Załącznik nr 4

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2014 rok

Dział Rozdział
1
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Nazwa zadania
3
Kompensacja mocy biernej w
obiekcie Inkubatora
Przedsiębiorczości przy ul. Plac
Zamkowy 2
Powiat Prudnicki - Budowa chodnika
w m. Niemysłowice

Przebudowa drogi w Rudziczce
(dokumentacja )

IV etap rewitalizacji infrastruktury
śródmieścia Prudnika - wykonanie
dokumentacji

Plan wydatków
po zmianach

Wykonanie
wydatków

%
wykonania
zadania
(5:4)

Wykonanie zakresu rzeczowego zadania w 2014 r.

4

5

6

7

5 000,00

4 000,00

80,00%

Zadanie zrealizowano.

6 000,00

6 000,00

100,00%

W dniu 20 maja 2014r. podpisano porozumienie z Powiatem Prudnickim. W mcu grudniu 2014r. przekazano środki na realizację zadania.

100,00%

W dniu 05.04.2014r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. W związku
ze zmianą ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która weszła w życie w miesiącu
lipcu 2014r. i związanymi z tym niejasnościami (brakiem przepisów
wykonawczych) nastąpiły trudności w pozyskaniu map do celów projektowych,
będących podstawą do wykonania dokumentacji. Tym samym nie można było
uzyskać potrzebnych uzgodnień dokumentacji na etapie projektowania. W
związku z powyższym zaszła konieczność przedłużenie terminu realizacji
przedmiotowego zadania. Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z
upływem roku budżetowego.

94,38%

W dniu 26.06.2014r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej 35.916,00zł brutto. W miesiącu lipcu 2014r. nastąpiła zmiana Prawa
geodezyjnego i kartograficznego oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (brak przepisów wykonawczych) co spowodowało zwiększenie
ilości procedur niezbędnych do wykonania przez geodetę w celu pozyskania
mapy do celów projektowych będącej podstawą do wykonania dokumentacji.
Zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego.

4 489,50

38 210,87

4 489,50

36 064,50

600

60016

Wykonanie dokumentacji projektowej
ulic: Tuwima, Dębowej, Jaśminowej,
Azaliowej, Kalinowej i Andersa

54 612,00

54 612,00

100,00%

W dniu 05.04.2014r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji
przedmiotowych dróg -54.612,00zł brutto. W związku ze zmianą ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji , która weszła w życie w miesiącu lipcu 2014r. i związanymi z tym
niejasnościami (brakiem przepisów wykonawczych) nastąpiły trudności w
pozyskaniu map do celów projektowych będące podstawą do wykonania
dokumentacji. Tym samym nie można było uzyskać potrzebnych uzgodnień
dokumentacji na etapie projektowania. W związku z powyższym zaszła
konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotowego zadania. Zadanie
ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.

100,00%

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną wymiany nawierzchni
placu przy magazynie na ul. Meblarskiej. Wykonano: remont nawierzchni placu
2
manewrowego -1 901,76 m ; parking na 22 samochody osobowe; budowę
fragmentu kanalizacji deszczowej o długości 54 mb, montaż separatora oleju,
montaż rur osłonowych na istniejących liniach kablowych w miejscach kolizji z
nowoprojektowanym utwardzeniem terenu.

60016

Wymiana nawierzchni placu przy
magazynie na ul. Meblarskiej

700

70001

Zarząd Budynków Komunalnych Przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania Domu Kultury w
Prudniku / Przebudowa i zmiana
sposobu użytkowania Domu Kultury
w Prudniku - sala widowiskowo-

210 000,00

208 234,73

99,16%

Dalsza kontynuacja zadania z 2013 r. polegająca na wykonaniu robót
wykończeniowych, tj. malowanie, kafelkowanie, układanie paneli, montaż
urządzeń sanitarnych, sprzętu elektrycznego i oświetleniowego, montaż stacji
podnoszenia ciśnienia wody i hydrantów p. poż. Montaż na klatce schodowej
platformy, a na zewnątrz budynku wykonanie podjazdu dla osób
niepełnosprawnych.

