Inform acja o realizacji
Osiedle

ZlIdanie

zadań obj ętych Bu d żete m

brutto
(w PLZ)

Wartość

ł '!.Ir.zna wartość

Budowa placu zabaw przy ul.
Chemików· [I etap

Azoty

.

zlldania 7. 80
91 792

Obywatelskim w 20 18 r. (stan na 31. 12.20 18 r. )

Etapy realizacj i

Terminy

I) pos t~ powanie o
udzie lenie
zamówienia i wybór
wykonawcy

S ierpień

2) reali7.acja

Grudzień

l) post~powa nie o
udzielen ie
7-<łmówie ni a i wy bór
wykonawcy
dokumentacji

Sie rp ień

Budowa sta lej sceny na placu zabaw
w Osiedlu Blachownia

Blachownia

uzgodnieniu

zwię kszon o środki

20 [8 r.

20 lS

T.

w 20 19 r. -55 000

,

Radą

Osiedla Azoty
zadania o kwotę
n,
środków
IS 000
złotych
poczet
przysługującyc h Osiedlu Azoty w Budżecie
Obywatelskim 20 19 roku.
IV

w 2019r.- [8 000

zadania z 8 0
135000

Zadan ie zrealizowa ne

2018 r.

w20IS r.-73792

ł..:!czna warto~ć

Uwagi

na

reali zację

w
posiadaniu
Wydzialu
Dokumentacja
Inwestycj i, Remontów i Eksploatacji.

Radą Osiedla Blachownia
na rea[i7-<łcję zadania o kwot<;
55 000
złotych
no
ś rodków
poczet
Blachown i.,
przysłu gującyc h
Osiedlu
w Budżec ie Obywatelskim 2019 roku.

W uzgodnieniu z

zw iększono środ k i

w 2018r.-80000

.

Cisowa

Klodnica

Budowa chodnika ul. Fredry

Doposazenie i remont placów zabaw
na osied lu Klodnica

60000

115744

2) realizacja robót

Marzec 201 9 r.

I) po stępowanie o
udzielenie
7.amówienia i wybór
wykonawcy

Czerwiec 20 18 r.

2) realizacja

Listopad 20 18 T.

I) Post9powanie o
udzie lenic
7-<ł mówie n ia i wybór
wykonawcy

WrLCsień

2) rea lizacja

Wrzesiel120 19 r.

Zadanie zrealizowa ne

2018 r.

Zadanie zrea lizowa ne
(w części dotyczącej strefy ur7..ądzeń fitn ess w
ramach doposaże nia placu 7..abaw przy ul.
Sportowej).
Plac 7-<łbaw przy ul. Cybisa rea lizacja w II
kwartale 2019 r.

Osiedle

Wartość

Zadanie

brutto

(w PLZ)

Dokończenie

Ku7.n iC7.ka

pn:cbudowy chodnika
w ciągu ulicy Wiśniowej oraz.
przebudowa chodnika przy ulicy
Lipowej pomic;dzy ulicami
· Br,l.Ozową, W iśn iową

i

6 1 968

Wyposa.tenie osiedlowej stre ry
rekreacyjno-wypoczynkowej w
spr.lc;t i urządzenia s łu żące
organizacji działań integracyj nych i
prorodzinnych mieszkańców
Lenartowic. "ETAP DRUG I INFRASTRUKTURA Oll IEKTU"

zestawu medycznego
posiadanego prlez Oc hotnic7..ą Straż
Po t..arną w Miejscu Klodnickim o
nas1cr puj ące
elementy:
torbę
medyczną
typ" PS P RI o raz
defi brylator
automatyczny

Czerw iec 20 18 r.

2) rcali7.l1cja

Pat.dziernik 20 18 r.

l ) postę powanie o
udzielenie
:r..amÓwienia i wybór
wykonawcy

Czerwiec 2018 r.

Uwagi

Zadanie zrealizowane

13000

Zadanie zrealizowane
2) realizacja

Paźd ziernik

1) postępowan ie o
udzielenie
zamówienia i wybór
wykonawcy

Wrzcsien 20 18 T.

