Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osielsko za rok 2018 r.

WYKAZ RZECZOWY ROBÓT INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH
W ROKU 2018 R.
Objaśnienia do załącznika nr 3
1. Budowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, Plan 9 770 000,00 zł.
Wykonanie: 9 044 252,32 zł – 92,6 %, w tym:
1.1. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej
w miejscowościach Osielsko i Czarnówczyn. W dniu 19 marca 2018 r. podpisana została
umowa z firmą Trakcja PRKiI S.A., ul. Złota 59, XVIIIp., Warszawa. W ramach zadania
wykonany został następujący zakres robót: sieć wodociągowa PE-HD Ø160 – 1 263,00 m,
sieć wodociągowa PE-HD Ø110 – 184,50 m, sieć wodociągowa PE-HD Ø90 – 75,70 m,
przyłącze wodociągowe PE-HDØ32 – 11,00 m, szt. 1, sieć kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej PVCØ200 – 1429,80 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
PVCØ160 – 434,60 m, szt. 52, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ315 – 85,60 m,
przepompownia ścieków - szt. 1, rurociąg tłoczny PE-HD Ø315 – 1 337,90 m, rurociąg
tłoczny PE-HD Ø110 – 34,30 punkt pomiarowy. Łączna wartość inwestycji 3 633 647,43 zł.
Prace zakończone i odebrane 5 grudnia 2018 r.
1.2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zbożowej i Gryczanej w Osielsku.
W dniu 20.11.2018 r. podpisana została umowa z firmą „Wimar” Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna
24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania planuje się wykonanie 704,00 m sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej, PVCØ200 oraz 124,00 m kanalizacji PVCØ160 wraz z
odgałęzieniami do granicy działek, przepompowni ścieków oraz kolektora tłocznego PE-HD
Ø110 – 553,00 m. Łączna wartość inwestycji 730 348,17 zł. Termin zakończenia zadania
28.06.2019 r.
1.3 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Grzybowej, Krzywej, Kąty
w Osielsku. W dniu 23 marca 2018 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót
Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17,
86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć
wodociągowa PVC Ø110-90 – 329,97 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200
– 757,28 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 168,76 m, szt.
31. Łączna wartość inwestycji 478 592,64 zł. Prace zakończone i odebrane 5 lipca 2018 r.
1.4 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Koperkowej w Osielsku.
Odstąpiono od budowy ze względu na zamianę projektu. Sieci planowane są do realizacji
w roku 2019 w ramach budowy sieci w ul. Topolowej.
1.5 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szmaragdowej w Osielsku.
W dniu 14 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót
Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17,
86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został następujący zakres robót: sieć
wodociągowa PE Ø110 – 170,51 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 –
136,31 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 26,44 m, szt. 5.
Łączna wartość inwestycji 157 204,00 zł. Prace zakończone i odebrane 7 sierpnia 2018 r.
1.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zięby w Osielsku.
W dniu 23 sierpnia 2018r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno
– Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010
Koronowo. W ramach zadania wykonany został zastępujący zakres robót: sieć kanalizacji
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grawitacyjnej PVCØ200 – 7,28 m, sieć kanalizacji ciśnieniowej PE Ø63 – 234,62 m, PE Ø40
– 13,10m, szt. 10 Łączna wartość inwestycji 57 401,24 zł. Prace zakończone i odebrane
5 października 2018r.
1.7 Budowa sieci wodociągowej i kolektora przesyłowego w ul. Słonecznej w Osielsku.
Inwestycja miała być realizowana razem z budową drogi. Zadanie jest ujęte do realizacji
w roku 2019 łącznie z przebudową drogi.
1.8 Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej i Długiej z przejściem przez drogę krajową do
ul. Kąty w Osielsku oraz wodociąg ul. Alberta Schmidta wraz z siecią wodociągową
w rejonie ul. Szosa Gdańska. W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał 100,00
m sieci wodociągowej w ul. Kąty w Osielsku w kierunku ul. Alberta Schmidta w Żołędowie.
Inwestycja zakończona i odebrana 29 czerwca 2018 r. W ramach zadania Gminny Zakład
Komunalny wykonał 90m sieci wodociągowej w ul. Bocznej w Osielsku. Inwestycja
zakończona i odebrana 31 sierpnia 2018 r.
1.9 Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Orlej i Jana Pawła II w Osielsku (w tym
opracowanie dokumentacji projektowej). W dniu 14 czerwca 2018 r. podpisana została
umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert
Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo. W ramach zadania został wykonany
następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVC Ø160 – 223,49 m, PVC Ø90 – 25,78 m
przyłącze wodociągowe PE Ø40 – 50,47 m, tj. 2 szt. Łączna wartość inwestycji 122 947,36 zł.
Inwestycja zakończona i odebrana 12 września 2018 r.
1.10 Budowa sieci wodociągowej w ul. Szczecińskiej w Niwach. W dniu 23 października
2018r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Sanitarnych
„INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17, 86-010 Koronowo. W ramach
zadania został wykonany następujący zakres robót: sieć wodociągowa PVC Ø160 - 224,49 m,
sieć wodociągowa PVC Ø90 – 2,21 m. Łączna wartość inwestycji 115 720,50 zł. Inwestycja
zakończona i odebrana 7 grudnia 2018 r.
1.11 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karpackiej w Niwach.
W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał sieć wodociągową o dł. ok. 76,0 m i
sieć kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 71,5 m w rejonie ul. Karpackiej za kwotę 24 165,65 zł.
Inwestycja zakończona i odebrana 15 października 2018 r.
1.12 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Ostromeckiej w Niwach. Ogłoszono przetarg
nieograniczony na wykonanie zadania, jednak oferta przewyższała środki posiadane przez
Urząd Gminy na inwestycje. Następnego przetargu nie ogłoszono przez na brak możliwości
odtworzenia nawierzchni asfaltowych ze względu na warunki atmosferyczne. Inwestycja
została przełożona na rok 2019.
1.13 Budowa kolektora ściekowego w ul. Bieszczadzkiej, Karpackiej, Nidzickiej, Długiej,
Orzechowej i Leśnej w miejscowościach Niwy i Osielsko – rok 2018 opracowanie
dokumentacji projektowej oraz budowa kolektora w ul. Karpackiej na odcinku od
ul. Rybinieckiej do ul. Nidzickiej w Niwach. W dniu 17 grudnia 2018 r. podpisana została
umowa z firmą BETPOL Spółka Akcyjna, ul. Inwalidów 49, 85-749 Bydgoszcz. W ramach
zadania wykonane zostanie ok. 600,0 m kolektora ściekowego w ul. Karpackiej. Łączna
wartość inwestycji 844 943,65 zł. Planowany termin zakończenia zadania 28 czerwca 2019
roku.
1.14 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłoniowej i Pod Lasem w
miejscowości Żołędowo. W dniu 23 sierpnia 2018 r. podpisana została umowa z
Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas Sp. J. ul. Szosa
Kotomierska 17, 85-010 Koronowo. W ramach zadania wykonana została sieć kanalizacji
sanitarnej PVC Ø200 – 356,94 m, PVC Ø160 – 35,19 m, szt. 11, sieć wodociągowa PVC Ø90
2

- 222,49 m, sieć kanalizacji sanitarnej PE Ø63 – 356,94 m, PE Ø40 – 32,39m, szt. 3. Łączna
wartość inwestycji 269 191,92 zł. Inwestycję zakończono i odebrano 7 grudnia 2018 r.
1.15 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Wyczółkowskiego
w Żołędowie. W dniu 23 października 2018 r. podpisana została umowa z firmą WIMAR Sp.
z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonana została sieć
wodociągowa PE Ø110 – 229,15 m, PE Ø90 – 6,62 m, PE Ø40 – 9,50 m, szt. 1, sieć
kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 – 47,20 m, PVC Ø160 – 27,93 m, szt. 6, PE Ø50 – 57,54 m,
PE Ø40 – 7,46 m, szt. 1. Łączna wartość inwestycji 160 995,87 zł. Inwestycję zakończono
i odebrano 14 grudnia 2018 r.
1.16 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sadowniczej i jej rejonie
w Żołędowie. W dniu 12 styczna 2018 roku została podpisana umowa z firmą Marbruk
z Charzykowy. W ramach zadania został wykonany następujący zakres robót: sieć
wodociągowa PEØ110 – 163,26 m, sieć wodociągowa PEØ90 – 88,25 m, przyłącza
wodociągowe PEØ32 – 29,60 m, szt. 4, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 –
43,60 m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 3,30 m, szt. 1.
Łączna wartość inwestycji 304 292,00 zł. W związku z pismem Wykonawcy z dnia
15 czerwca 2018 r. wyrażono zgodę na przedłużenie terminu do 16 lipca 2018 r. Powodem
przedłużenia terminu jest wykonanie w pasie drogi ul. Sadowniczej i jej rejonie robót
dodatkowych w postaci przesunięcia przyłącza gazowego do działki 65/54 oraz wykonania
odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 65/52 i 65/51. Inwestycje zakończono
i odebrano 20 sierpnia 2018r.
1.17 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Słonecznej, Krokusowej, Sasankowej
w miejscowości Żołędowo. W dniu 12 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z firmą
Wimar Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został
następujący zakres robót: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ200 – 1 512,62 m,
odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVCØ160 – 369,37 m, szt. 60, sieć
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ90 – 13,15 m, przepompownia ścieków. Łączna
wartość inwestycji 1 908 535,37 zł. Inwestycje zakończono i odebrano 29 października 2018r.
1.18 Budowa sieci wodociągowej w ul. Śliwkowej w Żołędowie. W ramach zadania Gminny
Zakład Komunalny wykonał sieć wodociągową o dł. ok. 255,0 m za kwotę 30 878,69 zł.
Inwestycję zakończono i odebrano 31 sierpnia 2018 r.
1.19 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bożenkowo w tym
wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5 oraz aktualizacja
dokumentacji projektowej. W dniu 23 sierpnia 2018 r. podpisana została umowa z
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas SP. J. ul. Szosa
Kotomierska 17, 85-010 Koronowo. W ramach zadania wykonany został wodociąg PEØ110 –
747,11 m, PVCØ90 – 11,73 m. Łączna wartość inwestycji 183 242,10zł. Inwestycję
zakończono i odebrano 8 listopada 2018 r.
1.20 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Stolarskiej
w Maksymilianowie. W dniu 23 sierpnia 2018 r. podpisana została umowa z firmą Wimar
Sp. z o.o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonana została sieć
wodociągowa PEØ110 – 602,51 m, sieć wodociągowa PVCØ90 – 7,68 m, sieć kanalizacji
sanitarnej PEØ90 – 500,42 m, PEØ40 – 31,95 m, szt. 5. Łączna wartość inwestycji
293 961,32zł. Inwestycję zakończono i odebrano 31 października 2018 r.
