają prace nad uzyskaniem decyzji ZRID. Opóźnienie wynika z faktu wymagania przez
Starostwo Powiatowe uzgodnienia z Rejonowym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
pomimo braku zbiorników i cieków wodnych.
3.25. ul. Wiklinowa w Żołędowie.
Przetarg na roboty zostanie ogłoszony po zakończeniu prac związanych z budowa przyłączy
do działek.
3.26. Projekt ul. Leśnej w Osielsku.
W maju odbyła się wizja lokalna z udziałem zastępcy dyrektora ZDMiKP mająca na celu
ustalenia sposobu połączenia ul. Leśnej z ul. Pod Skarpą. Ogłoszenie przetargu na
dokumentację projektową w drugim półroczu.
3.27. Projekty z lat ubiegłych
3.28. Organizacje ruchu i drobne przebudowy dróg.
W ramach zadania wykonano dokumentację i wykonanie utwardzenia zatoki przy ul.
Szczecińskiej w Niwach. Koszt projektu 4305,00 zł roboty wykonała firma PW MAX z
Bydgoszczy za kwotę 26.629,04 zł. Odbioru dokonano 26.06.2014 r. Wykonano również
dokumentację na skrzyżowanie ulic Grobla Harcerska w Bożenkowie za kwotę 4305,00 zł.
3.29. Odwodnienie terenów wzdłuż ulic Kolonijna, Storczykowa, Słoneczna, Chabrowa,
Blacharska; w Wilczu tereny wzdłuż ul. Słupskiej,
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Słoneczna, Kolonijna. Jana Pawła II w Osielsku – w dniu
17.01.2013r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą
HYDROTERM Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy na wartość 4 797,00zł. Nie uzyskano
decyzji pozwolenia na budowę, gdyż toczy się postępowanie w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego. Po odwołaniu się Gminnej Spółki Wodnej sprawa trafiła do Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W dniu 23.04.2014r. decyzją nr
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ZO/872-11/2014/MB uchylono zaskarżoną decyzję w całości i przekazano do ponownego
rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. W lipcu br. akta sprawy zostały przekazane do
Starosty Bydgoskiego. Sprawa w toku.
- budowa kanalizacji drenażowej w ul. Storczykowej oraz przebudowa rowu melioracyjnego
w rejonie ul. Chabrowej w Osielsku – w dniu 18.06.2014r. podpisano umowę z
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MAX, Kamilla Smolińska. Łączna wartość inwestycji:
115 466,78 zł. Termin wykonania: 29.08.2014r.
- przebudowa rowu melioracyjnego na rurociąg, rejon ul. Słupskiej w Wilczu – w dniu
28.01.2014r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Biurem
Projektowo Usługowym ROLWOD z Konina na wartość 3 690,00 zł. Prace projektowe w
toku
4

Wykupu gruntów
Plan: 200 000,00 zł; Wykonanie: 51 052,12 zł. – 25,5 % w tym:
Wydatki inwestycyjne wyniosły ogółem 51.052,12 zł. W ramach tych wydatków dokonano
wykupu działki nr 224 o pow. 0,1400 ha położonej w Maksymilianowie, stanowiącej ulicę
Łąkową.

5

Mieszkania komunalne
Plan: 320 000,00 zł; Wykonanie: 8 558,50 zł. – 2,7 % w tym:
5.1 Modernizacja ogrzewania w budynku gminnym przy ul. Szkolnej 1 w Maksymilianowie.
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej firmie Proheating Wojciech Kabaciński z
Bydgoszczy. Wartość prac projektowych 4 858,50 zł. W dniu 1 lipca 2014 uzyskano decyzję
na prowadzenie robót budowlanych. Planowany termin przebudowy wrzesień 2014.
