Załącznik Nr 3
WYKONANIE INWESTYCJI W ROKU 2015

Objaśnienia do załącznika nr 3 do uchwały budżetowej
1.
Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej,
Plan: 3 712 654,00zł; Wykonanie: 2 994 708,83 zł – 80,7 % w tym:
1.1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielsko
ul. Tuberozy i przyległych ulic.
W dniu 21.10.2014 r. podpisana została umowa z firmą Piaskownia Piotr Kalinowski, ul.
Kalinowa 1, 89-606 Charzykowy. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót:
sieć wodociągowa PVCØ110 – 326,83 m, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PEØ90 – 178,52 m,
sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 1459,25 m, odgałęzienia sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 307,20 tj. 57 szt. oraz przepompownia ścieków. Łączna
wartość inwestycji: 738 628,35 zł, z czego w 2014 roku według stanu zaawansowania robót
wydatkowano na zadanie kwotę 172 602,01 zł. Roboty budowlane prowadzone były w cyklu
dwuletnim. Inwestycja zakończona i odebrana: 10.08.2015 r.
1.2 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. Jana
Pawła II w Osielsku i w ulicach przyległych, Księżycowej, Jowiszowej, Cichej,
Wadowickiej.
W dniu 05.02.2015 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno –
Sanitarnych INŻBUD, Andrzej i Robert Kortas Sp. J, ul. Szosa Kotomierska 17, 86-010
Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa
PVCØ160-110-90 – 1193,50 m, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PEØ90 – 140,50 m, sieć
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 1662,50 m, odgałęzienia sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 657,0 tj. 88 szt. oraz przepompownia ścieków. Łączna
wartość inwestycji: 847 176,61 zł. Inwestycja zakończona i odebrana: 08.07.2015 r.
W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie wykonał przepięcie czterech sztuk
przyłączy wodociągowych do nieruchomości położonych wzdłuż ul. Wadowickiej w Osielsku w
celu wyłączenia z eksploatacji sieci wodociągowej przebiegającej przez grunty prywatne. Łączna
wartość inwestycji 22 497,79 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 15.10.2015 r.
1.3 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo.
W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie wykonał sieć wodociągową
PVCØ160-110-90 – 645,20 m. Łączna wartość inwestycji: 71 156,52 zł. Inwestycja zakończona
i odebrana 29.09.2015 r.
1.4 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej, Tymiankowej,
Bazyliowej w Osielsku.
W dniu 17.04.2015 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno –
Sanitarnych INŻBUD, Andrzej i Robert Kortas Sp. J,, ul. Szosa Kotomierska 17, 86-010
Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: ul. Chabrowa i
Tymiankowa - sieć wodociągowa PEØ110 – 484,12 m, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
PEØ110 – 72,69 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 109,0 m, odgałęzienia
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 30,0 tj. 6 szt.; ul. Bazyliowa - sieć
wodociągowa PEØ110 - 214,0 m, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ63 – 216,0 m,
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odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ40 – 44,0 tj. 9 szt. Łączna wartość
inwestycji: 208 544,87 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 10.09.2015 r.
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i odwodnienia w ul. Jastrzębiej w
Żołędowie.
Realizacja zadania inwestycyjnego rozpoczęła się w roku2013. Podpisano umowę na prace
projektowe z biurem projektowym – Hydroterm, Zygmunt Biernacki z Bydgoszczy. Budowa
kanalizacji w ul. Jastrzębiej wymagać będzie przebudowy drogi. W celu realizacji przedmiotowej
inwestycji prowadzone są rozmowy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie podpisania
porozumienia, przewidującego wspólną realizację tego zadania przez Urząd Marszałkowski i
Gminę Osielsko.
Budowa sieci wodociągowej w ul. Krokusowej i Sasankowej w Żołędowie.
W dniu 11.05.2015 r. podpisana została umowa z firmą ELWOT – Karolina Rychlik i wspólnicy
Sp. J., Nowe Dąbie 76D, 89-210 Łabiszyn. W ramach zadania wykonana została sieć
wodociągowa PEØ110-90 – 655,0 m. Łączna wartość inwestycji: 76 245,77 zł. Inwestycja
zakończona i odebrana 29.07.2015 r. Ponadto w drugiej połowie roku wykonana została przez
Gminny Zakład Komunalny w Żołędowie sieć wodociągowa PVC Ø110 na terenie działki nr
273/38 oraz w ul. Sasankowej, o łącznej długości 471,50 m. Wartość inwestycji: 40 170,03 zł.
Inwestycja zakończona i odebrana 02.11.2015 r.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wilgi w Myślęcinku.
W dniu 18.06.2015 r. podpisana została umowa z firmą Hydrotechnika Krzysztof Pyszka, ul.
Burmistrza Ciążyńskiego 24, 89-115 Mrocza. W ramach zadania wykonany został następujący
zakres robót: sieć wodociągowa PEØ90 – 26,0 m, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ90
– 202,0 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 91,70 m, odgałęzienia sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 34,25 tj. 8 szt. oraz przepompownia ścieków.
Łączna wartość inwestycji: 207 375,07 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 10.08.2015 r.
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej w Niwach.
W dniu 28.05.2015 r. podpisana została umowa z firmą Piaskownia Piotr Kalinowski, ul.
Kalinowa 1, 89-606 Charzykowy. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót:
sieć wodociągowa PVCØ110 – 196,2 m, przyłącze wodociągowe PEØ32 – 16,0 m. Łączna
wartość inwestycji: 37 969,21 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 11.09.2015 r.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Giżyckiej w Niwach.
W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał następujący zakres robót: sieć
wodociągowa PCVØ110 – 123,60 m, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej – PEØ63 – 118,50
m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ40 – 63,70 m, szt. 9. Łączna
wartość inwestycji: 38 593,02 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 07.09.2015 r.
Budowa sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Osielsku.
W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał następujący zakres robót: sieć
wodociągowa PCVØ110 – 194,40 m, PCVØ90 – 2,5 m. Łączna wartość inwestycji: 24 034,02 zł.
Inwestycja zakończona i odebrana 29.09.2015 r.
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Niemczu.
W dniu 24.03.2015 r. podpisana została umowa z firmą AE PROJEKT Marcin Foterek,
Wojnowice 36E, 64-113 Osieczna. W ramach zadania dokonano wymiany sterownika wraz z
wykonaniem wizualizacji pracy stacji uzdatniania wody.
Łączna wartość inwestycji 52 651,15 zł. Prace zakończone i odebrane 12.05.2015 r.
Wymiana rur azbestowych ul. Starowiejska, budowa sieci wodociągowej ul. Nad
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Wąwozem w miejscowości Jarużyn.
W dniu 08.05.2015 r. podpisana została umowa z Firmą Wielobranżową Marcin Karbowski, ul.
Strumykowa 36, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres
robót: sieć wodociągowa PEØ110 – 571,45 m, PVCØ110 – 20,85 m, PVCØ90 – 9,90 m
przyłącza wodociągowe PEØ40 – 25,60 m – 2 szt., przyłącza wodociągowe PEØ32 – 37,70 m –
6 szt. Łączna wartość inwestycji: 155 865,62 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 06.07.2015 r.
Modernizacja przepompowni ścieków w Żołędowie przy Nadleśnictwie.
W dniu 14.09.2015 r. podpisana została umowa z firmą DARBUD Dariusz Tecław, ul. Szeroka 7
Łowinek, 86-120 Pruszcz. W ramach zadania wykonana została modernizacja przepompowni
ścieków. Łączna wartość inwestycji: 191 086,90 zł. Inwestycja zakończona i odebrana
14.12.2015 r.
Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowowiejskiej w Jarużynie.
W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał 273,00 m sieci wodociągowej
PCVØ110-90. Łączna wartość inwestycji: 37 230,35 zł. Inwestycja zakończona i odebrana
26.06.2015 r.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w Niemczu.
W dniu 10.09.2015 r. podpisana została umowa z firmą INŻBUD Michał Pogorzelczyk, ul.
Wyzwolenia 8A, 89-506 Kęsowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót:
sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ250-200 – 624,0 m, odgałęzienia sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 64,0 m tj. 18 szt., sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
PEØ110 – 19,30 m, przepompownia ścieków. Łączna wartość inwestycji: 317 402,77 zł.
Inwestycja zakończona i odebrana 09.12.2015 r.
Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod.-kan. oraz budowa odgałęzień sieci kanalizacji
sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko:
- odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek w ilości 32 szt. o łącznej wartości
58 379,94 zł wykonane przez Gminny Zakład Komunalny,
- odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek w ilości 5 szt. o łącznej wartości
16 887,46 zł – umowa z firmą DARBUD Dariusz Tecław, Łowinek, ul. Szeroka 7, 86-120
Pruszcz, Inwestycja zakończona i odebrana 27.07.2015 r.
- Niemcz ul. Galileusza – Gminny Zakład Komunalny wykonał 122,0 m sieci wodociągowej
PVCØ110 za kwotę 14 518,94 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 14.05.2015 r.,
- Żołędowo, ul. Jabłoniowa – Gminny Zakład Komunalny wykonał 81,0 m sieci wodociągowej
PVCØ90 za kwotę 10 795,71 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 26.06.2015 r.,
- Osielsko, rejon ul. Opalowej - Gminny Zakład Komunalny wykonał 58,0 m sieci wodociągowej