1.21 Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Matejki w Niemczu.
W ramach zadania Gminny Zakład Komunalny wykonał sieć wodociągową o dł. ok 577,0 m
Łączna wartość inwestycji 69 775,47 zł. Inwestycję zakończono i odebrano 15 października
2018 r.
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1.22 Uzupełnienie krótkich odcinków sieci wod.-kan. i budowa odgałęzień sieci kanalizacji
sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko. W ramach zadania Gminny Zakład
Komunalny wykonał 28 sztuk odgałęzień sieci kanalizacji. Jedno przyłącze zostało wykonane
w ramach inicjatywy lokalnej za kwotę 1586,40. W ramach zadania wykonano sieć
wodociągową w ul. Kwiatowej w Żołędowie, Krakowska w Jarużynie, Archimedesa w
Niemczu, hydrant w ul. Zakopiańskiej ul. Kolonia w Jarużynie oraz ul. Nowej w
Maksymilianowie. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas
SP. J. ul. Szosa Kotomierska 17, 85-010 Koronowo wykonała w ramach zadania 15 sztuk
odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej. Łączna wartość wszystkich inwestycji wynosi
338 530,84 zł.
1.23 Budowa sieci wod.-kan. oraz kolektora przesyłowego w ul. Polnej w Żołędowie.
W ramach zadnia planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają rozmowy
mające na celu wykup działki pod przepompownię ścieków. Dokonano zapłaty za projekt
budowlany w kwocie 29 500,00 zł. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2019.
1.24 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla nieuzbrojonych obszarów
miejscowości Niemcz, Maksymilianowo i Jagodowo - rok 2018 opracowanie dokumentacji
projektowej. Nie zlecono prac projektowych ze względu na trwające prace nad planem
zagospodarowania przestrzennego na danym obszarze.
1.25 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilcze - rok 2018 opracowanie
dokumentacji projektowej. Nie zlecono prac projektowych ze względu na trwające prace
związane z projektem budowy ulicy Kolonia (procedura ZRID). Zadanie ujęte do realizacji
w roku 2019.
1.26 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonia w Jarużynie i kolektora przesyłowego
do ul. Bieszczadzkiej w Niwach - rok 2018 opracowanie dokumentacji projektowej. Nie
zlecono prac projektowych ze względu na trwające prace związane z projektem budowy ulicy
Kolonia (procedura ZRID). Przesunięty został termin realizacji zadania.
1.27 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowej i przyległych
w Osielsku - rok 2018 opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zlecono po
uzgodnieniu z GDDKiA rozwiązania skrzyżowania dróg gminnych z drogą krajową.
W wyniku przetargu nieograniczonego prace projektowe zlecono firmie Koniczyna
z Osielska za kwotę 41 820,00 zł. Prace projektowe są w toku, ze względu na trwające
uzgodnienia niezbędne do skompletowania projektu, w tym uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
1.28 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotkowej w Osielsku.
W dniu 27 czerwca 2018 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Robót
Inżynieryjno – Sanitarnych „INŻBUD” Andrzej i Robert Kortas Sp. j., ul. Kotomierska 17,
86-010 Koronowo. W ramach zadania wykonana została sieć wodociągowa PVC Ø110 –
125,59 m, PVC Ø90 – 0,75 m, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø200 – 166,74
m, odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC Ø160 – 27,09 m, szt. 6.
Łączna wartość inwestycji 189 432,18 zł. Inwestycję zakończono i odebrano 12.09.2018 r.
1.29 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Nidzickiej oraz budowa sieci wod.-kan.
w ul. Fromborskiej w Niwach. W dniu 20 listopada 2018 r. podpisana została umowa z
Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych INŻBUD Andrzej i Robert Kortas Sp. J. ul. Szosa
Kotomierska 12, 85-010 Koronowo. W ramach zadania planuje się w cyklu dwuletnim
przebudowę i budowę wodociągu PE Ø160 – 35,50 m, PE Ø110 – 420,00 m, PE Ø90 – 8,0 m,
Pe Ø32 – 49,50 m, szt. 4, kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 – 209,50 m, PVC Ø160 – 29,00 m,
szt. 10, PE Ø50 – 71,00 m, PE Ø400 – 43,00 m, szt. 5. Łączna wartość inwestycji
298 669,45 zł. Termin zakończenia inwestycji 28 czerwca 2019 r.
1.30 Prace projektowe i opłaty (w tym):
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1.30.1 Dokumentacje projektowe: Bożenkowo: wodociąg ul. Plażowa; wodociąg
ul. Topolowa dz. nr 172/38, przebudowa wodociągu ul. Moczarowa, sieć kanalizacyjna w
rejonie ul. Centralnej i Leśnej, wodociąg w sięgaczu od ul. Krakowskiej dz. nr 54/41, Niwy:
sieć wod.-kan. rejon ul. Karpackiej, Jarużyn: wodociąg ul. Nektarowa, wodociąg
ul. Dożynkowa; wodociąg rejon ul. Botanicznej, Jeziorańskiej, wodociąg ul. Kościuszki;
łączna wartość wykonanych dokumentacji 30 700,80 zł dz. 117/12, sieć wod.-kan. rejon ul.
Bocheńskiej, sieć wod.-kan. ul. Chełmińska, sieć wod.-kan. rejon ul. Zakopiańskiej; Osielsko:
sieć wod.-kan. ul. Paprociowa, likwidacja wodociągu z działek 19/15, 19/16 - ul. Szosa
Gdańska, sieć kanalizacyjna ul. Rumiankowa, Koperkowa; Niemcz: sieć wod.-kan.
ul. Chopina, Żołędowo: sieć wod.-kan. rejon. ul. Słonecznej – w dniu 23 kwietnia 2018 roku
została podpisana umowa z firmą Ecokube spółka z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527
Łódź. Łączna wartość dokumentacji projektowych wynosi 43 886,40 zł, z terminem
wykonania do 29 marca 2019 r. Maksymilianowo: aktualizacja dok. proj. sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Jagodowej – w dniu 8 czerwca 2018 r. została podpisana umowa z
Zygmuntem Biernackim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą HYDROTERM,
mającą swą siedzibę przy ulicy Skalarowej 16/13, 85-436 Bydgoszcz za kwotę 3 936,00 zł.
Prace projektowe zakończono i odebrano. Wodociąg ul. Jeziorańska – prace projektowe nie
zostały zlecone z uwagi na nieuregulowany stan prawny ulicy. Jarużyn: przebudowa
wodociągu dz. nr 143/1 – zlecenie prac projektowych nastąpi po dokonaniu podziałów
i uzyskaniu prawa własności w związku z decyzją ZRID na ul. Kolonia. Wykonanie
przeniesiono na rok 2019. Odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej - w 28 lutego 2018 r.
podpisano umowę z Jackiem Świeżewskim, prowadzącym firmę BYPASS Obsługa
Inwestycji Budowlanych z Osielska. Formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest
wynagrodzenie ryczałtowo – ilościowe. Wynagrodzenie za wykonanie pojedynczej
dokumentacji projektowej - odgałęzienie sieci kanalizacji sanitarnej do jednej działki wynosi
990,0 zł. Wykonano i odebrano dokumentacje na łączną wartość 24 750,00 zł. Czarnówczyn:
sieć wod.-kan. działka 290/8 w rejonie ul. Leśnej – podpisano umowę z Zygmuntem
Biernackim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą HYDROTERM mającą swą
siedzibę przy ul. Skalarowej 16/13, 85-436 Bydgoszcz za kwotę 5 166,00 zł Planowany
termin zakończenia prac projektowych 30.03.2019 r.
1.31 Budowa sieci wodociągowej w Żołędowie, ul. Augustowska od Jastrzębiej do działki
377/20 oraz odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej w Niemczu ul. Kolonijna do działki
240/41 – w ramach inicjatywy lokalnej. Ze względu na przekazanie dokumentacji projektowej
przez Wnioskodawcę inicjatywy w okresie jesiennym wykonanie zadania przesunięto na rok
2019.
1.32 Nabycie sieci kanalizacyjno – wodociągowej w Niemczu na działkach 130/28, 29, 31,
49-51,55. W związku z wyrokiem Sądu z dnia 22 grudnia 2017 r. Gmina nabyła sieć wod.kan. na działkach 130/28, 29, 31, 49-51,55 w miejscowości Niemcz za kwotę 232 826,75 zł.
1.33 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielsko ul. Leśna
do granicy działek 214/20, 195/3, 214/2. W ramach przedmiotowego zadania wykonana
została kanalizacja sanitarna PVC Ø200 – 72,50 m, PVC Ø160 – 43,35 m, sieć wodociągowa
PVC Ø110 – 71,35 m. Umowa nr 6 w ramach inicjatywy lokalnej z dnia
10 kwietnia 2018 r. dot. budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul. Leśnej w
Osielsku działki nr: 214/8, 214/9, 214/10, 214/11, 214/12, 214/13, 214/14, 214/15, 214/16, 214/17,
214/18, 214/19, 214/20. Inwestycje zakończono i odebrano 23 październik 2018 r.
Pokrycie kosztów w 100% przez Wnioskodawcę

1.34 Przebudowa tłoczni ścieków na przepompownię – działka 130/28 w Niemczu. W ramach
zadania, po uzyskaniu tytułu prawnego do nieruchomości, Gminny Zakład Komunalny
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wykona dokumentację projektową i roboty budowlane. Zadanie będzie realizowane w roku
2019.
1.35 Przebudowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w
miejscowości Żołędowo – etap I wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod.kan. oraz budowa przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5. Prace
projektowe w toku. Planowany termin zakończenia 31 maja 2019 r. Ze względu na trwające
rozmowy z GDDKiA oraz wykonawcą prac termin zakończenia przejść podziemnych
planowany jest na pierwsze półrocze 2019 r.
1.36 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w miejscowości
Żołędowo – etap I wykonanie przejść podziemnych pod budowaną drogą ekspresową S5. Ze
względu na trwające rozmowy z GDDKiA oraz wykonawcą prac termin zakończenia
planowany jest na pierwsze półrocze 2019 r.
1.37 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod budowanym węzłem drogi
ekspresowej S5 w miejscowości Żołędowo – etap I wykonanie przejść podziemnych pod
budowaną drogą ekspresową S5. Ze względu na trwające rozmowy z GDDKiA oraz
wykonawcą prac termin zakończenia planowany jest na pierwsze półrocze 2019 r.
1.38 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Osielsku ul. Słoneczna działki
23/16 do 23/20. Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania.
1.39 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mickiewicza w
Niemczu. Ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej planowane jest na
początek roku 2019.
