Załqcznik Nr l
tlo sprawozdania zu 20l9 rok

Ilozbutlowa systemu monitoringLl wiz}jnego miasta (Pozycja

Nl

28);

z Krapkowic na
zabaw
czterech
;yk;;;i. aoiuńntu.ii pio.jekto*o _ kosztorysowej przyłączenia wizyjnegoplaców
miasta
i Kóśnego) do monitoringu
inlir;,1. ,,,,,r.o,.go, roi"iusr1i, Zwycięstwa
i złożonowniosek na rozbudowę systemu
Pizygotowano
Wyctziału.
)',,t unl.nto.jo w pJsiadaniu
pLlblicznych o wszczęcic postępowania
i,,r.,,,it,rring,, ,"iryinego lniasta etap Il do Wy"dzialLr Zanrciwieli.
i wybuduj, których zakres. obejmLrje
.l, ułrl.t"ni" ru,rtiruiJniu pL,blicz,llgo w systemie zaprojektLrj
l''ulu*ęno*y.I]punktó*ku,n".,o*y".l-'*,u,z.konieczl,ąinfrastrukturątelekomunikacyjrrąi
roku podpisano umowę z PaneIn Damianem Florkiern
W marcu bieźącego
-

eleklroenergetyczną niżej wynrienionych punktów:
l. SkrzyZorianie ul. Czerwińskiego , ul. Czechowa i pl, Raciborskiego,
],l'cren MOSiR przy ul. Skarbowej3.Skrzyżowanie ul, Stolarskiej z ul. Piastowską,
4. Skrzyżowarrie ul. Kozielskiej z ul. Gliwicką,
5. SkrziZowanie ul, Armii Klajowej z łącznikienr ul, Kozielskiej,
6. Skrz;-źowanie łącznik Kozielska z ul. Kozielską,
7,Skrz;,żowall ie ul, Kozielska z ul. Koszykową ,
8,skl,/)żl,\Ąalliślll, t)anlIL)la z tr|, MatcIki .
Wolności ,
9, SkrŹyżowanic ul, Danrrota z ul. Powsrańcórł Sląskich u Pl,
,
l0. Skvyżowanie Llt. Wojska Polskiego z Lrl, |-lalcerską
l l, Skrzyżowanie ul, Wojska Polskiego z ul Pionielów ,
l2,Skrzyzowanie Al. Jarra Pawła ll z ul, Wojska Polskiego ,
l3. Slr,ril,żowarr ie Al. Wojska Polskiego, Al, Lisa z Al, Almii Krajowej ,
I4. Skrz!żowanie u|. Krzywoustego z ul. Chodkiewicza ,
l5. Skrzyżowanie u|. Kośnego z ul Korfantego .
l6, Skrzyżowanie Lll. Mieszka l z ul. Przemysława ll ,
rea|izacii.
Irn.ipi*,i'u umorvę z t,it.ną SpRlN,l S,A, z Warszawy. Zadanie w trakcie
programu tunkcjonalnoopracowatria
an iLi opis przedmiotu zamówienia na zIecenie
W
|'lz.l]g,lrow

uż\tko\\,ego IlI ctap rllonitoringu wizyjnego nriasta,
\Ą l,alltach ladal]ia Za\łano nastepującc unrou1:
kanalizacji kablowej,
- ()range Polska SA z Warszawy; uinowa szczegółowa o dostęp do
elektrycznej iświadczenia usług
enelgii
sprzedaży
umoia
- I'au1,oIr Sprzedaż Sp. z, o. o .z Krakowa;
,
ctl"stlybucji dla zasilania punktu kanrerowego uL Bończyka dz, Nl 2 ] 79,
dla zasilania
żi."Jnu tir,',.';" Marcin olejnik pHU ELMó z Kędzierzyna_Koźla budowę linii kablowej
pLtnktu kamerowego przy ul, Boliczyka, Zadanie zrealizowarre,
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