PVCØ90 za kwotę 10 886,22 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 14.05.2015 r.,
- Osielsko, ul. Marsowa - Gminny Zakład Komunalny wykonał 12,0 m sieci wodociągowej
PVCØ110 oraz 35,0 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 za kwotę 26 322,97
zł. Inwestycja zakończona i odebrana 26.06.2015 r.
- Niemcz, ul. Smukalska – w dniu 18.09.2015 r. podpisana została umowa z firmą ELWOT
Karolina Rychlik i wspólnicy Spółka Jawna, Nowe Dąbie 76D, 89-210 Łabiszyn. W ramach
zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ160– 65,0 m,
przyłącza wodociągowe PEØ40 – 19,0 m tj. 2 szt. Łączna wartość inwestycji: 24 016,15 zł.
Inwestycja zakończona i odebrana 03.12.2015 r.
- Osielsko, ul. Czereśniowa – w dniu 18.09.2015 r. podpisana została umowa z firmą ELWOT
Karolina Rychlik i wspólnicy Spółka Jawna, Nowe Dąbie 76D, 89-210 Łabiszyn. W ramach
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zadania wykonano sieć wodociągową PEØ110 – 160,0 m. Łączna wartość inwestycji: 37 005,26
zł. Inwestycja zakończona i odebrana 03.12.2015 r.
- ul. Wiatrakowa – w dniu 18.09.2015 r. podpisana została umowa z firmą ELWOT Karolina
Rychlik i wspólnicy Spółka Jawna, Nowe Dąbie 76D, 89-210 Łabiszyn. W ramach zadania
wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PEØ90– 68,6 m, przyłącze
wodociągowe PEØ40 – 1,4 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 50,5 m,
odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 3,6 m, tj. 2 szt. Łączna
wartość inwestycji: 60 131,04 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 09.12.2015 r.
- Żołędowo ul. Leśników – w dniu 18.09.2015 r. podpisana została umowa z firmą ELWOT
Karolina Rychlik i wspólnicy Spółka Jawna, Nowe Dąbie 76D, 89-210 Łabiszyn. W ramach
zadania wykonany został następujący zakres: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
PVCØ200/315 – 78,0 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160/250 –
17,0 m, tj. 2 szt. Łączna wartość inwestycji: 67 977,87 zł. Inwestycja zakończona i odebrana
17.12.2015 r.
- ul. Klonowa - w dniu 18.09.2015 r. podpisana została umowa z firmą ELWOT Karolina
Rychlik i wspólnicy Spółka Jawna, Nowe Dąbie 76D, 89-210 Łabiszyn. W ramach zadania
wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ90– 42,5 m, sieć kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej PEØ225 – 21,5 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 –
13,5 m odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 11,5 m, tj. 3 szt.
Łączna wartość inwestycji: 31 983,27 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 03.12.2015 r.
1.17 Prace projektowe i opłaty (w tym):
1.17.1 Rozwiązanie problemu rozwoju sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z opracowaną
koncepcją - dokumentacja projektowa sieci wod. - kan. w ul. Leśnej w miejscowościach
Osielsko, Czarnówczyn.
W dniu 03.11.2014 r. podpisana została umowa z firmą Zakład Usług Technicznych i
Reklamowych „MP” Piotr Milik, ul. Sienkiewicza 31, 89-200 Szubin na opracowanie
dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz
kolektora ściekowego wraz z przepięciem wcześniej zaprojektowanych sieci wod.-kan.
za kwotę 9 840,00 zł. Prace projektowe w toku.
1.17.2 - Osielsko: sieć kanalizacyjna w rejonie ul. Zięby, sieć wod.-kan. w rejonie
ul. Bałtyckiej, sieć wod.-kan. w rejonie ul. Orzechowej; Niemcz: sieć kanalizacji
sanitarnej ul. Żeromskiego, Niwy-Wilcze: sieć wod.-kan. ul. Kaszubska, sieć wod.-kan.
ul. Tyska, Jarużyn: przebudowa azbestu II etap, wodociąg od ul. Zakopiańskiej w
Niwach do ul. Starowiejskiej w Jarużynie – w dniu 07.05.2015 r. podpisano umowę z
firmą Zakład Usług Technicznych „Probudin” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sowińskiego
20, 85-083 Bydgoszcz. Łączna kwota za wszystkie zadania brutto wyniosła 65 805,00
zł. Prace projektowe zakończone i odebrane.
- odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej – w 23.03.2015 r. podpisano umowę z firmą
BYPASS Obsługa Inwestycji Budowlanych, Agata Świeżewska, mającą swą siedzibę
przy ulicy Okulickiego 10/41, 85-799 Bydgoszcz. Formą wynagrodzenia za przedmiot
umowy było wynagrodzenie ryczałtowo – ilościowe. Wynagrodzenie za wykonanie
pojedynczej dokumentacji projektowej - odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej do
jednej działki wynosiło 1 400,00 zł. W sumie w 2015 roku zlecono opracowanie 21 szt.
dokumentacji za kwotę 29 400,00 zł.
- sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Zakopiańskiej w Niwach – w dniu 12.03.2015 r.
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została podpisana umowa z Biurem Projektowym ESPEJA, Michał Suchacki z siedzibą
przy ulicy Górnośląskiej 8/13, 62-800 Kalisz. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi
10 000,00 zł. Termin realizacji projektu - 30.04.2016 r.
- Żołędowo: wodociąg ul. Sadownicza – dokumentacja została zlecona w ramach
projektu budowy ul. Sadowniczej dniu 06.11.2015 r. Biurowi Projektowemu ESPEJA,
Michał Suchacki z siedzibą przy ulicy Górnośląskiej 8/13, 62-800 Kalisz.
Wynagrodzenie wykonawcy za cały zakres wynosi 23 370,00 zł. Termin realizacji
projektu - 15.12.2016 r.
- Czarnówczyn: wodociąg w rejonie ul. Leśnej – w listopadzie 2015 r. została zawarta
umową ze Zbigniewem Ograbkiem, prowadzącym firmę pod nazwą AQUA, z siedzibą
w Bydgoszczy. Wynagrodzenie wykonawcy wynosi 4 000,00 zł. Termin realizacji
projektu - 31.08.2016 r.
- Niemcz: sieć wod.-kan. w rejonie ul. Matejki, wodociąg dz. nr 135/51, sieć wod.-kan.
rejon ul. Kolonijnej – z uwagi na toczące się uzgodnienia prace projektowe zostaną
zlecone w 2016 r.
- Niemcz: sieć kanalizacji deszczowej dz. nr 158/10; Maksymilianowo: sieć wod.-kan.
w rejonie ul. Głównej – z uwagi na brak możliwości uzyskania służebności przesyłu na
rzecz gminy Osielsko odstąpiono od realizacji dokumentacji projektowych.
1.17.3 - Sieć wodno – kanalizacyjna w ul. Koronowskiej w Żołędowie działka nr 69/4 –
dokonano dwóch rozeznań cenowych, zaproponowane kwoty znacznie przewyższały
środki zabezpieczone w budżecie. Prace projektowe zostaną ujęte w postępowaniu
przetargowym w 2016 r.
- Sieć wodociągowa w ul. Bocznej i Długiej z przejściem przez drogę krajową do ul.
Kąty – z uwagi na formalności związane z gruntem pod inwestycję prace projektowe
zostaną zlecone w 2016 r.
- Aktualizacja projektu sieci wodociągowej w rejonie ul. Kolonia w Jarużynie – w dniu
22.06.2015 r. została podpisana umowa z Biurem Projektowo Usługowym ROLWOD,
ul. Okólna 59, 62-510 Konin. Wynagrodzenie wykonawcy wyniosło 1 476,00 zł. Prace
zakończone i odebrane.
1.17.4 - Projekt sieci wodociągowej w ul. Deszczowej w Bożenkowie - prace projektowe
zakończone i odebrane,
- Projekt sieci wodociągowej ul. Gryczana w Osielsku - prace projektowe zakończone i
odebrane,
- przeprojektowanie przepompowni ścieków w rejonie ul. Krokusowej w Żołędowie –
w dniu 25.08.2014 r. podpisana została umowa z Pracownią Projektowo-Inwestycyjną
Inżynieria Sanitarna, mającą swą siedzibę przy ulicy Rynek 25, 86-200 Chełmno.
Wynagrodzenie wykonawcy wyniosło 4 674,00 zł. Prace zakończone i odebrane.
1.18 Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w rejonie ul. Matejki w Niemczu - w dniu
09.09.2015 r. podpisana została umowa z firmą ELWOT Karolina Rychlik i wspólnicy Spółka
Jawna, Nowe Dąbie 76D, 89-210 Łabiszyn. W ramach zadania wykonany został następujący
zakres robót: sieć wodociągowa PVCØ110/160– 125,80 m, sieć kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej PVCØ200 – 76,50 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
PVCØ160 – 17,6 m, tj. 4 szt. Łączna wartość inwestycji: 67 703,69 zł. Inwestycja zakończona i
odebrana 30.10.2015 r.
1.19 Zadania w ramach inicjatywy lokalnej – wykonanie odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej (w
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tym Niemcz, ul. Matejki, Niwy ul. Ostromecka) – w ramach zadania wykonano cztery
odgałęzienia sieci kanalizacji do granicy działek położonych na terenie gminy Osielsko, za kwotę
8 288,56 zł. Inwestycja zakończona i odebrana.
1.20 Budowa odwodnienia na terenie gminy, w tym:
- dokumentacja projektowa odwodnienia terenów przy ul. Kolonijnej, Słonecznej, Jana Pawła II
– odstąpiono od budowy kolektora w ul. Jana Pawła II ze względu na brak możliwości uzyskania
pozwolenia na budowę ze względu na procedury związane z pozwoleniem wodnoprawnym
przed budową ul. Jana Pawła II. W zamian zaplanowano budowę kolektora w ul. Słonecznej.
- odwodnienie ul. Czarnoleskiej w Niemczu – w dniu 06.10.2016 r. podpisana została umowa z
firmą Wimar Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nadrzecznej 24, 86-010 Koronowo.
W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć kanalizacji deszczowej PVC –
U Ø200– 93,08, PE RC Ø225 – 48,44 m. Łączna wartość inwestycji: 46 488,21 zł. Inwestycja
zakończona i odebrana 14.12.2015 r.
2.
Lokalny transport zbiorowy
Plan: 105 000,00 zł; Wykonanie: 64 646,57 zł. – 64,3 % w tym:
2.1 Zakup i montaż 2 wiat przystankowych na terenie sołectwa Maksymilianowo.
Wykonanie dokumentacji na perony, na których mają być ustawione wiaty zlecono firmie Biuro
Inżynierii Drogowej s.c. za kwotę 4292,70 zł dla ul. Szkolnej i 2939,70 zł dla ul. Jagodowej.
Projekt wykonano do 30.05.2015 r. Wykonawcę wyłoniono w ramach przetargu, otwarcie ofert
nastąpiło w dniu 05.08.2015 r. Umowę na wykonanie prac zawarto z firmą PW MAX Kamila
Smolińska na kwotę 25.317,09 zł. Odbioru dokonano 19.10.2015 r.
2.2 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej w Żołędowie, oświetlenie przystanku MZK przy