1.40 Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w
rejonie ul. Tymiankowej w Osielsku. 12 października 2018 roku podpisano umowę na prace
projektowe z firmą „Hydroterm” Zygmunt Biernacki. Koniec prac projektowych planowany
jest na 29 marca 2019 r.. Wartość prac projektowych wynosi 4 797,00 zł..
1.41 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Tyskiej w
Niwach. 22 października 2018 roku podpisano umowę na prace projektowe z firmą
„Hydroterm” Zygmunt Biernacki. Koniec prac projektowych planowany jest na 30 kwietnia
2019 r.. Wartość prac projektowych wynosi 4 674,00 zł..
1.42 Przebudowa sieci wod. – kan. w ul. Kopernika w Niemczu - dnia 26 listopada 2018 r.
podpisano umowę z firmą „Espeja” Biuro Projektowe Michał Suchecki. Koniec prac
projektowych planowany jest na 31 maja 2019 r. Wartość prac projektowych wynosi
11 685,00 zł.
2. Pozostała działalność Plan 243 000,00 zł., Wykonanie: 186 110,62,00 zł. – 76,6 % w tym:
2.1 Budowa rurociągu odwodnieniowego R-A ul. Łąkowa - Ugorowa w Maksymilianowie
420 mb - dokumentacja projektowa - zaplanowano kwotę 30 000,00 zł. W dniu 26 lutego
2019 r. została zawarta umowa nr 272.32.2019 z w/w firmą na opracowanie dokumentacji.
2.2 Zagospodarowanie wód opadowych w pasie drogowym po wschodniej stronie
ul. Olimpijczyków w Niemczu na odcinku około 500 m od ul. Łyżwiarzy w kierunku
ul. Smukalskiej – Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono wybranej na podstawie
zapytania ofertowego firmie BID z Bydgoszczy za kwotę 12 300,00 zł. Termin zakończenia
15.12.2018 r. Projektant opracowuje trzecią wersję koncepcji ze względu na usytuowanie
sieci podziemnych i problemy z uzgodnieniem z gestorami sieci. Podpisano aneks terminowy
do 30.06.2019 r.
2.3 Zagospodarowanie wód opadowych w pasie drogowym ul. Kanarkowej i Kukułczej w
Żołędowie na odcinku około 450 m – Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono
wybranej na podstawie zapytania ofertowego firmie Hydroterm z Bydgoszczy za kwotę
30 750,00 zł. Termin zakończenia 31.12.2018 r. Dokumentacja projektowa została złożona w
Wodach Polskich, gdzie oczekuje na wydanie pozwolenia wodno-prawnego, po uzyskaniu
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którego będzie dopiero można złożyć wniosek na uzyskanie zgody na prowadzenie prac
budowlanych w Starostwie. Podpisano aneks terminowy do 30.06.2019 r.
2.4 Przebudowa kolektora melioracyjnego w pasie drogowym ul. Bocznej i Tuberozy w
Osielsku wraz z przebudową drogi. Dnia 27.04.2018 r. podpisano umowę na wykonanie
przebudowy kolektora. Roboty zakończono dnia 25.06.2018 r.
2.5 Budowa kanalizacji deszczowej wraz z drenażami w ciągach komunikacyjnych
ul. Kwiatowej, Żonkilowej, i Chabrowej w Osielsku oraz rozpoznanie możliwości
odbiorczych rowów przy ul. Kwiatowej i Chabrowej w Osielsku. Ogłoszono dwa rozeznania
cenowe na które nikt nie złożył oferty. Na mocy zmiany uchwały budżetowej odstąpiono od
realizacji w roku 2018. Zadanie jest realizowane w roku 2019.
3. Lokalny transport zbiorowy Plan 30 000,00 zł., Wykonanie: 0,00 zł. – 0,0 % w tym:
3.1 Koncepcja budowy punktu przesiadkowego w Osielsku – zadanie nierozpoczęte w
związku z brakiem prawa własności do gruntu, na którym zaplanowano punkt przesiadkowy.
Wykonanie zadania wymaga również zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla przedmiotowej działki oraz przebudowy istniejącego rurociągu
melioracyjnego, którego stan techniczny nie pozwala na włączenie do niego dodatkowych
zlewni wód opadowych. Uchwałą IV/27/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. Rada Gminy wyraziła
zgodę na zamianę gruntów Gminy Osielsko z właścicielem działki, na której zaplanowano
lokalizację punktu przesiadkowego. Ze względu na brak zaawansowania zadanie zostało
uwzględnione w planie budżetowym na rok 2019 r.
3.2 Projekt zatoki autobusowej w Żołędowie na ul. Bydgoskiej. – W celu poprawnego
zaprojektowania zatoki autobusowej należy poszerzyć pas drogowy i przejąć fragment gruntu
prywatnego w oparciu o specustawę, co wydłuży termin realizacji zadania. W związku
z lokalizacją zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej Rada Gminy podjęła Uchwałę
I/10/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Kujawsko-Pomorskiemu. Podpisane zostanie Porozumienie z Województwem w celu
realizacji zadania. Przesłane zostały wymagane dane do sporządzenia Porozumienia
i oczekujemy na jego projekt. Przewidywany termin wykonania projektu - do 30.09.2019 r.
4. Drogi publiczne wojewódzkie, Plan 461 250,00 Wykonanie: 83 025,00 zł. – 18,0 % :
4.1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne w m. Żołędowo
ul. Jastrzębia na odcinku od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km” zaplanowano kwotę
461 250,00 zł. W dniu 27 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa z Województwem
Kujawsko – Pomorskim, której przedmiotem jest udzielenie przez Gminę Osielsko pomocy
finansowej Województwu w formie dotacji celowej na zadanie pn. „Opracowanie
dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec – Strzelce
Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km” w kwocie
300.000,00 zł, z terminem realizacji do 22.12.2017 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Bydgoszczy ogłosił postępowanie przetargowe na powyższe zadanie. Otwarcie ofert nastąpiło
w dniu 3 lipca 2017 r. Najniższa złożona oferta wyniosła 461 250,00 zł. Pismem z dnia 6
lipca 2017 r. Wicemarszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego zwrócił się o
zabezpieczenie przez Radę Gminy Osielsko brakujących środków, co uchwałą Nr V/77/2017
z dnia 20 lipca 2017 roku zostało poczynione. W dniu 28 sierpnia 2017 r. zostaliśmy
poinformowani, że z uwagi na obszerny zakres planowanych robót realnym terminem
realizacji umowy w/w opracowania dokumentacji projektowej jest rok 2018. Z uwagi na
powyższe do w/w umowy został sporządzony aneks nr 1. Dotacja w kwocie 461 250,00 zł
została przekazana zgodnie z zapisami umowy. Następnie zostaliśmy poinformowani, że ze
względu na obszerny zakres planowanych robót, wydłużający się proces podziału
nieruchomości wraz z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID oraz przedłużającą się procedurę
uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kwota przekazanej dotacji nie
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została w pełni wykorzystana. W związku z powyższym Urząd Marszałkowski dokonał
zwrotu części dotacji w kwocie 378 225,00 zł. Planowany termin zakończenia prac
projektowych 28 czerwca 2019 r.
5. Drogi publiczne powiatowe Plan 0,00 zł. Wykonanie: 0,00 zł. – 0,0 % w tym:
5.1 Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego na rozbudowę skrzyżowania Kolonijna –
Słoneczna w Osielsku”. Opis w pozycji 6.16.
5.2 Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego na budowę ścieżek rowerowych na terenie
gminy Osielsko. Udzielenie pomocy finansowej zgodnie z porozumieniem zostanie po
zakończeniu prac projektowych tj. w roku 2019.
6 Drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 21 628 087,80 zł. Wykonanie:
20 852 443,08 zł. – 96,4 % w tym::
6.1 Przebudowa ul. Karpackiej w Niwach. Odcinek od ul. Centralnej do ul. Zakopiańska o
długości około 1453 m. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do szer. 5,5 m, budowę
ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,5 m, przebudowa oświetlenia i
budowa kanału technologicznego. W związku z wydaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego dopiero w dniu 18 kwietnia 2018 r. (wniosek złożono w Starostwie Powiatowym
19 października 2017 r.), zakładany termin uzyskania decyzji ZRID nie został zachowany.
Postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji wszczęto 16 maja 2018 r., decyzję
wydano w dniu 13 sierpnia. Po dokonaniu zmian w budżecie dotyczących finansowania,
w dniu 17 grudnia zawarto umowę z wyłonionym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą,
firmą Betpol z Bydgoszczy. Wartość robót 7.987.866,00 zł, planowany termin zakończenia
prac 15.10.2019 r. Budowa ul. Karpackiej znalazła się na 24 miejscu na liście rankingowej
zadań Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej i kwalifikuje się do
otrzymania dofinansowania w wysokości 3 mln zł.
6.2 Rozbudowa ul. Leśnej w Osielsku. Odcinek od ul. Topolowej do granicy z miastem
Bydgoszczą o długości 1345 m. Przebudowo nawierzchni jezdni do szer. 6,0 m, wybudowano
chodnik o szer. 2,0 m z kostki brukowej betonowej oraz ścieżkę rowerową o szer. 2,0 m o
nawierzchni asfaltowej. W dniu 19 marca podpisano umowę z wybranym w przetargu
nieograniczonym Wykonawcą, firmą TRAKCJA PRKiI S.A. Wartość robót drogowych:
4 613 236,86 zł .
Roboty zakończono, odbioru dokonano 5.12.2018 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie w
ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości 1.845.294,00 zł.
6.3 Budowa ulic Olszynki i Orzeszkowej w Niemczu wraz z odcinkiem Żurawiej. Odcinek
ul. Olszynki od ul. Słowackiego do Kasprowicza o długości 243 m, budowa nawierzchni
jezdni do szer. 6,0 m, budowę chodnika o szer. 2,0 m z kostki brukowej. Odcinek
ul. Orzeszkowej od Olszynki do połączenia z ul. Żurawią o długości 257,31 m, budowa
nawierzchni jezdni do szer. 5,0 m, z kostki brukowej betonowej. Odcinek ul. Żurawiej o
długości 218,43 m, budowa nawierzchni jezdni do szer. 5,0 m z kostki brukowej betonowej.
W związku z wydaniem decyzji pozwolenia wodno-prawnego dopiero w dniu 25 kwietnia
2018 r. (wniosek złożono w Starostwie Powiatowym 19 października 2017 r.), zakładany
termin uzyskania decyzji ZRID nie został zachowany. Wniosek o wydanie decyzji ZRID
złożono w Starostwie Powiatowym w dniu 18 maja 2018 r, decyzję wydano dnia 16 lipca.