700

70001

Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych
na klasopracownie oraz usunięcie
zaleceń straży pożarnej i sanepidu

114 840,00

114 832,45

99,99%

W ramach zadania dokonano przebudowy pomieszczeń mieszkalnych na
klasopracownie.

700

70001

Dostosowanie pomieszczeń
sanitarnych do zaleceń sanitarno higienicznych w budynku szkoły w
Łące Prudnickiej

20 000,00

19 983,46

99,92%

Dokonano remontu i dostosowania pomieszczeń sanitarnych zgodnie z
zaleceniami.

700

70001

Poprawa bezpieczeństwa placu zabaw
przy Zespole Szkolno Przedszkolnym
w Moszczance

5 000,00

4 946,32

98,93%

Zadanie zrealizowano.

700

70001

Poprawa bezpieczeństwa na placu
przedszkolnym w Publicznym
Przedszkolu nr 4 w Prudniku

5 000,00

4 937,83

98,76%

Zadanie zrealizowano.

600

248 617,62

248 617,62

700

70005

Nabycie nieruchomości zabudowanej
w Dębowcu - przysiółku Wieszczyna,
działka nr 44/2, mapa 1, obręb
Dębowiec

700

70005

Nabycie nieruchomości zabudowanej
w Prudniku, działka nr 1865/402

700

70005

Nabycie nieruchomości w Prudniku
przy ul. Nyskiej - działek nr 1975/140,
1998/140, 2002/140, 2600/140

710

71035

75023

750

750

75095

13 136,50

13 136,50

100,00%

Nieruchomość położona w Dębowcu została nabyta od Województwa
Opolskiego na podstawie umowy z dnia 28.02.2007r. Należność rozłożono na 10
rat rocznych płatnych do 31 marca w latach 2007-2016. W 2013 r. zapłacono
ósmą ratę w kwocie 13.136,50zł wraz z odsetkami.

2 500,00

1 256,30

50,25%

Działka nr 1865/402 stanowi drogę - ulicę Chrobrego w Prudniku. Nieruchomość
została nabyta od Powiatu Prudnickiego umową notarialną z dnia 31.01.2014r.

-

Do nabycia działek nr 1975/140, 1998/140, 2002/140 i nr 2600/140 nie doszło,
gdyż Sąd Rejonowy w Opolu Wydział V Gospodarczy Sekcja Upadłościowa
uchylił uchwałę Rady Wierzycieli ZPB ,,Frotex” S.A. w upadłości likwidacyjnej
w Prudniku z dnia 26 listopada 2014r. w przedmiocie sprzedaży na rzecz Gminy
Prudnik tych działek.

126 000,00

0,00

Zakup organów i nagłośnienia

10 000,00

5 255,05

52,55%

W miesiącu maju 2014r. zakupiono nagłośnienie do kaplicy cmentarnej
Cmentarza Komunalnego w Prudniku.

Zakup sprzętu komputerowego i
oprogramowania wirtualizacyjnego na
potrzeby Urzędu Miejskiego w
Prudniku

30 473,25

30 473,25

100,00%

Zadanie zrealizowano.

29,45%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013-2016. W dniu 25 marca 2013 r.
podpisano umowę partnerstwa mającą na celu realizację wspólnego Projektu pn.
„Partnerstwo Nyskie 2020”. Projekt, którego liderem jest Gmina Nysa otrzymał
dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2009-2014 zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 4 lutego
2014r. W skład partnerstwa wchodzą 3 powiaty i 14 gmin. Zakres Projektu
obejmuje opracowanie dokumentów planistycznych dla obszaru funkcjonalnego:
strategii ogólnej i 3 strategii sektorowych, tj. Strategii Rozwoju Obszaru
Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, Strategii Rozwoju Transportu,
Strategii Rynku Pracy, Strategii Rozwoju Społecznego 2020. Termin realizacji
projektu przypada na 30 kwietnia 2016 r. W wyniku przeprowadzonych
postępowań przetargowych wyłoniono wykonawców 4 planowanych strategii.