ul. Bydgoskiej w kierunku Niemcza oraz budowa peronu przy ul. Bydgoskiej w Niemczu.
Wykonanie dokumentacji na peron przy ul. Bydgoskiej w Niemczu zlecono firmie Biuro
Inżynierii Drogowej s.c. za kwotę 4292,70 zł. Projekt wykonano do 30.05.2015 r. Wykonawcę
wyłoniono w ramach przetargu, otwarcie ofert nastąpiło w dniu 05.08.2015 r. Umowę na
wykonanie prac zawarto z firmą PW MAX Kamila Smolińska na kwotę 27.805,38 zł. Odbioru
dokonano 19.10.2015 r. Wykonanie dokumentacji zatoki autobusowej przy ul. Bydgoskiej i
oświetlenia przystanku w kierunku Bydgoszczy zlecono wybranemu w wyniku zapytania
ofertowego wykonawcy- firmie ESPEJA z Kalisza za kwotę 6 273,00 zł. Termin realizacji do 1
grudnia 2015 r. W związku ze skomplikowanymi procedurami związanymi z lokalizacją
przystanku przy drodze wojewódzkiej termin zakończenia prac przedłużono do 30.06.2016 r.
3.

Budowa chodnika i przebudowa jezdni drogi wojewódzkiej nr 244 ul. Koronowskiej
w Maksymilianowie
Plan: 579 500,00 zł; Wykonanie: 579 500,00 zł. – 100,0 % w tym:
Pomoc finansowa , przekazano dotację w kwocie 579 500 zł na zapłatę odszkodowania za
przejęte grunty, niezbędne do realizacji inwestycji – budowy chodnika i przebudowę jezdni ul.
Koronowskiej w Maksymilianowie.

4.

Dotacja dla Starostwa Powiatowego na budowę chodnika w Jarużynie ul. Starowiejska,
Plan 5 000 zł. Wykonanie: 0,00 zł. – 0,0 % W dniu 20.05.2015 r. skierowano do Starostwa
Powiatowego pismo z informacją o przeznaczeniu środków na pomoc finansową na powyższe
zadanie, jednak informacja ta nie spotkała się z odzewem Starostwa. W związku z powyższym
środki nie zostały przekazane.