Umowę na roboty podpisano z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX z Bydgoszczy. Wartość robót: 1.766.837,19 zł.
Roboty zakończono, odbioru dokonano w dniu 27.12.2018 r.
6.4 Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia na ul. Słonecznej w Żołędowie na odcinku
ul. Kąty do Bydgoskiej. Ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,5m, długość
odcinka około 1100 m. W ramach zadania - przebudowy fragmentów jezdni oraz rozbudowa
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oświetlenia. W dniu 15 marca podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym
Wykonawcą, firmą PBDiM KOBYLARNIA S.A. Wartość robót drogowych: 2 358 807,18 zł,
umowny termin wykonania 15.11.2018 r., na uzasadniony wniosek wykonawcy przedłużono
go do 12.12.2018 r. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach ZIT BTOF.
6.5 Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK 5 oraz ul. Długiej do ul. Bocznej - w
roku 2018 budowa odcinka od ul. Jana Pawła II do ul. Słonecznej. Budowa jezdni o
nawierzchni asfaltowej, szer. 6,0 m, ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5 m. W dniu
15 marca podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą
PBDiM KOBYLARNIA S.A. Wartość robót drogowych: 3.893.891,10 zł. Roboty w trakcie
realizacji. Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach ZIT BTOF. W dniu 12 grudnia
2018 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót, w dniu 27.12.2018 odbył się odbiór, na
którym spisano listę usterek do poprawy. Termin zakończenia prac poprawkowych ze
względu na okres zimowy ustalono na 31.03.2019 r.
6.6 Budowa ulic Tuberozy i Bocznej w Osielsku. Wykonano jezdnię z kostki brukowej
betonowej o szer. 5,5 m wraz z oświetleniem i kanałem technologicznym na odcinku o
łącznej długości około 1000 m. W dniu 12 stycznia podpisano umowę z wybranym w
przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą Usługi Ogólnobudowlane MARBRUK z
Charzykowy. Wartość robót: 1.870.220,58 zł. Pierwotny termin umowny 29.06.2018 roku
przedłużono do 16.07.2018 r. ze względu na zlecenie wykonania dodatkowych robót:
przebudowa kanału melioracyjnego, dodatkowy drenaż i zjazdy do posesji. Roboty
zakończono, odbioru dokonano w dniu 07.08.2018 r.
6.7 Przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie – projekt. Kontynuacja prac projektowych
z 2017r. Termin zakończenia zadania: 31.12.2018r. Projektant uzyskał decyzję
środowiskową. Dokumentacja oczekuje w Wodach Polskich na wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, po uzyskaniu którego dopiero Projektant będzie mógł złożyć wniosek o
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W związku z wydłużonym czasem oczekiwania
na niezbędne decyzje i zezwolenia podpisano aneks terminowy do 30.04.2019r.
6.8 Przebudowa ul. Kopernika w Niemczu – projekt. Kontynuacja prac projektowych, w
związku z uwagami wniesionymi przez mieszkańców na etapie postępowania
administracyjnego na wydanie decyzji ZRID, postanowiono o wprowadzeniu zmian jakich
mieszkańcy oczekiwali. W związku z powyższym wniosek został wycofany ze Starostwa
Powiatowego a projektant przystąpił do wykonania zmian. Ponowne złożenie wniosku o
decyzję ZRID wymaga zmian decyzji pośrednich, np. pozwolenia wodnoprawnego, stąd
niezbędne przesunięcie inwestycji w czasie. W związku odwołaniem do przetargu na prace
geodezyjne i koniecznością jego powtórzenia, podpisaniem umowy nastąpiło w maju.
W związku z powyższym wykonanie dodatkowych projektów podziałów zlecono dopiero
21 maja. Możliwość wykonania planowanych podziałów została zablokowana przez
niezakończone podziały realizowane przez osoby prywatne. Dopiero po ich zakończeniu,
będzie możliwe wykonanie projektów na cele inwestycji. Po ich otrzymaniu projektant będzie
mógł ponownie wystąpić z wnioskiem o decyzję ZRID.
6.9 Budowa ulicy Sadowniczej w Żołędowie oraz ciągu pieszo-rowerowego przy
ul. Topolowej w Żołędowie. Budowa odcinka około 300 m od strony ul. Bydgoskiej wraz z
ciągiem pieszo-rowerowym na całej ulicy. Planuje się przebudowę nawierzchni jezdni do
szer. 5,5 m oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,5 m. W dniu 12 stycznia
podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą Usługi
Ogólnobudowlane MARBRUK z Charzykowy. Wartość robót: 1.298.426,03 zł. Pierwotny
termin umowny 29.06.2018 roku przedłużono do 16.07.2018 r. ze względu na zlecenie
wykonania dodatkowych robót: przebudowa przyłącza gazowego, dodatkowe przyłącza
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wodociągowe w ramach robót wod-kan. Roboty zakończono, odbioru dokonano w dniu
22.08.2018 r.
6.10 Budowa ul. Topolowej w Osielsku: I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa, II etap
Chabrowa - Leśna. Kontynuacja prac projektowych z 2017 r. Termin zakończenia zadania:
31.12.2018 r. Projekt branży drogowej realizowany równolegle z projektem wod-kan
(Pozycja 1.27). Projektant uzyskał decyzję środowiskową. W styczniu 2019 uzgodniony
został projekt branży wod-kan i złożono projekt do Wód Polskich z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia wodno-prawnego, po uzyskaniu którego będzie można wystąpić z wnioskiem o
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Podpisano aneks terminowy do 31.05.2019 r.
6.11 Przebudowa ul. Smukalskiej oraz Pogodnej i Uroczej w Niemczu - projekt przebudowy
ul. Smukalskiej - jezdnia i ciąg pieszo-rowerowy oraz Pogodnej i Uroczej - rozbudowa o ciąg
pieszo-rowerowy. Kontynuacja prac projektowych z 2017 r. Planowany termin zakończenia:
15.12.2018 r. Projekt został złożony do Wód Polskich z wnioskiem o wydanie pozwolenia
wodno-prawnego, po uzyskaniu którego będzie można złożyć wniosek o zezwolenie na
realizację inwestycji drogowej. Podpisano aneks terminowy do 30.03.2019 r.
6.12 Budowa ulic Polnej i Ustronie w Maksymilianowie. Zlecono opracowanie dokumentacji
projektowej na budowę nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,5 m,
odwodnienia polegającego na sprowadzeniu wód z pasa drogowego na teren przyległy np.
rowy odparowujące, dren francuski. W ramach zadania planowana jest przebudowa
uzbrojenia kolidującego w pasie drogowym oraz oświetlenie. Prace projektowe w toku,
oczekujemy na uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.
6.13 Budowa ścieżki rowerowej od granicy z gminą Dobrcz do istniejącej ścieżki rowerowej
Żołędowo – Niemcz. Wykonanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
ścieżki rowerowej pomiędzy Żołędowem a Neklą, ścieżka o nawierzchni asfaltowej, szer. 2,0
m, długość odcinka około 3,2 km. Kontynuacja prac projektowych z roku 2017, wykonawcą
jest firma Proj-BUD z Gniewkowa. Planowany termin zakończenia prac projektowych to
I kwartał 2019 r.
6.14 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Orzechowej w Osielsku oraz na
ul. Botanicznej od Orzechowej do Malinowej – projekt. Opracowanie dokumentacji
projektowej na budowę nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 2,50 m wraz z
telekomunikacyjnym kanałem technologicznym. Kontynuacja prac projektowych z roku
2017, wykonawca firma ESPEJA z Kalisza. Ze względu na oczekiwania na decyzje
pozwolenia wodno-prawnego termin umowny nie został dotrzymany. Decyzję pozwolenia na
budowę uzyskano w dniu 2.11.2018 roku.
6.15 Budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku od Zakopiańskiej do Szosy
Gdańskiej – projekt. Kontynuacja prac projektowych z 2017r. Termin zakończenia
31.05.2018r. z aneksem do 02.07.2018r. Projektant nie wywiązał się z umowy w terminie
oraz nie wystąpił o kolejny aneks terminowy, otrzymał pismo o naliczeniu kar za zwłokę w
wykonaniu przedmiotu umowy.
6.16 Przebudowa ulicy Słonecznej w Osielsku od Kolonijnej do Letniej wraz ze
skrzyżowaniem z ul. Kolonijną. Wykonanie poszerzenia jedni do 5,5m na odcinku około
900 m wraz z budową odwodnienia. Na skrzyżowaniu z ul. Kolonijną budowa ciągu pieszorowerowego po stronie południowej. Kontynuacja prac projektowych, wydano decyzję ZRID
na odcinek drogi gminnej. Ponieważ rejon skrzyżowania z ul. Kolonijną również został
zaplanowany do rozbudowy (w tym pozyskanie terenu) niezbędne było podpisanie
porozumienia ze Starostwem Powiatowym – przedstawicielem zarządu drogi. Rozmowy i
wymianę pism w tej sprawie prowadzono od listopada 2017, ze względu na brak decyzji ze
strony Starostwa przez długi czas bez efektu. Ostatecznie w czerwcu została podjęta uchwała
umożliwiająca Wójtowi czasowe przejęcie zarządzania drogą powiatową. Starostwo podjęło
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uchwałę o przekazaniu zarządu nad odcinkiem ul. Kolonijnej. W dniu 23 lipca podpisano
porozumienie w tej sprawie. W roku 2019 zadanie realizowane będzie w ramach rozbudowy
ul. Słonecznej.
6.17 Przebudowa rowu melioracyjnego w pasie drogowym ul. Wiśniowej w
Maksymilianowie. Wykonanie nowego przebiegu rowu melioracyjnego w pasie drogowym,
który umożliwi bezproblemowy przejazd. Odcinek około 175 m. W dniu 12 stycznia
podpisano umowę z wybranym w przetargu nieograniczonym Wykonawcą, firmą
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX z Bydgoszczy. Wartość robót: 128.257,02 zł. Roboty
zakończono i odebrano w dniu 29.05.2018 r.
6.18 Budowa przepustu na rowie melioracyjnym - połączenie ul. Kowalskiego
z ul. Kusocińskiego w Niemczu – projekt. Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono na
podstawie przetargu nieograniczonego firmie BID Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł
Szczuraszek, za kwotę 20.319,60 zł. Termin zakończenia 03.12.2018r. Projektant złożył
wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego do Wód Polskich, po uzyskaniu którego
zrobi zgłoszenie robót budowlanych w Starostwie Powiatowym, następnie uzyska decyzję na
wycinkę drzew koniecznych do wycinki. Podpisano aneks terminowy do 31.03.2019 r.