5.2 Zakup budynku do adaptacji na mieszkania lub zakup mieszkań od WAM.
W II półroczu planuje się zakup budynku w Bożenkowie przy ul. Osiedlowej na działce nr
305/20 od Agencji Mienia Wojskowego lub zakup kolejnych mieszkań przy ul. Osiedlowej w
Bożenkowie od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
5.3 Budowa toalet w Żołędowie ul. Wierzbowa 6.
Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano z Biurem Projektowym ARTU
z Kamienia Krajeńskiego. Wartość prac projektowych 3 700,00 zł. W dniu 10.06.2014 r.
złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Budowa toalet planowana jest w drugim półroczu
po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
6

Informatyzacja gminy
Plan: 15 900,00 zł; Wykonanie: 1 621,76 zł. – 1,2 % w tym:
Planuje się wprowadzenie systemu komunikacji wielokanałowej. 1 621,76 zł to wkład własny
gminy jako partnera projektu „ Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie eAdministracji i Informatyzacji Przestrzennej”, który obejmuje lata 2013-2014, dotyczy
zakupu sprzętu informatycznego.

Inwestycje w Urzędzie Gminy
Plan: 230 000,00 zł; Wykonanie: 0,00 zł. – 0,0 % w tym:
7.1 Podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy.
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Budowę planuje się w drugim półroczu.
7.2 Zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy
W ramach zadania planuje się zagospodarować teren i wybudować oświetlenie przy budynku
urzędu. Podpisano umowę na dofinansowanie zadania ze środków PROW w kwocie 115 934
zł. Prace powiązane zostaną z budową podjazdu dla niepełnosprawnych.
7
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Obiekty oświatowe
Plan: 5 662 213,00 zł; Wykonanie: 1 146 329,67 zł. – 20,2 % w tym:
8.1 Zakup tablic interaktywnych, projekt z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt.
2 i 3. W drugim półroczu planuje się zakup 9 tablic interaktywnych do szkół podstawowych
w Osielsku, Maksymilianowie i Niemczu.
8.2 Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Niemczu.
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej Przedsiębiorstwu Budowlano Usługowemu
Portal z Bydgoszczy za kwotę 1 845,00 zł. W dniu 14 maja uzyskano zgodę na prowadzenie
robót budowlanych. W dniu 23.05.2014 ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Przetarg
unieważniono ze względu na to, że postępowanie obarczone było nieusuwalną wadą
uniemożliwiającą zawarcie w sposób prawidłowy umowy w sprawie zamówienia
publicznego. W dniu 11.06.2014 ogłoszono drugi przetarg. Wykonawcą została firma
SPORTSYSTEM Sp. z o.o. z Olsztyna za kwotę 221.610,69 zł . Umowny termin wykonania
robót upływa 29.08.2014 r.
8.3 Budowa boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej Maksymilianowie.
W dniu 16.05.2014 r. podpisano umowę na budowę boiska do piłki plażowej za kwotę
5 450,00 zł z firmą Usługowo – Handlowa Zbigniew Magierowski z Żołędowa. Roboty
zakończono i odebrano w dniu 30.06.2014 r.
8.4 Rozbudowa szkoły podstawowej w Osielsku.
W dniu 26.09.2013 ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Wykonawcą
robót jest PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp.k. (dawniej Przedsiębiorstwo Kompleksowej
Obsługi Budownictwa „WEGNER” – S.j.) z Trzemeszna. Wartość robót budowlanych brutto:
5.658.000,00 zł. Termin realizacji 30.01.2015 r. Prace w toku.
W ramach zadania zostanie rozebrany pawilon. W miejscu po pawilonie powstaje budynek B,
w którym zlokalizowane będą sale dydaktyczne z zapleczami, pomieszczenia sanitarne,
szatnie, sekretariat, gabinet wicedyrektora, pokój nauczycielski, pomieszczenie socjalne dla
pracowników nowa kotłownia obsługująca budynki A, B, C i D, pomieszczenia techniczne i
gospodarcze. Natomiast w budynku D znajdować się będą 2 sale dydaktyczne wraz z
zapleczami i komunikacją. Dzięki rozbudowie Szkoła Podstawowa będzie posiadała łącznie
24 sale lekcyjne. Roboty budowlane na budynku D zostały zakończone.
8.5 Projekt budowy przedszkola w Osielsku ul. Zatokowa
Dokumentację projektową opracowuje GRUPA RMK Architekci i Budownictwo Sp. z o.o. z
Rumii za kwotę 28 905 zł. Termin wykonania dokumentacji upływa 31.08.2014 r.
8.6 Termomodernizacja Gimnazjum w Żołędowie.
W dniu 14.05.2014 r. podpisano umowę na termomodernizację gimnazjum. Wykonawcą
robót jest PHU DORBUD Dorota Grabarek za kwotę 265 001,91zł. Termin wykonania robót
upływa 15.08.2014 r.