6

5.
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Drogi gminne,
Plan: 11 024 022,50 zł; Wykonanie: 10 591 679,67 zł. – 96,1 % w tym:
Projekt ul. Nidzickiej w Niwach. Projekt jezdni z kostki brukowej. Prace projektowe powierzono
wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z
Kalisza za kwotę 19.680,00 zł. Termin realizacji do 15.12.2016 r.
Przebudowa ul. Szczecińskiej w Wilczu na odcinku od Sopockiej, w tym budowa ścieżki
pieszorowerowej. Wykonanie dokumentacji zlecono wybranemu w wyniku zapytania ofertowego
wykonawcy - firmie ESPEJA z Kalisza za kwotę 14.173,00 zł. Termin realizacji do 30 lipca 2015
r. Umowę na wykonanie robót budowlanych zawarto z firmą PW MAX Kamila Smolińska na
kwotę 130.855,39 zł. Wykonano ścieżkę pieszo-rowerową o szer. 2,5 m na odcinku o długości
415 m oraz zamontowano 3 szt. lamp. Odbioru dokonano 18.12.2015 r.
Budowa ulicy Giżyckiej II etap do Rybinieckiej ok. 300 m. Kontynuacja budowy, jezdnia z
kostki brukowej betonowej. Prace budowlane powierzono wybranemu w przetargu
nieograniczonym wykonawcy, firmie P.U.H.P. KOMPLEKS-BUD z Koronowa za kwotę
242.000,00 zł. Roboty odebrano w dniu 25.11.2016 r. Wybudowano odcinek jezdni z kostki
brukowej betonowej o długości 228,6 m i szerokości 5,0 m wraz ze zjazdami i dojściami do
furtek.
Budowa ulicy Krakowskiej w Niwach I etap – sięgacz. Budowa jezdni z kostki brukowej o
długości około 250 m. Wykonanie robót zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym
konsorcjum firm PUHP „Kompleks-Bud” z Koronowa i PBI „ROS-SPED” z Koronowa za kwotę
355.082,77 zł. Odbioru dokonano w dniu 09.11.2016 r. Wybudowano odcinek jezdni z kostki
brukowej betonowej o długości 249,80 m i szer. 5,0 m wraz ze zjazdami i dojściami do furtek
oraz 6 szt. lamp i kanał technologiczny.
Budowa ulicy Dzikiej Róży II etap. Kontynuacja budowy jezdnia z kostki brukowej betonowej
na odcinku od 0+180 do 0+370,42. Wykonanie robót zlecono wybranej w przetargu
nieograniczonym firmie PDT REN-TRANS Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 174.595,30 zł.
Termin realizacji do 30.07.2015 r. Odbioru dokonano w dniu 25.08.2015 r. W związku ze
opóźnieniem w realizacji robót, naliczono karę umowną za 18 dni w kwocie 12.775,27 zł.
Wybudowano odcinek jezdni z kostki brukowej betonowej o długości 190,42 m i szer. 5,0 m
wraz ze zjazdami i dojściami do furtek.
Budowa ul. Jana Pawła II w Osielsku. Założono wykonanie zadania w 2 etapach. I etap - Budowa
na odcinku od ul. Jeziorańskiej do Cichej - 646,44 m wraz z rondem na ul. Kolonijnej oraz II
etap na odcinku od ul. Cichej do Kąty – 512,78 m. W przetargu nieograniczonym wyłoniono
wykonawcę I etapu budowy, firmę EUROVIA POLSKA S.A. z ofertą na kwotę 2 472 360,26 zł.
Termin zakończenia prac 30.05.2015 r. Wykonawca nie dotrzymał terminu umownego
wykonania robót tj. do 30 maja 2015. Ze względu na fakt, iż na placu budowy wykonywano
również roboty kanalizacyjne, które uniemożliwiały pracę firmie EUROVIA oraz problemy z
podłożem gruntowym, które uległo częściowemu uplastycznieniu pod wpływem ruchu
technologicznego, przedłużono Wykonawcy termin zakończenia prac do 19.07.2015 r. Podpisano
porozumienie ze Starostwem Powiatowym na pomoc finansową w kwocie 350.000,00 zł.
Odbioru końcowego I etapu dokonano w dniu 8.09.2015 roku. Naliczono kary umowne. W
przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę II etapu budowy, firmę EUROVIA POLSKA
S.A. z ofertą na kwotę 1 513 221,26 zł. Roboty odebrano w dniu 4.12.2015 r. Naliczono kary
umowne w wysokości 36.907,84 zł za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy oraz w
wysokości 61.513,06 zł za występowanie wad nieusuwalnych (zbyt małe zagęszczenie masy
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mineralno-asfaltowej).
Wybudowano odcinek jezdni z masy mineralno-asfaltowej klasy Z o szerokości 7,0 m o łącznej
długości 1159,22 m, ścieżkę rowerową z kostki brukowej o szer. 2,0 m, chodnik z kostki
brukowej o szer. 2,0 m, rondo na skrzyżowaniu z ulicą Kolonijną, zjazdy i dojścia do posesji,
stałą organizację ruchu i oświetlenie (87 opraw).
Budowa ulicy Jaworowej - dokończenie inwestycji. Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej
o długości około 130 m wraz z przepustem. Wykonanie robót zlecono wybranemu w przetargu
nieograniczonym wykonawcy, firmie Euro System z Torunia za kwotę 150.900,21 zł. Odbioru
dokonano w dniu 28.12.2015 r. Wybudowano odcinek jezdni z kostki brukowej betonowej o
długości 135,00 m i szer. 5,0 m wraz ze zjazdami i dojściami do furtek.
Budowa ulicy Storczykowej w Osielsku. Budowa jezdni o szer. 5,0m z kostki brukowej
betonowej o długości 252,34 m. Wykonanie robót zlecono wybranemu w przetargu
nieograniczonym konsorcjum firm PUHP „Kompleks-Bud” z Koronowa i PBI „ROS-SPED” z
Koronowa za kwotę 305.437,04 zł. Prace zakończono, odbioru dokonano w dniu 15.06.2015 r.
Wybudowano odcinek jezdni z kostki brukowej betonowej o długości 252,34 m i szer. 5,0 m
wraz ze zjazdami i dojściami do furtek oraz 5 szt. lamp.
Projekt ulic Niedźwiedziej, Rysiej i Zajęczej w Osielsku. Prace projektowe powierzono
wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z
Kalisza za kwotę 12.300,00 zł. Termin realizacji do 30.06.2016 r.
Projekt ulicy Olszynowej w Osielsku. Prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu
nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 8.610,00 zł.
Termin realizacji do 30.06.2016 r.
Budowa ulicy Żeromskiego I etap. Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o długości około
300 m. Wykonanie robót zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie PDT RENTRANS Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 502.263,48 zł. Odbioru dokonano w dniu 21.09.2015
r. Wykonano jezdnię o szerokości 5,0 m na odcinku 338,7 m wraz ze zjazdami i dojściami do
furtek oraz 11 szt. lamp.
Budowa ul. Olszynki na odcinku od Mickiewicza do Matejki. Wykonanie robót zlecono
wybranej w przetargu nieograniczonym firmie PDT REN-TRANS Sp. z o.o. z Bydgoszczy za
kwotę 306.104,27 zł. Odbioru robót dokonano w dniu 02.09.2015 r. Wybudowano jezdnię z
kostki brukowej betonowej o długości 176,71 m i szer. 6,0 m wraz z chodnikiem ,zjazdami i
dojściami do furtek oraz 6 szt. lamp.
Budowa ul. Czarnoleskiej w Niemczu. Jezdnia z kostki brukowej betonowej o długości około
160 m. Wykonanie robót zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie Marbruk sp. z
o.o. z Charzykowy za kwotę 119.148,87 zł. Odbioru robót dokonano w dniu 13.10.2015 r.
Wykonano jezdnię o szerokości 4,5 m na odcinku 152,8 m wraz ze zjazdami i dojściami do
furtek. W ramach zadania zlecono również wykonanie projektu sięgacza ul. Czarnoleskiej, który
nie był objęty istniejącą dokumentacją projektową. Prace projektowe powierzono wybranemu w
przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę
7.380,00 zł. Termin realizacji do 30.06.2016 r.
Ulice Kossaka i Styki - budowa odwodnienia wraz ze zbiornikiem odparowującym i drogi w
cyklu dwuletnim. Wykonanie dokumentacji zlecono wybranemu w wyniku zapytania ofertowego
wykonawcy- Przedsiębiorstwu Projektowania i Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. z Bydgoszczy za
kwotę 9.840,00 zł. W roku 2015 wykonano zbiornik odparowujący. Umowę na wykonanie robót
budowlanych zawarto z firmą PW MAX Kamila Smolińska na kwotę 45.926,97 zł. Odbioru
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dokonano 30.12.2015 r. Pozostały zakres zostanie wykonany w roku 2016.
Projekt ul. Olimpijczyków na odcinku Kusocińskiego - Kopernika oraz ul. Szydłowskiej w
Niemczu. Ulica Olimpijczyków - prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu
nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 12.300,00
zł. Termin realizacji do 30.06.2016 r. Ulica Szydłowskiej - prace projektowe powierzono
wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z
Kalisza za kwotę 9.840,00 zł. Termin realizacji do 30.06.2016 r.
Projekt ulicy Panczenistów w Niemczu. Prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu
nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 12.300,00
zł. Termin realizacji do 15.12.2016 r.
Projekt ulic Łyżwiarzy, Saneczkarzy, Hokeistów w Niemczu. Prace projektowe powierzono
wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z
Kalisza za kwotę 17.220,00 zł. Termin realizacji do 30.06.2016 r.
Budowa skrzyżowania Grobli i Harcerskiej w Bożenkowie. Budowa skrzyżowania ulic z kostki
brukowej betonowej. W wyniku otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym, w dniu
9 lutego, najtańsza oferta okazała się wyższa niż środki przeznaczone na to zadanie w budżecie.
Zadanie w ograniczonym zakresie zostało ujęte w kolejnym przetargu w miesiącu wrześniu.
Wykonanie robót zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie Euro
System z Torunia za kwotę 52.446,90 zł. Odbioru dokonano w dniu 28.12.2015 r. Wybudowano
skrzyżowanie z kostki brukowej betonowej o powierzchni 295,00 m2.
Projekt przebudowy ulicy Sadowniczej w Żołędowie. Prace projektowe powierzono wybranemu
w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę
23.370,00 zł. Termin realizacji do 15.12.2016 r.
Projekt ulicy Polnej w Żołędowie. Prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu
nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 29.520,00
zł. Termin realizacji do 15.12.2016 r.
Budowa ulicy Bocznej w Żołędowie. Budowa ulicy z kostki brukowej betonowej o długości
około 70 m. Wykonanie robót zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy,
firmie PUHP „Kompleks-Bud” z Koronowa za kwotę 64.206,00 zł. Prace zakończono, odbioru
dokonano w dniu 4.12.2015 r. Wybudowano odcinek jezdni z kostki brukowej betonowej o
długości 90 m i szerokości 4,0 m wraz ze zjazdami i dojściami do furtek.
Budowa ul. Wiklinowej w Żołędowie. Budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o długości
422,2m, szerokości 5,0m na wraz z oświetleniem. Wykonanie robót zlecono wybranej w
przetargu nieograniczonym firmie Marbruk sp. z o.o. z Charzykowy za kwotę 498.244,03 zł.
Odbioru robót dokonano w dniu 21.09.2015 r. Wykonano jezdnię o szerokości 5,0 m na odcinku
422,2 m wraz ze zjazdami i dojściami do furtek oraz 6 szt. lamp.
Projekt ul. Leśnej w Osielsku. W wyniku rozeznania ofertowego wybrano ofertę firmy ZUTiR
„MP” za kwotę 49 692,00 zł, umowę podpisano 3.11.2014 r.. W ramach umowy powstanie
projekt na przebudowę jezdni, budowę chodnika i ścieżki rowerowej oraz oświetlenia, prace
projektowe trwają. Projekt jest uzgodniony pod względem drogowym, kanalizacji i wody.
Planowany termin zakończenia 30.08.2016 r.
Projekt ul. Rybinieckiej w Niwach (od Karpackiej do Giżyckiej) i Zakopiańskiej. W wyniku
rozeznania ofertowego w roku 2014 wybrano ofertę Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy,
która wykona projekt ul. Rybinieckiej za kwotę 5.965,50 zł oraz ofertę firmy Espeja z Kalisza,
która wykona projekt ul. Zakopiańskiej za kwotę 10.086,00 zł. Zarówno w przypadku ul.
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Rybinieckiej jak i Zakopiańskiej pojawiła się konieczność rozwiązania kolizji z infrastrukturą
elektroenergetyczną. Termin zakończenia prac dla ul. Zakopiańskiej przedłużono do 30.05.2016.
Dokumentację ul. Rybinieckiej zakończono i odebrano 15.12.2015 r.
Projekt ul. Lazurowej w Osielsku. Prace projektowe trwają, pojawiła się konieczność
rozwiązania kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną. Terminy zakończenia prac przedłużono
do 30.01.2016 r.
Projekty z lat ubiegłych - ulica Parowy w Osielsku. Prace projektowe wstrzymane od roku 2013
ze względu na fakt, iż pomimo zmiany granic (pas drogowy ul. Parowy znalazł się już na terenie
Gminy Osielsko), to własnościowo wciąż należy do miasta Bydgoszczy. Pozyskanie gruntu w
wyniku decyzji ZRID wiązało by się z zapłatą odszkodowania na rzecz miasta w wysokości
kilkuset tysięcy złotych. Podpisanie aktu notarialnego o zamianie gruntów nastąpiło w lipcu. W
wyniku uzgodnień z projektantem, wznowiono prace projektowe z terminem zakończenia 31
października 2016 roku.
Organizacje ruchu, drobne przebudowy dróg, różne opłaty. W ramach zadania wykonano: słupki
przy progach na Al. Mickiewicza, Oznakowania poziome w kilku punktach (dokończenie zadań z
roku 2014), zmieniono organizację ruchu na ul. Bałtyckiej w tym projekt. Łączne wydatki
9.669,72 zł.
Budowa ul. Ptasiej w Maksymilianowie II etap. Kontynuacja budowy jezdni o szer. 6,0 m z
kostki brukowej betonowej do ul. Polnej odcinek o długości 247,65 m wraz ze zjazdami i
dojściami do furtek. Wykonanie robót zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym
konsorcjum firm PUHP „Kompleks-Bud” z Koronowa i PBI „ROS-SPED” z Koronowa za kwotę
314.000,00 zł. Prace zakończono, odbioru dokonano w dniu 07.07.2015 r.
Budowa ulic Wspólnej i Ustronie w Maksymilianowie – kontynuacja. Kontynuacja budowy
jezdni z kostki brukowej betonowej na odcinku ok. 420 mb z oświetleniem. Ulica Ustronie jezdna o szerokości 6,0 m na odcinku 124,45 oraz ulica Wspólna o szer. 5,0 m na odcinku 370m
wraz ze zjazdami i dojściami do furtek oraz oświetlenie na całym odcinku objętym projektem –
15 szt. lamp. Wykonanie robót zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie PDT
REN-TRANS Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 478.381,12 zł. Odbioru dokonano w dniu
22.12.2015 r.
Projekt ulic Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie. Prace projektowe powierzono wybranemu
w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę
17.220,00 zł. Termin realizacji do 30.06.2016 r.
Budowa ul. Osiedlowej w Bożenkowie I etap. Jezdnia o szer. 5,0 m na odcinku 174,55m wraz z
chodnikiem i miejscami postojowymi. Wykonanie robót zlecono wybranej w przetargu
nieograniczonym firmie PDT REN-TRANS Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 279.512,96 zł.
Odbioru dokonano w dniu 21.09.2015 r.