Dotacja dla Gminy Nysa na realizację
wspólnego projektu pn. "Partnerstwo
Nyskie 2020" w ramach konkursu
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
"Rozwój miast poprzez wzmocnienie
kompetencji jednostek samorządu
terytorialnego, dialog społeczny oraz
współpracę z przedstawicielami
społeczeństwa obywatelskiego"

12 211,78

3 596,36

801

80104

Przebudowa Przedszkola w Łące
Prudnickiej - dokumentacja
projektowa

12 000,00

11 931,00

99,43%

Wykonano uzgodnienia oraz założenia do dokumentacji technicznej
przedmiotowego budynku. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji 17
lipca 2014r. W związku ze zmianą ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji , która weszła w
życie w miesiącu lipcu 2014r. i związanymi z tym niejasnościami (brakiem
przepisów wykonawczych) nastąpiły trudności w pozyskaniu map do celów
projektowych będących podstawą do wykonania dokumentacji. Tym samym nie
można było uzyskać potrzebnych uzgodnień dokumentacji na etapie
projektowania. W związku z powyższym zaszła konieczność przedłużenia
terminu realizacji przedmiotowego zadania. Zadanie ujęto w wykazie wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego.

99,53%

Przedmiotowe zadanie zrealizowano w II kwartale 2014r.. W ramach zadania
wykonano: tynki zewnętrzne i malowanie elewacji; remont dachu i kominów
wraz z nowymi obróbkami blacharskimi oraz wymieniono rynny i rury spustowe
z blachy cynk-tytanowe; wymianę stolarki okiennej na okna PCV na poddaszu 55 szt.; wyłazy dachowe - 2 szt.; wymianę instalacji odgromowej; wymianę
grzejników wraz z zaworami i głowicami termostatycznymi -49 kpl.; remont
ogrodzenia zewnętrznego.

80110

Termomodernizacja Publicznego
Gimnazjum nr 1 w Prudniku

852

85203

Budowa windy 7 przystankowej przy
budynku Środowiskowego Domu
Samopomocy w Prudniku

240 776,00

240 756,68

99,99%

852

85203

Rozbudowa węzła sanitarnego w
Środowiskowym Domu Samopomocy
w Prudniku

70 000,00

69 999,99

100,00%

900

90002

Zakup programu do obsługi
gospodarki odpadami

50 000,00

40 940,55

81,88%

Zakupiono program do obsługi gospodarki odpadami.

900

90002

Zakup sprzętu komputerowego i
oprogramowania wirtualizacyjnego na
potrzeby Urzędu Miejskiego w
Prudniku

54 515,00

54 513,60

100,00%

W ramach zadania "Zwiększenie bezpieczeństwa oraz dostępności systemu do
obsługi odpadów komunalnych Ratusz - Rekord" zakupiono serwer i macierz
dyskową.

900

90015

Budowa oświetlenia ulicznego w Łące
Prudnickiej - dokumentacja

8 000,00

7 700,00

96,25%

Otrzymano warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Wykonano
dokumentację projektową. Zadanie finansowane ze środków Funduszu
Sołeckiego.

801

420 000,00

418 009,28

Realizacja zadań nastąpiła w ramach umowy nr 5/2014 w sprawie udzielenia w
2014 roku dotacji celowej na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi z dnia 4.06.2014 r. Otrzymana dotacja
przeznaczona została na kontynuację zadania rozpoczętego w 2012 r. - budowę
windy i przyłączenie do sieci elektrycznej oraz na rozbudowę węzłów
sanitarnych w ŚDS w celu dostosowania budynku do wymogów
standaryzacyjnych.

