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Załącznik nr 9 

Wykaz inwestycji realizowanych w Gminie Reńska Wieś  

za 2019 rok (cały rok) 

 
I. Przebudowa przyłącza wodociągowego w Większycach 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 1010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 

2. Lokalizacja – Większyce 

3. Zakres rzeczowy zadania – Przyłącze wody z rur PE Ø90 – 1 kpl. 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.01.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 17.12.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 22.000,00 zł 

7. Wartość przetargu – ---------------- zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 22.000,00 zł w tym: 

- z budżetu gminy – 22.000,00 zł 

- inne źródła – 0,00 zł 
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 20.295,00 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 22.000,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 20.295,00 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 92,25% 

 

II. Zakup zbiorników retencyjnych 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 1010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 

2. Lokalizacja – Reńska Wieś 

3. Zakres rzeczowy zadania – zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej z PEHD o poj. 50m3 – 2 szt. 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 05.08.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 123.000,00 zł 

7. Wartość przetargu – 123.000,00 zł (zapytanie cenowe) 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 123.000,00 zł w tym: 

- z budżetu gminy – 123.000,00 zł 

- inne źródła – 0,00 zł 
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 123.000,00 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 123 000,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 123.000,00 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 100,00% 

 

III. Budowa ul. Pogodnej w Większycach 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 - Drogi publiczne gminne 

2. Lokalizacja – Większyce 

3. Zakres rzeczowy zadania – 

̶  długość drogi – 88,00 mb, 

̶  obrzeżenie  jezdni z kostki kamiennej 19/21cm – 37,00 m2, 

̶  powierzchnia jezdni z kruszywa kamiennego –  511,52 m2, 
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 08.05.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 20.300,00 zł 

7. Wartość przetargu – 19.535,80 zł (zapytanie cenowe) 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 20.300,00 zł w tym: 

- z budżetu gminy – 20.300,00 zł 

- inne źródła – 0,00 zł 

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 20.273,80 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 20.300,00 zł
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11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 20.273,80 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 99,87%. 

 

IV. Przebudowa drogi gminnej nr 107690O - tereny inwestycyjne w Pociękarbiu - Bytków 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 – Drogi publiczne gminne 

2. Lokalizacja – Pociękarb 

3. Zakres rzeczowy zadania –  
Przedmiotem jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych, usług 

i dostaw w celu przebudowy drogi gminnej nr 107690O w Pociękarbiu – Bytków: wycinka drzew, roboty 

rozbiórkowe, roboty ziemne, przepust rurowy Ø600 o dł. 22mb, przepust rurowy Ø1000 - dł. 14,5mb, 

podbudowa z kruszywa łamanego – 15034,70 m2, jezdnia z masy asfaltobetonowej – 13689,98 m2, pobocza 

utwardzone kruszywem kamiennym – 3842,00 m2, oznakowanie pionowe i poręcze energochłonne. 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.04.2018 

5. Termin zakończenia zadania – 25.10.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 3.105.960,00 zł 

7. Wartość przetargu – 75.030,00 zł (dokumentacja); 2.880.990,60 zł (roboty budowlane) 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 3.105.960,00 zł  w tym: 
- z budżetu gminy – 575.710,77 zł 

- inne źródła – 2.530.249,23 zł – RPO WO 
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 3.068.315,95 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 3.105.960,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 3.068.315,95 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 98,79% 

 

V. Budowa ul. Kamiennej, Ogrodowej, Dębowej i Tęczowej w Reńskiej Wsi 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016 - Drogi publiczne gminne 

2. Lokalizacja – Reńska Wieś 

3. Zakres rzeczowy zadania – budowa drogi na działce nr 943 i 946/19: 

− kanalizacja deszczowa (odcinek od SD4 do KDWi1) – 75,5 m, 

− długość ulicy – 142,41,00 m, 

− powierzchnia podbudowy z kruszywa – 775,80 m2, 

− powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem – 341,20 m2, 

− ściek z kostki kamiennej 10/11 – 44,20 m2. 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 10.07.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 162.958,00 zł 

7. Wartość przetargu – 159 759,44 zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 162.958,00 zł w tym: 

- z budżetu gminy – 162.958,00 zł 

- inne źródła – 0,00 zł 
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 162.957,44 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 162.958,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 162.957,44 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 100,00%. 