5.32 Budowa ul. Sołeckiej w Jarużynie. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na odcinku
około 800 m od końca nawierzchni z kostki do ul. Nowowiejskiej. Do zaprojektowania jezdnia z
kostki, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie, przebudowa kolidujących sieci. Prace miała wykonać
firma „FORMA” Pracownia Projektowa s.c. mająca siedzibę w Wilkowicach za kwotę 18.450,00
zł, w terminie umownym do 1 grudnia 2015 r. Z wykonawcą spisano dane wyjściowe do
projektowania lecz nie wykonał on zadania. Pomimo wezwania do okazania wykonanych prac
projektant nie przedstawił żadnych dokumentów. W związku z powyższym umowę rozwiązano
a wykonawcę wezwano do zapłaty kary umownej w kwocie 1050, 00 zł netto.
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5.33 Projekt przebudowy ul. Kopernika w Niemczu. Prace projektowe powierzono wybranemu w
przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę
24.600,00 zł. Termin realizacji do 15.12.2016 r.
5.34 Projekt budowy ul. Żurawinowej z odwodnieniem w Niemczu. Prace projektowe powierzono
wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z
Kalisza za kwotę 13.530,00 zł. Termin realizacji do 15.12.2016 r.
5.35 Budowa drogi z kostki betonowej na ul. Prusa w Niemczu. Jezdnia o szerokości 5,0 m na
odcinku 423,6 m wraz ze zjazdami i dojściami do furtek i oświetlenie (7 szt. lamp). Wykonanie
robót zlecono wybranej w przetargu nieograniczonym firmie PDT REN-TRANS Sp. z o.o. z
Bydgoszczy za kwotę 461.422,08 zł. W związku z nastaniem okresu zimowego i brakiem
możliwości wykonania robót poprawkowych usterek wykazanych na odbiorze w dniu 22.12.2015
r., końcowego odbioru dokonano w dniu 8 lutego 2016 r.
5.36 Projekt chodnika przy ul. Modrakowej i Ślusarskej w Osielsku. Prace projektowe powierzono
wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z
Kalisza za kwotę 12.300,00 zł. Termin realizacji do 30.06.2016 r.
5.37 Budowa ul. Kąkolowej w Osielsku z kostki betonowej, II etap na odcinku ok. 180 mb.
Wykonano nawierzchnię o szer. 5,0 m na odcinku 173,67 m wraz ze zjazdami i dojściami do
furtek. Wykonanie robót zlecono wybranemu w przetargu nieograniczonym konsorcjum firm
PUHP „Kompleks-Bud” z Koronowa i PBI „ROS-SPED” z Koronowa za kwotę 179.562,96 zł.
Prace zakończono, odbioru dokonano w dniu 15.06.2015 r.
5.38 Budowa ul. Brzozowej w Żołędowie II etap – kostka betonowa. Wykonanie robót zlecono
wybranemu w przetargu nieograniczonym konsorcjum firm PUHP „Kompleks-Bud” z Koronowa
i PBI „ROS-SPED” z Koronowa za kwotę 380.000,00 zł. Prace zakończono, odbioru dokonano
w dniu 27.05.2015 r. Wykonano 298 mb jezdni o szer. 5,0 m z chodnikiem o szer. 1,5 m wraz ze
zjazdami i dojściami do furtek.
5.39 Budowa chodnika w Żołędowie pomiędzy ul. Klonową a Bydgoską. Wykonanie dokumentacji
projektowej zlecono wybranemu w wyniku zapytania ofertowego wykonawcy- firmie ESPEJA z
Kalisza za kwotę 9 840,00 zł. Termin realizacji do 1 grudnia 2015 r. W związku z
wprowadzonymi zmianami (projekt parkingu i łącznika do ul. Leśników) zawarto umowę
dodatkową i aneks do umowy głównej zakładający termin zakończenia prac projektowych do
30.06.2016 r.
5.40 Projekt przebudowy ul. Słonecznej w Osielsku z odwodnieniem terenów przyległych. Wykonanie
dokumentacji projektowej zlecono wybranemu w wyniku zapytania ofertowego wykonawcyfirmie ESPEJA z Kalisza za kwotę 20 295,00 zł. W związku z rozszerzeniem zakresu (chodnik i
ścieżka przy ul. Kolonijnej wraz z przejazdem rowerowym przez Jana Pawła II) zawarto umowę
dodatkową i aneks do umowy głównej zakładający termin zakończenia prac projektowych do
30.06.2016 r.
5.41 Przebudowa przepustu na ul. Leśnej w Żołędowie. Nie udało się wyłonić wykonawcy w ramach
przetargu nieograniczonego. Zawarto umowę z firmą ZUTiR MP z Szubina na kwotę 9.840,00 zł
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z terminem zakończenia do 30 czerwca 2016 r.
5.42 Projekt skrzyżowania rejon ul. Koronowskiej w Żołędowie dz. nr 69/4. Dokonano dwóch
rozeznań cenowych, zaproponowane kwoty znacznie przewyższały środki zabezpieczone w
budżecie. Prace projektowe zostaną ujęte w postępowaniu przetargowym w 2016 r.
5.43 Prace projektowe(w tym): ul. Miodowa i Wiśniowa w Maksymilianowie, Przepiórcza, Boczna,
Borsucza, Gronostajowa w Osielsku. Ulice Miodowa i Wiśniowa w Maksymilianowie –
kontynuacja prac projektowych, trwa oczekiwanie na uzyskanie decyzji ZRID. Przepiórcza –
zakończono prace projektowe, projekt odebrano, decyzję pozwolenia na budowę uzyskano
16.07.2015 r. Boczna w Żołędowie- zakończono prace projektowe, projekt odebrano, decyzję
ZRID uzyskano 01.07.2015 r. Budowa ulicy w poz. 5.21. Borucza i Gronostajowa w Osielsku zakończono prace projektowe, projekt odebrano, decyzję pozwolenia na budowę uzyskano
16.07.2015 r.
5.44 Budowa ul. Bałtyckiej w Osielsku na odcinku od Zatokowej do Lagunowej. W ramach
Narodowego Programy Przebudowy Dróg Lokalnych wybudowano II etap ul. Bałtyckiej w
Osielsku. W przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę budowy, firmę EUROVIA
POLSKA S.A. z ofertą na kwotę 844 942,61 zł. Dofinansowanie w ramach NPPDL wyniosło
50% wartości zadania tj. 422 471,30 zł. Odbioru dokonano w dniu 18.11.2015 r. Wybudowano
437 m jezdni o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,0 m, chodnik o szer. 2,0 m i oświetlenie.
5.45 Przebudowa ul. Jeziorańskiej w Osielsku od Jana Pawła II do łącznika Jeziorańska – Kolonijna,
projekt. Prace projektowe powierzono wybranemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy,
firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę 6.150,00 zł. Termin realizacji do
15.12.2016 r.
5.46 Budowa ul. Żurawinowej z odwodnieniem (projekt). Prace projektowe powierzono wybranemu
w przetargu nieograniczonym wykonawcy, firmie ESPEJA Biuro Projektowe z Kalisza za kwotę
13.530,00 zł. Termin realizacji do 15.12.2016 r.
5.47 Aktualizacja fotoewidencji dróg gminnych i inwentaryzacji dróg oraz wykonanie organizacji
ruchu na terenie całej gminy - Pismo Starosty. Pismem z dnia 21.02.2014 roku Starosta Bydgoski
zobowiązał w terminie do 30 czerwca 2015 roku do sporządzenia projektów organizacji ruchu
dla dróg publicznych na terenie gmin. Dotyczy to również terenów na których znaki ustawiono
przed rokiem 2003 od którego to roku obowiązują aktualne przepisy w zakresie zarządzania i
nadzoru nad ruchem drogowym. Po dwukrotnych negocjacjach cenowych zlecono
inwentaryzację dróg i fotorejestrację firmie LEHMANN + PARTNER POLSKA SP. Z O.O. za
kwotę 26.494,20 zł. Roboty wykonano i odebrano w dniu 14.10.2016 r. Zlecono wykonanie
projekt organizacji ruchu dla sołectw Osielsko, Niemcz i Maksymilianowo firmie ZUTiR MP za
kwotę 13.500,00 zł. Termin zakończenia do 30.04.2016 r.
6.