6.19 Budowa ul. Grabowej w Osielsku – projekt. Wykonanie dokumentacji zlecono na
podstawie przetargu nieograniczonego firmie ESPEJA, za kwotę 19.680,00 zł. Termin
zakończenia 03.12.2018 r. Projektant wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwoleniawodnoprawnego do Wód Polskich, po uzyskaniu którego złoży wniosek o zezwolenie na
realizację inwestycji drogowej. Podpisano aneks terminowy do 31.03.2019 r.
6.20 Budowa ul. Topolowej w Osielsku - odcinek od Leśnej w kier. wschodnim wg
istniejącego projektu. Wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej o szer. 5,0 m wraz z
oświetleniem na odcinku o długości około 370 m. Wykonano aktualizację projektu
wykonawczego, przetarg na roboty budowlane ogłoszono 3 lipca, otwarcie przetargu odbyło
się 24 lipca, najtańsza oferta złożona przez firmę Affabre wyniosła 1.064.493,66 zł i
przekraczała przeznaczone w budżecie środki. W II półroczu po zwiększeniu wydatków na
zadanie przetarg został rozstrzygnięty. Budowę wykonano w terminie umownym i odebrano
dnia 13.11.2018 r.
6.21 Budowa ul. Olszynowej w Osielsku. Wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej o
szer. 5,0 m na odcinku o długości około 300 m. Umowę podpisano 24.04.2018 r z firmą EuroSystem Trans z Torunia wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Wartość zadania
306.208,16 zł. Wystąpiła konieczność dodatkowego wzmocnienia konstrukcji drogi i dodanie
środków o wartości 108.104,00 zł. Termin wykonania zadania 12.08.2018 r. Roboty
wykonano w terminie umownym i odebrano 21.08.2018 r.
6.22 Organizacje ruchu, drobne przebudowy dróg, opłaty. Środki na wykonanie drobnych
prac, zmian organizacji ruchu i opłat związanych z budową i zarządzaniem drogami.
6.23 Przedłużenie chodnika przy ul. Głównej wraz z likwidacją progów zwalniających w
Maksymilianowie. Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono na podstawie przetargu
nieograniczonego firmie LAPIS Artur Kamiński za kwotę 14 000,00 zł. Termin zakończenia
03.12.2018r. Projektant wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia-wodnoprawnego do
Wód Polskich, po uzyskaniu którego złoży wniosek pozwolenie na budowę. Podpisano aneks
terminowy do 31.03.2019 r.
6.24 Budowa ul. Kochanowskiego w Niemczu wraz ze zbiornikiem odparowującym – projekt
ulicy wraz z odwodnieniem. Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono na podstawie
przetargu nieograniczonego firmie LAPIS Artur Kamiński za kwotę 49 200,00 zł. Termin
zakończenia 30.06.2019 r. W związku z problemami wykupu gruntu pod zbiornik
odparowujący, projekt będzie realizowany w oparciu o specustawę. Projekt w trakcie
opracowania.
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6.25 Budowa ul. Nowowiejskiej w Jarużynie. Budowa odcinka jezdni z masy asfaltowej o
długości 461,99 m, szer. 4,5 m. Kontynuacja prac projektowych z roku 2017, wykonawca
firma ESPEJA z Kalisza. Ze względu na długi oczekiwania na decyzje pozwolenia wodnoprawnego termin umowny nie został dotrzymany. Decyzję ZRID uzyskano w dniu 30.08.2018
roku. W pierwszym przetargu na roboty budowlane nie złożono ofert, w drugim wybrano
firmę KOMPLEKS-BUD z Koronowa, która wykona prace za 652 065,96 zł .
6.26 Budowa ul. Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie, w roku 2018 ul. Łabędzia.
Umowę podpisano 09.07.2018 r. z firmą Affabre z Bydgoszczy wyłonioną w przetargu
nieograniczonym. Przekazanie placu budowy nastąpiło 11.07.2018 r. termin zakończenia
robót 17.09.2018 r. Wartość robót 319.677,00 zł. Budowę wykonano w terminie umownym i
odebrano dnia 04.09.2018 r.
6.27. Budowa ul. Okoniowej w Niemczu, dokończenie. Wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej na odcinku o długości 191,20 m. W dniu 3 lipca podpisano umowę na
roboty budowlane z wybraną w przetargu nieograniczonym firmą PW MAX z Bydgoszczy.
Wartość robót 322.858,95 zł. Roboty zakończono, odbioru dokonano w dniu 24.08.2018 r.
6.28 Budowa ul. Wyczółkowskiego w Niemczu – projekt. Wykonanie dokumentacji zlecono
na podstawie przetargu nieograniczonego firmie ESPEJA, za kwotę 25.830,00 zł. Termin
zakończenia 03.12.2018 r. Projektant wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwoleniawodnoprawnego do Wód Polskich, po uzyskaniu którego złoży wniosek o zezwolenie na
realizację inwestycji drogowej. Podpisano aneks terminowy do 31.03.2019 r.
6.29 Budowa ulic bocznych od Zacisze- Jelenia, Sarnia, Lisia, Wilcza w Osielsku Wykonanie
nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej na odcinkach Jeleniej (od km 0+010,35 do
0+074,20) Sarniej (od km 0+010,00 do 0+068,75) Lisiej (od km 0+011,35 do 0+071,95)
Wilcza (od km 0+000 do 0+041,50 oraz od 0+062,60 do 0+127,70 km). W dniu 3 lipca
Podpisano umowę na roboty budowlane z wybranym w przetargu nieograniczonym
konsorcjum firm Affabre i REN-DROG z Bydgoszczy. Wartość robót 577.977,00 zł. Roboty
zakończono, odbioru dokonano w dniu 3.10.2018 r.
6.30 Budowa ul. Olsztyńskiej w Niwach Wykonanie dokumentacji projektowej zlecono na
podstawie przetargu nieograniczonego firmie LAPIS Artur Kamiński za kwotę 22.000,00 zł.
Termin zakończenia 03.12.2018 r. Projektant wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwoleniawodnoprawnego do Wód Polskich, po uzyskaniu którego złoży wniosek o zezwolenie na
realizację inwestycji drogowej. Podpisano aneks terminowy do 31.03.2019 r.
6.31 Budowa ul. Podgórnej w Maksymilianowie. Umowę podpisano 09.07.2018 r. z firmą
Affabre z Bydgoszczy wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Termin rozpoczęcia robót
05.09.2018 r. termin zakończenia robót 31.12.2018 r. Wartość robót 467.277,00 zł. Budowę
wykonano w terminie umownym i odebrano dnia 27.12.2018 r.
6.32 Budowa ul. Kasprowicza w Niemczu. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej na odcinku o długości 322,98 m oraz wlot ul. Orzeszkowej o długości 68,62 m.
Przetarg na roboty budowlane ogłoszono w dniu 25 maja, otwarcia ofert dokonano w dniu
12 czerwca. Najtańsza oferta ( 1.130.368,31 zł ) przekraczała zaplanowane w budżecie środki,
przetarg postanowiono powtórzyć. Po zwiększeniu wydatków na zadanie przetarg został
rozstrzygnięty, wybrano ofertę konsorcjum firm Affabre i REN-DROG z Bydgoszczy.
Wartość robót 1 128 000,00 zł. Roboty zakończono, odbioru dokonano w dniu 12.12.2018 r.
6.33 Budowa ul. Polnej w Żołędowie. Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję
ZRID.
6.34 Budowa ul. Marii Jaremy w Niemczu. Dokumentacja projektowa zlecona w ramach
inicjatywy lokalnej mieszkańców. Projekt opracowuje firma ANMAR Anna Pacewicz-Dyrda.
Projektant uzyskał pozwolenie wodno-prawne i złożył dokumentację projektową do Starostwa
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na zgłoszenie robót budowlanych. Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na roboty budowlane
zostanie przekazana dokumentacja techniczna do Urzędu Gminy.
6.35 Projekty dróg zlecone w latach ubiegłych. W roku 2018 zakończono prace projektowe
ul. Karpackiej w Niwach, ul. Orzeszkowej i Kasprowicza w Niemczu, ul. Nowowiejskiej w
Jarużynie, ul. Słonecznej w Osielsku, ul. Rybiniecka w Niwach, projekt przebudowy
ul. Koperkowej w Niemczu oraz Kolonia w Jarużynie, projekt budowy ul. Rajskiej,
Rodzinnej, Spokojnej, Szczęśliwej, Swobodnej w Jarużynie oraz aktualizację dokumentacji
ul. Topolowej w Osielsku. Łącznie na kwotę 179 653,80 zł.
6.36 Budowa ulicy Koperkowej w Osielsku – zaplanowano opracowanie programu
funkcjonalno-użytkowego PFU na rok 2018 oraz budowę w trybie „zaprojektuj i wybuduj” z
podziałem na etapy: Etap I (Ziołowa - Topolowa) – 2019 r., Etap II (Topolowa Rumiankowa) – 2020 r. Opracowanie PFU zlecono na podstawie przetargu nieograniczonego
firmie BID S.C. Prace projektowe w toku. Podpisano aneks terminowy do 31.03.2019 r.
6.37 Przebudowa rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Jeziorańskiej ok. 400m – zadanie
zaplanowane ze względu na zły stan techniczny rurociągu oraz pod kątem możliwości
odprowadzenia dodatkowych wód opadowych z planowanego punktu przesiadkowego przy
skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z Jeziorańską.
Zadanie nierealizowane ze względu na nieuregulowane prawo własności działki, na której
zaplanowano punkt przesiadkowy. Zadanie będzie realizowane od roku 2019 w ramach
budowy ul. Jeziorańskiej.
6.38 Budowa rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Jana Pawła II i ul. Marsowej
w Osielsku. Zaplanowano zlecenie opracowania dokumentacji technicznej w roku 2018
z płatnością w 2019 r. oraz budowę w roku 2020. Opracowanie dokumentacji technicznej
zlecono na podstawie przetargu nieograniczonego firmie Hydroterm z Bydgoszczy. Prace
projektowe zostały zakończone porozumieniem rozwiązującym umowę Stron. Projektant do
dogłębnej analizie rzędnych wysokościowych terenu objętego zakresem opracowania uznał,
że nie ma technicznych możliwości zaprojektowania planowanego sposobu odwodnienie wraz
z włączeniem w istniejący separator w ul. Jana Pawła II. W związku z powyższym
przeanalizowano możliwości techniczne oraz terenowe na odprowadzenie wód, co wiązało się
ze zwiększeniem zakresu terenu objętego opracowaniem i zakresu prac projektowych.
Podpisano nową umowę z wykonawcą na zwiększony zakres opracowania z terminem
realizacji do 15.12.2019 r.