 

VI. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi ul. Sportowej 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016- Drogi publiczne gminne 

2. Lokalizacja – Radziejów 

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 02.10.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 14.714,04 zł 

7. Wartość przetargu –  ---------------- zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 14.714,04 zł w tym: 
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- z budżetu gminy – 0,00 zł 

- inne źródła – 14.714,04 zł (fundusz sołecki Radziejów) 
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 14.698,50 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 14.714,04 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 14.698,50 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 99,89% 

 

VII. Przebudowa ul. Lipowej w Naczysławkach  

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016- Drogi publiczne gminne 

2. Lokalizacja – Naczysławki 

3. Zakres rzeczowy zadania:  

- długość ulicy - 338,00 m, 

- powierzchnia jezdni bitumicznej - 1245,45 m2, 

- powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym - 323,00 m2. 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 26.08.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 111.000,00 zł 

7. Wartość przetargu – 108.508,85 zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 111.000,00 zł  w tym: 
- z budżetu gminy – 111.000,00 zł 

- inne źródła – 0,00 zł 
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 110.968,85 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 111.000,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 110.968,85 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 99,97% 

 

VIII. Opracowanie dokumentacji na budowę odcinka ul. Raciborskiej w Reńskiej Wsi 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016- Drogi publiczne gminne 

2. Lokalizacja – Reńska Wieś 

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 20.12.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 12.000,00 zł 

7. Wartość przetargu –  ---------------- zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 12.000,00 zł w tym: 
- z budżetu gminy – 12.000,00 zł 

- inne źródła – 0,00 zł 
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 11.992,50 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 12.000,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 11.992,50 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 99,94% 

 

IX. Przebudowa ul. Nowy Dwór w Radziejowie 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016- Drogi publiczne gminne 

2. Lokalizacja – Radziejów 

3. Zakres rzeczowy zadania:  

− długość ulicy - 519,00 m, 

− powierzchnia jezdni bitumicznej - 1871,40 m2, 

− powierzchnia chodnika z kostki betonowej 20x10x6cm - 218,75 m2, 

− powierzchnia wjazdów z kostki betonowej 20x10x8cm - 120,50 m2, 

− powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym - 406,75 m2.  

4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 26.08.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 218.898,00 zł 
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7. Wartość przetargu – 198.273,56 zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 218.898,00 zł w tym: 
- z budżetu gminy – 218.898,00 zł 

- inne źródła – 0,00 zł 
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 218.206,94 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 218.898,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 218.206,94 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 99,68% 

 

X. Budowa odcinka ul. Wrzosowej w Większycach 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016- Drogi publiczne gminne 

2. Lokalizacja – Większyce 

3. Zakres rzeczowy zadania:  

− ściek uliczny z kostki kamiennej – 69,1 m, 

− powierzchnia podbudowy z kruszyw łamanych (warstwa dolna) – 241,563 m2, 

− powierzchnia podbudowy z kruszyw łamanych (warstwa górna) – 241,563 m2, 

− powierzchnia poboczy - 69,1 m2, 

− regulacja pionowa studzienek. 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 19.07.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 50.000,00 zł 

7. Wartość przetargu – 41.643,90 zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 50.000,00 zł w tym: 
- z budżetu gminy – 50.000,00 zł 

- inne źródła – 0,00 zł 
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 47.435,85 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 50.000,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 47.435,85 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 94,87% 

 

XI. Przebudowa ul. Lipowej w Większycach 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016- Drogi publiczne gminne 

2. Lokalizacja – Większyce 

3. Zakres rzeczowy zadania:  

− długość drogi – 329,00 m, 

− powierzchnia jezdni bitumicznej – 1720,47 m2.. 
4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.09.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 30.04.2020 

6. Wartość kosztorysowa – 200.000,00 zł 

7. Wartość przetargu – 151 248,34 zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 200.000,00 zł w tym: 
- z budżetu gminy – 100.000,00 zł 

- inne źródła – 100.00,00 zł (Fundusz Dróg Samorządowych) 
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 0,00 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 20.000,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 0,00% 

 

XII. Budowa drogi dojazdowej do działki nr 1151/4 w Reńskiej Wsi 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne 

2. Lokalizacja – Reńska Wieś 

3. Zakres rzeczowy zadania:  

- długość drogi - 80,00 m, 

- powierzchnia jezdni z kostki betonowej - 263,20 m2, 
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- powierzchnia poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym - 67,30 m2, 