Wykupy gruntów
Plan: 800 000,00 zł; Wykonanie: 609 774,50 zł. – 76,2 % w tym:
W ramach tych wydatków dokonano wykupu działki nr 116/3 o pow. 0,2729 ha położonej w
Osielsku, w celu włączenia go w istniejący kompleks szkolny, m.in. jako zaplecze sportowe.
Ponadto gmina nabyła działki związane z budową dróg w gminie tj. nr 2/70 o pow. 0,1000 ha, nr
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3 o pow. 0,0041 ha w Osielsku, nr 238/19 o pow. 0,0687 ha w Żołędowie, nr 134/46 o pow.
0,0019 ha i nr 134/48 o pow. 0,0012 w Niemczu
Gospodarka mieszkaniowa
Plan: 256 000,00 zł; Wykonanie: 27 839,50 zł. – 10,87 %

7.

7.1.

7.2

7.3

7.4

8.

9.

Budowa toalet w Żołędowie przy ul. Wierzbowej. W ramach zadania planuje się dobudowę tj.
budowę dwóch toalet dla lokali mieszkalnych przy ul. Wierzbowej w Żołędowie. W dniu
20.07.2015 r. otrzymaliśmy decyzję na prowadzenie robót budowlanych. W celu wyboru
wykonawcy dokonano dwóch rozeznań cenowych. Wartości złożonych ofert przewyższały
zabezpieczone środki w budżecie. W związku z powyższym zdecydowano o przebudowie
istniejącego pomieszczenia na toaletę wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego. Wykonawcą
robót był P.H.U. DORBUD z Terespola Pomorskiego za kwotę 15 120,00 zł. Roboty wykonano i
odebrano w dniu 30.12.2015 r.
Projekt adaptacji budynku usługowego na lokale mieszkalne w Bożenkowie ul. Osiedlowa.
Odstąpiono od zakupu budynku i nie zlecono wykonania dokumentacji projektowej, wyjaśnienie
pkt. 7.4
Termomodernizacja budynków ul. Centralna 6 w Osielsku. W dniu 09.03.2015 podpisano
umowę z firmą Efekt – Bud Antoni Cieśla z Bydgoszczy na opracowanie dokumentacji za kwotę
8 733,00 zł. Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych uzyskaliśmy w dniu 25.09.2015 r.
Budynek został zgłoszony do realizacji w ramach ZIT.
Zakup budynku w Bożenkowie z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. W roku 2014 nie
zakupiono budynku przy ul. Osiedlowej ze względu na warunkowanie sprzedaży wpisem do
księgi wieczystej hipoteki, a Rada Gminy Osielsko nie podjęła uchwały wyrażającej zgody na
kupno nieruchomości z ww. zapisem. W roku 2015 podjęto rozmowy z Agencją Mienia
Wojskowego o sprzedaży bez wpisu hipoteki, jednak sprzedający nie zmienił stanowiska.
Budynku nie zakupiono. Podjęto decyzję o rozbudowie budynku o piętro przy ul. Osiedlowej 1 w
Bożenkowie. W ramach zadania zostanie utworzonych siedem lokali mieszkalnych.
Informatyzacja gminy
Plan: 23 787,50 zł; Wykonanie: 10 272,36 zł. – 43,2 %
W ramach projektu unijnego Infostrada Kujaw i Pomorza w zakresie inwestycji w bieżącym roku
wykonano:
 dostarczenie i wdrożenie licencji dostępowych szeroko pojętego systemu informacji
przestrzennej (SIP) – z mapami, zdjęciami lotniczymi, planami zagospodarowania
przestrzennego, rejestrami nieruchomości i decyzji lokalizacyjnych, spisami placówek
oświatowych i wykazami koncesji na poszukiwanie i wydobywanie kopalin, a także
wieloma innymi ewidencjami. Wkład własny gminy jako partnera projektu 25 % 6 978,47 zł,
 dostarczenie skanera z podajnikiem dokumentów do punktu obsługi mieszkańców,
Wkład własny gminy jako partnera projektu 25 % - 488,93 zł,
 dostarczenie urządzenia utm fortigate 60C pozwalającego na zabezpieczenie połączenia
styku sieci Urzędu Gminy – TARR (centrum obliczeniowe gdzie są serwery z systemem
informacji przestrzennej); utm pozwala na zestawienie tzw. tunelu szyfrowanego
połączenia. Wkład własny gminy jako partnera projektu 25 % - 2 878,21 zł.
Inwestycje w Urzędzie Gminy Osielsko, Plan: 140 000,00 zł; Wykonanie: 122 137,51 zł, 87,2
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% w tym:
9.1 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy Osielsko W roku 2014
opracowano dokumentację projektową. W dniu 06.03.2015 podpisano umowę na budowę
podjazdu. Wykonawcą robót została firma PHU Jacek Jakubczak z Bydgoszczy. W dniu
12.05.2015 roboty odebrano. Łączna wartość robót 83 053,41 zł. W ramach umowy wykonano
przebudowę wejścia głównego i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych.
9.2 Budowa wiaty na rowery przy Urzędzie Gminy. W dniu 29.10.2015 r. podpisano umowę na
wykonanie wiaty rowerowej z utwardzeniem i ogrodzeniem z FIRMĄ DARRO z Torunia.
Wartość robót 16 605,00 zł. Roboty wykonano i odebrano.
10. Zakup zestawów komputerowych dla Komendy Policji Bydgoszcz Śródmieście.
Plan: 10 000,00 zł; Wykonanie: 10 000,00 zł – 100 %
Dokonano zakupu sprzętu komputerowego tj. dwóch zestawów w skład, których wchodzą:
komputer, drukarka, oprogramowanie oraz czytnik kart. Sprzęt został przekazany do Komendy
29 maja br.
11. Modernizacja systemu monitoringu w Osielsku ul. Centralna 6.
Plan: 4 000,00 zł; Wykonanie: 0,00 zł.
W związku z przekazaniem pomieszczeń w których znajdowało się okablowanie i system kamer
dla GOPS -u, (jednostce nie mającej uprawnień dostępu do systemu monitoringu) należało
zaniechać modyfikacji istniejącego sytemu monitoringu. Istniejące okablowanie wraz z
monitoringiem trzeba przenieść do innego pomieszczenia, następnie je zmodernizować.
12.
Obiekty oświatowe - szkoły podstawowe
Plan: 1 839 416,08 zł; Wykonanie: 1 825 959,90 zł. – 99,3 % w tym:
12.1 Budowa boiska przyszkolnego w Osielsku. W roku 2014 podpisano akt notarialny o kupnie
działki o powierzchni 2700 m2. W dniu 27.01.2015 r. podpisano umowę na opracowanie
dokumentacji projektowej, której wykonawcą była firma PROOBIEKT Krzysztof Faleńczyk z
Bydgoszczy. Wartość dokumentacji projektowej 8 610,00 zł. Zgodę na prowadzenie robót
otrzymaliśmy w dniu 20.05.2015 r. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono
wykonawcę robót budowlanych. W dniu 3.07.2015 podpisano umowę z firmą AB Factor Andrzej
Borowski z Bydgoszczy za kwotę 512 334,67 zł. W ramach zadania wybudowano boisko
wielofunkcyjne, oraz bieżnię dwutorową o długości 60 m i skocznię w dal. Ponadto nasadzono
zieleń od strony ul. Porzeczkowej. Roboty wykonano i odebrano.
12.2 Rozbudowa palcu zabaw przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie, zakup i montaż 5
ławek i urządzeń zabawowych. W dniu 29.09.2015 podpisano umowę na dostawę urządzeń
na plac zabaw z PPHU JORDAN II Stanisław Korzeb z Małkini za kwotę 8 500,00 zł. W
ramach umowy zamontowano karuzelę platformową z siedziskami „ TRZMIEL”, ławki
parkowe bez oparcia w ilości 5 szt., tablicę regulamin, huśtawkę ważka. Dostawę
wykonano i odebrano w dniu 20.11.2015 r.
12.3 Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie.
W dniu 27.01.2015 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą
dokumentacji była firma PROHEATING Wojciech Kabaciński z Bydgoszczy za kwotę 9 000,00
zł. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę instalacji gazowej oraz przystosowanie kotłowni
szkoły do zasilania gazem ziemnym. Dokumentacja projektowa obejmuje również przebudowę
ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Szkolnej 5 w Maksymilianowie. Złożono wniosek
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o wydanie pozwolenia na budowę. Na rok 2015 zaplanowano oddzielenie budynku
zlokalizowanego przy ul. Szkolnej 5 od kotłowni szkoły podstawowej w Maksymilianowie.
Wykonawcą robót było GFI Sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę 78 313,50zł. Roboty wykonano i
odebrano w dniu 30.10.2015 r.
12.4 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Osielsku. W dniu 26.09.2013 ogłoszono postępowanie
przetargowe na roboty budowlane. Wykonawcą robót był 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.
W ramach zadania rozebrany został pawilon. W miejscu po pawilonie powstał budynek B, w
którym znajdują się 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 znajdują się 2 sale dydaktyczne wraz z zapleczami i komunikacją. Dzięki
rozbudowie Szkoła Podstawowa posiada łącznie 24 sale lekcyjne. Roboty budowlane zostały
zakończone i odebrane.
12.5 Wyposażenie do stołówki w Szkole Podstawowej w Osielsku - maszyna do obierania warzyw za kwotę 5 000 zł.
12.6 Zakup tablic interaktywnych. Gmina Osielsko tablice do kl. IV-VI szkoły podstawoej otrzymała
ze środków UE.
12.7 Zakup kserokopiarki do SP Niemcz. Zakupiono kserokopiarkę za kwotę 4 920,00 zł.
13.