900

900

900

90015

Budowa oświetlenia wzdłuż drogi
gminnej Nr 871/1,872/2 koło boiska
sportowego w Moszczance

90015

Budowa oświetlenia przy przystanku
autobusowym w Niemysłowicach

90095

Poprawa dostępności komunikacyjnej
podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (etap
III)

19 500,00

8 500,00

566 000,00

19 409,27

8 459,05

565 511,80

99,53%

W ramach zadania dokonano montażu: - kabla typu YAKXS 4x35 SE mm2 - 290
mb; - bednarki 260 mb; - latarni oświetleniowych typu OSL-60/4 L= 6m wraz z
fundamentem -5 szt.; - wyciągów typu WIF10 -5 szt.; - opraw oświetleniowych
wraz z lampą metalohalogenową 70W -5 szt.; - tabliczek bezpiecznikowych typy
TB-1 -5 szt. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w
kwocie 10.000,00zł.

99,52%

W I półroczu 2014r. wykonano mapy do celów projektowych. W dniu 29.05.
2014r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. W ramach zadania
posadowiono lampę oświetleniową - 1 kpl. Dokumenty odbiorowe zostały
złożone w Zakładzie Energetycznym TAURON w Nysie. Pomimo zakończenia
zadania ze względu na brak odbioru z Zakładu Energetycznego TAURON nie
jest możliwe jej włączenie. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu
Sołeckiego w kwocie 5.000,00zł.

99,91%

W ramach zadania wykonano:
1) Budowę drogi wraz z chodnikiem - 294,00 m;
2) Budowę kanalizacji deszczowej fi 400 - 17 m wraz z przykanalikami fi 200 10 szt. (ok. 35 m), studzienkami ściekowymi i wpustami (10 szt.);
3) Budowę rur ochronnych oraz studni dla sieci teletechnicznych.

900

90095

Urządzenie cmentarza komunalnego
przy ul. Jesionowej

60 000,00

31 205,12

52,01%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2007-2018. Wykonano przyłącz do sieci
wodociągowej o wartości 20.910,00zł brutto, w tym podatek VAT 23% 3.910,00zł. Zakupiono dziennik budowy -22,70 zł. Wykonano dokumentację
techniczną na "Budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym" - 14.100,01zł
brutto oraz dokumentację uzgodnienia usytuowania obiektu z siecią
elektroenergetyczną -82,41zł. Uzyskano zwrot podatku VAT w wysokości
3.910,00zł.

900

90095

Wymiana i przebudowa wiat
przystankowych

30 000,00

29 999,70

100,00%

Zakupiono i wymieniono 9 szt. wiat przystankowych.

900

90095

"Ograniczenie antropopresji na
różnorodność biologiczną,
dziedzictwo kulturowe i historyczne zrównoważony rozwój obszaru Gór
Opawskich i Bramy Morawskiej"

97 000,00

0,00

-

Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o akceptację fiszki projektowej.
Realizacja projektu przypada na lata 2014-2020.

900

90095

Wykonanie i montaż tablic
informacyjnych

31 000,00

0,00

-

Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak możliwości posadowienia
witaczy na istniejących fundamentach, co w konsekwencji skutkuje wykonaniem
nowej dokumentacji projektowej.

900

900

90095

90095

Urządzenie toalety na cmentarzu
komunalnym

Odwodnienie drogi ul. Łuczniczej i
dróg wewnętrznych o numerach
działek 1203/11; 1199/11 w Prudniku

921

92120

Rewitalizacja dwóch wież: Małej oraz
Katowskiej Muzeum Ziemi
Prudnickiej - mała wieża

921

92195

Zakup namiotu na imprezy
okolicznościowe dla sołectwa Łąka
Prudnicka

926

926

926

92601

Budowa kompleksu sportowego w
Prudniku

92601

Dostosowanie hali sportowej do
rozgrywek I ligi koszykówki

92601

Zakup i montaż siłowni na wolnym
powietrzu przy WDK w Czyżowicach

93 700,00

1 000,00

77 344,88

0,00

82,55%

Wykonano dokumentację techniczną na wykonanie przyłączy wraz z budową
toalety publicznej -4.551,00 zł brutto. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zakres
prac ogólnobudowlanych obejmował: wykonanie płyty fundamentowej pod
toalety, wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnego i elektrycznego do budynku
toalety, dostawę i montaż prefabrykowanego budynku toalety.