6.39 Projekt zakończenia budowy ul. Sopockiej w Wilczu – zaplanowano opracowanie
dokumentacji technicznej budowy jezdni z kostki betonowej w roku 2018 z płatnością w
2019 r. Opracowanie dokumentacji technicznej zlecono na podstawie przetargu
nieograniczonego firmie Lapis z Bydgoszczy. Termin realizacji zadania do 30.06.2019 r.
6.40 Budowa ul. Niedźwiedziej w Osielsku. Budowa odcinka jezdni kostki brukowej
betonowej o długości 281,68 m, szer. 5,0 m oraz oświetlenie – łącznie z ulicami przyległymi.
W pierwszym przetargu na roboty budowlane nie złożono ofert, w drugim wybrano firmę
BRUKBUD Toruń, która wykona prace za kwotę 519 172,59 zł.
7. Gospodarka mieszkaniowa
7.1 Wykupy gruntów Plan 164 780,00 zł. Wykonanie: 140 831,74 zł. – 85,5%. Wykup
działki 131/19 w Niemczu, nr 584/5 w Osielsku, działka 96/76 pod przepompownię ścieków
w Niwach oraz operaty szacunkowe związane z wykupem tych działek i planowanej do
wykupu działki nr 175/10 i w Niemczu.
8. Gospodarka mieszkaniowa Plan 1 251 000,00 zł. Wykonanie: 1 191 537,29 zł – 95,2 %:
8.1 Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku.
W ramach zadania firma Firma Remontowo – Budowlana „Mały” Roman Kawczyński
z Józefowa wykonała termomodernizację budynku. Wartość robót budowlanych 344 400,00
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zł. Firma zgłosiła zakończenie robót budowlanych. Inwestycja zakończona i odebrana 2 lipca
2018 r.
8.2 Rozbudowa budynku komunalnego ul. Osiedlowa 1 w Bożenkowie. W roku 2016
opracowano dokumentację projektową rozbudowy. W roku 2017 wyłoniono wykonawcę
robót budowlanych. Wykonawcą robót była firma INSTALMONT PB Sp. z o.o. Sp. K.
z Pruszcza. Odstąpiono od umowy. W lutym i marcu ogłoszono dwa postępowania
przetargowe, na które nie wpłynęła żadna oferta. Zaproszono wykonawcę do złożenia oferty
w ramach zamówienia z wolnej ręki. Przeprowadzono negocjacje i podpisano umowę na
roboty budowlane z firmą PHU DORBUD Dorota Grabarek z Terespola Pomorskiego.
Wartość robót budowlanych wyniosła 798 299,17 zł. Inwestycja zakończona i odebrana
14 grudnia 2018 r. Ponadto w ramach zadnia zostały wykonane następujące roboty: wymiana
drzwi wejściowych do budynku za kwotę 5 940,00 zł, montaż urządzeń RTV i domofonów za
kwotę 3 186,00 zł oraz budowa komórek lokatorskich za kwotę 22 140,00 zł. Dokonano także
zakupu siedmiu sztuk kuchenek elektrycznych na potrzeby wybudowanych lokali za kwotę
5 058,95 zł.
9. Inwestycje w Urzędzie Gminy Osielsko, Plan 70 000 zł. Wykonanie: 47 785,50 zł. –
68,3 % w tym:
9.1 Zakupy inwestycyjne, plan 50 000,00 zł, wykonanie 47 785,50 zł – 95,6 %
W ramach zadania zakupiono kopiarko-drukarkę Kyocera TASKalfa 4052 Ci dla
pracowników urzędu oraz serwer DELL PowerEdgr R440.
9.2 Projekt przejścia z budynku A do części budynku B Urzędu Gminy. W ramach zadania
zaplanowane było opracowanie dokumentacji projektowej łącznika pomiędzy budynkiem A i
B. W dniu 19.03.2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą
PROJEKT inż. arch. Szymon Kowalski z Lubiewa za kwotę 7 995,00 zł. Projektant nie
wywiązał się z realizacji przedmiotu umowy, otrzymał pismo o naliczeniu kar.
Zaawansowanie prac projektowych jest niezadowalające, projektant rozważa odstąpienie od
umowy.
10. Bezpieczeństwo publiczne Plan 33 900,00 zł., Wykonanie: 1 227,50 zł. – 3,6 %:
10.1 Monitoring gminy. Zaplanowano wydatki na modernizację i rozbudowę istniejącego
systemu monitoringu w gminie. Zakupiono kamery na plac zabaw w Niwach.
11. Rezerwy ogólne i celowe Plan 351 000,00 zł.
11.1 Rezerwa celowa na inwestycje, w tym inicjatywa lokalna - kwotę 351 000,00 zł w tym:
rezerwa ogólna 179 000,00 zł i rezerwa celowa na zadania realizowane w ramach
inicjatywy lokalnej - 172 000,00 zł.
12. Oświata i wychowanie, Szkoły podstawowe Plan 6 000,00 zł., Wykonanie: 0,00 zł. –
0,0 % w tym: :
12.1 Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie.
W ramach zadania zaplanowana została budowa parkingu, częściowo w miejscu istniejącego
toru speedrowerowego, który przewidziano do likwidacji, po wybudowaniu nowego.
Ogłoszono 3 postępowania przetargowe na budowę speedroweru, na którą nikt nie złożył
oferty. Wykonawca został wyłoniony na tyle późno, że nie było możliwości realizacji
przedmiotowego zadania w br. Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2019.
12.2 Projekt modernizacji boiska przy SP Maksymilianowo.
W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji przebudowy bieżni i innych
urządzeń sportowych. W dniu 21.03.2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji
projektowej przebudowy boiska z firmą PROJEKT inż. arch. Szymon Kowalski z Lubiewa za
kwotę 4 489,50 zł. Termin zakończenia prac projektowych ustalono na 11.07.2018 r. Prace w
toku. W związku z przekroczeniem terminu umownego projektant otrzymał pismo o
naliczeniu kar. Projekt był złożony w Starostwie Powiatowym, jednak nałożono na
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projektanta obowiązek usunięcia nieprawidłowości w tym sporządzenia projektu
zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych. Projektant złożył zlecenie
u geodety. Prace będą kontynuowane.
12.3 Przebudowa boiska piłkarskiego przy szkole podstawowej w Żołędowie. Na mocy
zmiany uchwały budżetowej odstąpiono w roku 2018 od realizacji zadania. Zadanie jest
zaplanowane do realizacji w 2019 roku.
13. Przedszkola Plan 960 000 zł, wykonanie 960 000,00 zł, - 100,0%
13.1 Rozbudowa publicznego przedszkola nr 1 w Osielsku.
W dniu 26 października 2018 r. podpisano umowę z firmą EMBUD Usługi
Ogólnobudowlane, Maciej Dobersztyn, ul. Dębowa 8, Bożejewiczki na wykonanie
rozbudowy Publicznego Przedszkola nr 1 w Osielsku o dodatkowe dwa oddziały. Wartość
robót budowlanych 1 331 725,74 zł. Termin wykonania 15 lipca 2019 r. Plac budowy
przekazano Wykonawcy w dniu 5 listopada 2018 r.
14. Lecznictwo ambulatoryjne Plan 20 000,00 zł., Wykonanie: 20 000,00 zł. – 100,0 %:
14.1 Zakup sprzętu medycznego dla Gminnej Przychodni w Osielsku. Zakupiono zestaw do
krioterapii, aparat do elektroterapii oraz terapii skojarzonej.
15. Ośrodki pomocy społecznej Plan 15 000,00 zł. Wykonanie: 15 000,00 zł. – 100,0 %:
15.1 Zakup serwera i sprzętu komputerowego dla GOPS. Gminny Ośrodek pomocy
Społecznej w Osielsku w 2018r. zakupił za kwotę 15 000 zł serwer Dell R440. Zakup serwera
był konieczny ponieważ dotychczasowy nie spełniał już swojej roli ze względu na długi okres
użytkowania.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan: 1 029 500,00, wykonanie:
623 333,22 – 60,5%
16. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Plan 75 000,00 zł. Wykonanie:
65 000,00 zł. – 86,7 %
16.1 Dotacja na wymianę pieców. Zaplanowano kwotę 75 000,00 zł.
Rada Gminy Osielsko podjęła Uchwałę Nr V/43/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć
związanych z ochroną powietrza na terenie gminy Osielsko. W ramach Programu
Priorytetowego EKOpiec 2018 trzynastu mieszkańców gminy Osielsko otrzymało
dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła na nowe w wysokości 5 000,00 zł
(3 000,00 zł z budżetu gminy i 2 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu).
17. Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan 378 500,00 zł., Wykonanie: 220 674,75 zł. –
58,3 %:
17.1 Budowa dwóch lamp na ul. Deszczowej w Bożenkowie. Projekt wykonany w 2017 r.
Budowa oświetlenia na odcinku ok. 150 m, poprzez rozbudowę od istniejącej sieci. W
przetargu nieograniczonym ogłoszonym 1 czerwca 2018 r. nie złożono żadnej oferty. Po
przeprowadzeniu negocjacji prowadzonych w postępowaniu w trybie z wolnej ręki podpisano
umowę z firmą ELJAN dnia 18.07.2018 r. Plac budowy przekazano 25.07.2018 r. Termin
wykonania 26.09.2018 r. Wartość robót 12.933,45 zł. Roboty odebrano dnia 10.10.2018 r.
17.2 Budowa dwóch lamp na ul. Strumykowej w Bożenkowie. Projekt wykonany w 2016 r.
Budowa oświetlenia na odcinku ok. 250 m, poprzez rozbudowę od istniejącej sieci.
W przetargu nieograniczony ogłoszonym 1 czerwca 2018 r. nie złożono żadnej oferty. Po
przeprowadzeniu negocjacji prowadzonych w postępowaniu w trybie z wolnej ręki podpisano
umowę z firmą ELJAN dnia 18.07.2018 r. Plac budowy przekazano 25.07.2018 r. Termin
wykonania 26.09.2018 r. Wartość robót 14.889,15 zł. Roboty odebrano dnia 10.10.2018 r.
17.3 Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia ul. Chabrowej w Osielsku II etap.
Budowa na odcinku od ul. Żonkilowej do Tymiankowej, poprzez rozbudowę od istniejącej
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sieci. Wyłonionym w rozeznaniu rynkowym wykonawcą jest firma Pro Vento Energia Krzysztof Tyma. Termin wykonania 30.09.2018 r. Dokumentację wykonano i odebrano w
terminie umownym. Budowę oświetlenia wykonała firma ATMA Halina Radzimirska z
Aleksandrowa Kujawskiego wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Plac budowy
przekazano 06.12.2018 r. Termin wykonania 21.12.2018 r. Wartość robót 73.677,00 zł.
Roboty odebrano z uwagami dnia 28.12.2018 r.