Budowa przedszkola w Osielsku ul. Zatokowa
Plan: 1 000 000,00 zł; Wykonanie: 999 945,48 zł – 100,0 % w tym:
W ramach zadania planowana jest budowa w cyklu dwuletnim przedszkola czterooddziałowego
dla 100 dzieci. W ramach zadania wybudowana zostanie również infrastruktura towarzysząca. W
dniu 26.06.2015 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Złożono 10 ofert.
W dniu 11.09.2015 podpisano umowę z firmą BAUPOL Sp. z o.o. z Bydgoszczy. W roku 2015
wykonano konstrukcję budynku. Wartość robót budowlanych 5 086 050,00 zł. Planowany termin
zakończenia robót 30.05.2016 r. Prace w toku.
14.
Obiekty oświatowe – gimnazja
Plan: 125 000,00 zł; Wykonanie: 111 633,52 zł – 89,31 % w tym:
14.1 Termomodernizacja Gimnazjum w Żołędowie. W roku 2012 opracowano dokumentację
projektową na termomodernizację budynku Gimnazjum. W roku 2014 wykonano docieplenie
budynku gimnazjum. W dniu 24.03.2015 ogłoszono przetarg na wykonanie docieplenia sali
gimnastycznej, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Wykonawcą robót została Firma
Remontowo – Budowlana „Mały” Roman Kawczyński z Józefowa za kwotę 96.276,60 zł.
Roboty wykonano i odebrano w dniu 10.07.2015 r.
14.2 Projekt przebudowy ogrzewania Gimnazjum w Żołędowie. W dniu 16.09.2015 r. podpisano
umowę na projekt przebudowy ogrzewania Gimnazjum w Żołędowie z firmą PROHEATING
Wojciech Kabaciński za kwotę 14 760 zł. Projekt wykonano i odebrano.
Zakupy inwestycyjne w GOPS - ie w Osielsku ul. Centralna 6.
15.
Plan: 14 300,00 zł; Wykonanie: 14 300,00 zł. Zakupiono zestaw komputerowy(serwer).
16.
Budowa oświetlenia ulicznego,
Plan: 362 000,00 zł; Wykonanie: 307 578,37 zł. – 85,0 % w tym:
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16.1 Budowa oświetlenia ulic Stolarskiej i Ślusarskiej w Osielsku. Budowę oświetlenia zlecono firmie
EL-MAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36 D, 87-100 Toruń, wyłonionej w przetargu
nieograniczonym, umowę podpisano 03.09.2015 r. Inwestycja polegała na rozbudowie
istniejącego oświetlenia o 10 lamp. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia
23.11.2015 r. Wartość inwestycji 38.701,05 zł.
16.2 Budowa oświetlenia ulicy Kalinowej w Maksymilianowie. Budowę oświetlenia zlecono firmie
EL-MAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36 D, 87-100 Toruń, wyłonionej w przetargu
nieograniczonym, umowę podpisano 03.09.2015 r. Inwestycja polegała na rozbudowie
istniejącego oświetlenia o 4 lampy. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia
23.11.2015 r. Wartość inwestycji 14.908,67 zł.
16.3 Budowa oświetlenia ul. Polnej w Żołędowie - II etap. Budowę oświetlenia zlecono firmie ELMAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36 D, 87-100 Toruń, wyłonionej w przetargu nieograniczonym,
umowę podpisano 03.09.2015 r. Inwestycja polegała na rozbudowie istniejącego oświetlenia o 6
lamp oraz demontażu starego oświetlenia będącego własnością Enea. Roboty wykonano w
wyznaczonym terminie i odebrano dnia 23.11.2015 r. Wartość inwestycji 28.896,71 zł.
16.4 Budowa oświetlenia ulic Gołębiej w Osielsku. Budowę oświetlenia zlecono firmie EL-MAR Sp.
z o.o. ul. Wschodnia 36 D, 87-100 Toruń, wyłonionej w przetargu nieograniczonym, umowę
podpisano 03.09.2015 r. Inwestycja polegała na budowie nowej szafki oświetleniowej i 5 lamp.
Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia 23.11.2015 r. Założenie licznika
energii
oraz
uruchomienie
oświetlenia
nastąpiło
w
styczniu
2016
r.
Wartość inwestycji 21.739,99 zł.
16.5 Rozbudowa oświetlenia ul. Nadbrzeżnej w Osielsku. Budowę oświetlenia zlecono firmie ELMAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36 D, 87-100 Toruń, wyłonionej w przetargu nieograniczonym,
umowę podpisano 03.09.2015 r. Inwestycja polegała na budowie nowej szafki oświetleniowej i 4
lamp oraz przepięciu 2 istniejących lamp z obwodu w ul. Kolonijnej. Roboty wykonano w
wyznaczonym terminie i odebrano dnia 23.11.2015 r. Wartość inwestycji 20.021,29 zł.
16.6 Budowa oświetlenia ulic Suwalskiej i Rybinieckiej. Budowę oświetlenia zlecono firmie ELMAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36 D, 87-100 Toruń, wyłonionej w przetargu nieograniczonym,
umowę podpisano 03.09.2015 r. Inwestycja polegała na rozbudowie istniejącego oświetlenia o 4
lampy. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia 23.11.2015 r. Wartość
inwestycji 17.727,79 zł.
16.7 Projekty i opłaty oświetleniowe. W tym ul. Nobla w Niemczu, Leśnego Runa w Niemczu,
Koralowa, Zatokowa w Osielsku. Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono na Panu
Grzegorzowi Chrapkowskiemu ul. Tucholska 13/38, 85-165 Bydgoszcz, na podstawie rozeznania
cenowego za kwotę odpowiednio 4.400,00 zł, 5.700,00 zł, 6.100,00 zł. Umowę o dzieło
podpisano 02.04.2015 r. Prace projektowe zakończone i odebrane w dniu 15.07.2015 r.
16.8 Budowa oświetlenia Bożenkowo Nowy Mostek. Budowę oświetlenia zlecono firmie EL-MAR
Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36 D, 87-100 Toruń, wyłonionej w przetargu nieograniczonym, umowę
podpisano 03.09.2015 r. Inwestycja polegała na rozbudowie istniejącego oświetlenia o 6 lamp.
Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia 23.11.2015 r. Wartość inwestycji
24.195,82 zł.
16.9 Budowa oświetlenia ul. Tatrzańska - sołectwo Niwy – Wilcze. Budowę oświetlenia zlecono
firmie EL-MAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36 D, 87-100 Toruń, wyłonionej w przetargu
nieograniczonym, umowę podpisano 03.09.2015 r. Inwestycja polegała na budowie nowej szafki
oświetleniowej i 11 lamp oraz kabla podziałowego do zaprojektowanego oświetlenia na ul.
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Krakowskiej. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia 23.11.2015 r.
Założenie licznika energii oraz uruchomienie oświetlenia nastąpiło w styczniu 2016 r.
Wartość inwestycji 44.989,22 zł.
16.10 Budowa oświetlenia ul. Sudecka - kontynuacja - sołectwo Niwy Wilcze. Budowę oświetlenia
zlecono firmie EL-MAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36 D, 87-100 Toruń, wyłonionej w przetargu
nieograniczonym, umowę podpisano 03.09.2015 r. Inwestycja polegała na rozbudowie
istniejącego oświetlenia o 3 lampy. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia
23.11.2015 r. Wartość inwestycji 15.240,43 zł.
16.11 Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Deszczowej w Bożenkowie. Wykonanie dokumentacji
projektowej zlecono Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu ul. Tucholska 13/38, 85-165
Bydgoszcz, na podstawie rozeznania cenowego za kwotę 2.800,00 zł. Umowę o dzieło podpisano
02.04.2015 r. Prace projektowe zakończone i odebrane w dniu 15.07.2015 r. Budowę oświetlenia
zlecono firmie PUEiT Wizner Zieliński, Wierzchucin Królewski, wyłonionej na podstawie
zapytania cenowego, umowę podpisano 22.10.2015 r. Inwestycja polegała na przebudowie
istniejącego oświetlenia. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia
23.11.2015 r. Wartość inwestycji 8.979,00 zł.
16.12 Projekt oświetlenia ul. Żywiecka - sołectwo Niwy Wilcze. Wykonanie dokumentacji projektowej
zlecono Panu Grzegorzowi Chrapkowskiemu ul. Tucholska 13/38, 85-165 Bydgoszcz, na
podstawie rozeznania cenowego za kwotę 3.500,00 zł. Umowę o dzieło podpisano 02.04.2015 r.
Prace projektowe zakończone i odebrane w dniu 10.08.2015 r.
16.13 Budowa oświetlenia ul. Leśnego Runa i Zaułki w Niemczu. Budowę oświetlenia zlecono firmie
EL-MAR Sp. z o.o. ul. Wschodnia 36 D, 87-100 Toruń, wyłonionej na podstawie rozeznania
cenowego, umowę podpisano 10.12.2015 r. Inwestycja polegała na rozbudowie istniejącego
oświetlenia o 10 lamp. Roboty wykonano w wyznaczonym terminie i odebrano dnia 28.12.2015
r. Wartość inwestycji 45.295,28 zł.
17.