- powierzchnia płyt ażurowych - 21,20 m2. 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 12.08.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 65.910,00 zł 

7. Wartość przetargu – 59.556,59 zł (zapytanie cenowe) 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 65.910,00 zł w tym: 
-    z budżetu gminy – 65.910,00 zł  

-    inne źródła – 0,00 zł 

9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. – 65.647,98 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 65.910,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 65.647,98 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 99,60% 

 

XIII. Budowa ul. Tęczowej w Większycach 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne 

2. Lokalizacja – Większyce 

3. Zakres rzeczowy zadania – 

̶   długość drogi – 300,00 mb, 

̶   powierzchnia jezdni z kruszywa kamiennego – 1380,00 m2, 
4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 08.05.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 74.132,00 zł 

7. Wartość przetargu – 72.330,43 zł (zapytanie cenowe) 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 74.132,00 zł w tym: 

- z budżetu gminy – 74.132,00 zł 

- inne źródła – 0,00 zł 
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 74.052,43 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 74.132,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 74.052,43 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 99,89%. 

 

XIV. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łężcach – od drogi krajowej nr 38 do ul. 

Kozielskiej 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne 

2. Lokalizacja – Łężce 

3. Zakres rzeczowy zadania – 

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Łężcach tj.: 

− długość drogi – 968,50 m, 

− powierzchnia jezdni bitumicznej – 3520,62 m2, 

− powierzchnia poboczy ziemnych – 968,50 m2. 

Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi krajowej nr 38 na drogę dojazdową do gruntów rolnych: 

− długość zjazdu 9 m, 

− powierzchnia z kostki kamiennej 19/21 – 42,25 m2, 

− powierzchnia poboczy 11,5 m2, 

− przepust rurowy Ø600 – 11mb. 

Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Kozielskiej położonej na dz. nr 578 w Łężcach: 

− długość drogi – 60m,  

− powierzchnia jezdni bitumicznej – 229,75 m2,  

− powierzchnia poboczy z kruszywa kamiennego – 24,0 m2. 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 18.09.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 604.781,00 zł 

7. Wartość przetargu – 494.827,52 zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 604.781,00 zł w tym: 
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- z budżetu gminy – 362.531,00 zł 

- inne źródła – 242.250,00 zł – Budżet Państwa 
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 513.483,51 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 604.781,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 513.483,51 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 84,90%. 

 

XV. Drogi wewnętrzne osiedlowe – ul. Przyjaciół w Mechnicy  

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne 

2. Lokalizacja – Mechnica 

3. Zakres rzeczowy zadania – 

− długość drogi – 85 m,  

− powierzchnia podbudowy z kruszyw łamanych (warstwa dolna) – 338 m2, 

− powierzchnia podbudowy z kruszyw łamanych (warstwa górna) – 321,1 m2, 

− humusowanie skarp z obsianiem – 134,58 m2. 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 08.08.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 25.300,00 zł 

7. Wartość przetargu – 24.178,07 zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 25.300,00 zł w tym: 

- z budżetu gminy – 25.300,00 zł 

- inne źródła – 0,00 zł 
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 25.289,01 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 25.300,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 25.289,01 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 99,96%. 

 

XVI. Budowa drogi wewnętrznej w Większycach, ul. Pawłowska - opracowanie dokumentacji 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60017 – Drogi wewnętrzne 

2. Lokalizacja – Większyce 

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 20.12.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 10.000,00 zł 

7. Wartość przetargu –  ---------------- zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 10.000,00 zł w tym: 
- z budżetu gminy – 10.000,00 zł 

- inne źródła – 0,00 zł 
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 9.840,00 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 10.000,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 9.840,00 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 98,40% 

 

XVII. Ścieżki pieszo-rowerowe na zamkniętej linii kolejowej  

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 63095 – Pozostała działalność 

2. Lokalizacja – Większyce, Reńska Wieś, Długomiłowice 

3. Zakres rzeczowy zadania – dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz realizacja robót budowlanych, 

usług i dostaw w celu budowy ścieżek pieszo-rowerowych na zamkniętej linii kolejowej. 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 29.08.2016 

5. Termin zakończenia zadania – 30.09.2020 

6. Wartość kosztorysowa – 500 000,00 zł 

7. Wartość przetargu – 214.389,00 zł (dokumentacja); 6 969 007,00 zł(roboty budowlane) 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 500.000,00 zł w tym: 
- z budżetu gminy – 121.500,00 zł  
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- inne źródła – 378.500,00 zł – RPO WO  
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 214.591,23 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 500.000,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 214.591,23 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 42,92% 