2) realizacja

Wrzesień

I) postępowanie o
udzielenie
7..amówien ia i wy bór
wykonawcy

Czerwiec 2018 r.

-

2) realizacja

Grudzie!', 2018 r.

Zadanie zrealizowane

2018 r.

Zadanie zrealizowane
2018 r.

zewnę trzny.

Ośw ictlenie

placu zabaw przy ul .

Czajki

Piastów

l) posl(,!powan ic o
udzielenie
zamówienia i wybór
wykonawcy

50450

Doposażenie

Miejsce Klodn ickie

Terminy

A l eją

Spokojną ·

Lenartowice

,
Etapy re:IIi:f.:lcji

Dok,OliC7enic modernizacji placu /.(lhaw
prry ul. Kośnego (dawna ul. WilX/.orka)
Wyposa1:enie placu l.abaw w ZCS!~w
.,Fabl)·ka Piasku", 1~I,.Up IJcżdżaln l
linowej ..Tyrolki", Ilcmnych !ra mpolin
oraz budowa IjeM);!lnl no g6rcc
saneczkowej Etap [

12500

IDO 000

I) postępowanie o
udzielenie
zamówien ia i wybór
wykonawcy
2) realizacja

Wrz.esier"i 20 18 r.

GrudGień

2019 r.

Dokumentacja projektowa zostala wykonana.
Przetarg na doposaże nie placu zabaw zostanie
przep rowad7ony w II kwartale 20 19 roku.

-Zadanie

Osiedle

Wartość

brut10
(w PLZ)

,
Elapy realizacji
I) postępowanie o
udzielenie
zamówienia i wybór

Remont dojazdu do placu Labaw przy

PogorLClcc

Uomu Dziennego Pobytu - ul .
Kościuszki

wykonawcy

7.-amÓwienia i wybór

Przyj aźni

Doposa!enie placu zabaw przy ul.
Wiklinowej

Budowa placu zabaw na osiedlu
PrLYjami dzialk i 552 i 543

Cd. budowa kompleksu sportoworekreacyjnego na osiedlu Koźle Rogi.
(Budowa boiska wielofunkcyjnego
typu "Orlik" na osiedlu Rogi. Etap I)

p rLCZ

Maj 2019 r.

Wrzesień

20 l gr.

Dokumentacja projektowa została wykonana.

wykonawcy

65245
2) realizacja

Czerwiec 2020 r.

Przetarg na doposażenie placu zabaw zostanie
przeprowadzony w [I kwarta le 2019 roku.

l ) postępowanie o
udzielenie
zam6wien ia i wybór
wykonawcy
dokumentac . i

Czerwiec 2018 r.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
w posiadaniu Wydzialu Inwestycj i. Remontów
i Eksploatacji.

!

38993

L!jczna warto ść
zadan i:l z 0.0 Rogi

Trwa rcaliL.acj ... robót budowlanYl,;h
wybranego wykonawcę

43a· ETAP I

1) postępowanie o
udzielenie

Uwagi

Czerwicc 2018 r.

239000
2) real izacja

Południe

Termi ny

123 957
w 2017 r. - 56 04X
w 2018 r. -67 909

2) realizacja robót

Czerwiec 20 I9 r.

I) postępowanie o
udzielenie
7.amówicnia i wybór
wykon<lwcy
dokumentacji

Lipiec 2017 r.

2) realizacja robót

Kwiccien 2019 r.

Podpisano umowfj! o wykonanie robót
wybrdnym wykonawcą.

,

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
w posiadaniu Wyd zia łu Inwestycji, Remontów
i Eksploatacji .
Zadan ie na etapie przygotow<lnia
POs\(rpowania przetargowego w zakresie
wykonania kanalizacji dCSZCLowCj.

Osied le

Zadanie

Wartość

b r utto
(w PLZ)

Zakup sprzytu lennowizyjnego dla
OSP Slawięcice , zwię ks zający
bezpieczeństwo mie szkańców jak i
skuteczn ość podczas działań
,ratowniczyc h, pożarów, poszuki waJl
i powodzi.