-

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014-2015. W dniu 15.12.2014r. została
podpisana umowa na wykonanie dokumentacji. Etap I - Budowa kanalizacji
deszczowej wraz z odwodnieniem drogi Łuczniczej w Prudniku. Etap II Budowa rowu odwadniającego drogę wewnętrzną o nr działek 1203/11 i 1199/11
i działek sąsiednich. Termin realizacji do dnia 30.06.2015r. Wartość umowy 12.760,00zł brutto.

418 898,50

416 632,50

99,46%

W dniu 11.04.2014r. podpisano umowę na wykonanie zadania. Zakres prac:
Rewitalizacja zabytkowej Małej Wieży: roboty rozbiórkowe, montaż dachu,
roboty konstrukcyjne (wzmocnienie ścian), roboty stolarskie, remont elewacji.
Rewitalizacja zabytkowej Małej Wieży Katowskiej: roboty rozbiórkowe, roboty
murowe, roboty żelbetowe, roboty posadzkowe, roboty wykończeniowe wewnątrz
hełmu, roboty elewacyjne.

4 000,00

4 000,00

100,00%

W ramach zadania zakupiono namiot 6x12 m zgodnie z umową z dnia
11.03.2014r. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

96,67%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2010-2018. W ramach zadania wykonano
kolejne 4 etapy robót budowlanych tj. ściany fundamentowe w części hali
basenowej i zaplecza. Wykonano prace związane z wykonaniem belek,
podciągów, wieńców i stropu w części zaplecza. Wykonano strop oraz ściany
zewnętrzne części zaplecza. Rozpoczęto pracę stropu części basenowej (plaż).
Wykonano przyłącze wodociągowe do budynku.

100,00%

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2014 - 2016. W dniu 16.12.2014r. została
podpisana umowa z Wykonawcą na kwotę: 340.061,79zł brutto na wykonanie
przedmiotowego zadania - podłogi z parkietu. W roku 2014 została wypłacona
zaliczka w kwocie 100.000,00zł na poczet wykonania przedmiotu umowy.

100,00%

W ramach zadania posadowiono urządzenia do ćwiczeń siłowych zewnętrznych: zestaw 3 w 1, tj. BIODERKA (twister), CHODZIK, NARCIARZ (3 osoby),
- Pajacyk (1 osoba)
- tablice informacyjne- - 2 szt.
Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie
11.595,58zł.

1 187 437,20

100 000,00

12 982,10

1 147 946,79

100 000,00

12 982,10

926

92601

Ogólnodostępna strefa rekreacyjna i
sportu w Mieszkowicach przy
Wiejskim Domu Kultury

926

92601

Budowa placu zabaw przy obiekcie
sportowym w Moszczance

926

926

926

926

92601

92601

92601

92601

Modernizacja i rozbudowa boiska
sportowego przy Wiejskim Domu
Kultury w Piorunkowicach

Zakup i montaż siłowni na wolnym
powietrzu przy Wiejskim Centrum
Aktywizacji w Rudziczce

Budowa placu zabaw na osiedlu
Jesionowe Wzgórze

Przebudowa zasilania hali sportowej
Obuwnik

15 705,05

15 703,22

99,99%

W ramach zadania zakupiono i zamontowano kosz do koszykówki -1 szt.;
urządzenia do ćwiczeń siłowych: Przyciągacz - Wypychacz (2 osoby),
Pajacyk (1 osoba), tablice informacyjne -2 szt.
Wykonano podłoże z kory przy urządzeniach do ćwiczeń siłowych.
Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

14 087,50

14 087,48

100,00%

W ramach zadania wyposażono plac zabaw w zestaw zabawowy, karuzelę
podestową i regulamin placu zabaw. Zadanie zrealizowane ze środków Funduszu
Sołeckiego.