 

XVIII. Termoizolacja budynku - Łężce  

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 70095 – Pozostała działalność 

2. Lokalizacja – Łężce 

3. Zakres rzeczowy zadania – termoizolacja budynku OSP 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 6.600,00 zł 

7. Wartość przetargu – ----------------- zł  

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 6.600,00 zł  w tym: 
- z budżetu gminy – 0,00 zł 

- inne źródła – 6.600,00 zł (fundusz sołecki Łężce) 
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 6.600,00 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 6.600,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 6.600,00 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 100,00% 

 

XIX. Dotacja celowa 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75412 – Ochotnicze straże pożarne 

2. Lokalizacja –  

3. Zakres rzeczowy zadania – zakup motopompy  

4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.09.2019 

5. Termin zakończenia zadania –  

6. Wartość kosztorysowa – 21.500,00 zł 

7. Wartość przetargu – -------------- zł  

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 21.500,00 zł  w tym: 
- z budżetu gminy –– 21.500,00 zł  

- inne źródła – 0,00 zł  
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 21.344,00 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 21.500,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 21.344,00 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 99,27% 

 

XX. Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – Szkoły podstawowe 

2. Lokalizacja – Reńska Wieś 

3. Zakres rzeczowy zadania – 

- docieplenie styropianem elewacji budynku szkoły oraz sali  gimnastycznej, 

- docieplenie dachu zaplecza sali gimnastycznej styropapą, 

- wymiana części konstrukcji drewnianej dachu budynku szkolnego wraz z pokryciem, 

- docieplenie wełną mineralną stropu poddasza w budynku szkolnym, 

- wymiana obróbek blacharskich dachów, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji C.O. 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.08.2016 

5. Termin zakończenia zadania – 02.08.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 923.969,31 zł 

7. Wartość przetargu – 888.997,19 zł  

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 923.969,31 zł w tym: 
- z budżetu gminy – 580.552,73 zł  

- inne źródła – 342.370,46 zł – RPO WO  
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9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 923.969,31 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 934.620,36 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 934.620,36 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 100,00% 

 

XXI. Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Reńskiej Wsi 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – Szkoły podstawowe 

2. Lokalizacja – Reńska Wieś 

3. Zakres rzeczowy zadania – przebudowa budynku szkolnego nr 2 (bez sali gimnastycznej i zaplecza):  

- roboty remontowo-budowlane i wykończeniowe, 

- wymiana stolarki drzwiowej, 

- roboty na poddaszu, 

- schody zewnętrzne, 

- wykonanie instalacji wod.-kan. i elektrycznej. 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.01.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 12.11.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 952.953,88 zł 

7. Wartość przetargu – 782.953,14 zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 952.953,88 zł w tym: 
- z budżetu gminy – 952.953,88 zł  

- inne źródła – 0,00 zł  
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 952.759,33 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 952.953,88 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 952.759,33 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 99,98% 

 

XXII. Wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101 – Szkoły podstawowe 

2. Lokalizacja – Pokrzywnica 

3. Zakres rzeczowy zadania – wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 30.01.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 166.000,00 zł 

7. Wartość przetargu – ------------------- zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 166.000,00 zł w tym: 
- z budżetu gminy – 166.000,00 zł  

- inne źródła – 0,00 zł  
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 165.913,80 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 166.000,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 165.913,80 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 99,95% 

 

XXIII. Opracowanie projektu budowy przedszkola w Mechnicy 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80104 – Przedszkola 

2. Lokalizacja – Mechnica 

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.0 1.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 50.000,00 zł 

7. Wartość przetargu – ----------------- zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 50.000,00 zł w tym: 
- z budżetu gminy – 50.000,00 zł  

- inne źródła – 0,00 zł  
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 0,00 zł 
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10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 50.000,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 0,00% 

 

XXIV. Adaptacja budynku komunalnego na przedszkole w Większycach 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80104 – Przedszkola 

2. Lokalizacja – Większyce 

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty adaptacyjne 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 20.12.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 300.000,00 zł 

7. Wartość przetargu – 45.756,00 zł (zapytanie cenowe - projekt) 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 300.000,00 zł w tym: 
- z budżetu gminy – 300.000,00 zł  