9000

ł,;!czna

.
Rozbudowa
placu
zabaw
modernizacja terenu rekreacyjnego
w sławięcickim parku

Terminy

I) post\fpowan ie o
udzielenie
zamówienia i wybór
wykonawcy

Czerwiec 20 18 r.

2) realizacja

Lipiec 20 l R r.

Zadanie zrealizowane

I ) po stępowanie o
udLic1cni e
zamówicnia i wybór
wykonawcy robót

N,

Sicrpień

2018 r.

w20 16 r. - 50 000
w20 1 7r. ~ 97000

w2018 r. - 70 000
w2019 r. - 70 000

Stare Miasto

Plac zabaw przy Domu Kultury
Koźle
Etap I

109 790

2) realizacja robót
I ) postępowanie o
udzielenie
zamówienia i wybór
wykonawcy
dokumentacji

ł..;!czna wartość
zadania z B.O
486224

ETAP II Modernizacj a i rozbudowa
pl acu zabaw w o b rębie ulic Lompy, 1
Maja. Plebiscytowej

Marzec 2019 r.

Sierpień

2018 r.

Dokumentacja w trakcie realizacji.
Trwa postępowan i e w sprawIe uzyskani a
pozwolenia wodnoprawnego

Przygotqwanc jest pOslypowanie o udzielenie
zamówienia na roboty budowlane

l) post ępowani e o
udzielenie
zamówienia i \....ybór
wykonawcy
dokumentacj i

Lipiec 2018 r.

Dokumentacja projektowa w posiadaniu
Wydzia ł u Inwestycji, Remontów i
Eksploatacj i.

2) realizacja robót

Maj 2019r.

w 2017 r. - 230 244
w 20 18 r. - 256 000

Rady
Osi edla
Sław i ycice
na rea li zację zadania o kwotę
n, poczet środków
70000
złotych
przy s łu g uj ących Osiedlu Sławięcice w Budżec i e
Obywatelskim 20 19 roku.
wn iosek

zwię kszono środki

Czerwiec 20 19 r.

2) realizacja robót

Śródm i eścic

Uwagi

wartość

zadania z n.o
287000

S ła wi ę cice

.
Etapy realizacji

Osiedle

bruitu
(w PLZ)

War t ość

Zadanie

Wykonanie wjazdu przy posesjach
ul. Piastowska nr 27, 27A, 33.

Et:Jpy rC:Jlizacji

80000

Oświetlenie

drogi oraz \vykonanie
nawierzchni asfaltowej na ulicy
Herberta - etap l (dokumentacja
projektowa)

Zachód

,

90000

Zacienienie placu zabaw oraz
wymiana nawierzchni pod
urządzen iami fitness na placu zabaw
ul. Kanonierów

suma wartości zadań z Budżehl
Obywatelskiego łącznie ze śro dkam i
przeniesionym i z lat ubiegłych lub
wydatkowanymi na poczet roku 20 18
i 2019.

2 181 757

'illh

2) rcali7.<\eja

Grudzień

I) postępowanie o
udzielenie
7..amÓwienia i wybór
wykonawcy
dokumentac .i

SierpiCl'1 2019 r.

opracowanIe
Podpisano
umowę
dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2) realizacja
dokumentacji

Listopad 2019 r.

Termin oddania dokumentacji projektowokosztorysowej -l istopad 2019 roku.

I) postępowanie o
udzielenie
7..amÓwienia i wybór
wykonawcy

Wrzesień

1018 r.
Wyłoniono wykonawcę dokumentacji
odwodnien ia. Trwa jej wykonanie.

2019 r.

-

?o'lianowicz

""

2018 r.

Zadanie zrealizowane

,

SEKR~AR~STA
Zh;

Wrzesień

2) realizacja

I 605485

UW1Igi

I) postępowan ie o
udzielenie
zamówienia i wybór
wykonawcy

12094

suma wartości /.adań ł. Bud;i:clu
Obywalc1skicgo 2018 r.

-

Tcrminy

'rĘPCA

I'NIr,zK 1"fNTA
"IASTA
~(erzyn.Koile

tlll Go'
1111'

lilarki PrzeSlrzannej
t yjno..;.RemonlCM'ej

Pażdziemik

20 18 r.