8.7 Zakup patelni do szkoły podstawowej w Osielsku.
Zakupiono sprzęt gastronomiczny do kuchni za kwotę 6 500,00 zł.
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Budowa oświetlenia ulicznego
Plan: 299 000,00 zł; Wykonanie: 10 513,33 zł. – 3,5 % w tym:
9.1 Niwy ul. Olsztyńska, Suwalska, Kołobrzeska ( w tym 10.000,00 ze środków sołeckich).
Kołobrzeska-w lipcu planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
Olsztyńska, Suwalska – zlecono wykonanie projektu, termin realizacji do 30.08.2014 r.
9.2 Maksymilianowo od skrzyżowania z ul. Ugorową do granicy sołectwa (w tym 17.243,00 zł
ze środków sołeckich)
Zlecono wykonanie projektu, termin realizacji do 30.08.2014 r.
9.3 Niemcz ul. Pogodna i Urocza.
W lipcu planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
9
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9.4 Projekt i budowa oświetlenia w Osielsku ul. Gołębia i Sójki.
Zlecono wykonanie projektu, termin realizacji do 30.08.2014 r.
9.5 Żołędowo, ul. Jastrzębia.
W lipcu planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
9.6 Osielsko, ul. Na Skarpie.
Roboty zakończono i odebrano 30.04.2014 r.
9.7 Żołędowo ul. Polna, projekt i budowa.
Zlecono wykonanie projektu, termin realizacji do 30.08.2014 r.
9.8 Jarużyn ul. Rajska, Szczęśliwa.
W lipcu planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.
9.9 Projekt i realizacja I etapu ul. Koperkowa, Ziołowa, Tymiankowa.
Zlecono wykonanie projektu, termin realizacji do 30.08.2014 r.
9.10 Projekty, w tym: Bożenkowo Nowy Mostek, Osielsko ul. Stolarska i Ślusarska.
Prace projektowe zostaną zlecone w drugiej części roku.
10 Zagospodarowanie terenów gminnych
Plan: 70 000,00 zł; Wykonanie: 2 350,00 zł. – 3,4 % w tym:
10.1 Zagospodarowanie terenu w Niemczu między ul. Ks. Henryka Mrossa i Henryka
Sienkiewicza.
Zakres prac zostanie uzgodniony z radą sołecką w drugim półroczu.
10.2 Modernizacja budynku gminnego przy ul. Rybinieckiej 1 w Niwach wraz z
zagospodarowaniem terenu wokół budynku.
Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano z Biurem Projektowym ARTU
z Kamienia Krajeńskiego. Wartość prac projektowych 2 350,00 zł.
W dniu 20.06.2014 r. podpisano umowę na termomodernizację budynku. Wykonawcą robót
jest PHU DORBUD Dorota Grabarek za kwotę 29 194,00 zł. Termin wykonania robót upływa
30.09.2014 r. W drugim półroczu planuje się wykonać zagospodarowanie terenu.
11 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej Biblioteki
Plan: 30 000,00 zł; Wykonanie: 5 050,00 zł. – 16,8 % w tym:
Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano z Biurem Projektowym ARTU
z Kamienia Krajeńskiego. Wartość prac projektowych 5 050,00 zł. W dniu 10.06.2014
złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Roboty budowlane planuje się wykonać w II
półroczu.
12 Dotacja na zakup sprzętu na obiekty GOK – u
PLAN: 5 000,00 zł; WYKONANIE: 5 000,00 zł. – 100,0 % w tym:
Zakupiono kosiarkę samojezdną i przekazano dotację w kwocie 5 000,00 zł.
13 Urządzenie parkingu przy świetlicy w Jarużynie
PLAN: 15 000,00 zł; WYKONANIE: 0,00 zł. – 0,0 % w tym:
14 Boiska gminne
Plan: 222 000,00 zł; Wykonanie: 7 154,00 zł. – 3,2 % w tym:
14.1 Urządzenie boiska sportowego do gry w piłkę siatkową przy ul. Osiedlowej w Bożenkowie.
Zakupiono i zamontowano słupki i siatkę do piłki siatkowej. Pracę wykonała FIRMA
FENSTER S.C. z Bydgoszczy. Wartość robót 2 116,00 zł. Roboty zakończono i odebrano w
dniu 16.06.2014 r.