- inne źródła – 0,00 zł  
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 49 077,00 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 300.000,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 49 077,00 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 16,36% 

 

XXV. Budowa nowego w pełni atestowanego placu zabaw dla dzieci w wielu 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80104 – Przedszkola 

2. Lokalizacja – Pokrzywnica 

3. Zakres rzeczowy zadania –  

4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.09.2019 

5. Termin zakończenia zadania –  

6. Wartość kosztorysowa – 17 000,00 zł 

7. Wartość przetargu – ------------------ zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 17.000,00 zł w tym: 

- z budżetu gminy – 17.000,00 zł 

- inne źródła – 0,00 zł 
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 17 000,00 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 17.000,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 17 000,00 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 100,00% 

 

XXVI. Budowa kanalizacji sanitarnej – Poborszów, Mechnica, Kamionka – projekt 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

2. Lokalizacja – Poborszów, Mechnica i Kamionka 

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie koncepcji, map do celów projektowych, dokumentacji technicznej 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 02.09.2016 

5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2020 

6. Wartość kosztorysowa – 234.000,00 zł 

7. Wartość przetargu – 234.000,00 zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 74.960,00 zł w tym: 

- z budżetu gminy – 74.960,00 zł 

- inne źródła – 0,00 zł 
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 0,00 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 74.960,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 0,00 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 0,00% 

 

XXVII. Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Radziejowie 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – Gospodarka  ściekowa i ochrona wód 
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2. Lokalizacja – Radziejów 

3. Zakres rzeczowy zadania: - opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych, 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 02.10.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 150.00,00 zł 

7. Wartość przetargu – ------------ zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 150.000,00 zł w tym: 
- z budżetu gminy – 150.000,00 zł 

- inne źródła – 0,00 zł  
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 148.833,94 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 150.000,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 148.833,94 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 99,22% 

 

XXVIII. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Większycach ul. Pawłowska – 

opracowanie dokumentacji 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – Gospodarka  ściekowa i ochrona wód 

2. Lokalizacja – Większyce 

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych, 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 10.12.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 15.000,00 zł 

7. Wartość przetargu – ------------ zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 15.000,00 zł w tym: 
- z budżetu gminy – 15.000,00 zł 

- inne źródła – 0,00 zł  
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 6.109,41 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 15.000,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 6.109,41 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 40,73% 

 

XXIX. Zakup gruntu 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90001 – Gospodarka  ściekowa i ochrona wód 

2. Lokalizacja – Większyce 

3. Zakres rzeczowy zadania: 

    - zakup działki nr 447/8 o pow. 0,0036 ha, k.m.5 pod przepompownię ścieków przy ul. Głogowskiej 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 25.09.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 31.10.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 3.500,00 zł 

7. Wartość przetargu – ------------ zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 3.500,00 zł w tym: 
- z budżetu gminy – 3.500,00 zł 

- inne źródła – 0,00 zł  
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 3.166,60 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 3.500,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 3.166,60 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 90,47% 

 

XXX. Projekt przejścia i oświetlenia ul. Głogowska 46 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 

2. Lokalizacja – Większyce 

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji i map do celów projektowych 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 29.11.2019 
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6. Wartość kosztorysowa – 5.535,00 zł 

7. Wartość przetargu – ------------ zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 5.535,00 zł w tym: 
- z budżetu gminy – 0,00 zł 

- inne źródła – 5.535,00 zł – f. sołecki Większyce 
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 5.535,00 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 5.535,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 5.535,00 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 100,00% 

 

XXXI. Projekt  i wykonanie oświetlenia chodnika obok kościoła - Gierałtowice 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 

2. Lokalizacja – Gierałtowice 

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji projektowej i roboty budowlane 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 03.12.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 16.000,00 zł 

7. Wartość przetargu – ------------ zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 16.000,00 zł w tym: 
- z budżetu gminy – 10.500,00 zł 

- inne źródła – 5.500,00 zł – f. sołecki Gierałtowice 
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 15.993,94 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 16.000,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 15.993,94 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 99,96% 

 

XXXII. Projekt  i wykonanie przejścia i oświetlenia ul. Kozielska w Większycach 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 

2. Lokalizacja – Większyce 

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji i roboty budowlane 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 17.12.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 30.000,00 zł 

7. Wartość przetargu – ------------ zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 30.000,00 zł w tym: 
- z budżetu gminy – 30.000,00 zł 