Zagospodarowanie placu centralnego w Niemczu - urządzenie parkingu II etap w ramach
istniejącej koncepcji
Plan: 50 000,00 zł; Wykonanie: 44 353,81 zł. – 88,7 % w tym:
W roku 2014 podpisano umowę na realizację zadania w/wym. z PPU Affabre Sp. z o.o. z
Bydgoszczy za kwotę 74 353,81 zł. Roboty zakończono i odebrano 26.02.2015 r.

18.

Inwestycje w obiektach kultury
Plan: 103 000,00 zł; Wykonanie: 88 099,34 zł. – 85,5 % w tym:

18.1 Dotacja dla GOK na wydatki inwestycyjne - zadaszenie amfiteatru Jarużyn ul. Prodnia.
Zakupiono i zamontowano drewnianą wiatę nad sceną. Przekazano do GOK -u dotację 15 000
zł.
18.2 Przebudowa ogrzewania w świetlicy w Maksymilianowie - dokumentacja projektowa. W dniu
27.01.2015 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawcą
dokumentacji jest firma PROHEATING Wojciech Kabaciński z Bydgoszczy za kwotę 4 000,00
zł. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę instalacji gazowej oraz przystosowanie kotłowni
świetlicy do zasilania gazem ziemnym. Pozwolenie na budowę uzyskano w dniu 02.11.2015 r.
18.3 Zakup pianina dla GOK. Zakupiono pianino. Przekazano do GOK dotację w kwocie 7 000 zł.
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18.4 Prace modernizacyjne budynku byłej świetlicy w Niwach. W ramach zadania wykonano
dokumentację projektową przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, projekt
sanitariatu. W dniu 27.01.205 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z
Biuro Projektowe ARTU Artur Tusznio z Kamienia Krajeńskiego. Wartość prac projektowych
3 500,00 zł. W dniu 28.09.2016 podpisano umowę z P.H.U. DORBUD z Terespola Pomorskiego
na wykonanie robót związanych z przebudową budynku świetlicy. Wartość robót 22 693,50 zł.
Roboty wykonano i odebrano w dniu 02.12.2015 r.
18.5 Utwardzenie terenu przy świetlicy w Jarużynie.
W dniu 30.04.2015 podpisano umowę na budowę utwardzenia z PW MAX Kamila Smolińska z
Bydgoszczy. Wartość robót 7 410,00 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 20.05.2015 r.
18.6 Modernizacja systemu monitoringu w świetlicy w Wilczu.
W ramach zadania wymieniono rejestrator i dwie kamery.
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Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Biblioteki Gminnej
Plan: 107 000,00 zł; Wykonanie: 103 138,97 zł. – 96,4 % w tym:
W roku 2014 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Biurem
Projektowym ARTU z Kamienia Krajeńskiego. Wartość prac projektowych 5 050,00 zł. W dniu
18.08.2014 uzyskano pozwolenie na budowę. W dniu 31.10.2014 r. podpisano umowę na
realizację zadania z firmą GFI z Bydgoszczy. Termin wykonania robót 10.03.2015 r. Wartość
robót 120 441,40 zł. W dniu 06.03.2015 roboty zakończono i odebrano.
20.

Inwestycje w GOSIR, boiska gminne
Plan: 111 400,00 zł; Wykonanie: 111 053,84 zł. – 99,7 % w tym:

20.1 Budowa boiska do gry w piłkę nożną i koszykową w Wilczu na działce 37/23. W dniu
16.07.2015 r. podpisano umowę na dzierżawę gruntu. W dniu 02.12.2015 podpisano umowę na
przygotowanie terenu pod budowę boiska do gry koszykówkę o nawierzchni betonowej wraz z
piłkochwytem za kwotę 8 314,80 zł. Roboty odebrano w dniu 30.12.2015 r.
20.2 Modernizacja toru do gry w boccie i sztoksport w Osielsku. Wykonano modernizację toru do gry
za kwotę 4 920,00 zł.
20.3 Zakup systemu do pomiaru i sterowania temperaturą wody na basenie. Zakupiono sprzęt do
pomiaru i sterowania temperaturą wody za kwotę 7 866,00 zł..
20.4 Przebudowa ogrodzenia boiska baseballowego w Osielsku wraz z piłkochwytami oraz
ogrodzenie stadionu w Żołędowie. W ramach zadania wykonano:
- ogrodzenie stadionu baseballowego za kwotę 2 500,41 zł.
- ogrodzenie i bramę za kwotę 6 000,00 zł.
20.5 Montaż sauny przy basenie w Osielsku. Zakupiono i zamontowano łaźnię parową za kwotę
54.999,46 zł..
21.
Place zabaw
Plan: 110 695,00 zł; Wykonanie: 106 790,88 zł. – 96,5 % w tym:
21.1 Doposażenie placu zabaw w Bożenkowie ul. Osiedlowa. W dniu 17 czerwca ogłoszono
rozeznanie cenowe na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw. W ramach zadania zakupiono
następujące urządzenia: bujak sprężynowy koniczynka czterolistna, stolik z dwoma ławkami,
huśtawkę metalową podwójną malowaną proszkowo z zawiesiami łańcuchowymi
łożyskowanymi oraz karuzelę tarczową. Dostawcą urządzeń była firma SIMBA s.c. z Lublina za
kwotę 9 725,00 zł. Roboty i odebrano w dniu 19.08.2015 r.
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21.2 Doposażenie placu zabaw przy Świetlicy w Żołędowie. W ramach zadania zagospodarowano i
utwardzono teren placu oraz rozbudowano urządzenia dla dorosłych, które dostarczyła i
zamontowała firma JORDAN Jolanta Pędzisz z Torunia. Wartość zakupionego urządzenia
9 738,13 zł.
21.3 Adaptacja terenu pod plac zabaw przy ul. Kolonijnej w Osielsku na działce nr 42 i zakup
urządzeń do zabawy. W dniu 27.01.2015 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji
projektowej placu zabaw za kwotę 2 460,00 zł. W dniu 17 czerwca ogłoszono rozeznanie cenowe
na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw. W ramach zadania zakupiono urządzenia:
jednoosobową huśtawkę na sprężynie, zjazd linowy o długości 24 m., ważkę na sprężynie,
karuzelę tarczową 120 cm, ławkę wbetonowaną w grunt o długości 180 cm., stojak na rowery 5
stanowiskowy oraz tablicę z regulaminem, wioślarza pojedynczego, biegacza pojedynczego.
Dostawcą urządzeń była firma SIMBA s.c. z Lublina za kwotę 18 372,32 zł. Roboty i odebrano
w dniu 19.08.2015 r.
21.4 Doposażenie placów zabaw w Jarużynie. W ramach zadania zaplanowano zakup urządzeń:
Jarużyn Prodnia - sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną i ścianką wspinaczkową.
Jarużyn Kolonia - piaskownica z desek o wym. 3,0 x 3,0 m, zestaw do koszykówki
jednosłupowy. Dostawcą urządzeń była firma SIMBA s.c. z Lublina za kwotę 2 638,35 zł.
Roboty i odebrano w dniu 19.08.2015 r.
21.5 Utwardzenie terenu przy placu zabaw na ul. Wierzbowej w Osielsku.
W dniu 30.04.2015 podpisano umowę na budowę utwardzenia z PW MAX Kamila Smolińska z
Bydgoszczy. Wartość robót 5 000,00 zł. Roboty zakończono i odebrano w dniu 20.05.2015 r.
21.6 Urządzenie placu zabaw w Myślęcinku ul. Jaskółcza.
W dniu 27.01.2015 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw
za kwotę 2 460,00 zł. W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu. W dniu 10 lipca
podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw. W ramach zadania zakupiono
urządzenia: jednoosobową huśtawkę na sprężynie, zjazd linowy o długości 24 m, ważkę na
sprężynie, karuzelę tarczową 120 cm., ławkę wbetonowaną w grunt o długości 180 cm, stojak na
rowery 5 stanowiskowy, tablicę z regulaminem, wioślarza pojedynczego. Dostawcą urządzeń
była firma SIMBA s.c. z Lublina za kwotę 15 320,00 zł. Roboty i odebrano w dniu 19.08.2015 r.
22.
Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, pozostaje 129 300 zł.
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