99,04%

Wykonano modernizację boiska sportowego, zamontowano dwie bramki do piłki
nożnej, kosz do koszykówki. Wykonano przebudowę układu pomiarowego,
wymianę przyłącza WLz-tu. Ze względu na brak wykonania odbioru robót
elektrycznych ze strony Zakładu Energetycznego Tauron w kwocie 774,94zł
zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w
kwocie 9.899,96zł.

99,96%

W ramach zadania posadowiono urządzenia do ćwiczeń siłowych zewnętrznych: zestaw 3 w 1, tj. BIODERKA (twister), CHODZIK, NARCIARZ (3 osoby),
- WYPYCHACZ – PRZYCIĄGACZ (2 osobowy),
- NORDIC WALKING (1 osoba)
- tablice informacyjne -2 szt. Zadanie realizowane ze środków Funduszu
Sołeckiego.

98,70%

Wykonanie placu zabaw dla dzieci, na który składa się: zestaw zabawowy kpl.;
huśtawka metalowa - bocianie gniazdo; karuzela Staś; piaskownica o wym. 3,40
m x 5,10 m; stolik do piaskownicy z betonu fi-1000; bujak na sprężynie –
rowerek; bujak na sprężynie z oparciem – samochodzik; huśtawka wagowa
pojedyncza – metalowa; drążek gwiaździsty; skoczki kpl.; ławka z oparciem
metalowa -2 szt.; tablica informacyjna; ogrodzenie panelowe na podmurówce
betonowej.

96,43%

Wykonano dokumentację techniczną na realizację zadania. Podpisano umowę
przyłączeniową z Zakładem Energetycznym oraz wykonawcą robót. Jednak do
wykonania prac związanych z przebudową zasilania hali sportowej Obuwnik,
konieczne jest całkowite wyłączenie hali z użytkowania. Przeprowadzane
rozgrywki sportowe uniemożliwiły przeprowadzenie prac elektrycznych w
sposób pozwalający na bezprzerwową dostawę energii oraz zachowanie
przepisów BHP tak, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom oraz
potencjalnym użytkownikom obiektu. W związku z powyższym niezbędne jest
przedłużenie terminu realizacji przedmiotowego zadania. Zadanie w kwocie
51.563,79zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego.

44 400,00

22 500,00

118 500,00

60 000,00

43 975,50

22 491,70

116 965,20

57 856,29

926

92601

Urządzenie siłowni na wolnym
powietrzu

47 612,10

47 277,90

99,30%

Wykonano siłownię na wolnym powietrzu w Parku Miejskim w Prudniku
składającą się z urządzeń do ćwiczeń siłowych: - Przyciągacz -Wypychacz (2
osoby);
- Wioślarz sportowy (1 osoba),
- Rowerek (1 osoba),
- Nording walking (1 osoba),
- Huśtawka (2 osoby),
- tablice informacyjne -2 szt. Wykonano podłoże przy urządzeniach siłowych z
kory. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń siłowych na Osiedlu Jesionowe
Wzgórze przy placu zabaw - zestaw 3 w 1, tj. BIODERKA (twister), CHODZIK,
NARCIARZ (3 osoby),
- Pajacyk (1 osoba),
- Kierownice (2 osoby),
- tablice informacyjne -2 szt. Wykonano podłoże przy urządzeniach siłowych z
kory.

926

92601

Przebudowa stadionu przy ul.
Kolejowej (dokumentacja)

6 001,38

5 904,00

98,38%

W ramach zadania wykonano koncepcję budowy stadionu - dokumentację
techniczną koncepcji.

92601

Montaż ogrodzenia "rolkowiska" na
placu zabaw w Parku Miejskim

Zakres prac obejmował montaż ogrodzenia – „rolkowiska” o promieniu 17,58 m,
na placu zabaw w Parku Miejskim, ogrodzenie ocynkowane i malowane
proszkowe składające się z paneli o wysokości 1,23m, szerokość przęsła 1,25m,
słupy 60x40x1,5mm.

926

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE

18 000,00

18 000,00

100,00%

4 738 206,35

4 360 039,47

92,02%