- inne źródła – 0,00 zł 
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 27.678,94 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 30.000,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 27.678,94 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 92,26% 

 

XXXIII. Projekt oświetlenia ul. Sportowej w Większycach 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 

2. Lokalizacja – Większyce 

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji projektowej 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 20.09.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 14.400,00 zł 

7. Wartość przetargu – ------------ zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 14.400,00 zł w tym: 
- z budżetu gminy – 14.400,00 zł 

- inne źródła – 0,00 zł 
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. –14.145,00 zł 
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10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 14.400,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 14.145,00 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 98,23% 

 

XXXIV. Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ul. Kasztanowej w Większycach 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 

2. Lokalizacja – Większyce 

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji projektowej 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 20.09.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 8.000,00 zł 

7. Wartość przetargu – ------------ zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 8.000,00 zł w tym: 
- z budżetu gminy – 8.000,00 zł 

- inne źródła – 0,00 zł 
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 7.995,00 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 8.000,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 7.995,00 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 99,94% 

 

XXXV. Dobudowa oświetlenia ul. Stroma - Kolejowa w Reńskiej Wsi – opracowanie dokumentacji 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 

2. Lokalizacja – Reńska Wieś 

3. Zakres rzeczowy zadania – opracowanie dokumentacji projektowej 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 20.09.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 4.500,00 zł 

7. Wartość przetargu – ------------ zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 4.500,00 zł w tym: 
- z budżetu gminy – 4.500,00 zł 

- inne źródła – 0,00 zł 
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 4.305,00 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 4.500,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 4.305,00 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 95,67% 

 

XXXVI. Remont Gminnego Ośrodka Kultury 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92109 – Pozostała działalność 

2. Lokalizacja – Reńska Wieś 

3. Zakres rzeczowy zadania:  

- wymiana dachu nad salą widowiskową, 

- remont parteru, sanitariatów parteru, sali na I piętrze, pomieszczeń kuchennych na I piętrze, 

- zaprojektowanie i budowa windy 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 200.000,00 zł 

7. Wartość przetargu – ------------ zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 200.000,00 zł w tym: 
- z budżetu gminy – 200.000,00 zł 

- inne źródła – 0,00 zł 
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 12.618,45 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 200.000,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 12.618,45 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 6,31% 
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XXXVII. Wykonanie termoizolacji budynku świetlicy wiejskiej - Poborszów 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92109 – Pozostała działalność 

2. Lokalizacja – Poborszów 

3. Zakres rzeczowy zadania – wykonanie termoizolacji budynku świetlicy wiejskiej 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 01.01.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 31.12.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 22.179,77 zł 

7. Wartość przetargu – ------------ zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 22.179,77 zł w tym: 
- z budżetu gminy – 4.000,00 zł 

- inne źródła – 18.179,77 zł – f. sołecki Poborszów 
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 22.175,00 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 22.179,77 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 22.175,00 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 99,98% 

 

XXXVIII. Wykonanie 3 otwartych stref aktywności – Reńska Wieś, Długomiłowice, Pokrzywnica 

1. Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92695 – Pozostała działalność  

2. Lokalizacja – Reńska Wieś, Długomiłowice, Pokrzywnica 

3. Zakres rzeczowy zadania – urządzenia placu zabaw, urządzenia fitness, nawierzchnie, ogrodzenie 

4. Termin rozpoczęcia zadania – 27.03.2019 

5. Termin zakończenia zadania – 15.10.2019 

6. Wartość kosztorysowa – 400.000,00 zł 

7. Wartość przetargu – 393 637,63 zł 

8. Plan wydatku zadania na dzień 31.12.2019 r. – 400.000,00 zł w tym: 
- z budżetu gminy – 250.000,00 zł 

- inne źródła – 150.000,00 zł – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 
9. Wykorzystanie środków finansowych od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. – 399.215,43 zł 

10. Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie inwestycyjne – 400.000,00 zł 

11. Wartość wykonanych robót od początku realizacji zadania – 399.215,43 zł 

12. Procent wykonania (11:10) – 99,80% 

 

 

Jednostki oświatowe w 2019 roku zrealizowały  nw. inwestycje: 

 

 

Ogółem środki na wydatki majątkowe wynoszą 8.703.051,00 zł 

z tego do 31.12.2019r. wykonano 86,24% planu tj. 7.505.184,14 zł. 
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