17.4 Budowa oświetlenia ul. Cisowej w Osielsku. Projekt wykonany w 2017 r., budowa
dwóch lamp na środku odcinka drogi. W przetargu nieograniczony ogłoszonym 1 czerwca
2018 r. nie złożono żadnej oferty. Po przeprowadzeniu negocjacji prowadzonych w
postępowaniu w trybie z wolnej ręki podpisano umowę z firmą ELJAN dnia 18.07.2018 r.
Plac budowy przekazano 25.09.2018 r. Termin wykonania 26.07.2018 r. Wartość robót
10.282,80 zł. Roboty i odebrano dnia 10.10.2018 r.
17.5 Projekt oświetlenia ul. Sielskiej w Niemczu. Projekt będzie obejmował odcinek ok.
900 m. Wyłonionym w rozeznaniu rynkowym wykonawcą projektu jest firma Pro Vento
Energia -Krzysztof Tyma. Termin wykonania 24.08.2018 r. Dokumentację wykonano i
odebrano w terminie umownym.
17.6 Projekt i budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej i Czarnoleskiej w Niemczu. Projekt będzie
obejmował odcinek ok. 350 m, poprzez rozbudowę od istniejącej sieci. Wyłonionym w
rozeznaniu rynkowym wykonawcą projektu jest firma Pro Vento Energia - Krzysztof Tyma.
Termin wykonania 30.09.2018 r. Dokumentację wykonano i odebrano w terminie umownym.
Przetarg na budowę oświetlenia ogłoszony 5 października został unieważniony, ponieważ
oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia. Zadanie zostało wpisane do budżetu na rok 2019.
17.7 Budowa ul. Walasiewiczówny w Niemczu. Projekt wykonany w 2017 r, budowa na
odcinku ok. 320 m, poprzez rozbudowę od istniejącej sieci. W przetargu nieograniczony
ogłoszonym 1 czerwca 2018 r. nie złożono żadnej oferty. Po przeprowadzeniu negocjacji
prowadzonych w postępowaniu w trybie z wolnej ręki podpisano umowę z firmą ELJAN dnia
18.07.2018 r. Plac budowy przekazano 25.07.2018 r. Termin wykonania 26.09.2018 r.
Wartość robót 22.484,40 zł. Roboty zakończono i odebrano dnia 10.10.2018 r.
17.8 Projekt i budowa oświetlenia ul. Chełmońskiego w Niemczu. Projekt będzie obejmował
odcinek ok. 300 m, budowa 3 lamp poprzez rozbudowę od istniejącej sieci. Wyłonionym w
rozeznaniu rynkowym wykonawcą projektu jest firma Pro Vento Energia - Krzysztof Tyma.
Termin wykonania 24.08.2018 r. Dokumentację wykonano i odebrano w terminie umownym.
Przetarg na budowę oświetlenia ogłoszony 5 października został unieważniony, ponieważ
oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia. Zadanie zostało wpisane do budżetu na rok 2019.
17.9 Projekt i budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ul. Starowiejskiej w Jarużynie I etap.
Projekt będzie obejmował odcinek ok. 1600 m, budowa ok. 6 lamp. Wyłonionym w
rozeznaniu rynkowym wykonawcą projektu jest firma Pro Vento Energia - Krzysztof Tyma.
Ze względu na problemy z uzgodnieniem rozbudowy oświetlenia z Wydziałem Dróg
Powiatowych termin wykonania projektu ustalono na 30.04.2019 r. Zrezygnowano z budowy
6 latarni w 2019 roku.
17.10 Projekt i budowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Żołędowie I etap. Projekt będzie
obejmował odcinek ok. 500 m, budowa 2 lamp poprzez rozbudowę od istniejącej sieci.
Wyłonionym w rozeznaniu rynkowym wykonawcą projektu jest firma Pro Vento Energia Krzysztof Tyma. Termin wykonania 31.08.2018 r. Dokumentację wykonano i odebrano w
terminie umownym. Przetarg na budowę oświetlenia ogłoszony 5 października został
unieważniony, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zadanie zostało wpisane do budżetu na rok 2019.
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17.11 Projekt i budowa oświetlenia ul. Mazurskiej i Kaszubskiej w Niwach. Projekt będzie
obejmował odcinek ok. 550 m, budowa 2 lamp, po jednej na każdej ulicy. Wyłonionym w
rozeznaniu rynkowym wykonawcą projektu jest firma Pro Vento Energia - Krzysztof Tyma.
Termin wykonania 31.08.2018 r. Dokumentację wykonano i odebrano w terminie umownym.
Przetarg na budowę oświetlenia ogłoszony 5 października został unieważniony, ponieważ
oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia. Zadanie zostało wpisane do budżetu na rok 2019.
17.12 Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia ul. Wierzbowa w Osielsku ( od ul.
Jałowcowej do Jaworowej). Projekt będzie obejmował odcinek ok. 200 m, budowa 2 lamp
poprzez rozbudowę od istniejącej sieci. Wyłonionym w rozeznaniu rynkowym wykonawcą
projektu jest firma Pro Vento Energia - Krzysztof Tyma. Termin wykonania 31.08.2018 r.
Przetarg na budowę oświetlenia ogłoszony 5 października został unieważniony, ponieważ
oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia. Zadanie zostało wpisane do budżetu na rok 2019.
17.13 Budowa oświetlenia w Maksymilianowie ul. Bluszczowej i Liliowej. Projekt wykonany
w 2017 r. budowa obejmuje 5 latarni. W przetargu nieograniczony ogłoszonym 1 czerwca
2018 r. nie złożono żadnej oferty. Po przeprowadzeniu negocjacji prowadzonych w
postępowaniu w trybie z wolnej ręki podpisano umowę z firmą ELJAN dnia 18.07.2018 r.
Plac budowy przekazano 25.07.2018 r. Termin wykonania 26.09.2018 r. Wartość robót
29.064,90 zł. Roboty odebrano dnia 10.10.2018 r.
17.14 Budowa oświetlenia w Maksymilianowie ul. Morelowa, Nastrojowa, Spacerowa –
projekt. Wyłonionym w rozeznaniu rynkowym wykonawcą projektu jest firma Pro Vento
Energia - Krzysztof Tyma. Termin wykonania 31.07.2018 r.
17.15 Rozbudowa oświetlenia na ul. Koronowskiej w Maksymilianowie. Budowa obejmuje
rozbudowę o jedną latarnię. W przetargu nieograniczony ogłoszonym 1 czerwca 2018 r. nie
złożono żadnej oferty. Po przeprowadzeniu negocjacji prowadzonych w postępowaniu w
trybie z wolnej ręki podpisano umowę z firmą ELJAN dnia 18.07.2018 r. Plac budowy
przekazano 25.07.2018 r. Termin wykonania 26.09.2018 r. Wartość robót 9.151,20 zł. Roboty
odebrano dnia 10.10.2018 r.
18. Zakłady gospodarki komunalnej Plan 138 000,00 zł., Wykonanie: 138 000,00 zł. –
100,0 %
18.1 Zakupy inwestycyjne dla GZK w Żołędowie – dotacja celowa. Zakupiono samochód
Specjalny MAN z osprzętem do zimowego utrzymania dróg, piaskarko solarkę Schmidt
Stratos SL 516 oraz pług odśnieżny Assaloni.
19. Pozostała działalność Plan 438 000,00 zł., Wykonanie: 337 658,47 zł. – 77,1 %:
19.1 Budowa rekreacyjnego terenu przyrodniczo-edukacyjnego z uwzględnieniem placów,
ścieżek oraz małej architektury na działce 117/12, 117/23 w Niemczu. Inwestycja zakłada
zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Niemcz. Planuje się tam rekreacyjny
teren przyrodniczo-edukacyjny mający służyć mieszkańcom oraz turystom. W roku 2017
złożono wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu "Wsparcie ochrony zasobów
przyrodniczych" w ramach ZIT. Podpisano umowę o dofinasowanie w kwocie 386 997,70 zł.
Na realizacje robót ogłoszono 4 przetargi na które nikt nie złożył oferty. Podjęto próby
rozmów z wykonawcami na temat budowy i zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki.
Inwestycja zaplanowana do realizacji w roku 2019.
19.2 Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Centralnej 6 w Osielsku.
W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku komunalnego oraz montaż
instalacji OZE. W roku 2017 ogłoszono dwa postępowania przetargowe, na które nikt nie
złożył oferty. Instalacje OZE wykonano w roku 2017. Ogłoszono kolejny przetarg z terminem
realizacji na rok 2018. Wpłynęły dwie oferty. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na
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roboty z Firmą Remontowo – Budowlaną „Mały” Roman Kawczyński z Józefowa. Wartość
robór w roku 2018 - 295 200, zł. Inwestycja zakończona i odebrana 2 lipca 2018 r.
19.3 Oświetlenie terenu rekreacyjno – przyrodniczego między ul. Ks. H. Mrossa
i ul. Sienkiewicza w Niemczu. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.
Następnie firma PPHU ELJAN s.c. z Książa Wlkp. wykonała linię kablową (bez
fundamentów słupów i opraw). Wartość robót budowlanych 38 232,19 zł. Inwestycja
zakończona i odebrana 28 grudnia 2018 r. Budowa II etapu oświetlenia nastąpi razem z
budową rekreacyjnego terenu przyrodniczo edukacyjnego (pkt. 19.1).

20. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan 4 185 000,00 zł. Wykonanie:
4 064 989,80 zł – 97,1 %:
20.1 Budowa świetlicy z filią przedszkola w Niemczu wraz z pierwszym wyposażeniem
W roku 2017 opracowano dokumentację projektową. Realizację przewidziano na lata 20182019. Projektowany budynek świetlicy wiejskiej pełni funkcję rekreacyjną i kulturalną.
Składa się z części świetlicy z pracowniami i salą widowiskową, która może działać
niezależnie od części przedszkola dwuoddziałowego. Sala widowiskowa i pracownie
przeznaczone są dla 140 osób odwiedzających. Część przedszkolna przeznaczona jest dla 50
dzieci. Zaplanowano również funkcjonowanie kuchni cateringowej. W dniu 29.06.2018 r.
dokonano wyboru wykonawcy na I etap realizacji zadania – część przedszkolna. Przetarg
wygrała firma HOSTA GROUP Sp. z o.o. Sp. K z Grębocina. Wartość robót 2.290.000,00 zł.
Termin wykonania upływa 31.05.2019 r. Ponadto złożono wniosek o dofinasowanie na
budowę świetlicy w ramach środków LGD w wysokości 190 838 zł. W dniu 23.11.2018 r.
podpisano umowę na II etap realizacji zadania. Wykonawcą robót jest również firma HOSTA
GROUP Sp. z o.o. Sp. K z Grębocina. Termin wykonania zadania 31.10.2019 r. Prace w toku.