14.2 Budowa boiska do piłki plażowej w Niemczu ul. Kusocińskiego
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W dniu 16.05.2014 r. podpisano umowę na budowę boiska do piłki plażowej za kwotę
8 190,00 zł. Wykonawcą robót była Firma Usługowo – Handlowa Zbigniew Magierowski
z Żołędowa. Roboty zakończono i odebrano w dniu 30.06.2014 r.
14.3 Budowa boiska do gry w koszykówkę i piłkę ręczną przy ul. Słupskiej w Wilczu.
Budowę boisk planuje się po uzyskaniu prawa do dysponowania gruntem.
14.4 Urządzenie skateparku w Niemczu przy ul. Kusocińskiego, projekt z udziałem środków, o
których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.
W dniu 29.04.2014 ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę skateparku. Złożono
trzy oferty i unieważniono postępowanie ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto
właściciele nieruchomości sąsiadujących z terenem, na którym planowana jest inwestycja
protestują przeciwko lokalizacji skateparku w ich sąsiedztwie.
14.5 Zakup kosiarki i kosy spalinowej na obiekty GOSIR.
Zakupiono kosę spalinową za kwotę 2 849,00 zł.
15 Place zabaw
Plan: 72 500,00 zł; Wykonanie: 51 142,60 zł. – 70,5 % w tym:
15.1 Doposażenie placu zabaw w Bożenkowie ul. Osiedlowa,
Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy oraz 2 ławki. Pracę wykonała FIRMA
FENSTER S.C. z Bydgoszczy. Wartość robót 12 439,40 zł. Roboty zakończono i odebrano w
dniu 16.06.2014 r.
15.2 Zakup urządzeń do ćwiczeń dla dorosłych na plac zabaw przy ul. Miłosza w Niemczu
Zakupiono i zamontowano zestaw dla ćwiczeń dla dorosłych. Pracę wykonała FIRMA
FENSTER S.C. z Bydgoszczy. Wartość robót 5 682,60 zł. Roboty zakończono i odebrano w
dniu 16.06.2014 r.
15.3 Doposażenie placów zabaw przy ul. Pałacowej i Słonecznej w Żołędowie.
Wykonano dokumentację projektową za kwotę 1 250,00 zł. Zakupiono i zamontowano zestaw
składający z drabinki i ścianki wspinaczkowej. Pracę wykonała FIRMA FENSTER S.C. z
Bydgoszczy. Wartość zestawu 1 795,80 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 16.06.2014
r.
15.4 Budowa placu zabaw dla starszych dzieci przy świetlicy wiejskiej w Żołędowie
Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej podpisano z Biurem Projektowym ARTU
z Kamienia Krajeńskiego. Wartość prac projektowych 1 250,00 zł. Uzyskano zgodę na
prowadzenie robót budowlanych. Budowa placu nastąpi po wybudowaniu toalet przy
budynku komunalnym.
15.5 Budowa placu zabaw przy ul. Rybinieckiej w Niwach
Zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy. Pracę wykonała FIRMA FENSTER S.C. z
Bydgoszczy. Wartość robót 12 250,80 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 16.06.2014
r. 15.6 Doposażenie placu zabaw w Osielsku ul. Wierzbowa
Zakupiono i zamontowano następujące urządzenia:
1. Huśtawka bocianie gniazdo z metalowymi nogami 1 szt.
2. Huśtawka metalowa ważka 1 szt
3. Urządzenie siłowni zewnętrznej wyciąg górny/wyciskanie siedząc,
Urządzenia zamontowała FIRMA FENSTER S.C. z Bydgoszczy. Wartość robót 13 812,20
zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 16.06.2014 r.
15.7 Ogrodzenie placu zabaw w Jarużynie Kolonia
Ogrodzenie placu zabaw planuje się wykonać w II półroczu.

12
16 Zakup samochodu ciężarowego dla GZK w Żołędowie
Plan: 28 000,00 zł; Wykonanie: 28 000,00 zł. – 100,0 % w tym:
Przekazano dotację celową na zakup samochodu ciężarowego w wysokości 28 000,00 zł.
GZK dotację rozliczył.