20.2 Termomodernizacja budynku GOK w Osielsku ul. Szosa Gdańska 57A.
W ramach zajęć studenci Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy w
roku akademickim 2017/2018 opracowali prace koncepcyjne modernizacji GOK-u, których
wystawa odbyła się w miesiącu lipcu br. Natomiast komplet prac otrzymaliśmy w grudniu.
Podsumowanie współpracy wraz z wręczeniem nagród planowane jest w I kwartale 2019 r.
Po wyróżnieniu autora przekazane zostaną prawa autorskie do koncepcji, z wykorzystaniem
której będzie można realizować projekt modernizacji budynku GOK. Prace projektowe
zaplanowane są na rok 2019.
20.3 Przebudowa centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w Maksymilianowie
ul. Kościelna 2 (wymiana źródła ciepła). W roku 2017 została podpisana umowa z PSG.
Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na fakt niewybudowania sieci gazowej przez PSG.
Zakończenie i finansowe rozliczenie prac planowane jest do końca czerwca 2019 r.
20.4 Utwardzenie terenu przy świetlicy w Żołędowie na dojazd do studni kanalizacyjnej oraz
montaż bramy wjazdowej. W ramach zadania firma PW MAX Kamila Smolińska z
Bydgoszczy wykonała 80 m2 płyt ażurowych na podbudowie z gruzu betonowego za kwotę
14 523,84 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 20.07.2018 r. Ponadto Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe Daniel Janiszewski z Osielska wykonało bramę wjazdową na teren
świetlicy za kwotę 2 583,00 zł. Zadanie zakończone i odebrane 30.07.2018 r.
21. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Plan 38 000,00 zł. Wykonanie: 29 645,50
zł. – 48,7 %.
21.1 Dotacja celowa dla właścicieli zabytków na realizację zadań inwestycyjnych
w obiektach zabytkowych. Udzielono dotacji na renowację ołtarza głównego kościoła
parafialnego w Żołędowie w kwocie 29 645,50 zł. Przedmiotem umowy są prace
konserwatorskie ołtarza głównego. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków (nr rejestracyjny
B/23/1).
Kultura fizyczna Plan: 1 124 680,00 zł, wykonanie 1 027 826,57 zł – 91,4 %
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22. Obiekty sportowe Plan 931 480,00 zł., Wykonanie: 918 409,02 zł. – 98,6 %
22.1 Budowa parkingu przy hali sportowej w Osielsku. W ramach zadania wybudowano
20 miejsc postojowych i przebudowano chodnik. Wykonawcą była firma INOPLANT Sp.
z o.o. Sp. k. z Sójkowa. Roboty wykonano i odebrano. Zadanie rozliczono w ramach
wydatków niewygasających.
22.2 Budowa boiska w Niemczu ul. Matejki. W ramach zadania planuje się wykonanie
nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. Planowany wymiar boiska
70 x 105 m. W ramach zadania zakupiono piasek na niwelację terenu za kwotę 30.560,58 zł.
Z uwagi na konieczność zaktualizowania dokumentacji projektowej w zakresie zaopatrzenia
w wodę roboty zostały zaplanowane na rok 2019.
22.3 Budowa boiska przy ul. Wierzbowej w Osielsku. W ramach zadania zaplanowane
zostało wykonanie nawodnienia, ułożenie siatki na krety i wykonanie murawy. Planowany
wymiar boiska 30 x 70 m. W dniu 11 lipca wydana została decyzja pozwolenia na budowę
dla przedmiotowej inwestycji. 26 września ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty
budowlane. Złożona oferta znacznie przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie, dlatego
też 31 października unieważniono przetarg. Z uwagi na uwarunkowania zdecydowano o
realizacji inwestycji w roku 2019.
22.4 Budowa boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Wilcze na dz. nr 37/23.
W roku 2017 wybudowano oświetlenie płyty boiska. W dniu 02.07.2018 r. podpisano umowę
ze Zbigniewem Magierowskim z Żołędowa na budowę boiska, za kwotę 45.510,00 zł. Roboty
zostały zakończone. Zapłacono wynagrodzenie w kwocie 40 510,00 zł i zawarto aneks do
umowy ze względu na pielęgnację i drugie koszenie, które nie jest możliwe do wykonania
jeszcze w bieżącym roku, z terminem realizacji do 31.05.2019 r. Pozostałą kwotę tj. 5 000, zł
ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
22.5 Budowa oświetlenia na boisku baseballowym w Osielsku. W ramach zadania
zaprojektowano i wybudowano oświetlenie terenu za kwotę 9 999,90 zł.
22.6 Przebudowa ogrodzenia stanicy w Bożenkowie. Wykonano ogrodzenie stanicy za kwotę
44.280,00 zł.
22.7 Zakupy inwestycyjne w GOSIR. Zakupiono profesjonalną zmywarkę na basen ZAUBER
ZB 55B za kwotę 14.150,63 zł oraz traktor T16-103,7HDv2 SOLO BY AL-KO za kwotę
11.000 zł.
22.8 Budowa toru speedroweru wraz z zapleczem w Żołędowie i parkingiem.
W dniu 11.01.2018 r. otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. Ogłoszono cztery przetargi na
które nie złożono żadnej oferty. Podjęto próby rozmów z wykonawcami na temat budowy i
zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki. W ramach zadania zakupiono piasek potrzebny na
budowę toru (nasypy) za kwotę 33.456,00 zł. Ostatecznie w dniu 24.09.2018 r. w trybie
przetargu nieograniczonego zawarta została umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym
MAX Kamilla Smolińska z Bydgoszczy. W ramach zadania wykonano tor speedroweru,
utwardzenia z polbruku, doprowadzono instalacje kanalizacji deszczowej oraz instalację
wody. Wykonano nawodnienie toru oraz instalacje elektryczną. Wartość robót budowlanych
wyniosła 625 682,55 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 20.12.2018 r. Ponadto firma
Boxcontainer z Poznania dostarczyła dwa kontenery, z których jeden stanowi pomieszczenie
sędziego a drugi budynek magazynowy, za kwotę 36 000,00 zł.
22.9 Budowa utwardzenia na boisku baseballowym w Osielsku od strony ul. Modrakowej.
W dniu 06.06.2018 r. podpisano umowę na utwardzenie terenu. Wykonawcą robót było
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAX” z Bydgoszczy za kwotę 63 765,00 zł. Inwestycja
zakończona i odebrana 20.07.2018 r.
23. Pozostała działalność, place zabaw Plan 193 200,00 zł., Wykonanie: 163 648,08 zł. –
84,7 %
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23.1 Doposażenie placów zabaw w Jarużynie: zewnętrzna siłownia dla dorosłych, huśtawki
dla maluchów, ławeczki, kosze. W dniu 25.06.2018 r. podpisano umowę na dostawę
i montaż urządzeń z firmą Simba S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki z Lublina. W ramach umowy
wykonane zostały: stożek linowy duży, dwie ławki, kosz na śmieci. Wartość umowy
10 354,41 zł. Prace zakończone i odebrane. Ponadto w ramach umowy zawartej w dniu
04.09.2018 r. z tą sama firmą została dostarczona i zamontowana huśtawka pojedyncza
bocianie gniazdo za kwotę 3.960,00 zł.
23.2 Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw w Jarużynie ul. Kolonia. W dniu
19.03.2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Panem
Grzegorzem Chrapkowskim z Bydgoszczy. Wartość prac projektowych 2 200,00 zł. Prace
projektowe zakończone i odebrane. Budowę oświetlenia wykonała firma FHU MADAF
Joanna Piechota-Flinik z Bydgoszczy za kwotę 24 600,00 zł. W ramach zadania wykonano
trzy maszty i szafkę oświetleniową. Łącznie wydatkowano 28 962,46 zł. Inwestycja
zakończona i odebrana w dniu 17.12.2018 r.
23.3 Zakup wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej oraz zakup ławek na plac zabaw
przy ul. Irysowej. Wykonano mapę i opracowano dokumentację projektową. Wykonawcą
dokumentacji było Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „PORTAL” z Bydgoszczy za
kwotę 2.644,50 zł. W dniu 21.05.2018 r. podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń z
firmą NOBA – Exim Bartłomiej Norkowski z Kawęczyna. Wartość umowy 17 207,70 zł.
Zakupiono następujące urządzenia: orbitrek - 1 szt. poręcze i motyl - 1 szt. prasa nożna –
1 szt. rower – 1 szt. jeździec – 1 szt. szachownica – 1 szt. ławka viking – 2 szt. Roboty
wykonano i odebrano.
23.4 Zakup i montaż zestawów zabawowych na plac zabaw ul. Słoneczna w Żołędowie.
W dniu 25.06.2018 r. podpisano umowę na dostawę i montaż zestawu zabawowego
z firmą Simba S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki z Lublina. Wartość umowy 24 850,00 zł. Prace
zakończone i odebrane.
23.5 Zakup i montaż zestawów zabawowych na plac zabaw ul. Kusocińskiego w Niemczu.
W dniu 25.06.2018 r. podpisano umowę na dostawę i montaż zestawu zabawowego
z firmą Simba S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki z Lublina. Wartość umowy 25 140,00 zł. Prace
zakończone i odebrane.
23.6 Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Wilczu.
W dniu 04.09.2018 r. podpisano umowę z firmą Simba S.C. M. Ćwirzeń W. Gęsicki z
Lublina na dostawę i montaż następujących urządzeń: huśtawka pojedyncza bocianie gniazdo,
karuzela tarczowa metalowa czteroramienna fi 150, bujak „Hipcio”, bujak „Kogucik”,
urządzenie kółko i krzyżyk. Łączna wartość urządzeń 11 655,01 zł. Prace zakończone
i odebrane.
23.7 Doposażenie placu zabaw w Bożenkowie ul. Osiedlowa.
W dniu 03.10.2018 r. została zawarta umowa z firmą Bonder Toys Bonder Henryk z Wolicy.
W ramach zadania dostarczono i zamontowano następujące urządzenia: bocianie gniazdo
karuzela 4 osobowa, bujak na sprężynie, za kwotę 9 600,00 zł. Prace zakończone i odebrane.
23.8 Ogrodzenie placu zabaw w Jarużynie ul. Kolonia.
W dniu 03.10.2018 r. została zawarta umowa z firmą P.W. „B.O.A.” Bramy, Ogrodzenia,
Automatyka, Dariusz Zawadzki z Maksymilianowa. w ramach zadania wykonano 280 mb
ogrodzenia, dwie furtki oraz bramę wjazdowa dwuskrzydłową. Łączna wartość zadania
29 274,00 zł. Inwestycja zakończona i odebrana 06.12.2018 r.

20

